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POSLOVNA POLITIKA ZA LETO 1971
Letos z nekollko vecjo zamudo
pripravljamo teze za poslovno
politiko v letosnjem letu. Obicajno so bile prlprave za razpraVO o poslovni polltild pripravljene ze pred pricetkom leta. Prav
gotovo so Ietos zakasnitvi krive
objektivne teiave in vzroki, zaradi katerih je tudi se sedaj ne.
mogoce dati oceno trenutnega
gospodarskega polozaja in ekonomske politike v okviru podjetja, pa tudi v sirsem merllu.
Vsi imamo vee all manj v misllh stabilizacijo in vse tlste ukrepe, ki so ie storjeni in tiste, ki
naj bi sledili, da bi sanirall dokaj nestabilni poloZ3j v gospodarstvu. Kot je mano, so nekateri ukrepi za umiritev gospodarstva ze storjeni,· predvsem zamrznitev cen, ki je izrazito kratkorocen ukrep, poostreni nadzor
nad investicijami, ukrepi za
zmanjsanje uvoza in kot zadnji
sprememba vrednosti oziroma
tecaja dinarja. Kljuh temu je trenutni gospodarski polozaj dokaj
nejasen, se bolj nejasne pa so
perspektive v naslednjih mese.
cih. Oosedanji ukrepi za stahilizacijo so namrec 1e kratkoroCni
in tl ukrepi se ne dajejo neke vizije o razresevanju ekonomskih
nasprotij v gospodarstvu, niti ne
vsebujejo elementov, s pomocjo
kateiih hi hilo mogoce ohlikovatl neko poslovno politiko, pa naj
si bo kratkorocno ali dolgorocno.
Nase podjetje je v letu 1970
poslovalo v dokaj neugodnih razmerah, zlasti pod vplivom pomanjkljivega fu neustreznega gospodarskega sistema ter restrikcijskih ukrepov, k1 so zaceli deIovati v zadnjih mesecih lani. Ne
nazadnje pa tudi zaradi gospodarske recesije, ki je zajela ne.
katere zahodne driave, v katere
tudi nase podjetje . proda dohrsen del svoje pr.o lzvodnje. Izvoz
je sicer v zadnjih mesecih lanskega leta in letos zacel naraseati. ·1·o so pozitivna gihanja, ki pa
lahko zavedejo, ce ne upostevamo napovedi vecje recesije v vee
zahodnoevropskih driavah. Zato
moramo racunati, da bomo morali izvaZati v se mnogo bolj
~ri konkurenci.
v sklop vecjih gospodarskih
, teiav sod1 tudi otepanje z likvid,. nostjo podjetja. Tezave z likvid1nostjo niso macilne samo za
brest, ampak je to splosen jugoslovanski pojav, kateremu vsaj
': za sedaj ni videti razrellitve v
\ smislu dolgorocne sistemske po~e. v teh tezavah se je maslo
na5e podjetje ze lani. Posledicll
recesije v Zdruienih driavab
Amerike je bila zmanjsanje izvoza na to trZisce, poveeanje proizvodnje za domaci trg, ki ni hil
sposoben sprejeti poveeane proizvodnje in novega programa. Leta je moral biti lansiran v proizvodnjo »cez noc« in je bil trZno
pomanjkljivo pripravljen. Posle.
dice teh nesorazmerij so bile poveeanje zalog gotovih izdelkov in
s tern potreha po vecjih obratnih
sredstvih, katerih · podjetje ni
moglo samo kriti. AngaZirana so
blla nova hancna sredstva v oh·
liki kreditov in s tem seveda tudi pritisk na protzvodne stroske,

katere bremenijo ohresti od teb kot najvainejso nalogo strokov- dukcijskega materiala, predvsem
kreditov.
.
nim sluiham v podjetju, katere pa zalog gotovih izdelkov. PripraKljuh temu, da je splosni go- vainosti se moramo vsi zaveda- viti je treha posamezne prodajne
spodarski poloZ3j dokaj nejasen, .ti. -Sele z osvojitvijo novih pro- akcije za razprodajo gotovih izje racunati, da bodo sistemske gramov proizvodnje vidim real- delkov, ki jib ne bomo vee prore5itve prej aU slej znane v me. .ne moznosti, da nam vlozena izvajall. Skratk~./ prlpraviti mosecu all dveh. Racunati moramo .sredstva v rekonstrukcijo zacno rariio._iiilenu akcijski program v
tudi na to, da te ststemske resi- vraeati trud in denar. Z drugimi smislu stahilizacije in ractonalitve same po sebi ne bodo razre. he.s edami povedano, to je pot, k1 j zacije proizvodnje, kjer bodo
sevale gospodarjenja v posamez- nas h~yripeljala ~o op~alnega , morali prevzeti glavno odgovornih gospodarskih organizacljab izkoriscanja pr01zvodnih sred- '\j!.QSt strokovni kadri. Poseben poin da histvene znacilnosti dohrega gospodarjenja veljajo v vsa- st~~ razresev.a nju take. prohle- udarek m?~ajo dobiti inovacije v
t~hnologiji m p~slovanju. P.?prakem sistemu. Prepriean sem, da matike stopa v ospredje, samo
homo morali tudi v nasem pod- .od seb~ vpra5anje strokovnih VIti moramo stimulativnejsi najetju pripraviti ukrepe, ki naj za- kadrov.,. Delo- in razvoj .podjetja cin nagrajevanja inovacij, da bi
gotovijo uspesno gospodarjenje ·Sta odvisna od strokovnih in vod- mobilizirali vse umske sposobnoza letos. Zakljucena moderniza- : stvenih kadrov. To je osrednje sti kadrov, ki so sposobni v tern
cija proizvodnje v letih 1969 in · vprasanje kadrovske politike, ki
1970 je vsekakor soliden temelj, mora skrbeti za nadomestne
na katerem je mogoce graditi vodstvene kadre, ~ strokovnjana5o poslovno politiko in se ke, pa tudi za temeljne proizvauspesno vkljucevati v stahiliza- jalne kadre. Ststematicno si roocijske tokove nasega gospodar- ramo prizadevati za izobraievastva. Realno sicer racunam, da nje sedanjih kadrov in za pridoletos ne moremo prlcakovati vec- hivanje novih. Nenehno moramo
jega rezultata v poslovanju, ki tudi skrbeti za lzohraievanje .na
hi hil rezultat modernizacije pro- delovnem mestu, za strokovno in Cestitamo k Vasemu prazniizvodnje, to pa zato, ker so pro- kvalltetno delo, vamost pri delu ku . Vse najboljse in najlepse
gramske teZave v proizvodnji, ki in podobno. Ne nazadnje moram
. so nastale ze lani zaradi vzrokov, poudariti pomen stimulativnega zelje! Vee kat zelje hocemo
ki sem jih ze na5tel. Te program- nacina nagrajevanja vseh zapo- zliti v nase voscilo zenam ,
ske tezave, all iskanje novih pro- slenih s posebnim poudarkom na prav vsaki posebej.
gi:amov, pa niso trenutno delo. strokovnih delavcih. Le-teh namNasa cestitka naj ne bo saSodim, da pridemo lahko do us- rec ne bomo mogli pridobiti, ce
pesnih rellitev samo s pogloblje. homo vztrajall na preZivelih sta- mo roza, ki hitro oveni, nase
nim studijskim delom, izhajajoc liScih. Zavedati s.e moramo, da Voscilo naj drzi vse leta, prav
iz trino razvojne usmeritve pod- je povprasevanje po strokovnja- do prihodnjega praznika. Ni
. jetja, trinega programiranja no- kih vecje od ponudhe in temu
• vih proizvodnih programov, ki primerno moramo tudi voditi po- praznik _zena samo en dan v
· hodo posled.ica strokovne anall- litiko nagrajevanja in kadrova- letu, dajajmo priznanja delov;ze_ trga. Zato moram oh tej prl- nja.
nim zenam vse leta!
Na podrocju kratkorocnih naloZiiostf poudariti pomen in odOsmi marec vse napredne
govomost sluibe za raziskavo log poslovne politike v letosnjem
trga, pa tudi drugih strokovnih Ietu, menim, da je treba izdelati zene sveta praznujejo kat
sluih, ki morajo sodelovati pri akcijski program za racionaliza- svoj praznik. Res je to prazustvarjanju novih prolzvodnih cijo proizvodnje, zmanjsanje
programov. Pripravo novih pro- stroskov prolzvodnje na vseh rav- nik - praznik, ki dobiva na
izvodnih programov postavljam neh, zmanjsevanje zalog repro- svojem pomenu iz leta v leta;
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pogledu prispevati k prihodnji
rasti ekonomske moci podjetja.
Ucinkovito razre!ievanje teb
problemov prav gotovo predstavlja tudi holjse pogoje za politicno delovanje v podjetj'-' ter utrjevanje in uveljavljanje samoupravljanja na vseh ravneh, posebno v poslovnih enotah kot samostojnih subjektih. In ne nazadnje, to predstavlja uspesno
razresevanje osebnega standarda
zaposleoth, ki mora rasti vzporedno z rastjo produktivnosti in
rentahilnosti podjetja. Velja naj
nacelo, da osebni dohodek narasea v skladu z rezultati dela.
inZ. Joze Strle

vsako leta je vee cestitk, darov in priznanj.
Letosnji osmi marec praznujemo v casu stabilizacijskih
ukrepov v nasem gospodarstvu. Ti ukrepi pa imajo in bodo imeli mocan vpliv tudi na
najosnovnejso celico nase
druzbe - na druzino. Ali ne
bo prav zena, kat ze velikokrat, tudi to pot morala biti tista, ki bo znala prenesti te
ukrepe na druzino? To ni napoved, to je ze dejstvo. Nalo_ge, ki jih narekuje stabilizacija v tovarni in doma. niso
manjhne naloge delovnih zena v obdobju, ki je pred nami.
Nase zene, ki so bile v revolucionarni zgodovini vedno
pripravljene in pogumne, bodo tudi v prihodnje sposobne
dajati svoje moci za lepse zivljenje vse druzbe.
Mnogo je se treba storiti ,
mnoge zelje, ki smo jih ob
prazniku ze kdaj zapisali, so
ostale neizpolnjene. Teziti rnaramo, da dobi del.ovna zena
svoje pravo mesto v nasih samoupravnih organih, teziti, da
se vkljuci v tok samoupravnega delovanja. Kolikokrat bomo
morali izraziti to zeljo?
Cestitamo Vam k prazniku!
Sprejmite voscilo - priznanje za Vase delo.

Vsebina:
e

Novi direktor Bresta

e Pripojitev Gabra k Brestu

Cerknica v februarju 1971, spet hrez snega

e

Sindikalni obcni zbori

e

Marketing -

e

Rekonstrukcija vodovoda

izhodisce odlocitev

'
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0 bseg proizvodnj e v stagnaciji
Priznati moram, da me je uredniski odbor postavil pred zelo
velik in tezaven problem. Pisati
in razglabljati o tako pomembnem vprasanju kot je obseg proizvodnje, ni lahka zadeva, posebno se, ker ze naslov sam zahteva
dokaj kriticno analiza stanja.
Dejstvo je, da je obseg proizvodnje v Tovarni pohistva v Cerknici in Martinjaku v upadanju. Da
ne bo kdo mislil, da to ni res,
naj navedem nekaj stevilk, ki taka trditev potrjujejo. Osnova za
to je dosezen obseg proizvodnje
v prvem polletju leta 1970 v primerj~vi .z d~gim polletjem 1970.

V mil. N din
I. poll.
II. poll.

4401
1570

Ze Sarno ti podatki nam kafejo, da obseg proizvodnje zlasti v
Tovarni pohistva v Cerknici moeno upada. Nekoliko izpod dosezene vrednosti prvega polletja je
tudi v Martinjaku, vendar je izpad manjsi, ceprav je tudi zaskrbljujoc. Se bolj pa vzbuja
skrbi dejstvo, da se enake tez-

nje kafejo ·tudi letos. Januarski
obseg proizvodnje v Tovarni pohiStva Cerknica je- za 32 °/o manjsi kot je bil v januarju lani. Podobno je v Tovarni pohistva Martinjak, le da je ta padec nekoliko manj~i in sicer za 14 Dfo.
Ko posameznik analizira vzroke, so mnenja razlicna. Ne bi hotel zagovarjati niti enih niti drugib, ker imam obcutek, da gre
pri vseh teh stali.Scih za p renasanje odgovornosti z rame na ramo, pos1edice pa so tu. Cutimo
jib vsi in ce bo slo tako naprej,
jib homo vedno b-o lj. Hotel bi
povedati nekaj svoJlh misli o
tern, !j:je so po moJem trdnem
prepricanju g1avni vzroki za stanje, kakrsno je.
Prav gotovo j e med vrsto vzrokov tudi ne.kaj objektivnih,
vendar o teh ne mislim pisariti,
ker so vsem vee ali manj znani.
Vecinoma so vzroki subjektivni,
to se pravi, v nas samih. Vrsto
let so prihajala opozorila iz poslovnih enot, da z nasim programom nekaj ni v redu. Veckrat so
bile postavljene jasne in ostre
zahteve, da se moramo programsko osamosvojiti. Vendar teh zahtev nismo jemali resno, se vee,
z najvisje ravni je bilo receno:
ce bo trlisce kupovalo hudicke,
homo pac proizvajali hudicke.
Take kapacitete kot so na§e, pa
se s hudicki ne morejo igrati.
Tehnofogija je precej omejena in
sposobna proizvajati le doloceno
vrsto pohistva. Torej bi se moral
Dne 22. februarja je hila kon- pravah sodelovali skoraj vsi cla·
program prilagajati tehnologiji,
cana javna razprava o novem ni kolektiva.
ali pa obratno, za kar pa je v
predlogu analiticne ocene delovkratkem casu manj mo:Znosti.
Vsehinsko je bila razprava !-e· Posebno vprasanje pa so na5a nih mest. Komisija za organiza- lo raznolika in je pokazala, da
delovna vnema, strokovnost, de- cijo in vrednotenje dela, ki j e je v kolektivu vrsta problemov,
lovna disciplina in skrb za ob- pripravila predlog na osnovi opi- 'ki jib bo nujno potrebno priceti
vladovanje posla na vseh podroc- sov in analiz delovnih mest ter uspesneje resevati. Pripombe, ki
jib. Res je, da so nasi osebni do- na novo sprejete organizacije iz· so bile p-osredovane, so se poleg
hodki lani stagnirali. Narascali posameznih poslovnih enot,je or- na analiticno oceno delovnih
. so pocasneje kot zivljenjski stromest nana~ale se na postavljeno
ski, vendar pa smo napravili bo- ganizirala skupaj s splosnim sek- organizacijo; premajhno ucinkore malo, da bi tako stanje popra- torjem osemnajst javnih raz- vit sistem nagrajevanja po delu.
vili. Namesto, da bi zavibali ro- . prav. Zanimanje za novi predlog Zato ni cudno, da so bile pred
kave in se lotili dela s se vecjo je bilo veliko, saj so v teh raz· c1ane komisl.je, ki so se· udelezevali razprav, veckrat postavljene
resijo vzporedno s sprejetjem
zahteve, da se tudi ta vprasa.r.ja
nove analiticne ocene.
·' · ·

N·o vi d'i r ·e k tor

BRESTA
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.

Ini. Joze STRLE je kot kand.idat za polozaj glavnega d.irektorja v januarju in februarju ze
delal v nasem podjetju. Program
o pribodnjem delu podjetja, ki
ga mora v smislu dolocil statuta
izdelati kandidat pred dokoncno
izvolitvijo na to pomembno mesto,· ni zgolj program, ki bi sluZil razpisru komisiji, da lahko izrece svoje mnenje o predlagani
»delovni strategiji«. Poleg te funkcije sluZi nedvomno pri usmerit·
vi novega direktorja v novi sred.ini in ce je program sprejet,
pomeni dosedanjim clanom delovne skupnosti smer za pribodnje delo pod novim vodstvom.
Ciani centralnega delavskega
sveta so se tega zavedali, ko so
na seji 16. februarja 1971 razpravljali o pribodnjem poslovanju
podjetja. TovariS Strle je v tazpravi odgovarjal na vpra5anja,
ki so hila nekajkrat zelo konkretna. Vpra5anja so se nanasala zlasti na proizvodni program, politiko prodaje, organizacijo dela,
na kadrovske in na stanovanjske
zadeve. · Predloieni program nakazuje splosno siner nadaljnjega

Inde~s

Tovarna pohistva Cer.knica
Tovarna pohistva Martinjak

Delo pri iveracih v Tovarni ivernih plosc v Cerknici

.

vnemo kot poprej, smo se zaeeli
vesti dokaj nenavadno. Prav nic
ne born pretiraval, ce recem, da
se vedemo na precej mezdni nacin. Ne samo neposredni proizvajalci, ampak tudi strokovna
vodstva imajo obcutek, da je nekje skupna blagajna, ki je brez
dna, da iz nje lahko jemljemo
kolikor hoeemo in kadar hocemo.jJasno je, da temu ni tako, da
brez rentabilne proizvodnje ne
more biti zaslu:Zka, ce pa zaslu:Z. ka ni, tudi osebnih dohodkov ni.
Pri nas je v tern narobe svet. Tudi poslovne enote, ki imajo izgubo, imajo zagotovljeno normalno
izplacilo osebnih dohodkov. S
tern hocem povedati, da z na5im
sistemom formiranja in delitve
dohodka nekaj ni v redu. Delavci in vodstva tovarn ne cutijo neposrednega vpliva na formiranje
in delitev dohodka. Ta kategorija
jim je mocno odmaknjena, zato
se vedejo na mezdni nacin.
Pri nas smo pojmovali samoupravo kot sredstvo, s katerim
smo pridobivali ljudi za podporo
pri razlicnih idejah vodilnih !judi v pretezni meri pri investicijah. Nismo pa znali pribli:Zati
ljudem tistega, kar je najva:Znejse, odlocanje o svojem delu oziroma visku dela. Pisali smo poslovne politike, nikogar pa nismo poklicali na odgovor, kaj je
bilo od teh poslovno zastavljenih

poslovanja podjetja s tem, da daje poseben poudarek trini usmeritvi podjetja ins tem sluibi marketinga, doslednemu ucinkovitemu gospodarjenju s sredstvi, izboljsanju kadrovske strukture,
stimulativnemu nagrajevanju in
timskemu delu z individualno odgovornostjo nosilca naloge. Prvi
pogoj vkljucevanja v najrazlicne5je oblike poslovno-proizvodnega sodelovanja naj bo - korlst
pf)djetja. Vsekakor bo treba
v podjetju izdelati srednjerocni
plan razvoja podjetja, bri ko bodo mana merila oziroma pogoji
gospodarjenja v zvezi z gospodarskimi ukrepi driave.
Po razpravi je centralni delavski svet s tajnimi volitvami izrazil svoje soglasje s predlozenim
programom in s tem izvolil tovarua Jozeta Strleta za glavnega
direktorja podjetja.
TovariS Joze Lesar, dolgoletni
glavni direktor podjetja, bo predal svojo dolZnost novoizvoljenemu Clanu na5e delovne skupnosti
prav v dneh izida te stevilke
BREST.OVEGA OBZORNIKA.
Z. Zabukovec
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KonCana razprava

o analiticni oceni del. mest

ANKETA 0SAMOUPRAVLJANJU·

V januarju je absolvent fakultete za sociologijo, politicne vede in novinarstvo tvari~ Ba~ko
vic v na~em podjetju opravljal
posebno anketo, ki naj bi razkrila, kaksni so resnicni samoupravni odnosi v delovnih organizacijah.
Anketa sodi v sklep priprav na
drugi kongres samoupravljalcev
in sta jo organizirala Pripravljalni odbor za kongres samoupravljalcev in Zvez.a sindikatov Jugoslavije. Zajela je okrog dvajset
delovnih orgnizacij v Jugosaviji,
izmed slovenskih podjetij pa MarIes iz Maribora in Brest iz Cerknice. Obsegala je vee tipov vpra-

Pripojitev 'G abra k Brestu
V noveinbru leta 1968 sta de. lavska sveta podjetij ·GABER in
BREST postavila tesnejsemu sodelovanju piko na i. Pogodba o
poslovno prqizvodnem sodelovanju je pomenila dvoje: pomoc
GABRU v takratni nero:Znati situaciji in koristno dopolnjevanje
BRESTOVEGA proizvodnega programa.
Cas je pokazal, da je bil sistem
sodelovanja .zastavljen v pravi
smeri. Narascanje medsebojnih
poslovnih stikov nam najlepse pokafejo stevilke. v letu 1969 je
GABER sodeloval pri BRESTOVEM proizvodnem programu z

-

-

ciljev narejenega. Rezwtat je bil,
kar .se teh notranjih odnosov ti·
ce, enak nicli oziroma vsaj blizu
nj~
.
.
Tretje izredno vafno in pomembno vprasanje je na5a senti..
mentalna kadrovska politika. Pri
nas se vedno postavljamo v ospredje posameznika, ne pa kolektiva. Da ne bi napravili posamezniku navidezne krivice, trpimo na delovnib mestib !judi, ki
sploh nimajo kvalitet, da jih za. sedajo. Ne znamo stvari postavljati jasno, clovesko, vendar revolucionarno v korist kolektiva
in s tern tudi posameznika, da se
take !judi zamenja in postavi na
mesta, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.
·
Na koncu naj povem, da je
skrajni cas, da se prizadevanja
preusmerijo navznoter. Opreti se
moramo na lastne sile, ne pa ka·
zati s prstom navzven, delavci na
instruktorje, instruktorji na vodstva tovarn, vodstva tovarn na
vodstvo podjetja, vodstvo podjetja na nadgradnjo. Skrajni cas
je, da zacne vsak na svojem delovnem mestu · gospodariti v duhu dobrega gospodarja, ker stern
koristi kolektivu in sebi. Ce bomo gospodarili tako, potem obseg proizvodnje ne bo padal, ne
bo padal dohodek in tudi osebni
dohodki ne: Strokovne slu:Zbe pa
bi morale v najkrajsem casu izdelati sistem delitve, ki bi pri
vsakem posamezniku vzbujal interes . za vecjo produktivnost
dela.
T. Kebe

izdelki v vrednosti 1,830.000 din,
leta 1970 ze z 2,640.000 din, za leta
1971 pa je bilo planirano sodelovanje v vrednosti 5,160.000 din.
Navedene vrednosti so se izoblikovale zlasti s proizvodnjo vitzjn
Metka, TV-barov ter omar Y.
Celotni obseg proizvodnje je v
GABRU obcutno narastel. V letu
1970 je dosegel ze 20,300.000 dinarjev. V podjetju so dosegli dobickovno stopnjo 16,6 Ofo in povprecje mesecnib osebnih dohod.kov
1.117 dinarjev. Vrsto drugib podatkov o delu podjetja GABER
smo si ogledali ze v prejsnji stevilki nasega glasila. Povedali smo

--

tudi, da je delovna skupnost z
referendumom sklenila, naj se
njihova podjetje pripoji k podjetju BREST.
0 predlogu bo na svoji zadnji
seji konec februarja dokpncno
odlocal centralni delavski svet
na§ega podjetja. Po analizi temeljnih podatkov o dosedanjem
sodelovanju in po razpravi o pricakovanih rezultatih bodo clani
centralnega delavskega sveta odlocili ali bo podjetje GABER od
vkljucno 1. aprila 1971 poslovalo
kot proizvodna poslovna enota
podjetja BREST.
Z.Zabukovec

~alnikov,

od katerih je najpotisti, ki je zajel dvesto clanov kolektiva in se je nana~al na cimbolj neposredne sodbe o samoupravnih odnosib v
podjetju. Nanj so po posebnem
vzorcu anonimno odgovarjali od
direktorja podjetja do neposrednih proizvajalcev, rocnih in strojnih delavcev.
Ker je . bil vpra~alnik dokaj
zahteven, nanj posamezniki niso
najboij kvalitetno. odgovarjali,
vendar so ltudi s tern ustvarili
nekaksno podobo o tem, kako
so informirani o samoupravnih
~dlocitvah v podjetju in o na5em
$amoupravnem sistemu nasploh.
~ar 30 % vpra~alnikov pa ni bilo vmjenih, kar razodeva na~o
ueresnostl n ezrelost ali pa kaj
drugega.
' Morda ~e ta .podatek: na anketo je v skupnih strokovnih shubah odgovarjalo 45 delavcev, v
Tovarni pohi~tva Cerknica 85, v
Tovarni pohi~tva Martinjak 40,
v Tovarni l,esnih dzdelkov· Stari
trg 18 in na Iverki 13 delavcev.
Ko bo anketa v celoti znanstveno obdelana, jo bodo posredovali kot gradivo kongresu samoupravljalcev, za nas pa bo dragocena ugotovitev, kako je s
samoupravnimi ·odnosi v na~em
podjetju. Prav gotovo pa bo to
·Iep napotek, cemu moramo v na~ib neposrednib odnosih posvetiti posebno pozornost. Zato homo o njenih rezultatib ~e pisali.
B. Levee
membnej~i

Vecina pripomb na analiti~no
oceno se je nanasala na nekatere prenizke ocenitve - brez konkretnih predlogov. Takih pripomb je nad 65 DJo od skupnih
180, ki so bile p osredovane komisiji pismeno, ali pa so bile vsebovane v zapisnikih, ki so jih pisali na javnih razpravah ekonomskih enot. _Najmanj pripomb
pa na pogoje de1a - 97, ceprav
so bile izvedene ·meritve, ki jib
je komisija v celoti upostevala v
predlogu. Tudi na postavljeni
razpon je bilo precej pripomb z
dokajsnjo teznjo po uravnilovki,
predvsem v proizvodnih enotah.
Razpon 1 : 5,5 naj bi se znizal na
1 : 4, kar je zahtevalo vee podpisnikov na stirib pritozbah. Nekatere pripombe so bile tudi na
postavljeno
metodologijq
in
osebno ocenjevanje rezijskih delavcev.
Pred spreJetJem novega predloga bo komisija pregledala vse
pripombe, jih skusala upostevati in vskladiti po posameznih kriterijih. Vsem zahtevam prav gotovo ne bo mogoce ustreci, ker
se tudi ne nanasajo samo na analiticno oceno. Upostevati moramo. da je analiticna ocena delovnih mest le faza v celotnem sistemu nagrajevanja po delu. Zato
ocene ne smemo prilagoditi razlicnim organizacijskim, kadrov.skim, varnostnim in drugim problemom in pomanjkljivostim,
kar je bilo veckrat zahtevano,
pac pa jo moramo vzeti kot os·
novo, na kateri se b o sele izgradil sistem nagrajevanja po
delu.
F. Levee
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Koncept marketinga se je razvil v obdobju trmega gospodarstva kot aktivnost podjetij na trgu in analiza potrosnikovih zelja. To je veliko sirsi pojem kot
je samo prodaja blaga in storitev in mora tefiti za raziskovanjem, programiranjem proizvodov in zalog, distribucijami, propagandno aktivnostjo in ostalimi
servisnimi aktivnostmi. Konkurenca med proizvajalci postaja
iz dneva v dan mocnejsa, uspeh
posameznega proizvajalca pa je
odvisen od njegovega prilagajanja zeljam potrosnikov. Tako politiko proizvajalcu omogoea le
koncept marketinga. Dejanslto se
potem koncept marketinga ne
oddaljuje od odgovornosti, tem_.Y£-c ]!!evzema odgovornost. ·Taka
..-akclja"Koiicepfaora.zVojiipodjetJa za zadovoljitev potrosnikovih
zahtev, je ozko povezana z zelja,,, ,mi za doseganje maksimalnega ·
.profita, kar dejansko pomeni, da
je koncept marketinga izhodisce
koncep~a politike o razvoju pod-.., jetja.
Nikakor se pri tem ne smemo
za~ovoljiti z doslej osvojenim
trillee.m, te.mvee moramo z marketing koncepti razvijati plasman
na n~>Vih trziscih in pridobivati
nove kupce na ze osvojenih trfiscih•.

Vse to pomeni, da podjetje ne
more prmzvajati le izd~lkov, ki
ustrezajo proizvodnji. Tudi maksimalni dobicek, ustvarjen v
proizvodnji, je dejansko enak
nieli, ee ta izdelek ostane na za.
logi in bremeni obratna sredstva
podjetja, ker ga trg ne sprejme.
'L arugtmi besedami, marketing
koncept omogoea proizvodnjo, ki
jo je mogoce plasirati na trfi.
see, zmanjsati zaloge blaga in
omogoeiti podjetju nemoten razvojni proces.
~
Koncept marketinga razlieno ;
pojmujejo, vendar ima za nove .
m sedanje proizvode ta koncept •
za cilj preprieati in zainteresira- j
ti kupca za nakup. Potem so trg -1/
in potrosniki tisti dejavniki, ki
narekujejo proizvodnjo podjetja.
Vsaka drugaena politika _P,omeni
za podjetje stagnacijo.(-~ ..
-1a.Zjega-raz~ev_:mja- da1emo-pre: · Nova sedefna garnitura Sonja izdelek Tovarne pohistva Martinjak
gled ·-stopenJ--trinih:--raziskav~~ ·kJ"'
'
so_del- koncepta marketinga. ·

l

PJ=a~sekon~~~:.a::;:~l:
~~~~;;:'~a0j!0·V;~~~v:t~i!(

,ga;---temv.ec...samo-prikazati- n-' e-

solidne rezultate, kadar bo do- 1
seiena faza aktivnosti vseh sltdb 'j
podjetja v duhu marketing kon- .
cepta, ker se bo podjetje z lastnimi proizvodi pribliZalo zeljam tr- Jt
ga in bo za nekaj kor~oy ..IP".£!L
.k:on~~~o_:_...r· - "B. MiSie-

Reklamnt• nastop1• v 1971 . ~e- tu
·

•

Clovek, ki je lani gledal v easopisih, revijah, na panojih in po
televiziji dan za dnem talclne ali
drugacne oglase, se je pogosto
spraseval, ali je taka reklama res
potrebna ali ne. 0 tern se mnogi

Pot v Skandinavijo
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Pot v dezele velike kupne moci, visokega zivljenjskega standania, pot v dezele, kjer znajo
prodajati znanje, kjer je otroku
za pornografsko sliko v izlozbi
vseeno, ali jo vidi ali ne, j e bila
ze dolgo nacrtovana, saj je bilo
to triisce ze od nekdaj zanimivo,
vendar za BREST brez pravih izvoznih uspehov.
v zacetku februarja sta to trZisce obiskala tovarisa J oze Lesar in Dusan Trotovsek z nalogo
marketing raziskave trlisca v
Svedski, Norveski in Danski, navezave poslovnih stikov z norveskirni in svedskirni proizvajalci
pohistva, izpostavitev stikov z veliko organizacijsko hiso in vrsto
drugih nalog na trliSeu.
Delovni naslov tega sestavka
zahteva, naj pisem o poslovnib
razgovorib v Skandinaviji. V zacetku (to sem obljubil ze na poti) pa bi le rad nekaj napisal o
poti v Skandinavijo. V Cerknici
je bilo vreme ob odhodu zelo lepo, tudi v Zagrebu, kjer smo sedli v Caravello, je bilo tako. Do
Prage je se slo. Tu pa se je zacela odisejada - potovanje, dolgo in zapleteno, a s srecnim koncem. Zaradi megle v Kopenhagnu smo vee kot dve uri stali v
Pragi. Nervoza je narascala adio zveza s Stockholmom! Pa
se le vzdignemo. Letimo, zavijarno. Kam? V Molmo na svedsko
gremo, sporoea pilot. Se nekaj
minut, pa bi tudi tam ne mogli
pristati - povsod gosta megla.
Pristanek - priznanje jugoslovanskim pilotom! JAT se je potrudil, da so nas in vrsto mednarodnih potnikov brez formalnosti prepeljali s taksiji do upravnega poslopja, do ladje, ki zaradi
megle ni vozila, do ladje, ki je
vozila in tako vse do letalisca v
Kopenhagen. Letalo za Stockholm je bilo napovedano za 22.
uro, res pa smo vzleteli ob 24. uri
in pristali ob enih prihodnjega
dne, namesto ob 16.10 prejsnje·
ga. Pa recite, ce ni bila odisejada
(samo z vlakom se nismo vozili,
ker so prav tedaJ zeleznicarji
stavkali). Pozneje si tnosti s potjo oi bilO - CUdnO Se nam jF
zdelo le to, da avtomobili na sirokih in odlicnih cestah smejo
voziti najvee 110, najveckrat pa
je dovoljena hitrost 70 oziroma
90 kilometrov na uro. Verjeli ali

ne, vozniki spostujejo te omejitve.
Do~olj je uvoda, sedaj pa k
stvar1.
Iz marketing vidika bi zapisal
naslednje:
Skandinavija je vraije dalec,
tovornina do njihovih meja je visoka od 4000 do 6000 za vagon.
Carina, prometni davek, zasltdki
uvoznikov, grosistov in detajlistov so toliksni, da vkljub novemu tecaju dinarja ne moremo
kaj, saj sme naSa cena znasati
komaj tretjino maloprodajne cene. V primeru, da prodajamo detajlistu sami, je to razmerje boljse. Prodajati detajlistu pa pomeni majhen odjem in vrsto drugih
tezav, ki jih iznajde kupec potem
ko blago dobi. Nasi izdelki po desig;nu . nirnajo s tistimi tam zgoraJ me skupnega. Morda stilno
po.hiStvo, ki je zanimivo povsod
in ne pozna meja. Dane govorim
o ostalem tapetniskem, pa tudi
furniranem pohistvu. Prednost
prodaje imajo Poljaki, ki so blizu, Romuni, ki imajo drugaene
kalkulacije kat mi, zahodni Nemci, ki so tudi blizu in povrh tega
se visoko produktivni.
~asa pot bo prav gotovo najbolJsa, ce bomo na.Sli proizvajalce pohistva, ki bodo nase blago
kupovali in prodaj ali prek svojih agentov na detajliste in druge porabnike. Sarno, ee bomo tudi v te izdelke dali vse tiste stroske, ki jih povzrocajo izdelki za
domace triisce, potem ne borno
skupaj zobali cesenj. v nekem
primeru smo bili s ceno kar za
50 Ofo predragi. Druga pot je neposredna povezava z velikimi
prodajnimi hisami. Tu je najvecJa ovira asortiman, ki je, verjeli
ali ne, prebogat. Videl sem sejme v Stockholmu, Oslu in Kopenhagnu, pa nikjer nisem vide!
niti razsvetljave omar, nikjer blagajn, radia in gramofonov.
Treba bo precej dela, da se bomo tudi mi aktivneje_vkljucili na
to trzisee. Ne samo v prodaji, se
bolj v proizvodnji. Statistik, evidenc, cen in druge marketing navlake ne bi zapisoval, saj nas je
prevec stala, da bi jo razdajali
zastonj.
0 nalogi povezovanja in navezav poslovnih stikov z norveskimi, danskimi in svedskimi proizvajalci povrh le to, da se bomo

morali se mars1cesa nauciti. Od
kvalitete izdelka - nobenih ostrih robov, robovi vsi z nalimki
od 5 milimetrov naprej, lepo profilirani, obruseni. Povrsinska obdelava je taka, kat da bi res oblil z voskom, ki se sveti ali je
mat. Preprosto povedano: zato,
da bi dobili vtis kvalitetnega videza taka obdelanega pohistva.
Obeta se sodelovanje z dvema tovarnama. Napravljeni so predlogi o vrnitvi obiskov - pripravljenost obojestranskega sodelovanja je na dlani. Kdo bo prvi
zacel? Ze v uvodu sem povedal,
da prodajajo znanje. Ponujajo
nam Know-how za doloceno vrsto izdelkov. Te ponudbe je treba preueiti - morda pa bi bilo
res prav kupiti kaj znanja!
Iz tretje naloge, to je vzpostavitev stikov z organizacijsko hiso, ki je v preteklosti Meblu prodala mnogo znanja, lahko zapisem, da smo nasli skupni interes, ki naj omogoei, da bodo
tudi na8e tehnicne sltdbe, projektiranje, term.iniranje, stroski
in se kaj, postavljene na raven
sodobne obdelave in poslovanja.
Poleg proizvodnih tovarn, v katerih so nam pokazali prav vse,
od najbolj varovanih sk.rivnosti
do preprostih postopkov, smo si
ogledali tudi vrsto trgovin s pohistvom, med njimi tudi veletrgovino IKEA v jtdni Svedski. To
je trgovina z 12.000 kv. m povrsine, z lastnim motelom, bazenom,
ogromnim parkirnirn prostorom,
Trgovina tezi na obmocju 100.000
drufin. Prodaja vse za stanovanje. Od neopleskanih kuhinj do
zahtevnih d.nevnih sob, od prtickov za brisanje posode do najdrazjih preprog, od svece do kristalnega lestenca, od metle do najmodernejsega sesalca za prah. Se
bi lahko nasteval. Od poceni do
ne prevec dragega pohistva. Predstavniki Slovenijalesa - domaei
trg so z nami skupaj dobili novih
idej za organizacijo trgovine pri
nas. Kdaj bo ideja izpeljana in v
kaksnem obsegu, je se tezko reci. !deja pa je le.
Biti prisoten na trziseu, ga poznati, je veliko bogastyo. Tudi
nasi tehnicni kadri bi morali na
tako pot v tovarne, na izmenjavo mnenj in znanja. Poglejmo saroo primer povrsinske obdelave
in jasno nam bo, kako vee je

sprasujejo tudi danes, ko ugotavljamo, da so stroski za reklamo skoraj za polovico veeji kot
je bilo predvideno. Akcij je bilo
vee, le-te niso ~ajemale samo SloveW.je, temvee vso Jugoslavijo.
:tal so mnogi v Vojvodini in Makedoniji se decembra lani trdili,
da Brestove propagande skoraj
ni. Spomnimo se prodajne aktivnosti v zaeetku leta, ko je slo za
nov program v letu 1970 in je bilo vee kot jasno, da smo moeno
zaceli prodirati na domace tdi-

see. Pa zopet jesenske prodajoe
aktivnosti, se-posebej pa decembrsk.i popusti. Nihce pa nieesar
ne napravi .zastonj.
Ko smo pri nas zaeell z delom
na marketingu, smo kaj hitro "
deli, da je tudi reklama, ali bolje
reeeno, ekonomska propaganda
sestavni del marketing politike,
to je tiste politike, ki izdelke najbolj pribliZa potrosniku. Sli smo
v analizo ·medijev kot strokovno
imenujejo casopise, revije, televizijo - ter pri tem ugotovili,

Urejanje ttgovine pohistva v Cerknici, reportaia o otvoritvi bo v
aprilski stevilki Brestovega obzornika
vredna praksa tovarne, ki porablja lak kat pa tovarna, ki ga
prodaja.
Osem dni je hitro minilo. Sreca je v tem, da z letali vsaj za
pot ne porabis toliko casa. Veckratna pot iz Kopenhagna, kjer
smo najvec casa stanovali (okrog
30 km iz mesta) v Svedsko je ponoven dokaz, da je prav Svedska
tista dezela, kjer je najvecja kupna moe v Evropi, kjer ustvarjajo
najvijsi narodni dohodek, kjer
sta razvita industrija in trgovina. Razdalje so ogromne. Poti so
kombinirane - z avtom - z ladjo- z avtom- z ladjo- z avtom.
Z vremenom je bilo precej sreee. V Oslu so govorili, da b i morali tedaj imeti - 20" C, pa je bilo + 2° C, v Kopenhagnu celo
+ 9° C. Dezevalo je le zadnji dan.
Se eno trzisce je obdelano. Poleg triisc Avstrije, Zahodne Nemeije, Francije in Anglije imamo
sedaj obdelano se Skandinavijo.
To pa pomeni, da je marketing
napravil korak naprej, v Evropi
ze taka dalec, da 0 njej in 0 prometu s pohistvom dokumentarno razpolaga do kvalitet, ki so
mnogim se neznane.
D. Trotovsek

kje ima kateri najvecjl vpllv in
zakaj. Ugotovill smo, da bi vsak
izdelek moral plaeati svojo propagando. V preteklosti smo nekatere izdeike forsirali, ker je bilo vee fotografij, druge pa nehote zanemarjali. Ali pa so bill se
drugi vzrokl - najveckrat je bll
le oglas BREST - POffi~TVO.
Narediti je treba torej plan reklame po izdelkih. In ce bo plan
po izdelkih, potem naj stro!iek
bremenl tiste izdelke, kl so reklame potrebnl, drugi pa naj bodo oproseeni tega sodobnega
davka triiseu. Ce Sardan stola
ne bi reklamirall, naj tistl dinarji, ki odpadejo na ta stol, povecajo njegovo rentabilnost, da ne
bo veeno postriek, kl ga vsi grdo gledajo. In taldh izdelkov je
se, da ne govorlm 0 izvoznih izdelkih, kl rekl~e skoraj ne poznajo. Tudi sejemski strosld naj
bremene izdelke.
Strosk.i reklame naj bodo v Ietu 1971 v skladu s stabilizacijsk.imi ukrepi v na~em podjetju.
StroSki naj znasajo letos, tako
pravi plan, okrog 2 mllijona din.
V marketingu prav sedaj pripravljajo mitaneno razdelitev teKonec na 4. strani

NASI LJUDJE
Za nas razgovor srno tok.ra t izbrali delavko v Tovarni pohistva
Martinjak Toncko Baraga, ki je
v tej tovarni zaposlena ze od leta
1947. v zacetku pogovora je bilo
v njenih besedah nekoliko bojazni, kasneje pa je pripovedovala
z vso iskrenostjo in preprostostjo.
Rodila se je maja 1923. leta v
Loskern potoku. Otrostvo je preiivljala v rojstnem k.raju, kasneje
pa se je za vedno preselila v Grahovo. Vojna tako kot mnogirn
drugim, tudi nj ej ni prizanesla.
Zaprta je bila na Rakeku, v Ljubljani ter zlebicu, od koder se je
6. maja 1945, natanko na svoj
rojstni dan vrnila domov.

V tovarni pohi~tva je pricela
delati 6. aprila leta 1947 kot pornocnik pri celilniku. Naporno
delo ji ni vzelo poguma, da ne
bi s svojo pridnostj.o . ter voljo
dobila samostojnega dela za strojem.- Najprej na miznih ter nadrniznih rezkarjih, kasneje pa pri
cepilnem avtomatu, kjer dela sedaj ze sesto leta. Kljub vecletnernu delu ob nevarnih strojih,
Toncka I?ri delu ni imela nesrece. Nepncakovano pa jo je prizadela bolezen hrbtenice, zaradi
katere je moralo na tezko operacijo ter na dvainpolletno bolovanje. l>TO so bili tezki in dolgi
dnevi,<< pripoveduje sedaj, ko se

ObCni zbor sindikata vskupnih
strokovnih sluzbah
Ne izgubljajmo easa z nepo·
membnimi zactevami, lotimo se
resevanja tistih problemov, za
katere smo poklicani, zadolieni
in odgovorni.
Sindikalna organizacija v Skup·
nih strokovnih slufbah se je po
dvakratnem sklicu le sestala na
svojem obcnem zboru. Po drugern sklicu je priSlo na obcni
zbor nekaj nad 90 clanov. Tako
je bil obcni zbor koncno le sklepcen in je lahko opravil svoje
delo. Cernu tako slaba udelezba?
To vprasanje so si zastavljali tisti clani sindikata, ki vidijo "
njern revolucionarno delavsko
organizacijo, ki varuje delavske
in· sarnoupravne pravice ter s svojimi mnenji in predlogi vpliva
na tok sodobnih druibenih dogajanj. Mar nekateri res pozabljajo,
da je sindikat delavska organizacija, ki lahko odlocilno vpliva
ne samo na druibena dogajanja,
ampak tudi na odnose rned ljua·
rni in ne nazadnje tudi na kon·
k.retno delo in tezave, s katerirni
se srecujemo vsak dan. Ali pa
mislijo, da je sindikat organizacija, ki naj skrbi samo za ozim·
nico? Cernu se torej nekateri izrnikajo tako pomembnim zbororn
kot je obcni zbor sindikata? Ali
so pri podjetju zaposleni sarno
zato, da zadovoljijo le svoje lastne interese, resevanje vprasanj,
ki so skupnega pomena pa prepuscajo nekomu drugemu. Glasni
pa postajajo_ tedaj, ka<l:ar j~ z~
radi trenutnih tezav kJe sliSat1,
da bodo osebni dohodki nizji ali
pa bodo izplacani killen dan
pozneje. Kje je zavest t~ P?·
sameznikov? 0 teh vpr~anJih Je
tekel nevezan pogovor rned tistirni clani kolektiva, ki so zaman
cakali na sklepcnost obcnega zbo·
ra sindikata pri prvern sklicu.

REKLAM fll NlST OPI
V 1971.LETU
Nadaljevanje s 3. strani
ga zneska po nosilcih stroskov.
Pravijo, da je to dokaj realen
zn~sek, da pa bo potrebno dobro
gospodarjenje, ce nocemo brez
potrebe tega zneska preseCi.
Kaj vse bo zajemala ekonomska propaganda v 1971.letu?
Na prvem mestu bo najvec denarja pobrala televizija v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Na
drugem mestu bodo prospekti,
na tretjem objave v easopisih in
revijah. Tudi sejml v Zagrebu,
Beogradu, Ljubljani - Parizu in
Tripolisu bodo stall precej novih
dinarjev. Stalna najemnina panojev, svetlobnih reklam in drugi podobirl stroski bodo breme·
nlli podjetje kot celoto.
.BREST- POHISTVO je ze do. bro znano na jugoslovanskem tr·
gu, zato je prav, da nasa propa·
ganda utrjuje ta pojem na ravni
kvalitetne in v naprej dobro preucene ekonomske propagande.
D. Trotovsek

-
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-

Ob drugem sklicu je bil obcni
clanov, kl bi na zbor iahko prisli,
zbor sicer sklepcen, venctar je
se vedno manjKalo nekaj tist111
pa so prosti cas raje porabili saroo zase.
Po izvolitvi ustreznih organov
za vodenje in delo obcnega zbora
ter po vsebinsKo bogatem porocuu predse<1nl.ka, je ouo Kat oblcajno zelo teZko priceti z razpravo. Holj za salo Kat zares se je
razprava zacela z ugotovitvijo, eta
sindikalna organizacija skupnih
strokovnih sluib ne vodi blagajniske knjige, ker se je menda izgublla . .1\.oncno je baa le ugotov1Jeno, da je nekJe v arhivu podJetja, tocla da je od zadnJega vplsa preteklo ze dve leti. <..;eprav
je vazno, da sindikat vodi btagajnisko knjigo, to le ni bistveni pro·
blern, ob Katerem naj bi izgubljal cas obcni zbor.
K.asnejsa razprava pa se je
usmerita v ObJeKUvno Kritil<.o m
se zau?tavila ob tei.avah, ki se
porajajo v zvezi s stablllzacijsklmi UJ:crepi v gospodarstvu. Vse
premalo je se cutiti vpliv skupnih strokovnih sluib na proizvodnjo. Temu je verjetno kriva sla·
ba organizacija aela. Premalo je
tudi odgovornosti, prevec casa
gre za ctrobne tezave, velike pa
se kopicijo. Slisati je bilo ocitke,
da je prevec !judi na skupnih
sluibah, kar pa bo verjetno dr·
zalo le toliko, da bi bilo rnogoce
s .tern stevilorn !judi mnogo vee
narediti, ce bi resnicno vsak dal
od sebe vse, ali vsaj toliko, kolikor zrnore in zna. TlSti, ki ne zna
ali noce delati, pa ni potreben ne
skupnirn sluibam ne Brestu. Rablmo torej !judi, ki bodo strokovno in s cutorn odgovornosti
ter s primerno zavestjo delali to,
kar ad strokovnih siuib pricakuje proizvodnja.
Zakljueek obcnega zbora je bil,
da morajo skupne strokovne sluzbe delati bolj racionalno in bolj
ucinkovito kot doslej, pri te!_l.
pa bo sindikat veckrat razpravljal o kriticnih vpra5anjih.
F. Tavzelj

UGODNOSTiza
stareJse delavce
Delavski svet Tovarne pohistva
Cerknica je odobril ugodnosti delavcern, ki so zdravstveno in delovno prizadeti.
Predlog a tem, kateri delavci so
upraviceni do ugodnosti, je izdelala posebna strokovna komisija.
Delavski svet je pri tern zadolzil pristojne sluibe, da pravilnik,
ki ureja ugodnosti za starejse de·
lavce tekoce izvajajo.
J. Klancar

.
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spominja takratnega pocutja. Kako tuctJ. ne. Zdravm..kl so Jl prerokovali le se tri mesece zivtJenja, .k.i. pa so se po uspesni op<!raclji ter volji ao iiv1JenJa po·
dalJsali v normalno i.iV1JenJe.
1\.ot dolgoietni delavec B.t<.J:£ST
se Toncka z radostjo spominja
priznanja za njeno aelo. L.a ctesettetnico je dooila rocno uro, ki
jo nasi se sedaj in se ni bila de1e:ina vecjega popravila. Po petnajstletnern delu je dobila kola
ter torbico, za dvajset let dela
pa denarno nagrado. Nikakor se
ne more sprijazniti, da je bil uki·
njen dodatek za stalnost, saj bi
ji nadomestil razliko v osebnem
· dohodku sedaj, koso rake pocasnejse in se hitreje utrudijo.
Zanimalo me je njeno mnenje
o novi analitiCni oceni delovnih
mest ter o disciplini v oddelku.
Pravi, da je anallticna ocena kot
eno izrned meril osebnega dohoaka v glavnern v redu, precej pn·
pomb, ki jih je bilo v javni razpravi, pa bo potrebno upostevati.
fn o d1sciplini: l>Ta je hujsa kat
doma!«
Za konec sem jo se pobaral, ce
bere Brestov obzornilc. Zagotav·
ljala mi je, da ga vsega prebere
se isti dan, ko ga dobl, kriianke
paso nekoliko pretezke. Verjetno
irna prav. Zakaj ne bi bila kn·
ianka lazja, primerna tudi za obzorje vseh nasih delavcev, saj
irna koncno besedo vedno zreb,
list pa bi se s svojo celotno vsebino se bolj pribliial kolektivu.
F. Strukelj

Ob obcnem zboru si.n dikata v
Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
Na obcnem zboru sindikata v
Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
smo razpravljali o razlicnih neresenih vpra5anjih, ki zadevajo
delovno skupnost ali njene posarnezne clane.
Tudi v tej poslovni enoti potrebujerno stroKovnjake, za katere
pa so -v edno tezave s stanovanji.
t.e nestetokrat so organi upravljanja v nasi poslovni enoti sklepali, naj bi se sredstva stanovanj·
skega sklada stekala nazaj v po·
slovno enoto. To se zlasti vetja
za na~o poslovno enoto, ki je
na podrocju Laske doline oddvojena · kat uporabnik Brestovih
stanovanj.
Potrebe po stanovanjih pa so
cedalje vecje zaradi vecjega obsega proizvodnje in vecjega stevila zaposlenih. Tudi kar zadeva
gradnjo individualnih his ali pa
skupnih stanovanj v blokovs.Ki
gradnji, delavci z niijimi osebnimi dohodki pod sedanjimi pogoj1
kreditiranja ne rnorejo do last·
nega stanovanja. Zato menimo,
da bi bilo treba drugace resevati
stanovanjsko politiko in ornogociti, da bi lahko tudi delavci z
nii.Jimi osebnimi dohodki pruli
do lastnega stanovanja.
V preteklern letu je bilo vlozenih v finalno proizvodnjo veli·
ko sredstev. Ta naj bi sedaj vra·
cala sredstva za investicije prirnarne proizvodnje. V letu 1971
bi rnorala na~a zagalnica obrato·
vati v treh izrnenah, ce bi hoteli
razrezati vso hlodovino, ki jo
bomo dobili. Vema pa, da je zagalnica zelo zastarela in zaostala.
ze vee let si nasi organi upravljanja prizadevajo za sredstva za
rnodernizacijo iagalnice. Upamo
da bomo kot edina poslovna enota, ki bo ra.zZagavala hlodovino
na tern podrocju, le upravicenL
da vsaj v letu 1971 priderno no.
vrsto za sredstva za moderniza·
cijo zagalnice.
Na obcnem zboru so m enili,
da bi v tej poslovni enoti ustanovili samostojno mladinsko organizacijo, ker je med novo zaposlenirni delavci najvec mladine.
Skrb za to naj bi prevzel novi
izvrsni odbor sindikata. Le-ta naj
bi·oblikoval program njenega dela in nudil organizacijsko in finacno pomoc v zacetnern obdobju
njenega delovanja.
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· Na obcnem zboru so posebej
poudarjali, daj bi posveCali vecje
pozornost delavcern v proizvodnji, kar zadeva varovalna sredstva, priucitev na delovnih mestili in obvescanje o sk!epih organov upravljanja. Sindikalna organizacija naj ima tudi drugacen
odnos do tistih delavcev, ki odhajajo v pokoj . Pokazati jim mora potrebno priznanje in hvale7.nost za dolgoletni trud, ki so ga
prispevali podjetju.

Druiinam umrlih clanov delovne skupnosti, zlasti socialno sibkejsirn, je treba ob takih priloznostih prispevati tudi gmotno
pomoc za prernostitev trenutnih
tezav.
To so bila nekatera zanimiyejsa vprasanja, 0 katerih je bilo
govora na preteklem obcnem zboru sindikata.
M.Sepec

Nov izvrSni odbor
sindikata
v zacetku februarja se je konstituiral izvr5ni odbor sindikata
v Tovarni pohistva Cerknica. Za
predsednika sindikata je bil izvoljen tovaris Valentin Subic, in·
struktor montaze, za njegovega
namestnika Franc Zevnik, za tajnika Joze Obreza in za blagajnika
Bernarda Drenik. Za inventar in
osnovna sredstva pa je odgovoren Peter Toplak.
.
Novega predsednika sern naprosil za kratek razgovor:
»Ali ste funkcijo predsednika
sindikata sprejeli takoj ali sele
po daljsem nagovarjanju?«
»Ne, funkcije predsednika nisem takoj prevzel. Sprva sem
predlog zavrnil, ko pa sem uvidel, da imajo ostali clani odbora
vame zaupanje, sem pristal. Zavedam se, da to ni preprosta
funkcija, moram pa reci, da
imam ze nekaj izkusenj pri delu
v sindikatu.<<
»Ali ste clan Zveze komunistov?«
»Ne, nisem clan Zveze komu·
nistov, saj ·sem lahko kljub temu
aktiven clan sindikata ali drugih
politicnih organizacij , mar ne?«
»Za katera vprasanja se baste
zavzemali v letosnjern letu?«
»Izvrsni odbor sindikata se bo
letos skusal uveljaviti in okrepiti
svoj vpliv. Zavzernali se bomo za
ustreznejsi proizvodni asortiman,
za boljso organizacijo dela in

vecjo produktivnost, za visji standard zaposlenih, boljso skrb za
starejse delavce in za rekreacijo
zaposlenih.«
»Kako naj bo po vasern mnenju organizirana rekreacija nasih delavcev?<<

»Taka, kakor je bilo receno na
obcnem zboru. Pristojne sluibe
naj organizirajo za delavce rekreacijske centre, za tiste, ki si
zelijo na morje, ob morju, za tiste, ki zelijo drugarn, pa drugje.
Pred organizacijo rekreacijskih
centrov naj se izdela analiza o
zeljah delavcev in se na tej podlagi delavcem organizira pocitnice. Enodnevni izleti so po mojem rnnenju prevec utrudljivi.
Namesto tega born predlagal izvrsnemu odboru, da organizira
med letom vee srecanj kolektiva.
Zavedarn se, da je taka srecanje
glede na stevilo zaposlenih tezko,
vendar je z dobra organizacijo
tudi to mogoce.«
J. Klanear
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CENTRALNO SKLADISfE
vzdrzevalnega materiala in drobnega inventarja
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Preteklo leto so v oktobru na
strokovni konferenci razpravljah
o poslovanju z materiali za vzdri.evanje, drobnim inventarjem i?
rezili. Neposredni vzrok, da se Je
poslovanJe s temi materiali strol<Ovno postavilo pod ~obnogled,
Je bila ugotovitev financne sluioe, da nam ti materiali neprekinjeno vezejo v zalogah 100 milijonov staz:lh din obratnih sredstev.
Nadrobni pregled poslovanja je
pokazal, da imamo v glavnem
opravka z materiali grope c, kar
pomeni, da se na tern podrocju
uporablja zelo veliko stevilo materialov, ki vsak zase predstavlja
majhno vrednost. Ta znancilnost
je bJ..la tudi vzrok, da je bila konLrola nad poslovanjem v dobrsni
meri zanemarjena. Osnovne slabosti ki se poJavljajo, so:
- Planiranje materiala ni mogoca, ker zato ni postavljenib
osnov in se zaradi tega narocila
proiijo stihijsko oziroma tedaj,
ko je ze potreba za materialom.
- Nabava je zaradi pavsalno
dolocenih dobavnih rokov in zaradi narocanja, ko i.e nastopa po·
treba po materialu, izredno ote
zena. Zato se pojavljajo stalni
konflikti med nabavno sluibo in
narocniki materiala.
- Materiali so vskladisceni v
petih skladiscih, kar onemogoca
pregled nad zalogami in se zato
pod nujno naroeajo materiali, ki
dostikrat istocasno stoje v enem
izmed skladisc.
- Isti materiali imajo v razlicnih skladiscih razlicno ime in
sifro, kar onemogoca delo na
standardizaciji.
- Sodelovanja skupin za vzdrzevanje in tehnologov ter medsebojne pomoci skoraj ni. Materiali in orodja, ki so v eni poslovni enoti ocenjena kot zelo
dobra, v drugi poslovni enoti ocenjujejo kot slaba in ker so v teh
ocenah popolnoma suvereni, razsirjajo Sp!Sek materialov, ki jih
uporabljamo.
- Pregled je pokazal, da le
pribliino tretjino vseh materialev uporabljamo v vseh poslovnih enotah. Ker so tudi ti materiali loeeni, se pojavljajo pretirane zaloge.
Na osnovi gornjih slabosti so
clani strokovne konference sklenili, da se organizira v okviru po-

gonskega servisa Tovarne pohistva Cerknica centralno skladiSce
za vzdrzevalni material in drobni inventar. Kadrovska sluiba je
bila zadolzena, da poisce primernega cloveka, ki bi zacel sistematicno urejati poslov.anje na
tern podrocju. Delo na tern podrocju bo dokaj zamudno, saj bo
potrebno za vsako grupo mate-

riala (lezaji, orodje in podobno)
najprej narediti izbor oziroma
standardizirati materiale, ki jih
bomo v prihodnje uporabljali.
Istocasno pa bo treba dolociti,
koliksna zaloga je potrebna v prirocnih skladiscih v poslovnih enotah in v centralnem skladiscu, da
bodo materiali na zolag_i, ko jih
bomo rabili, a da nam istocasno

ne bodo vezali prevec obratnih
sredstev. Poleg tega bo treba dolociti nacin in vzpostaviti evidence za pravocasno naroeanje in
dostavljanje materialov v prirocna skladisea.
Centralizirano vodenje evidence, narocanje in standardiziranje
materialov naj bi vplivalo na
boljse sodelovanje vzdrzevalnih
skupin in tehnologov v podjetju.
Koncni ucinek pa se bo pokazal
v manjsih zalogah, ki bi se po
oceni morale zmanjsati za priblizno tretjino sedanjih zalog.
F. Mele

MNENJA IN KRITIKA

Ob novi analiticni oceni
~do

je odgovoren, da nova aoaliticoa ocena ni taka kot bi morala biti?

Sistem na5ega poslovanja jl.
tako razdeljen, da imamo anauttcno oceno za vsako delovno
mesto. To je do neke mere pravilno, da vsak delavec dobi, .kar
pac ustvari. Vprasanje pa je, kako je delavec ocenjen v primell
s sosedom. Tudi prejsnja analiticna ocena delovnih mest ni bilu
najboljsa, vendar je bila toliko
casa v veljavi, da so ljudje ze pozabili na v~e te stvari.
Lani smo imeli rekonstrukcijo
v vseh nasih poslovnih enotall,
zato se je pojavila nujnost novi.t,
tehnoloskih postopkov, s tern P<
tudi nove ocenitve delovnih mest.
Vendar je ta na zalost udarila
mimo, ni· zadela v jedro samega
proizvajalca. Zakaj je sedaj touko vroce krvi? Tega ne bi bilo
treba. To se pravi, da nekaj m
v redu. Razponi so previliki, c,
oddelka do oddelka so razlikc,
za podobno delo so velike razlike. Tudi za enaka dela med poslovnimi enotami so velike raz·
like, kar seveda ni pravilno.
Jasno je, da razlike morajo
biti, vpraSanje pa je, kolikSn~....
Ob tern se pojav1 vprasanJt .·t~
nosti, ki pa se tu izgubi in niroa
veljave. Nikakor ne morem verjeti, da so to delo opravili strokovnjaki in da so prav ti strokovnjaki streljali mimo tarce, ki
je dalec vidna in zgresili cilj. Poleg tega to tudi ni poceni, to nas
je vse skupaj precej stalo. Da pa
vse te stvari ne bodo tako tragicne, bomo pa mi kot nestokovnjaki kazali na napake. Komisija, ki
je u videla napake pri ocenitvi, pa
se je znaSla, ces da je to delo

nas samih instruktorjev. Res p a
Je, aa ni nihce izroect instruktor;ev sodeloval in prav v tern Jt.
napa.Ka, ki ne bo prav gotovv
.1ana1u pozabljena.
V.Subic

Odgovor:
Javna razprava o predlogu analiticne ocene delovnih mest j t:
za nami. l:'o oo.ctel.I.G..b. vseh puswvnih enot so bill organiZiran•
sestanK.i, na katerih je OJl vsem
Jasno obrazlozen namen novin
occnitev in tudi javne razprave.
C1anek z naslovom Ob novi analitlcni oceni pa ocitno dokazuje,
eta tov. V. Subic ni razumel aL
noce razumeti cilja teh razprav
in da ne pozna osnovnega namena nove analiticne ocene delovnih m est. Zato ni odvec, da sc
enkrat povemo osnovne znacilnosti, ki so narekovale tako zahtevno in obsezno delo.
Delo, ki se opravlja v razlicnih
fazah in dejavnostih organiziranega delovnega procesa, se zelo
razlikuje po sestavljenosti delovnih operacij. Razlicne vrste dela
se med seboj razlikujejo po strokovnosti, ki je potrebna za oprav-·
ljanje dela, po odgovornosti, kl
je povezana z opravljanjem dela,
po naporu, ki je potreben z.
opravljanje dela in po vplivih
okolja, ki so odvisni od vrste delovnega procesa, tehnicnc
opremljenosti in k limatskih razmer. Z rekonstrukcijo tovarne in
z reorganizacijo v letu 1970 so se
omenjene zahteve znatno spreme-

nile. To je narekovalo, da je najvuiji organ upravljanja na .tirestu
sklenil, da se ponovno oceni vsa
delovna mesta po analiticni metodi. Ta metoda je tudi najzabtevnejsa in daje s smotrno prilagojeno metodologijo najbolj zanesljive rezultate.
Komisija za organizacijo in
vrednotenje dela je ocenjevala
delovna mesta, ne pa delavcev, ki
zasedajo ta delovna mesta. Ocena
delovnega mesta je se5tevek ocenitev po vseh zahtevah, ki jib obsega metodologija analiticnega
ocenjevanj a.
Zato je se teze sprejeti neodgovorno pisanje tov. v_. Subica,
saj brez kakrsnekoli utemeljitve
na pamet in vse - povprek ocenjuje delovna mesta po poslovnih enotah oziroma delavce, kar
je se bolj zgreseno. Komisij a
predpostavlja, da so v predlogt
mogoce napake, zato je organizirana javna razprava. S tern imajo vsi clani delovne skupnosti
moznost, da pri izdelavi analiticnen ocene sodelujejo in predlagajo tisto, kar je najboljse. Upostevani bodo vsi predlogi, ki so
utemeljeni in prispevajo k najooljsi resitvi in pravicni ocenitvi
delovnega mesta.
Ce bi tov. V. Subic prej pomislil in se vsaj delno poglobil v
strokovni del analiticnega ocenjevanja, gotovo ne bi napisal lako
nekonstruktivnega in neodgovornega clanka.
I . Skrlj
tajnik komisije za analiticno oceno

Vsklajevanje
primarne proizvodnje s porabo v
Pri tern pa nastopijo najvecje tePOS(OVflih enotah
zave.

l

In5truktor nadzira delo v pripravi furnirja v Tovarni pohiStva

Zaradi hitre rasti proizvodnje
v nasih finalnih obratih iz leta v
leto narasca tudi poraba vseh
vrst materialov in tvoriv. Zato
tudi usmerjanje primame proizvndnje dobiva cedalje vecji pomen. Trenutno je med vsemi
vrstami lesa, ki jib nasa proizvodnja potrebuje, bukov zagan les
najvainejsi. Glavni vir za oskrbo
Tovarne pohistva Cerknica in Tovarne pohistva Martinjak pa je
prav v lastni primarni proizvodnji.
Zaradi n enehnega narascanja
cen vsem vrstam lesa je bila doslej taka oskrba najbolj primerna. Lahko pa bi s tern pridobili
precej vee, ce se ni bi pogosto pojavljale tezave, ki jih mislim na
kratko opisati.
Nikakrsna novost ni, da je treba bukov zagan les pred uporabo
vsaj pol leta zracno susiti. Pri
mocnejsih dimenzijah pa se ta
rok podalj sa na celo leto in tudi
vee. Ce upostevamo, da je v nasih razmerah razrez bukovine v
glavnem sezonskega znacaja, to
se pravi, da ga razzagamo le v
pomladanskih mesecih, potem je
razumljivo, da mora sluiba, ki je
odgovoma za oskrbo s surovinami, vsklajevati lastni razrez in
sklepati pogodbe za nakup za vse
leto vnaprej. To pa je izvedljivo
le, ce poslovne enote pravocasno
dostavijo plan porabe surovin po
kolicini, vrstah lesa, dimenzijah
in rokih - prav tako za vse leto.

v casu, ko je treba sestavljati
letoe plane proizvodnje, proda,je,
porabe in drugega, poslovmm
enotam najveckrat se ni znan natancen program za planirano obdobje. Poleg tega prihaja med
letom do vecjih sprernemb v ~sor
timanu, tako da planske slu7.be deiansko ne moreio sestaviti
realnih planov porabe surovin.
Plan sicer sestavijo, vendar na
podlagi porabe .v prete~le~ obdobju, kar pa pn neustal.lem proizvodnji ne more biti tudi osnova
za v prihodnje. v cern je glavni
vzrok. da ne moremo napraviti
natancnega programa za leta dni
v naprej, je tezko reci. Meniro,
da ima pri tern odloCilno vlogo
tr:Zgce. Najsi bo vzrok netocnega
planiranja v tern ali drugem, posledice so obcutne. Omeniro naj
le tiste, ki zadevajo primarno
sluzbo.
Pri dolocanju virov dobav rooramo upostevati plane porabe, ki
jih dobimo od poslovnih enot.
Takoj, ko je les nai.agan, osusen
in tako pripravljen za uporabo,
pa veckrat pride do zamenjave
asortimana v pr oizvodnji in s
tern tudi do sprememb v potrebnih surovinah. V takih primerih
je resitev v dodatnem - oepredvidenem nakupu, kar je navadno
pogojeno z visjimi stroski, predvsem zato, ker so pri takem na-

Akcija75
Nadaoljevanje iz

prej~nje ~teovllke

Na vpra~anje, zakaj se ne
ukvarjajo s telesno kulturo, so
mladi odgovore razvrstili takole:
Ni pogojev oziroma moinosti
- 57 odgovorov
Nimam casa - 25 odgovorov
Obremenjenost z delom oziroma druzinske obveznosti - 5 odgovorov
Ni interesa - 2 odgovora.
Starejsi so tudi tokrat drugace razvrstiti odgovore:
Nimam casa - 49 odgovorov
Ni pogojev oziroma moznosti
- 25 odgovorov
Obremenjenost z delom in druZinske obveznosti - 8 odgovorov
Ni interesa - 2 odgovora.
Pomislimo, da je anketne liste
dobilo 960 ljudi, od katerih jih
744 ni vrnilo vpra5alnih pol in
so s tern po nasi sodbi jasno pokazali, da se ne ukvarjajo s teIesno kulturo in da nimajo niti
interesa. Zato lahko recemo, da
se jih s telesno kulturo izmed
960 ljudi ukvarja le 86 ali 8,9 %,
medtem ko se z rekreativnimi
dejavnostmi vsaj ·enkrat letno
bavi 107 !judi ali 11,2 %.
Verno, da je bilo oekaj napak
z nase strani, nekaj neresnosti
s strani anketiranih, kljub temu
pa smo prisli do dragocenih podatkov
Nas mladinski aktiv je 19. decembra 1970 organiziral javno
razpravo o problemu telesoe
kulture in r ekreacije v nasi gospodarski organizaciji in obcini.
Na razpravi so bili mladi ljudjc
iz kolektiva in dijaki tehniske
srednje sole iz Cerknice, medtem
ko so opraviceno manjkali nekateri predstavniki druibeno politicnih organizacij.
Po zanimivi in razgibani razpravi so clani mladinskega aktiva
sprejeli n aslednja stalisca:
1. v nasi delovni organizaciji
je potrebno delovno mesto referenta za rekreacijo in telesno
kulturo.
2. v osnovnih solah nase obCine bi morali biti obvezni in brezplacni tecaji plavanja in smucanja.
3. Sredstva, namenjena za rekreacijo zaposlenih, moramo koristneje porabiti - v rekreacijskih srediScih za Ietno tedensko
rekreacijo na morju in v planinah.
4. Izgraditi je treba rekreacijsko in sportno sredisce v Cerknici. Trenutno je najbolj potrebna telovadnica .
.?· J?ruibeno politicne organizaCIJ_e m vodstvo podjetja se moraJo bolj zavzemati za mnozicni
sport in rekreacijo.
6. Za telesno kulturo in rekreacijo obcanov je treba odmeriti
znatno vee sredstev.
7. Mladinski aktiv Bresta pa
se obvezuje, da bo pomagal in
sodeloval pri razvijanju telesne
kulture in rekreacije v obcini.
D. Frlan

kupu vedno postavljeni neprimerno kratki dobavni roki.
Na racun takih sprememb
nam pogosto narascajo zaloge
surovin, cesar pa si nikakor ne
zelimo. Ce je Ies :lagan v standardnih dimenzijah, so se moznosti za prodajo. Vendar moraroo na zahtevo tovarn veckrat
zagati les v takih dimenzijah, ki
jih triisce ne priznava. V takih
primerih pa ostaja blago na zalogi dalj easa kot bi bilo potrebno
in postopoma izgublja vrednost.
Sprico takih pojavov se ni cuditi, da primarne poslovne enotc
odklanjajo narocila finalnih tovarn, saj jim pri nasem veljavnem obracunskem in samoupravnem sistemu ne more in ne sme
biti vseeno, kaksne zaloge imajo,
kak~na je pri tern vezava obratnih sredstev in kaksno vrednost
dosegajo pri posameznib izdelkih.
V prihodnje bo treba t udi omenjeno problematiko jemati neko·
liko bolj resno, ce hocemo z boljso delitvijo dela, ob bolj~ih medsebojnih odnosih in ucinkovitej~em znizevanju stroskov dosegati se boljse poslovne uspehe.
A. Hiti
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Delo trgovskih zastopnikov
Delo trgovskih zastopnikov je
zelo odgovomo in tezavno. Ob
vsakem stiku s trgovci, s posarneznimi potrosniki ali s katero
koli ustanovo se morajo prilagajati tako, da dobi ob tern stiku
vtis, da ima pred seboj cloveka,
ki zastopa firmo, s katero mora
sodelovati in v katero mora dobiti zaupanje za prihodnje delo.
Ob stevilnih stikih in razlicni.
miselnosti !judi dozivi trgovski
zastopnik marsikaj zanimivega,
vcasih prijetnega, marsikdaj pa
tudi kaj neprijetnega. Zato ima
to delo svoje dobre in slabe strani.
Dobre strani tega poklica so:
Trgovski zastopnik ima east,
predstavljati firmo in sklepati
posle. Ob svojem delu lahko razpravlja o razlicnih vprasanjih,
spozna se in ima stike z mnogimi
ljudmi, spoznava njihova miselnost, obicaje, najrazlicnejse kraje nase domovine in lahko spremlja nasa splosna gospodarska gibanja. Vedno je lepo oblecen in
dobro zaslu:li.
Ima pa to delo t udi svoje slahe
strani. Zastopnik se mora odpovedati marsikateremu uiitku, pogosto mora pritrjevati stvarem,
ki jim sieer ne bi, biti mora vesel ,
tudi ce mu ni do veselja, ne.rnore
spati, kadar bi zelel, prilagajati

.

se mora okolju, vedno mora biti njegovo ~aupanje, Ce je dosegel
tocen, nenehno je na poti in zato to, potem posli kar sami stecejo.
veckrat tudi v smrtni nevarosti, To pomeni, da so najvecje tezave
ob prvem srecanju, kasnejsi uspa se bi lahko nastevaL
Dober trgovski zastopnik mora peh pa je odvisen predvsem od
imeti naslednje lastnosti: delov- tega, kako zna trgovski zastopnik
ne izkusnje, ljubezen do svojega izkoristiti prve uspehe.
Doslej sem pisal predvsem o
dela, poleg izobrazbe mora im~ti
tudi naravno inteligenco, hitro se normalnem poslovanju, omenim
mora znati prilagoditi, ne sme pa naj tudi nekatere tezave. Dobro
biti len, imeti mora bogata bese- in koristno bi bilo, ce bi priSlo
disce. Poleg interesov svoje firme do skupnega sestanka v podjetju,
mora skrbeti tudi za interese na katerem bi se o vseh tezavah
poslovnega partnerja, dobro mo- podrobno pogovorili. Vecina ljura poznati blago, ki ga prodaja in . di najprej gleda na svoje osebne
njegove tehnoloske \)Osebnosti. interese, sele nato pa na interese
Dodobra mora poznatl tudi trii- skupnosti in podjetja. Med desce, na katerem dela in 0 tern lorn si vsakdo prizadeva pred- .
porocati svoji firmi. Storiti mora vsem za svoje gmotno stanje. To
vse za to, da ne bi trpel ugled velja predvsem za zastopnike, ki
njegove firme, ker bi to vplivalo zastopajo vee podjetij. Ti si zena njegovo delo in na zaupanje lijo samo cimvee osebnega dopri kasnejsih pogovorih s poslov- hodka, zato so nelojalni do drugih firm, pride celo do podkuponimi partnerji.
0 povezavi med strokovnimi vanja in podobnih umazanih
slu:lbami v podjetju in trgovski- stvari. Taksni zastopniki ustvarimi zas'topniki bi lahko dosti pi- jo najvec tezav na terenu.
Mislim, da sta perspektiva in
sal, ker imam ob tern ze mnogo
izkusenj. Vsak trgovec ima svoje uspeh nekega podjetja odvisna
nacrte in svoje tezave, vsak ima predvsem od, pravilne raziskave
svoj nacin dela. Zato mora za- triiSea. Pri tern pa lahko mnogo
stopnik ze ob prvem srecanju pripomorejo pravi trgovski zanaglo oceniti trgovca, na videz stopniki, ki delajo na terenu.
soglasati z nekaterimi njegovirni Povezava med strokovnimi sluzstaliSci, ceprav ne misli tako. bami na Brestu in zastopniki je
Vendar pa si tako Iahko pridobi v zadnjem casu. kar dobra, ce-

'

NOVE DELOVNE OBLEKE
Za delavce in delavke nasega
podjetja homo letos nabavili namesto delovnih halj delovne obleke.
2e lani je bil sestanek predstavnikov veejih lesnoindustrijskih podjetij Slovenije, ki so odgovorni za varnost pri delu. Na
tern sestanku so se dogovorili, da
bodo ia delavce v lesni industriji nabavili enotne delovne oble·
ke. Ohleke iz dveh delov; hlace
(farmerice) in krila so modre
barve, medtem ko so zascitne
srajce za zenske in moske oranine barve.
Za delavce, .ki delajo zelo umazana dela in je umazanijo tezko
odstraniti, pa bodo tudi zascitne
srajce modre.
Delovne halje bodo dobili le
delavci, ki delajo pretemo umsko
delo in sicer moski v sivi in zenske v svetlo modri barvi.
Z nabavo novih delovnih oblek
pa je tako postalo aktualno vprasanje garderoh. V Tovarni pohistva Cerknica sicer imajo garderobe, v njih pa ni prostora,
v katerih bi se delavci in delavke
preoblaeili. Se vecje teiave pa so
z nabavo novih delovnih ohlek
nastale v TP Martinjak in tudi
v os talih poslovnih enotah, ki
garderob sploh nimajo. Zaradi
neurejenega vprasanja garderobnih prostorov delavci nove zaseitne obleke odklanjajo. Raje bi
tako kot do sedaj, imeli delovne
halje, ki so za preoblacenje zelo
preproste.

Kdaj bo·akeija
krwodajalstwa
Republi:Ski komisija za krvodajalstvo pri re)?ubliskem odboru
Rdecega kriZa Slovenije je za leto
1971 pripravila caso\mi program
in . nacrt za redno krvodaj alsko
akcijo.
. ·
Po tem nacrtu je doloceno, naj
bi delavci nasega podjetja sodelovali v redni krvodajalski akciji
na prosto soboto 17. aprila 1971.
leta.
Upajmo, da bo tudi letos udelezba pohvalna. Na obcnem zboru
gasilskega drustva Tovarne pohistva so se dogovorili, da bodo
dali kri vsi njegovi clani.
Upam, da bodo tudi druge politicne organizacije in drustva
sklenili take dogovore.
J.Klancar

Zlasti bodo tezave s preoblacenjem poleti, ko nastopi huda
vrocina in je mogoce delati le
v delovni obleki. Delavci tudi
menijo, zlasti zenske, da je sam<?
ena zascitna srajca premalo, saJ
je v vrocih dneh potrebno delovno obleko, zlasti pa zascitno
srajco, veckrat oprati. Zato bi
bilo potrebno . nabaviti po dve
delovni srajci, predvsem zaradi
higiene in preoblacenja.
Preprican sem, da se bodo vodstva poslovnih enot lotila uredit-

ve tega problema, da ne bo treba
delavcem 'o dnasati delovnih oblek
domov, pac pa jib bodo shranjevali v garderobnih omaricah.
Naj pri tern poudarim, da delovne balje za delavce niso najboljsa zaseitna obleka in je bilo
zato treba predpisati take delovne obleke, da bodo delavcem
zagotavljale osebno varnost pri
delu.
J. Klancar

sar ne bi mogli reci za prejsnja
obdobja, ko smo imeli veliko tezav predvsem zaradi odpreme in
reiievanja reklamacij. Kar se tice
proizvodnega programa je se
vedno isti in mislim, da ob takem tempu proizvodnje v prihodnje ne bo tezav. Seveda, ce homo
uspesno resili se nekatere skupne
tezave
(reklamacije, ostrejsa
kontrola v proizvodnji in vee elasticnosti pri oblikovanju proizvodnega programa).
Ta sestavek sem napisal z zeljo, da bi tudi nasi bralci spozna-

li, s kaksnimi tezavarni se srecuj emo na terenu in kako jih
poskusamo resevati. Ce delovna
skupnost gleda na trgovske zastopnike samo po placilnih listab,
si ljudje ne morejo ustvariti jasne podobe o njih in njihovem delu. Tako bodo bralci vsaj delno
spoznali delo teh !judi, ki si prizadevajo, da bi uresnicili za,upanje podjetja.
H. Bankovic
(trg. zastopnik za SR Srbijo)

Kje so vagoni?
Ob skladiScu gotovih izdelkov v Cerknici sino polozili zelezniS!ci
tir. Rekli smo si, da bo ceneje prepeljati vagone z Rakeka v Cerknico
in nazaj kot blago dvakrat prekladati.
Zdaj imamo lepo zimo, cesto popravljeno, razsirjeno in ojacano,
vagonov pa ni. Spet hlago dvakrat ali celo trikrat prekladamo in se
niti ne moremo vee pohvaliti, da imamo zeleznico. Kje je vzrok, da
ne prevaiamo izdelkov tako kot smo si zaini.slili?
-

Podjetje obraea, cestno podjetje obrne! Ali se bolj po
delali smo racun brez cestnega_podjetja.

domace

V JugoslaviH velja dolocilo, da je za vozila, ki presegajo dovoljene izrnere in tezo oziroma osne pritiske, potrehno za prevoz posebno dovoljenje. Taka dovoljenja izdajajo cestna podjetja, pri tern
pa uporabljajo posebno tarifo, ki je zelo progresivna. Pri vecjih tezah postane prevoz tako drag, da si ga preprosto ni moe privosciti,
nikakor pa, da bi s tern pocenili prevoz. Teza okrog 40 do SO ton, ki
jo dosegajo vlacilci z vagoni, se ni tako kriticmi. 2al je Cestno podjetje iz Ljubljane izracunalo, da homo morali placati za prevoz kompozicije, kakrsno smo opazovali okrog novega leta, kar SO do 60 dinarjev za vsak prevozen kilometer.
Zadeva nam ni sla v racun. Sodimo, da j~ tak znesek mocno pretiran. Najbrl bi zadostovalo 10 do 12 dinarjev za prevozeni kilometer. Pri cestnem podjetju nadaljujemo s prijatelj skim prepricevanjem. 0 tem, kdo ima prav, pa ho odlocila prihodnost. Zabukovec

Vee so·delovanja v .sluzbi
Do tega sestavka so me privedla razmisljanja o odnosih po
posameznih slu:lbah. Morda so
prevec kritiena, rnorda pa tudi
ne.
Kdor nekoliko pozna razvojno
pot BRESTA, se bo lahko spomnil, kako smo hili vcasih v vseh
pogledih mnogo bolj skromni.
Bilo je vee delovne discipline,
vee sodelovanja, skratka, to je bi 1
kolektiv, ki je imel skupna prizadevanja: »Ustvariti cim vee zz.
skupne interese!«
Da je bilo res tako, nam pri·
ca nesrecni dogodek, ko je leta
19S9 pogorel nas obrat v Cerknici. V rekordnem casu je bilo zgrajeno novo tovarnisko poslopje,
opremljeno z novimi stroji. Delovna sila je bila ista, toda polna
novih zelja in botenj. S svojc
pridnostjo si je marsikdo u stvaril
lep dom, kjer bo zivel, ko bo sel
v zaslu:leni pokoj.
·
· Danes pa smo vsi postali prevee zahtevni; z rastjo podjetja sc
rastle tudi nase dobrine in potrebe, ki so vcasih ze zahteve.
Prevec poudarjamo svoj »jaz«,
premalo pa je »poslovnega« sodelovanja. Pogosto nam manjka
cut za odgovomost, premalo pomoci nudimo svojemu sodelavcu,
premalo upostevamo socloveka;
saj vendar nismo v razredni
druibi.
Avto-moto drustvo ima lepo geslo: »Pomagaj danes drugernuda bi drugi tebi pomagall « Kako
resnicen je ta sestavek! Saj smo
vsi odvisni drug od drugega. Bodimo bolj posteni in ne u:livajmo
ob spodrsljajih in morebitnih nerodnostih svojih sodelavcev v
slu:lbi.
Bodimo bolj dosledni pri opravljanju nalog na svojem delov-

nero mestu. Pomagajmo si - vee
naj bo pravega sodelovanja in
tovarist_va!
Avto-moto drustvo ima brezplaene »kupone za pomoc in usluge« - ali bi tudi rni na podoben
nacin dosegli vecjo solidarnost v
podjetju?
S.M.

Nova vratarnica pri Tovarni ivernib plosc v Cerknici

Pregled
krcnih
zil_. pri· l'na~ih~~~Javcih
·
• . . •. .
. _ .
Z:- ql3M1.lt::
J·\;:::-UL.t.• \t

Te_zave s krcmnu ~Ilam1 _(krtic~I) ~o st~e! saJ . segaJO po
VSeJ verjetnOSti se V t1st0 obdobje, ko se je clove~ :rzravnal in
zacel pokoncno hoditi. Morda so
bile takrat holj izjema kot pravilo. Toda prav s pokoncno hojo
SO hili - pol~g _drugib__ dejavnikOV - ustvarJem pogo]l za taksna obolenja. Tern tezavarn so
mnogo bolj podvrzene zenske
kakor moski, ceprav tudi .pri
slednjib taksna obolenja vse pogosteje, :Zlasti pri poklicih, ki
zahtevajo stojeee delo (to so delavci pri strojih, zobozdravstveni delavci, trgovci, farmacevti,
frizerji, laboranti in drugi) .
Poleg omenjenega vzroka, ki
je vsekakor ·eden izmed vainih
dejavnikov za nastanek krtic, so
pomemb~a tudi druga bolezenska stan]a posebno pa dedna
·
' omemb na Je
· t u di VIna nogah. P
Sina }jUdi, Saj je znanO, da po·
gosteje obolevajo za krticami
ljudje visje rasti. Za krticami
najpogosteje obolevajo ljudje
med petindvajsetim in sestdesetim Ietom starosti.
Na spcidnjih okoncinah razlirkujemo dve vrsti dovodnic in
si~e~ Pt?VrSinski splet, ~~t~re~a
OZllJe mma lastnega rruslCJa m

..

-- --

.

-- -~

]e tud!i. ~-evneJSl ~ zaklopkanu, ki
ne p~StiJo, da hi kri odtekala v
smen Od Srca ter globoki sp}et
dovodnic, ki so bogotejse z elastiko, vsehujejo vee zaklopk, pa
tudi redka miSicna vlakna. Med
obema sistemoma pa imamo posehne zile, ki povezujejo oba
spleta, so pa stisnjene, kadar le:limo.
:
.
• . .
•..Om~ml sem ~e, ~a za krcno.m1
z1l~I ,obol;_va]o zens~e. Vsak
pntisk _.na Zlle dovodnice _(med
src~m II?- stopalom) povzroca_za.sto] krvi_ v ZI!e n?g. Zato so zensk: do~ti bOlJ prlZa~ete m_ed nosetcnokStJO ( podo2n°) Je tudl z nas an om z1_ate u.1e. • ker po~e~a
na ~atemica pn~Iska t? .ozilJe.
Tudi zene v ?rugi poloVICl_ menstrualnega Clklusa so h?lJ dovzetne za taksna obolenJa. Sem
ste1·e1•0 tudi vnetJ' a povrsinskega
J?:eJ?leta OziJja. Oa nog~ in razhem bolezenslci procesx v medenici (bule, povecana zleza predmehurnica pri moskih). Tudi
kaksno drugo neenakomerno povecanj e o_rganov ~ahko pritiska
~~ odtok krvi iz spo~j.ih okonem. Celo poveze nogav1c omogocajo odtok ~i iz okoncin; _prav
tako so tud1 sladkomo bolni, po-

-- --~----
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rI .- . . .. . .
sebno rnladi, dovzetni za taksna
obolenja.

krvn.ihDa_hl_ilp-rel?reclJi nast~JanJC:
z • I?r~por<?camo CllD":~c
. gihanJ~ z DUslcanu ~ _spodn]ih
o~o~cwah, ~C?r deluJ_eJO tako
n;nsiC~ kot tlac~lka krvl lZ prepolnih zil do.':odmc k sr_cu. Ce zelo
d?_lgo_ StO]liDO(, se pnp<?roca poVlJan_Je. spodnJ~ okC!ncm . z elaStlCJ?-.I.lll!- p~VOJI se Z]Utra] v postelJ.I, m SICer od prstov: do 1S
1
; c~ntunetrov nad krvno zdo (krhco).
Ker so v nasi tovarni redvsem taksna delovna mest~ ki
· zahtevajo stojece delo smo ~e s
tovarno LEK v Ljubijani dogovorili, da bi s poinocjo specia1
· listov iz Vojaske bolnice pregleI dali !judi, ki dela ·o na taksnih
d
.
.
J.
.
• te1ovnih
vsekr.
tiki · mestih
· t " ozrroma d'
, S ,e, v • una~O . eLa~e za_ra 1 . ~• n~ ZIL _Odz1v _Je bxl . velik, SaJ ~e
! bil~ 9. JanuarJa·-19'/t• pregledanih
· 106 !judi. Vsi so do'bili ustrezna
1• zdravila in bodo pod nadzorI stvom sest tednov, ko jib bodo
-~-~ecialisti znova pregledalli.
Ouspehu te akcije homo poroCali kasneje.
Konec na 7. strani
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D~Ia teCejo .po

programu

KAKO PRITEKAJO SREDSTVA ZA OBNOVO VODOVODA
)

Znano je, da je bil v letu 1969 ko,Borovq,Lekarna,Tobak,PTT,
za obmocja, ki jib napaja cerkni- Elektro Ljubljana, SAP Ljubljasld vodovod, razpisan referendum . na, Istravinoexport, .ZTP Postojo samoprispevku prebivalstva za na in Transavto Postojna.
c
obnovitev vodovoda. Sredstva se
Ciani gradbenega odbora so potbirajo na 'vee nacinov:
samezne enote obiskali in sku8ali
na zaposlene vplivati, naj se po- 1,5 Ofo od neto osebnih do- zivu
Kaksen bo rezultat
hodkov zaposlenih, ki pre- tega odzovejo.
poziva, homo videli kasneje.
bivajo na obmocju, katere- Upamo
pa lahko, da se bodo poga napaja ta vodovod;
zivu le odzvale.
- 1,5 Ofo od neto osebnih doGlede na razpoloZljiva sredstva
hodkov upokojence,v;
je izdelan tudi program obnavlja- 2,5 °/o od katastrskega dohod- nja
vodovodnega omrezj~. V letu
ka kmetov;
1971 nameravamo obnoviti celot- 1 din od kubienega metra
no traso od rezervoarja v Cerkniporabljene vode.
cl do Rakeka, Unca in ·Ivanjega
Na osnovi teh virov bi morali sela.
Dela na obnovi se bodo priJetno zbrati naslednja sredstva: cela takoj,
ko bo zacetek gradbe- od samoprispevka
ne sezone.
iz osebnega
Glede na izredno kriticno stadohodka
340.000 din nje
v preskrbi z vodo si gradbeni
- od samoprispevka
prizadeva, da bi letos obupokojencev
40.000 din odbor
novili
tudi traso od zajetja do
- od prispevka iz
Cerknice. Ker sredstev za to ni,
katastra
30.0000 din je treba poiskati ustreznega kre- od poviSane
ditorja. Takih pa je v sedanji govodarine
150.000 din spodarski situaciji bolj malo. Ne
glede na to si bo gradbeni odbor
560.000 din prizadeval najti nekoga, ki bo de. ~kupaj torej
Ob bilanci Ietnega dotoka smo Ja izvajal in kreditiral. Mogoce
ugotovili, da sredstva .dotekajo homo tako mo:Znost nas"1i.
redno iz prispevka od osebnega
dohodka zaposlenih in upokojencev. Tako smo na primer zbrali
iz prvega vira 377.582,35 din, iz
drugega pa 71.698,80 din. V obeh
primerih torej nekaj vee kot je
bilo predvideno.
Povsem drugace pa je z zbiranjem sredstev iz katastrskega doNa 4. seji obcinske konference
hodka in prispevka od poviSane
vodarine. Od katastrskega dohod- Socialisttcne zveze delovnega Ijudstva so se zavzeli, da bi naj tako
ka je zbranih le 18 tisoc dinarjev
imenovani B program vzgoje in
ali komaj 60 °/a, od poviSane vodarine pa komaj 100 tisoc dinar- izobra.Zevanja ne bil oKrnjen.
jev ali 66 Ofo. Ce bodo sredstva l"remalo sredstev v obcins.Kem
dotekala tako neenakomerno in proracunu. Bo republiSka izobras taksnim zaostankom, je resno zevalna skupnost vendarle pomaVprasanje, ali bo rekonstrukcijo gala v zagati? Lep solski uspeh
mogoce izpeljati v dolocenem ro- v letu 1970. Sprejeli so tudi praJru. Yso to problematiko je grad- vila Socialisticne zveze in prabent odbor na zadnji seji anali- vilnik za podeljevanje vsakoletziral in sklenil, da je treba vse nih nagrad Osvobodilne fronte v
zaostanke dosledno izterjati, ce aprilu.
ne bo slo drugace, tudi s pomoc50 odstotkov predvidenega objo sodiSca. Posameznikom, ki ni- cinskega proracuna, ki jih bo obmajo posluha za re5evanje te pro- cinska skupseina Cerknica nameblematike in ne placujejo obvez- nila Temeljni izobra:Zevalni skupnosti, pa homo odklopili vodo. nosti Cerknica za potrebe finanTo nalogo smo naloii.li Stano- ciranja vzgoje in izobraievanJ<.
vanjskemu komunalnemu podjet- bo precej premalo, da bi realiziju v Cerknici in zahtevali homo,
rali oba programa. Tako imenoda jo dosledno izpolnjuje.
· vani· A program obsega redno
Poleg sredstev iz samoprlspev- osemletno solanje v osnovnih soka so po propozicijah referendu- lab, B program pa vzgojo in izoma v sklad za obnovo vodovoda brazevanje v otroskih vrtcih v
ZOO tisoc dinarjev letno dol.Zne
Cerknici in v Starem trgu. Glasprispevati tudi gospodarske or- beno solo Frana Gerbiea v Cerkganizacije. Vse tiste gospodarske nici, Delavsko univerzo Boris Kiorganizacije, ki imajo sedeze v dric Ljubljana in vzgojne posveobclni, so se pozivu odzvale in tovalnice Ljubljana. Konferenca
dolocene zneske za 1ansko leto je enotno zahtevala, naj bi pri ·
tudl poravnale. Iz tega vira smo
sla cerkniska obcina v seznam
zbrali 190 tisoc dinarjev, kar je dotiranih obein ne samo za obtorej 10 tisoc dinarjev manj od vezni A program, ampak tudi za
predvidenega zneska.
_
B program, ki bi mu morali
Pozivu se niso odzvala pred- zakonom dolociti mesto ob A provsem manjsa podjetja kot so Pe- gramu.
Konferenca je pohvalno ocenila
prizadevanja obcinske skupscine,
Temeljne izobra:Zevalne skupnosti
in druibeno politicnih organizacij, ki si mocno prizadevajo za
postopno in nacrtno sanacijo tezkih pogojev, v katerih se je zna-

Dela torej teeejo po zastavljenem programu. Resne tezave pa
povzroeata neredno dotekanje
vplacil in obcutna podraZitev
gradbenih del lani. Trenutno se
ne moremo reci, za koliko bo
narasla predracunska vrednost,
prav gotovo pa je, da prvotna ne
bo zadostovala.
Omenili bi se, da so posamezne
govorice, ki se sirijo med obcani,
ces, da se zbrana sredstva pretapljajo v dohodek komunalnega
podjetja, brez vsake podlage. Komunalnemu stanovanjskemu podjetju je samo zaupana naloga, da
skupaj s pobiranjem vodarine pobira tudi prispevek za obnovo
vodovoda, da tako odpade dvojno
delo. Sredstva, zbrana za obnovo
vodovoda, takoj nakaZe na poseben zbirni racun pri Slu:Zbi
druZbenega lmjigovodstva na Rakeku.
Kot predsednik gradbenega odbora prosim vse uporabnike vode, da obveznosti redno poravnajo, ker bo le tako obnova vodovoda tekla brez zapletov in te:Zav.
Kaksno je stanje vodovoda, pa
ve vsakdo, ki vodo uporablja.
T.Kebe

Obcinsl<a konferenca
SZDL o solstvu -

Pregled krenib iii pri
delaveib

Nadaljevanje s 6. strani
Posledice krcnih ill so razlicne· od najblaziih, ki se kazejo v
napetosti, oteklini in bolecini v
nogah, pa vse do n ast anka ran,
0 uspehu te akcije bomo poroeali kasneje.
.
Posleclice krcnih zil so razlicne!; od .•najbla:Zjih, ki se ka:Zejo
v napetosti, oteklini ·m bolecini
v nogah, pa vse do nastanka ran,
ki so precej dolgotrajne. Tam pa
so bolj podvrieni ljudje z rano
na prebavilih. Pogosto se v ok~
lici rane koza povsem spremem,
postane srbeca in veekrat tudi
temno rjavo vijolieno obarvana.
To je posledica dolgotrajnega zacah in slabe prehrane tega predela, v katerega se kasneje odbarvila. Pa tudi koia je tam
lagajo razna spremenjena krvna
tanj ~a in bolj ranljiva.
Najpogostejse mesto rane zaradi krcnih zil pa j e okrog gleznja in nekoliko nad njim.
A.dr. Smale

slo solstvo. Od tega programa velja omeniti adaptirani vrtec '
Crknici, zaeetek .del za nove prostore vrtca v Starem trgu, prihodnj e leto gradnj a vrtca na Rakeku, novo osnovno solo v Sta- Na nasih osnovnih solah poucuje 97 prosvetnih
delavcev 1860 soloobveznih
otrok, od tega 987 na razredni stopnji, 873 pa na
predmetni stopnji.
- Kombinirani pouk .do
4. razreda se vrsi se na
Uncu, Sivcah in Babnem
polju.
- V letu 1970 je prejelo
vee prosvetnih delavcev z
dolgoletnim delovnim stazem in zasluganii za deIo prl vzgoji in izobrazevanju drulbena priznanja in
nagrade od Temeljne izobrazevalne skupnosti obcine Cerknica.
Na konferenci Socialisticue zveze so nekateri
prosvetnl delavcl povedali,
da je glavna tema solskih
odmorov in uciteljskih konferenc denar, prosvetne oblasti pa si prizadevajo (na
vse mogoce in nemogoce
nacine), da bi zmanjsali
osip ucencev v osnovni
soli.

rem trgu, ki bo vseljiva ze jeseni, osnmmo solo v Novi vasi, kjer
se je ze zaeela mocna akcija kra-

Razposajeno otrostvo v otroskem vrtcu v Cerknici, zal je v vrtcih
vkljucenih premalo otrok

Nova r~vetljava. n~ Cesti· 4. m;tja v Cerknici
jevnih ·organizacij - gre za prizidek k telovadnici - zgrajeni pa
so bili se drugi manjsi objekti,
igri~ca in :podobno.
Vredno Je povedati, da se uvrscajo osnovne sole v obcini Cerknica po ucnem uspehu ueencev
kar na 7. mesto v Sloveniji. To
je USJ?eh, ki pa hkrati zavezuje
ueitelJSke kolektive in skupnost,
da je potrebno strpno in smotrno
se naprej skrbeti za se boljse pogoje in se boljse uspehe.
.

Obcinska konferenca .Socialistiene zveze je sprejela tudi ~ra
vila obeinske konference Socialisticne zveie, · ki urejajo status
clanstva, odnose in organizacijsko
povezanost. Potrdili so tudi pravilnik za podeljevanje nagrad
Osvobodilne fronte najbolj zaslu:Znim druibeno-politicnim delavcem v obcini, ki se podeljujejo
vsako leto 27. aprila, na dan Osvobodilne fronte.
F. Sterle

J(u ltura na psu
Ob · Presernovi proslavi v Cerknici
Ze m ed narodnoosvobodilnim bojem so razglasili Presernov dan
za slovenski kulturni praznik. V najtezjih okolisCinah so nasli cas in
moznbst, da so na mitingih ali ob tabornih ognjih ozivili osveseevalne in programske Presernove misli o slovenski prihodnosti. Ne bi
omenjal, kako slavnostne se bile proslave se v bli:Znji preteklosti, ker
je sedanjost pae bolj ziva.
.
Ze nekaj let nazaj pa ob slovenskem kultumem prazniku samo
vee ali manj tarnamo, kako izgublja kultura svoje poslanstvo in kako
bi prav kultura morala oblikovati humane medcloveske odnose. Ob
tern ·pa razdelimo se nekaj denarnih nagrad {simbol na.Sega easa!) in
za leto dni je s kulturo skorajda opravljeno. Vendar pa se v mnogih
slovenskih krajih ob tej prilo:Znosti vsaj zamislijo, kako je z nasiin
kulturnim zivljenjem.
In kako smo praznovali slovenski kulturni praznik v Cerknici?
Mladinci Brest a so skupaj z dijaki cerkniskih oddelkov srednje tehniske sole pripravili poseben program za proslavo. Prizadevno so
vadili in upali, da bodo uspesno nastopili v javnosti in vsaj malo
vzburkali cerknisko kulturno mrtvilo.
Pa se je kmalu zatak:nilo. Najprej pri upravi Kina Cerknica. Dvorano je bilo mogoce dobiti samo ob petih, se v soenem popoldnevu,
kajti zvecer je bila redna predstava in so bili kaksni casovni premlki »nemogoci«. Na sporedu je bil pac napet film, BLEDOLIKI
UBICA je pisalo na letakih. In tako je »Bledoliki ubica« dal proslavi
prvi udarec.
Res je o proslavi obvescalo bolj malo letakov (za ples ali veselico jih je navadno vee), pa je le tezko razumeti, zakaj se je precej
cez p eto uro zbralo v dvor ani le 15 mladincev. Morda tudi zato, ker
so istocasno prosvetni delavci imeli strokovno konferenco (upajmo,
da so razpravljali o cern, kar je blizu kulturi). Sicer pa to menda
niso edini izobra:Zenci v Cerknici. Clovek bi pricakoval, da so med
strbkovnjaki, ki p rihajajo n a Brest, tudi taki, ki imajo nekaj posluha za kulturo. Pa ka:Ze da ni tako in da se nekaj easa ne bo nic
bolje. Je ze tako da cedalje bolj tonemo v zmaterializirani miselnosti, se pehamo za gmotnimi dobrinami, pozabljamo pa na druge,
bolj humane vrednote. I n o t eh vrednotah j e bilo slisati na Presernovi proslavi. Zal so se vse taksne misli in besede izgubile v prazni
dvorani. Tistih, katerim so bile namenjene, ni bilo. Morda so zvecer
u.Zivali. ob gledanju Bledolicnega ubijalca ali pa doma ob televizorju
rentacili, ker zaradi nekega Preserna ni bilo televizijske igre.
Pa se to: dostikrat je slisati o nez~interesiranosti in nedelavnosti
mladih. Ob tej prilo:Znosti so mladi lahko preprecljivo videli, kako
sta poplacani prizadevnost in pripravljenost za delo. In kaj je la:Zjega, kot prilagoditi se mrtvilu in nedelavnosti?
B. Levee

BRESTOV OBZORNIIt

SmoCanje v Loski dolini
. · V Laski dolini ima smucarski
sport ze veliko tradicijo, saj smo
imeli po vojni iz nase doline tudi
drzavne reprezentante. Ker tedaj
nismo imeli moznosti, ustanoviti
svoj lastni klub, smo tekmovali za
smucarskf klub Enotnost iz Ljubljana. Bilo je rimogo tezav zaradf velike oddaljenosti od maticnega kluba, nismo bili · vedno na tekocem s
tekmovanji, pa tudi ne s treningi.
Veliko tezav je bilo tudi zaradi slabih prometnih zvez, saj smo morali
prenekaterikrat, ko smo se vracali
s tekmovanj, z Rakeka pes domov.

O:b cni zbor
gasilcev
·

Zato smo ta sport za dalj casa
skoraj opustili. Minulo zimo pa se
je na pobudo nekaterih nekdanjih
tekmovalcev zacela akcija, da bi
ustanovil! smucarski klub Laska dolina, ki se je tudi uspesno koncal.
Kot vsaka prostovoljna organizacija
ima tudi na novo ustanovljeni klub
tezave zaradi pomanjkanja financnih
sredstev. Klub je zaprostil za pomoc
razlicne sindikalne in gospodarske
organizacije. Nekatere so prosnjo z
razumevanjem sprejele in nam priskocile na pomoc. Meni je kot
clanu odbora tega kluba najtezje to,
da je Brest eha izmed tistih redkih
delovnih organizacij, ki je nasa
prosnjo spregledala.
Klub je v minuli sezonf organiziral
nekaj tekmovanj, na katerih je bilo
man) tekmovalcev, ker mladinci in
pionirji zaradi pomanjkanja opreme
niso mogli tekmovati. Organiziral
sem tudi odhod nekaj tekmovalcev
na tekmovanje lesnih in gozdarskih
delavcev, ki je bilo na Pokljuki. Tek·
movali smo v imenu Bresta, vendar
si osebno ne zelim vee taksna tekmovanja. Z nasa opremo izpred desetih let smo namrec vzbu]ali posebno pozornost, da ne govorim o
tern, koliko teze je tekmovati z
zastarelo opremo. Ker smo se kljub
temu kar dobra odrezali, so nam za

Gasilci tovarne pohistva Cerknica so imeli v nedeljo, 14. februarja svoj redni letni obeni zbor.
Zbrali so se, da bi ugotovili, kaj
' vse so storili v preteklem letu,
kakSne tezave so pri tem imeli
in kaj bi bilo treba napraviti, da
bodo uspehi se boljsi.
. Iz. poroeil in bogate razprave
Je bllo moe ugotoviti, da je bilo
drustvo v preteklem letu zelo delavno. Pri opravljanju nalog, ki
so si jih zadali na prejsnjem
obenem zboru, so bill dokaj
uspesni, saj so - kolikor je bilo
v njihovi moCi - resili skoraj
vse. Zadovoljivo so izpolnjevah
tudi svoje osnovne obveznosti do
1. marca ob 19.30 ameriski
~olektiva in a~be. Pri pozarih
barvm n 1m LA\IVHt.I'ICE AH/-\jj>:>l\1.
JliD namre""C":tU''is'ilo treba posre- ~ilm priJ<azuje zdruzevanje araosl<in
dovati, ker jih.v _taksnem obsegu p1emen v OOJU proti I<Oion&austom v
ni bilo. To pomeni, da je bilo do- 1. svetovni VOJn&. V g1avnln v1ogah
~?ro tisto, ~ar je najvamejse, to
Peter u ·Toole in Omar ::;narif.
Je preventiva.
4. marca ob ·19.30 - danski lju·
. .Moeri.o so .popravili . tudi delovno disciplino . v drustvu. Ga- bezensl<i film VHUCI PE::it:l" 010KA ::iYLTA. :t.godba o »Siadl<em zivsilc~• . lti niso hoteli ·opravljati
svoJih nalog .tako, kot-bi"'bilo po- ljenju •na soncnem otoku ::lyltu.
6. rriarca ob 19.30 - ameriski film
. tr~?bno, so riled letom· izkljucili.
Dl:KLt: NA MUTORJU. Film prikuV drustvu so ostali samo tisti, ki
svoje dolfuosti vestno in z ve- zuje ljubezenske dogodivscine soseljem opravljajo. To se je se doone generacije . V glavni vlogi
pbsebno rnocno . poznalo pri so- Alain Delon.
delovanju na -gasilskih vajah in
7. marca ob 16. in 19.30 - arnev odnqsu do sprejemaiija nalog. risK! barvni tilm RAZBURLJIVE NOZat6-je ·bilo m,9goce vaje in dru- C! LADY HAMILTON. Film o prvi
ga strokovna usposabljanja bolje dami Anglije in njeni veliki ljubezpripraviti in izpeljati.
ni. V glavn! vlogi fv'!ichelle Mercier.
Tekmovalno mostvo dru5tva, ki
8. marca ob 19.30 ameriski
so ga sestavljali predvsem mladi
gasilci, sprejeti v gasilsko orga- barvni film POT NA ZAHOD. Film
nizacijo prejsnje leto, je sodelo- prikazuje dogodivscine prvih osvavalo na dveh tekmovanjih. Na jalcev divjega zahoda. V glavnih vlo·
tekmovanju gasilcev lesne indu- gah Richard Widmarck, Kirk Doustrije so bili tretji, na tekmova- glas in Robert Mitchum. .
_n ju najboljsih industrijskih ga11. marca ob 19.30 - ftalijanski
. si~skih drustev vseh zvrsti gospo- film POKOL V GRAND KANJONU .
darstva v nasi republiki, kjer je Napeta kavbojka z odlicnimi posnetsodelovalo 38 ekip, pa so si pri- · ki divje pokrajine.
borili ·odlicno 10. mesto. Na tern
13. marca ob 19.30 angleski
tekmovanju so na5i gasilci hkrati barvni
film DESETODSTOTNI GOdobili tudi zlato tekmovalno znac- SPOD. Komedija iz nasih dni.
ko . .Vee kot tekmovalni rezultati
14. marca ob 16 .in 19.30 - arnein priznanja pa so nedvomno
vredne priprave na taka tekmo- risk! barvni film OBRNI SE, UBIL
vanja, saj se na njih gasilci teo- TE BOM. Kavbojka, ki prikazuje boj
retieno in prakticno usposabljajo med komancerosi in hrabrim naseljencem, ki ima zlati rudnik. V glavza po~embnejse naloge.
ni vlogi Richard Wyler.
Kljtib prizadevanju in precejs
njim uspehom pa le niso napra15. marca ob 19.30- svedska ljubezenska drama OLE IN JULIJA.
vili vsega, kru delovni kolektiv
od njih pricakUJ<!. Ugotovili so, Zgodba o ijubezni med pop-pevcem
· da se sodelovanje s civilno za- in mlado igralko - zgodba o Roseito se vedno ni bistveno izbolj- meu in Juliji danasnjega casa.
salo, da so premalo poskrbeli za
18. marca ob 19.30 angleski
.teoretieno izobraievanje gasilcev, vojni film DOLGO UMIRANJE V
. ·k i so bili pred kratkim sprejeti v
ENEM DNEVU . Film prikazuje progasilsko organizacijo, da· so bili
premalo aktivni pri vkljueevanju
mladih delavcev v gasilske enote in podobno. Vse te pomanjkljivosti pa nameravajo letos popraviti. Pri tern pa bi morali dobiti
se vee podpore od delovnega kolektiva, zlasti pa se od organov
upravljanja in od strokovnih
sl.u.Zb.
Po kratki in mucni bolezni se
V. Znidarsie
je 28. januarja 1971 za vedno poslovil od nas in druiine Franc
Pirnat, rojen 30. aprila 1910. leta,
zaposleni v TP Martinjak od 11.
8. 1947. leta. ze kot mlad fant je
Brestov·· ob:Eornik, gla.silo kolek- moral v svet in si sluZiti kruh s
tiva Brest Cerknica. Odgovorni hlapcevanjem. Bil je med prvimi
· urednik Danilo Mlinar. Urejuje delavci, ki so se zaposlili na Breuredniski odbor: Vojko Harmel, stu in sele tedaj si je z.a silo
Joze Klancar, Janez Lavrencic, uredil Zivljenje. Pri delu je bil
ilanilo Mlinar, Dubrovka Pazic. vseskozi vesten. Vsako delo je
Vinko Mahne, Branko Milek, sprejel z odgovornostjo. Ceprav
Franc Mulec, Miha Sepec, Franc bolehen, je bil vedno vesel in se·,·Strukelj, Dusan Trotovsek in gav in tudi sodelavce spravljal v
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelez- dobro voljo. Tak nam bo ostal
tudi v trajnem spominu.
ntska tiskarna, Ljubljana

naslednjo sezono obljubili novo
opremo. Vendar pa, kolikor vern, doslej ni bilo nieesar nabavljenega.
Menim, da bi podjetje lahko nabavilo opremo vsaj za eno ekipo z napisom Bresta, kar bi bilo tudi svoje·
vrstna reklama za podjetje. :Lelel bi,
da bi odgovorni organi z veejim razumevnjem gledali na razvoj sportne
dejavnosti, da se ne bi nlkomur vee
zgodilo tako kat nam, ko smo morali
za tekmovanje izrabljatl svoj redni
letni dopust, stroske tekmovanja pa
smo dobili povrnjene sele po nekaj
mesecih.
Letos je smucarski klub nabavil
nekaj najnujnejse opreme in ze v
letnl sezonf organiziral treninge. V
programu ima veliko tekmovanj, ce
nam bo uspelo, pa bomo organizizirali tudi slovensko smucarsko
prvenstvo veteranov.
Pr! treningih imamo veliko tezav,
posebno sedaj, ko moramo iskati
sneg le v visjih legah, to je na Javorniku. Na Gozdnem gospodarstvt~
Sneznik smo zaprosili, da bl nam
dovolili uporabo koce, ki jo imajo.
da bi se lahko preoblekli ter na
toplem spill skodelico vrocega caja.
Vendar pa nasi prosnji niso ustregiL
Takoj ko je za prosnjo slisalo Gojitveno lovisce Sneznlk, so poslali na
Gotdno gospodarstvo dopis z zahte-

vo, da nasi prosnji ne smejo ugoditi,
ker da gre za poskuse divjega lava
ne pa za trening. Vendar mislim, da
se skupina tekmovalcev, k! imajo
razen tega s seboj se deset pionirjev in mladincev, ne more ukvarjati
z divjim lovom. Zagrozili so nam, da
nam bodo prepovedali smucanje in
trening v gozdu. Mislim pa, da imajo
cuvaji dovolj casa in so tudi placani
za to, da pazijo, kdo jim dela skodo
v loviscu in kdo ne. Taka pa so sedaj smucarji tiste zrtve, katerim je
prepovedano normalno treniranje.
V imenu kluba se zahvaljujem
vsem tistim organizacijam, ki so
nam priskocile na pomoc ter pripomogle, da se je stevilo aktivnih
clanov in clanlc iz starejse in mlajse
generacije precej povecalo.
A. Kandare

Obvestilo bralcem!
Uredniski odbor Brestovega obzornika obvesca clane delovne
skupnosti in njihove svojce, da
ne objavljamo : zahval ob smrti,
ker bi objava zahval zahtevala
prevec prostora. S tern se opravicujemo vsem tistim, ki so zahvale poslali, pa jih nismo objaviii.
Uredniski odbor

Spored kina za marec
boj treh ameriskih vojakov, ki jih je
sovraznik odrezal od njihovih enot.
20. marca ob 19.30 in 21. marca
ob 16. - ameriski western BANDOLERO. Film prikazuje pustolovscine dveh bratov. v glavni vlogi
Dean Martin.
21 . marca ob 19.30 - angleski pustolovskf film STREL! IZPOD VESAL.
Zgodba o preganjanem junaku v stari Angllji.
22. marca ob 19.30 - ameriska
druzbena drama DIVJAK. Film prikazuje pustolovscine ameriskih huliganov. V glavnih vlogah Marlon
Branda in Lee Marvin.
25. marca ob 19.30 - italijanski
film KOT SOVA PODNEVI. Film pri-

kazuje nemoc zakona proti mafiji.
V glavni vlogi Franco Nero.
27. marca ob 19.30 .....;.. italijanski
film CHE GUEVARA. Film prikazuje
razburkno .zivljenje gverilskega vodje in njegovo tragicno smrt. v glavni vlogi Francisco Rahal.
28. marca ob 16. in 19.30 - arnerisk! film SEHEREZADA. Videli bomo eno izmed zgodb iz knjige Tisoc in ena noc.
29. marca ob 19.30 - ameriski
western DAN NEVARNE PISTOLE.
Film o dveh neustrasnih bojevnikih
- dveh nepomirljivih nasprotnikih.
V glavni vlogi Glenn Ford in Arthur
Kennedy.

Strelci

na
Brestu- vse
bolj aktivni

V Postojni se je koncalo tretje
ligasko tekmovanje v streljanju
z zraeno pu5ko, na katerem so
sodelovale strelske druzine iz
cerkniske in postojnske obcine,
Po koncanem tekmovanju je razvrstitev naslednja: SG Gozdar,
SD Center, SD Pivka, SD Brest,
SD Planina, SD Racna gora, SD
Srednjesolec in SD Proleter.

*
Devetega februarja so strelci
SD Brest odprli strelisee za zraeno pusko v prostorih stare menze. Ob tej priloznosti so organi·
zirali prijatelj sko tekmovanje, na
katerem so sodelovali tudi strelci
iz Loske doline in iz Postojne.
Sodelovalo je devet mostev. ·Uvrstila so se takole: SD Center pionirji iz Postojne, SD Center cl3.ni, prav tako iz Postojne, SD
Racna gora iz Starega trga, SD
Brest B, SD Gozdar iz Postojne,
SD Gozdno gospodarstvo iz Cerknice, SD Brest in SD Sneznik iz
Starega trga. Najboljse rezultate
so dosegli: Suligoj Matjaz - pionir iz SD Center Postojna, Drobun J anez iz SD Racna gora Stari trg in Pozar Igor, pionir iz SD
Center Postojna.
Po tekmovanju so prireditelji
n agradili tri najboljsa mostva in ·posameznike z diplomami. Sodelujoei so bili s prostori, strelskimi napravami in organizacijo zelo zadovoljni.
Gmotno pomoe pri organizaciji
prireditve in ureditve strelisea je
prispevala sindikalna organizacija Tovarne pohistva iz Cerknice,
ki gre strelcem v vseh pogledih
zelo na roke.
S. Bogoveie

Odslej tudi sportniki pod streho
Dolga leta so Brestovi sportniki
cakali na zaprt prostor, kjer bi
zlasti v zimskem casu gojili nekatere sportne zvrsti. Z zgraditvijo nove menze in s preselitvijo
nekaterih strokovnih slufb, ki so
bile zacasno v prostorih stare
menze so dobili primeren prostor
za sportno dejavnost. Najbolj se
je seveda teh ·prostorov veselila
mladina, nic manj pa tudi sta-

V spomin

Cerkni.§ko jezero

rejsi, zlasti strelci in sahisti. S
skupnimi moemi in s prostovoljnim delom so si izdelali potrebne
rekvizite in primerno opremili
prostor. Da bi bil ta prostor eimbolj racionalno izkoriseen, so si
izdelali poseben urnik za treninge
in tekmovanja. Kot zatrjujejo
vodje posameznih sportnih sekcij, zlasti strelcev, sahistov in tenisacev, bodo omogoeili tudi re-

kreacijsko izzivljanje vsakemu,
ki ga veselita sport ali sah.
Ta prostor je n amenjen tudi
kulturnim in druzabnim prireditvam, ki si jib je zelela zlasti
mladina. Organizirali so ze plesne vaje in drufabne prireditve,
vendar bo treba narediti se kaJ
vee, kar zadeva propaganda za
stevilnejse sodelovanje pri vseh
sportih, sahu ter kulturnih .in
dru.Zabnih prireditvah.

