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Dosezeni rezultati letos, ki so
nad prl~akovanimi, so nedvomno
sad prlzadevanja vseh zaposlenih.
To je prlznanje in zahval~ vsem
clanom delovne slrupnosti, ki so
se trudili po svojih mo~eh, obenem pa tudi obveznost, da homo
tako nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Naj ob tej prllomosti zaielim
vsem clanom delovne slrupnosti
Bresta srecno novo leto 1973.
Inf. Joze Strle

Za nami je uspeSno poslovno leto
Obicajno ob koncu leta pretehtamo, kako smo gospodarili v
preteklem obdobju in kaksne so
momosti za v prihodnje. Ker
sem na~e letosnje gospodarjenje
ocenil ze ob proslavljanju 25-letnice podjetja, bo pricujoca ocena bolj skopa.
Ocena za celotno Ieto se bistveno ne razlikuje od ocene v prvih
osmih mesecih. Doseieni rezultati v proizvodnji bodo nekoliko
nad planiranimi, tako da ho proizvodnja 9 odstotkov nad planirano, ali za okoli 50 odstotkov vecja kot lani. Tudi ostali kazalci gospodarjenja so ugodnejsi od planiranih, tako da dohodek in osebni dohodki precej presegajo pia·
nirane. Tako je dohodek za okrog
60 odstotkov vecji kot lani, osebni dohodki pa so v primeri z
lanskim letom narasli za 36 odstotkov.
Dosezene rezultate ocenjujem
kot ugodne. Seveda pa pri tern ne
smemo .p rezreti splosnih gihanj v
Mislim
na§em gospodarstvu.
predvsem na veliko inflacijo, ki
nam po eni strani omogoea doseganje tako velikih rezultatov,
na drugi strani nam pa te rezultate razvrednoti.
Napori in prizadevanja celotne
druibe so usmerjeni k zagotovit·
vi cim stabilnejsih pogojev v nasem gospodarstvu. Poudariti moram, da so hila tudi na~a prlza·
devanja naravnana v to smer, da
pa bo potrebno ta prizadevanja
v prihodnjem letu se okrepiti in
storiti vse, kar nasa druZbena
skupnost od nas pricakuje in tudi terja.

Nasi glavni napori morajo biti
v prihodnjem letu usmerjeni v
obvladovanje stro~kov proizvodnje in celotnega poslovanja. Pri
tern mislim predvsem na zniZevanje stro5kov povsod tam, kjer je
mogoce. To bomo dosegli z optimalnim izkorucanjem proizvodnih kapacitet, z znizevanjem vseh
zalog, z racionalnejso izrabo vseh
vrst materialov, z racionalno
stednjo pri vseh neproizvodnih
stroskih in drugod. V sa nasa stabilizacijska prizadevanja morajo
biti strnjena v letnem nacrtu za
prihodnje leto. Tako naj bi bil
letni plan mobilizator in usmerjevalec vseh na~ih prizadevanj za
racionalno poslovanje v letu 1973.
Poleg stabilizacijskih prizadevanj pa moramo v prihodnjem Jetu napraviti vee tudi na podrocju samoupravljanja. Samoupravni sporazum znotraj organizacije
zdruienega dela Bresta sicer zagotavlja vsaki poslovni enoti ugotavljanje in delitev dohodka.
Skratka, vsaka proizvodna poslovna enota razpolaga s svojim
viskom dela po pokritju vseh obveznosti. Nismo pa s tern se realizirali ustavnih amandmajev in
formirali temeljnih organizacij
zdruzenega dela. Priprave so v
teku in racunam, da bomo nalogo lahko koncali v prvem polletju. Mislim pa, da bo potrebno
vee storiti za obvescanje kolektiva, da hi bil tako lahko vsak
clan kolektiva seznanjen z bistvom ustavnih sprememb in se ustvarjalno vkljucil v razresevanje
teh nalog. Le s sodelovanjem vse-

ga kolektiva lahko racunamo na
uspesno razresevanje vseh nalog.
Skladno s politiko Zveze komu·
nistov in sindikata homo morali
posvetiti vecjo pozornost stan-

novanjsko vpra~anje zaposlenih
na Brestu. Istocasno bomo morali skrbeti, da bo vsakdo prlspeval
k rdevanju svojega stanovanjskega problema po svojih mo~eh,
saj homo tako hitreje rdevali
stanovanjsko prohlematiko zaposlenih.

"'"'"'"'--"'-"'"'"'"'"'--"'-"'"'-"'"'-"'--"'"'"'~

Vsem clanom delovne
skupnosti in ostalim obcanom
zelimo
dardu zaposlenih, predvsem pri
zviSevanju najniZjih osebnih dohodkov in pri stanovanjski izgradnji. Letos nam je uspelo odpraviti osebne dohodke izpod
1.000 din. Na~a prlzadevanja v
prihodnjem letu pa bi morala biti, da bi odpravili vse osebne dohodke pod 1.200 dinarjev.
Na podrocju stanovanjske iz.
gradnje bomo dosedanji prispe·
vek za stanovanjsko izgradnjo,
ki je znasal 4 odstotke, verjetno
poveCali na 6 odstotkov. Analiza
stanovanjskega standarda zaposlenih (ki je v telru) nam bo prav
gotovo dala odgovore, kako usmerjati sredstva in re§evati sta-

srecno novo Ieto!
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Kadarkoli se poslovimo od sta·
rega leta v in v posebnem, vznemirljivem razpolozenju pricakujemo novo, se nehote znajdemo
na izrazitejsem prelomu med preteklostjo in prihodnostjo. V sebi
sklepamo obracune o minulih
dneh, o uspehih in slabostih in
kujemo nacrte 0 prihodnjem, se
bolj srecnem in ustvarjalnem tivljenju.
In ker je posameznik nelocljivo
povezan s kolektivom, s skupnostjo, se mu ta trenutek razraste v mnogo sirsi druzbeni prostar. Kakor je vse leto intimno
utripal z zivljenjem svojega delovnega kolektiva, se mu tudi osebne zelje 0 prihodnosti nelocljivo povezujejo z njim.
Lahko smo zadovoljni s tistim,
kar smo ustvarjali in ustvarili v
letu 1972. Novo leto bo nedvomno prineslo nove preizkusnje in
zahtevne naloge. Prav gotovo pa
je delovna skupnost Bresta na
svoji razvojni poti ze dokazala
svojo zrelost in ustvarjalnost, taka da Iahko z zaupanjem gleda
tudi svojo prihodnost. Prav dosedanji uspehi pa ustvarjajo nove zaveze in nove odgovornosti
tudi do side druzbene skupnosti.
Pred vami je zadnja letosnja
Stevilka Obzornika. Vse leto vas
je zvesto spremljal in upamo, da
vam je marsikaj povedal o tivljenju in prizadevanjih celotne deIovne skupnosti in okolja, v katerem i.ivi. Ce je povedal premalo,
ste tega delno krivi tudi vi, ker
ste z njim premalo sodelovali. Pa
se to: kot obicajno smo se tudi
letos potrudili, da bi sestavili i.e
tradicionalno. nekoliko bolj pisa-

no prilogo: Zetas je to novoletni
obzornik. Z njim smo teleli biti
pozorni do vsega pomembnejsega, kar nas je spremljalo v letu,
ki se izteka, obenem pa opozarjati tudi na slabosti - vse seve-

da z najlepsimi zeljami, du bi jih
bilo v prihodnje vse manj in
manj.
Naj ob izteku letosnjega leta zazelimo vsem, ki ste nas spremljali ltt nam pomagali, mnogo osebne srece in skupnih delovnih usp~hov v letu, ki je na pragu!
UredniStvo

IZ VSEBINE:
0 LETOSNJEM GOSPODARJENJU V OBCJNI IN NA BRESTU
- NOVOLETNI RAZGOVORI - KOMUNISTl 0 KADROVSKI
POLITIKI
URESNI~ITEV
USTAVNIH DOPOLNIL - NA·
GRADNA KRI2ANKA - NOVOLETNA PRILOGA
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LetoSnje gospodarjenje - izhodiSCe za prihodnje·leto
Komisija za programiranje pri
skup!;cini obcine Cerknica tekoce spremlja gospodarska gihanja
v ohcini, pa tudi druge dejavnosti. Za ohcinsko skupscino je pri-·
pravila pregled gospodarjenja v
prvih Ietosnjih sestih mesecih,
prav tako pa tudi oceno devetmesecnega obdobja in moznosti
razvoja v letu 1973. 0 tern gradivu je razpravljala obcinska skupscina na svoji decembrski seji.
Sporazumno s predsednikom
komisije tov. Jozetom Lesarjem
objavljamo uvodni del tega gradiva.
GOSPODARSKA GIBANJA
V LETOSNJEM LETU
Znacilno za Ietosnje gospodarsko stanje v drlavi in republiki
je, da se stabilizacijski programi
niso izvajali dosledno, ceprav so
hili oh tem dose:leni nekateri pomemhni rezultati. Glavne pregraje iz resolucije o ekonomski politiki niso v celoti vzdrlale obnasanja odgovornih gospodarskih
nosilcev. Inflacija, nepokrite investicije, cene, pretirana dru:lbena in osehna potrosnja in izgube
v gospodarstvu so se vedno moeno prisotne in hremene naso
druiho.

ljen team strokovnjakov in delavcev, ki ima, skratka, vse pogoje boljse od .k.ogar koh, pa banka daje prednost novogradnjam
na drugem mestu, ceprav bo ta
i:nvesticija na kubicni meter proizvedene iverke dokaj dra:lja:
Ti in drugi primeri, ki jih je v
sirsem prostoru mnogo, dokazujejo, da je delavsko samoupravni sistem prise! pod pritisk poslovnih »elit«, ki si samo oblikujejo poslovno moralo in
za
katere dru:lbene norme
in dru:lbeni programi ne veljajo. TakSne »elite« so tuai glavna ovira za integracije;
v svojem primitivizmu ne izbirajo metod za prevlado v svojih
sredinah in ohranjajo polozaj,
cetudi v ocitno druZbeno skodo.
Prica smo, da je zveza komunistov na to malicenje silno ostro
reagirala in odlocno · usmerja .ak- .
cije prek dru:lhenih in samoupravnih organov za konsolidacijo
razmer. Pismo predsednika Tita
in se posebej ocena in sklepi 29.
seje CK ZKS sta solidna osnova
ne samo za odpravo izmalicenj,
temvec za taksno organizacijo samouprave, kjer bo zagotovljena
dominacija interesov delavcev in
delovnih kmetov in kjer bo vsebina samoupravnih dogovorov in

Industrija pohistva Brest ...
Oh tako obse:lnih vsebinskih
samoupravnih sprememhah, ki so
jib oh zavzeti podpori delovnih
Ijudi povzrocili ustavni amandmaji, so sicer doloceni spodrsljaji razumljivi. Pokazalo pa se je,
da gre za vee kot le za napake.
Neenotnost pogledov in akcij tudi
v nasi republiki na podrocju
dru:lbeno-ekonomskega kompleksa, samoupravne organiziranosti
in odnosov v gospodarstvu je ze
resno ogroiala proces stabilizacije. Zacel je nastajati prostor za
anarhicnost in samovoljo. Silno
so se krepila srediSca ekonomske
in financne moci (predvsem banka in velika trgovina), in si korakoma podrejala predvsem l}lroizvodno gospodarstvo, kjer je skoncentrirana ahsolutna vecina delavstva in delovnih kmetov. Te
grupacije so si prila!;Cale financno in trino dominacijo, odtujevanje dohodka in usmerjanje druzbenega kapitala po svojih, pogosto osebnih nagnjenjih.
Taksne deformacije zadevajo
tudi gospodarstvo nase obcine.
Naj omenimo le tri primere:
»Gruda« bo letos prek kmetijske
zadruge Cerknica odkupila .od nasih Janetov za 10 milijonov din
zivine za izvoz, pri cemer si pridr:li vse devize in se z njimi sama
okoriSca. Kovinoplastika Loz je
dosegla solidno proizvodnjo pomivalnih korit in z njo sama poleg ze dosedanjih proizvajalcev
pokriva 50 odstotkov trlnih potreb. Sedaj pa gradi samo v Sloveniji tri nove kapacitete, kar je
dalec nad potrebami triisca in
ceprav je ta proizvodnja odvisna
100°/o od uvoza rostfrei plocevine.
In se Brestova Iverka, pri -kateri
gre za rekonstrukCijo in ·k i stoji
ob dalec najvecji proizvodnji pohistva v Sloveniji, ima usposob-

dru:lbenih planov trd zakon za
vse.
Za nas so te ugotovitve zelo
vazne, ker gre za podporo in oplemenitenje naporov absolutne
vecine delovnih Jjudi v nasi obcini, ki so privrleni stabilizaciji gospodarstva in ki so upraviceno i.e
nestrpni zaradi prepocasnega razre5evanja zaostrenih problemov.
V na5i obcini sodi med take primere tudi nerazumljivo zavlacevanje integracijskih navezav
predvsem gostinstva in trgovine,
samoupravno organiziranje kmetijstva, interesnih skupnosti (stanovanjske, komunalnib, krajevnih idr.), pa tudi nekaj drugih
proizvodnih dejavnosti, ceprav to
doloca srednjerocni program razvoja ohcine. Skoda je v tem, ker
zaradi neorganiziranosti teh skupnosti ni nosilcev za programiranje in izvajanje politike teh dejavnosti.
Ob vsem gre za ugotovitev, da
je napacno, ce delovni kolektivi
obvladujejo samo prohleme svojega delovisca, poseci morajo v
druibeno dogajanje ce se hoce zagotoviti sistem ucinkovitega obvladovanja dru:lbeno ekonomskega kompleksa. To pa je tudi osnovni pogoj za realna predvidevanja in s tern moinosti za ohli·
kovanje stvame poslovne politike na daljse obdobje.
POLOzAJ IN DOSEZKI
GOSPODARSTVA V OBciNI
V sploSn.em so letosnji dosezki
in prihodnja usmeritev gospodarstva nase obcine stabilizacijski.
Nepokritih investicij ni, izgub tudi ne. Znacilnost predvsem veejib industrijskih organizacij je
njihova usmeritev na optimalizacijo notranjih gospodarskih moz-

nosti. Kmetijstvo je v zacetn~m
stadiju ozivljanj a, meatem .ko
trgovina, tunzem in gostmstvo
stagnirajo in se zato tern kolektivom iz dneva v dan manjsa
·vrednost ena:kopravnosti v part·
nerstvu·za integracijs.k.e navezave.
Komisija za prograrrnranje daje tej oceni gospoaarskega poJozaja v obci:ru poseono tezo zato,
da nudi obtinski skupsti:ni moznost za presojo o ctevetmesecnem
gospodarjenju, za oceno o izpolnitvi letosnjega plana in 0 moznosti usmeritev nasega gospodarstva v letu 1973.

manj prispevek za manj razvite),
ki je namenjen povecanju reproduktivne . sposobnosti gospodarstva, ·se bo povecala letos za 35 Ofo
(SRS 22 oto).
·
V tern prikazu niso upostevane
manjse poslovne enote, ki med
letom ne ugotavljajo ·poslovnih
rezultatov. Njihove poslovne rezultate ocenjujemo letos na na-

Vezana sredstva v materialnih
zalogah se tbodo letos povecala za
8 Ofo, kar predstavlja tretjino povecanja celotnega dohodka v let~h
1971 in 1972. V strukturi materialnih zalog pa se zaloge gotovih
izdelkov povecujejo za 57 Ofo v
primeri z lanskim letom in se
33 Ofo nad poveeanjem celotnega
dohodka.

-oCELOTNI DOHODEK je bil v
devetih mesecih dosezen v primerjavi z letnim planom s 7o 0/o,
v primerjavi z enalillil obdobjem
lani pa je vecji za 19 •to. Ocena
,r:ealizaciJe letnega plana. Je lUb"t o.
Ti <1osez.K1 so preavsem rezwtat
cunam11~ne industrij-ske proiZvoanje in Se v tern o.ls:.vl.l'u sta ae1e:t
.I:Sresta s 40 •to in Kovinoplastuce
s 24 % od.locujoca. .l:'oraO!Jt:na
sredstva so v primeri z emuum
ooaooJem 1aru rasua pocasnt:Jc::
KOt Ct:iO'ru uonoaeK za .:>"to, 11 pnmen z 1elD.liil p1anom pa .t.a .l -,o.
DRU2B.C.N1 .l:'l<.Ul L. VU.u Jt: 011
v devetlo mese<.:10 reauzu c:u.1 <1'7 "lu v pnmen z 1etrum p1anom,
11 pnn1t:n z enanm ooaODJt:lli iaru pa Je veCJl za '-~ "/o. Ucena
aruz.oenega proizvoaa za L l':l/'1.
pa Je preav10ena za lU~ "lu. Na
i.:J "1u poveCanJe aruzoenega prolZvoaa v pnmen z enalillil iaD·
s.Klm ooaoojem vpuva: povecanJe
zapos1enost1 za 1,4 •to m povecauJe cen prmzvodov za ~ au lU Ufo.
.t-roaU.Is:.tlvnost se bo letos v pri·
mens plarurarum ow1osorr1 Ulllguua za -:J ·1o. ::itopnJa rasu aruzbenega prouvoaa Je za 4 % VlSJa,
lK.Ot Jt: preav1aena v srednjerocnem prograrnu za nase gospodarstvo tlU •to).
AMORTIZACIJA se je po revalorizaciJl avignua v nasem gospodarstvu za j/ ~to (::iRS 4l "lo).
DOHODEK je v primeri z letosnjim p1anom aosezen v aevettn mesecm s "liS •t o, do konca leta
pa se aosezeK ocenjuje na lU!! •to.
.Narodni dohodek na preb1va1ca v
na5i obcini je bil v letu 1971 dosezen v visini HS.638 din in smo
na 15. mestu v republiki, kar je
za dve mesti bolje od leta 1970.
OSEBNI DOHODKI znasajo v
devetmeseenem obdobju letos v
mesecnem poprecju na zapos1enega 1.676 din (::iRS 1.819 din) in so
za 24 °/o visji kot v enakem obdobju !ani (SRS 26 °/ o). Do konca
leta bodo osebni dohodki dosegli
18 Ofo povecanje v primeri z letom
1971 (SRS 21 ). Usebni dohodki
bodo s tern dosegli visino le za
.kaksen odstotek izpoa ravru samoupravnih sporazumov in so
pod dosezki produktivnosti dela.
Osebni dohodki v druibenem
proizvodu so se oblikovali:
(struktura)

... in Kovinoplastika temelj obcinskega gospodarstva
~lednje dosezke: celotni dohodek,
druzbeni proizvod in stevilo zaposlenih. Ce te rezultate pristejemo
k poslovnim dosezkom celotnega
podjetniskega gospodarstva, je
skupni celotni dohodcll: v devetih
mesecih 478.953.000 din, druZbeni
proizvod pa 158.035.000 din.
IZVOZ bo dosezen v primeri z
letnim planom le s 74 Ofo. V primeri z enakim obdobjem lani pa
je izvoz viSji za 38 Ofo (SRS 33 Ofo).
UVOZ bo letos presezen za 9 Ofo
v primeri s pla.D:om ~a leto. 1~72
medtem ko je pnrnerJalno z 1Stim
obdobjem lani visji za 60 Ofo (SRS
manjsi za 5 Ofo).
.
.
Razmerje med IZvozom m uvozom je v nasem gos.podarstvu
100 : 76 v korist izvoza, kar predstavlja veliko zozitev v primeri z
odnosom v preteklih letih.
INVESTICIJE v .osnovna sredstva predstavljajo le 10 Ofo o~
druibenega proizvoda po ocem
za leto 1972. Namembnost sredstev v razsirjeno repr_odukcijo je
nekajkrat izpod nekih splosnih
normativov v primeri s poslovnimi rezultati. Tak!;no razmerje
bi bilo 'Vnaprej lahko zelo tvegano za stopnjo sodobne rasti tehnoloS.ke modernizacije.
NALOZBE V DRU2BENI STANDARD nekaj nad 5 milijonov letos, ki so usmerjene skoraj iz.
.kljucno v stanovanjsko izgradnjo, so izpod kriticnega minimuma v primeri s potrebami. Ce se
ta odnos ne bo ·Js:.orenito spremenil, so na vidiku resni socialni zapleti, predvsem pri kategorijah
niZe placanih delavcev. Istocasno

Leto 1971
Brest Cerknica
Kovinoplastika Loz
Slovenijales Jelka Begunje
Kovinoservis Unec
Kartonazna tovarna Rakek
Gramex Novolit Nova vas
KZ Ceknica
GG Postojna
TGP Skocjan Rakek
SGP GradiSce Cerknica
Komunalno stanovanjsko podjetje Cerknica
Skupaj
OSTANEK DOHODKA je bil
dosezen v pr~rneri z letnim pianom v devetmesecnem obdobju z
92 Ofo, ocena realizacije letnega
plana pa je 121 Ofo. V primeri z
lanskimi devetimi meseci je ostanek dohodka viSji za 59 °/o. Razpolozljivo akumulacijo nameravajo gospodarske organizacije usmeriti delno v nalozbe za modernizacijo tehnologije, predvsem pa
v lastna obratna sredstva. Podjetniska akumulacija (amortizacija
in ostanek dohodka za sklade,

Ocena 1972

63
48
55
62
42
46
60
49
68
63
64

52
45
64
63
48
69
62
69
57
63

57

52

so

bo nastajala skoda za pridobivanje strokovnih kadrov, ki so gospodarstvu nujno potrebni.
LIKVIDNOST celotnega gospodarstva je zadovoljiva. Kljub temu, da bo celotni dohodek letos
za 24 Gfo vecji kot !ani (SRS 10 Ofo),
so se vezana sredstva pri kupcih
v primeri z lanskim letom znizala za 3 Ofo (SRS povecanje za
21°/o), zniiale pa so se tudi obveznosti do dobaviteljev za 12 Ofo
(SRS povecanje za 22 Ofo).

Obseg in struktura obratnih
sredstev sta v splosnem zadovoljiva, saj lastna in trajna obratna sredstva pokrivajo okrog 55 °/o
vezamih sredstev. Vendar pa tone
velja za posamezne gospodarske
organizacije, ker so nekatere iz.
med njih v slabem polozaju, kar
je ugotovljeno pri posameznih gospodarskih organizacijah, posebej se glede na nova zakonska
dolocila o likvidnosti.
Z uveljavitvijo novih pr edpisov
o likvidnosti ocenjujemo, da bo
moralo gospodarstvo v nasi obcini pokrivati za okrog 3 milijone
din trenutno neizterljivost iz osta:nka dohodka.
Obrti ·n ismo podvrgli ocenam ekonomske realizacije, ker med letom ni bilo razpolozljivih podatkov. Polozaj obrti je v republiskem merilu v proucevanju in bo
ze letos sprejet povsem nov zakon o tej dejavnosti. Za naso obcino je ze po novih merilih izdelan predlog programa obrti za
obdobje od 1973 do 1980.
OKVIRNA IZHODISCA ZA
OBLIKOVANJE GOSPODARSKE
POLITIKE V PRIHODNJEM
LETU
Podatki o rezultatih gospodarstva v nasi obcini letos so relativno ugodni, vendar je za leta
1973
pricakovati doslednejse
funkcioniranje triisca blaga in uslug ter kapitala, kar bo v koncni posledici vplivalo tudi na nivo
kvaliteto ponudbe in povpra5evanja. To nalogo povecano aktivnost gospodarstva pri raziskavah
trlisca doma in zunaj, vecjo kupno moe, ustrezajoci asortiment in
bolj prilagodljivo poslovno obnasanje nasploh.
Po pridobljenih podatkih in
razgovorih z vodilnimi kadri v gospodarskih organizacijah za leto
1973 predvidevamo naslednja povecanja:
- celotni dohodek za 15 do 16 oto,
- druibeni proizvod za 19 do
20 Ofo,
- stevilo zaposlenih se v nasem
gospodarstvu ne bo povecalo.
Ob upostevanju prenosa cen v
naslednje leto ter usmeritve na
vecjo stahilizacijo racunamo globalni porast cen na 9 do 10 '/o.
Tako hi hila realna stopnja produktivnosti dela 9 do 10 Ofo (SRS
4 do SOfo).
Sklad osehnih dobdkov naj bi
narasCal pocasneje od nominalnega dru:lbenega proizvoda in naj
bi se zvisal za 15 do 16 °/o, iz ce..
sar rezultira, da bi se realni osebni dohodki povecali za 4 do S 1/e.
ze za prihodnje leto je potrebno razcistiti funkcijo, nosilce In
planirati potrosnjo vseh sredstev
iz komunalne sfere skladno z novo tozadevno zakonodajo.
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Stabilizacija

- porok za uspeino gospodarsko politiko

Z NOVI M LETOM BO ZACELA VELJATI VRSTA PREDPISOV,
KATERIH NAMEN JE UBLAZITI OZIROMA ODPRAVITI KRONICNE TEZAVE NELIKVIDNOSTL RESEVANJE TEH VPRASANJ JE
TESNO POVEZANO S STABILIZACIJO NASEGA GOSPODARSTVA.
PREPRICAN SEM, DA NOV! PREDPISI ZADEVAJO PRAV VSAKO
GOSPODARSKO ORGANIZACIJO, N E GLEDE NA NJEN TRENUTNI GOSPODARSKI POLOZAJ. OBDOBJE, V KATEREM SE LOTEVAMO UKREPOV ZA ODPRAVO VZROKOV NELIKVIDNOSTI, ALI
BOUE RECENO, RESEVANJA TEMELJNIH NESKLADIJ MED
BLAGOVNIMI SKLADI I N POTROSNJO, SOVPADA Z OBLIKOVANJEM POSLOVNE POLITIKE , PLANA ZA LETO 1973 IN SREDNJEROCNEGA PLANA. S TEM ZELIM POUDARITI, DA MORAJO NAJTI
V TEH TREH TEMELJNIH DOKUMENTIH RAZVOJA PODJETJA
POMEMBNO MESTO STABILIZACIJSKI UKREPI. OSNOVNI POGOJ USPESNEGA NACRTOVANJA IN IZPOLNJEVANJA UKREPOV
PA JE GOTOVO DOBRA INFORMIRANOST KOLEKTIVA IN REALNA OCENA SEDANJEGA GOSPODARSKEGA STANJA PODJETJA.
V SESTAVKU BOM SKUSAL PRIKAZATI POMEMBNEJSE
UKREPE S PODROCJA LIKVIDNOSTI, S POSEBNIM POUDARKOM
NA RAZMERE V BRESTU.
KOMU ZMANJSATI I N
lAMRZNI TI OSEBNE
DOHODKE?
Uelovne organizacije, ki bodo
m1e1e na J.zpiacilni aan bloldran
Ziro ra cun, bodo lah.Ko 1Zplacale
samo 90 "to povprecnih osebnih
aollod.Kov 1Z teta lnl. Enak.o znizanJe velja tud.i za J.zpJacila stipenaij, naaomestil vaJencem, tereru;.tUU aoaat.Kov in podoono.
vmatruJGl pos.ovnih raunatov
taKo na Jnt:Stu kot v veclDl portJell] 1Z meseca v mesec narasca,
s.10.aano s tem pa tuw useoni aouoaJO.. ·r o pomeru, aa preus.:aV!Ja
~u "lo Izplacllo oseorun aonuG.Kov
1Z prete.K.lega leta, naspron l.Zptacuom v zaanjlll mesec.LO. teta , aeJaDSko olcrog ·,;, •to oseomh aonoa..kov. l<.ea.m osebru aonoaKi
tnommaiDl porast useomn donod.lf.ov, zmanjsan za porast ZlVlJt:llJ·
s iGll. stroSJ(OVJ pa uoao seveua se
znatno n1Zj1.
ra UIU"ep bo prizadel predvsem poa)d]a, kl ima]o l.Zguoo
in poajet)a, kl imajo YU m vee
d.nl b1010ran :tiro racun. i\llimogrede povertano, za podJet)a z 1Z·
gubo m poajetja z v·eC J(Ot ~u
ani nepre.Kin]eno bJo.ld.ranim Zi.ro racunom \PO tetu l ,/j ze s 4::ianevno nepre.KlDjeno bloKl.ranim
Ziro racunom), oodo uvedeni postopld sanacije oziroma v koncni
fazt tudi stecaji (likvidaclje) po djetij. Prl postopku sanaclje pa
oodo nujno p rlz.adeti tudi poslovni partnerJl teh podjetiJ, najmanj z datjso izterjavo, ce ne
celo z odpisom terjatev.
Po prvih ocenah bo v Jugoslaviji dobivalo v 1etu 1973 nii:je
osebne dohodke kot leta 19'/Z
okrog 900.000 zaposlenih. V Slovenijl zna~a ta stevilka 60.000 ozi·
roma 12 "to vseh zaposlenih. zaradi dopo!nilnih pred pisov borto
ne.l!:atere dejavnosti opro~cene
zmanjsanja osebnih aohodkov
(elektrogospodarstvo, premogovnild, kl kopljejo premog za termoelektrarne, in zelezni~ko-trans
portna podjetja), tako da bo ta
polozaj milejsi.
Pred skupscino je tudi predlog zakona o polletni zamrznltvi
osebnih dohoakov zaposlenih v
negospodarstvu (organi oblasti,
uprave, druibeno-politicne skup·
nostl, trgovine, poslovna zdrui:enja, organizacije za projektiranje
itd. na raven letosnjih novembrskih osebnih dohodkov. Ta ukrep
ima za cilj hitrejse utrjevanje
gospodarstva in izenacevanje poloiaja gospodarskih organizaclj z
negospodarskimi. S tem bodo zamrznjenl osebni dohodki okrog
mllijon delavcev v negospodarskih organizacijah, kar pomeni
okrog 20 °/o vseh zaposlenih.
Strokovne analize ka.Zejo, da
bi se morali na Brestu v letu
1973 povecati osebni dohodki v
skladu s produktivnostjo za okrog 6 Ofo. Izplacani osebni dohodki na Brestu se bliZaju meji, ki
jo doloca samoupravni sporazum, katerega podpisnik je tudi
Brest. Novo povecanje osebnih
dohodkov pa bo odvisno tudi od
uspe5nosti poslovanja (vpliv faktorja stimulacije), to pomenl, od
znJievanja materialnih stro§kov,
rezljskih stroskov ali skratka,
od raclonalizacije proizvodnje.
N~ cllj torej ni samo veeja produktivnost, temvec tudi zniZeva·

n je in prihranki vseh stroskov ob
ustrezni kvaliteti izdelkov.
Ne trdim, da na Brestu ni nikakrsne bojazni za normalna iz.
placila <asebnih dohodkov, ver·
jetno pa, da ob uspeSnem obvladovanju letnega plana predvideni osebni dohodki ne bi smell biti ovirani.

Z novim zakonom prihaja tudi
na tem podrocju do zaostritve
oziroma do posiovne discipline.
Vedeti moramo, da zahteva vsaka investicija v osnovna sredstva
- v povecano proizvodnjo, tudi
povecana obratna sredstva, nove kadre itd. Investicije v obratna sredstva torej prav tako pogojujejo proces raz§irjene reprodukcije.
Zakon doloea, da morajo biti
vse zaloge v podjetju pokrite z
dolgorocnimi viri sredstev.
Ti viri paso lahko: lastna sredstva, vlozena v poslovni sklad za
obratne namene, ali pa dolgorocni krediti (nad 5 let) za obratna
sredstva. Podjetja, ki trenutno
nimajo pokritih zalog (gotovih
izdelkov, polizdelkov, nedovr sene
proizvodnje, surovin in repr~
dukcijskih materialov), jih morajo pokriti najpomeje do konca
leta 1975. V intervalu od zatecenega stanja pa do leta 1975 pa
morajo pokriti najmanj cetrtino
primanjkljaja in vse povecane
povprecne zaloge tekocega leta.
Podjetja, ki teh pogojev ne bodo
izpolnjevala, ne bodo smela in·

Novo skladisce v TLI Stari trg
Brest mora ohranjati likvidnost iz treh razlogov. Pravocasno
mora izplacevati osebne dohodke, mocno je vezan na uvoz
osnovnih surovin in reprodukcijskega materiala (furnirji eksotov, specialna okovja, material za
oblaztnjeno pobiStvo itd.), kjer
mora vnaprej polagati sredstva
m relativno hitro placevati hlodovino, prl kateri so placilni roki vee ali manj prilagojeni monopolnemu poloiaju.
Najvecje teiave z li.kvidnirni
sredstvi na Brestu izhajajo iz tega, ker prodaja Brest potrollno
olago, katerega placilo je neposreano povezano z razmerami na
trtiscu (pomanjkanje in neenotna potitika potrosniskih kred.itov), medtem ko je za doseganje
proavodnje nujno vezan na sun>vine in reprodukcijske mater.tate. Vsaka, ceprav samo nekajdnevna bJokactja Zi.ro racuna,
una na l:srestu Iahko za posleruco zastoje v proizvodnji, s tem
pa tudi na rezultatu in osebnih
uohod.ldh. Ohranitev li.kvidnostt
zagotavlja torej nemoten postovni proces, vkljucno s pravocasnim izplactlom osebnih aohodkov
po delu.
TRAJNI VIRI OBRATNIH
SREDSTEV POGOJ ZA INVESTICIJE V OSNOVNA :S.Kt::USTVA
Marsikdo se danes pojmuje,
da pomenijo investicije samo nalozbe v osnovna sredstva, to pomeni, v zgradbe in v opremo. ·· ·ako pojmovanje je sicer mor da
bolj plod na~e splosne prakse, v
kateri je vecina podjetij vlagala
lastna sredstva v osnovna sredstva, z obratnimi sredstvi pa se
je oskrbovala iz kratkoroCnih
kreditov poslovnih bank. Tudi taka politi.ka je v dobrsni meri rusila neskladja med blagovniml
skladl in potrosnjo, ceprav je
imela tudi pozitivne rezultate.

vestirati v osnovna sredst va n ltl
iz lastnih niti iz tujih virov. Ta
omejitev velja za vse investicije,
tudi na ravni enostavue reprodukcije (amortiza cija).
Trenutno verjetno le malokater o podjetje povsem izpolnjuje

20 tnilijonov dinarjev do pokritja vseh zalog z dolgorocnimi viri. To pomeni, da bo moral Brest
vsako leto po zakljucnem racunu
vloziti iz ostanka dohodka v trajna obratna sredstva najmanj 5
milijonov dinarjev in vso razliko
povecanja letnih zalog.
TolikSna vlaganja so za Brest
prav gotovo precej§nje breme,
ki zahteva predvsem visje poslovne rezultate in zmanjsevanje raz·

polozljivih virov za nalozbe v
osnovna sredstva. Resevanje neugodnega stanja je sicer mogoce
v vee smereh. Za.Kon predviaeva
konverziJO (pretvorbo) pela kratkoroCnih kreditov v dolgoroene.
Konkretni podatld o viSini in nacinu konverzije se niso znani.
Druga moinost je pridobitev
dolgoroCnih kreditov za obratna
sreastva pri poslovni ban.to. l'u
so moinosti minimalne, zlasti se,
ker se bodo morale banke moeno angailiati pri izvedbi sanacij
v podjetjih, ki so v izgubah in
globoki neli.kvidnosti.
Na tem podroeju je vee se nereSenih vprasanj. Na dlani pa je,
da je del re~itev tudi v podjetju
samem. Predvsem je potrebno
zmanjsevati zaloge, seveda ob
istoeasnem povecevanju proizvodnje. Ugoden vpliv na sredstva
ima tudi izvoz na konvertibilna
podrocja. :tzvoz zagotavlja po eni
strani hitro li.kvidna sredstva,
po drugi strani pa nastopajo tudi kratkorocni krediti za pripravo izvoza kot vir pokritja zalog.
Ceprav sino na podrocju vezave
sredstev v zalogah, pri kupcih
itd. ze doslej delali z zavihanimi
rokavi, jih bomo morali v prihodnje zavihati se bolj.
STARE TERJATVE BO TREBA
ODPISATI
1:e po zakljucnem racunu za
l eto 1972 bo potrebno del terja-

nad 90 dni, v letu 1973 in naprej
pa po 25 odstotkov za vsakih 90
dni. To pomeni: ce je hila izda·
na .faktura kupcu pred 1. okt~
brom 1972 za 100 din in da ta
faktura do konca leta 1972 ne bo
placana, bo potrebno 12,5 din odpisati v breme dobicka. Ce pa na
primer letos izstavljena faktura
vse leto 1973 ne bo plaeana (4
krat po 90 dni, vsakih 90 dni odpis terjatve za 25 %), jo bo treba po zakljucnem raeunu za leto 1973 v celoti odpisati v breme
dobicka. Ce bo faktura kdajkoll
placana, se bo za zaeasno odpisani znesek dobicek poveCal. Po
letu 1973 se bodo terjatve odpisovale po 25 odstotkov ze po 45
dneh.
Ukrep bo zahteval, da bomo
prisiljeni p r odajati blago samo
plaCilno solldnim kupcem. To pomeni, da ne bo dovolj blago samo prodati in prikazovati fiktiv·
ne rezultate, temvec bo treba za
blago tudi izterjati sredstva.
Eden od poglavitnih regulatorjev
na tem podrocju bodo prav gotovo tudi potrosniski krediti, katerih pa ima Brest za enkrat se
znatno premalo.
Po prvih izracunih bo potrebno letos odpisati na Brestu za
okrog 900.000 dinarjev terjatev do
kupcev.
Omenil sem le najpomembnejse ukrepe, ki globalno zadevajo
najsirsi krog delovnih organizacij in ki se z njimi najsirse prepletajo. Vedeti moramo, da se
tudi li.kvidnostne teiave nasih
partnerjev in naprej njihovih
partnerjev v vecji ali manjsi meri odra.Zajo tudi na nase poslovanje.
Med oinenjenitni, vendar prav
gotovo tudi pomembnitni ukrepi,
velja omeniti tudi poveeana vlaganja v r ezervne sklade (zmanj·
sanje sredstev za vlaganje v
osnovna sredstva), realno vred·
notenje vseh zalog (zaloge ne
smejo vsebovati izgub) itd., kar
pa SinO na Brestu ze pred ukrepi pravocasno uredili.
Za zakljucek naj omenlm §e to,
da se je Brest ze pred leti odlocil za zavestno vlaganje sredstev
v trajna obratna sredstva. Zadnja tri leta je izdvojil v te namene 9 milijonov sredstev poslovnega sklada, kar pomeni glede na
dosezene poslovne rezultate pre-

Tudi v Tovami pohistva Stari trg so zadovoljni z letosnjimi uspehi
te pogoje. Med podjetji, ki nimajo pokritih vseh zalog s trajnimi
viri sredstev, je tudi Brest. Po
okvirnih izracunih bo primanjkovalo konec leta 1972 Brestu okrog

tev, starlh nad 90 dni odpisati
v b r eme dohodka in doblcka delovne organizacije. Za leto 1972
se bodo odpisale terjatve v visl·
ni 12,5 % neporavnanih terjatev

cejsen znesek sredstev in zavestno usmerjanje h krepitvi lastnega obratnega kapitala ter k sta·
bllizaciji podjetja.
D. Mlinar
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razgovori

Novoletni
Obicaj je, da se ob izteku leta nekoliko zamisllmo vase in v
okolje, v katerem iivimo in delamo, da pretehtamo svoje delo in
kujemo nove nacrte. Letos smo se odlocili, da za tak~en novoletni
obracun zaprosimo cim vee clanov na~e delovne skupnosti, predvsem
iz neposredne proizvodnje.
Vsem smo zastavili enaka vpr~anja :
1. Kako ocenjujete gospodarjenje in poslovanje Bresta v I. 1972?
2. Kaj hi bilo treba po va~em mnenju na Brestu popraviti letos,
zlasti pa prihodnje leto?
3. Vasa novoletna zelja?
ANGELCA SOLOMUN, delavka v
stolarni Tll Stari trg:
Ko ob koncu leta ugotavljamo
uspehe poslovanja v nasem podjetju, lahko ocenjujem, da smo dokaj
dobra poslovali. Se posebej velja
to za nasa poslovno enoto, ki jo
najbolje poznam.
Mislim pa, da se nismo dosegli
dovolj, zlasti glede pogojev na delovnih mestih. Predvsem misllm na
zastarelost zagalnice, na utesnjenost stolarne in pa na veliko bla-

to, ki ob slabem vremenu otezkoca
delo zlasti delavcem na hlodiscu
in skladiscu zaganega lesa.
-0lzbo ljsati bi morali delovne pogoje v nasi poslovni enoti, urediti
kreditiranje stanovanj taka, da bi
sklad v celoti koristili delavci, ki
so najbolj potrebni stanovanj, tudi
tisti z nizjimi osebnimi dohodki.
0 tern bi najpravicneje lahko odlocale same poslovne enote.
Pri nas bi bilo urediti tudi parkirni prostor za motorna vozila delavcev. Velika je govora o mladini.
zelimo vee podpore ad sindikata,
zlasti vee nasvetov za delo v tej
organizaciji.
-0Moja najvecja zelja je, da bi koncala ekonomsko dopisno solo. Upam
pa tudi, da se mi bo uresnicil vsaj
delcek vseh teh omenjenih stvari, ki
ne bodo dobrodosle samo meni,
ampak vsem delavcem Bresta.
Vsem sodelavcem zelim se naprej uspesno leta v vseh pogledih,
hkrati pa, da bi na svetu zavladal
mir.

placilom za prodane izdelke v izvoz
ni bilo tezav ob izplacilih ostbnih
dohodkov in blokiranju ziro racuna.
Gospodarjenje Bresta bi v celoti
zelo tezko ocenili. Verjetno nismo
izkoristili vseh rezev, ki bi jih lahko . Pred nami je novo poslovno
leta, v katerem pa jih bomo prisiljeni poiskati.
-0Za letos je ze prepozno popravljati napake, lahko pa jih v prihodnjem letu. Biti bomo morali bolj
elasticni v zeljah In prisluhniti posameznikom in poslovnim enotam
glede druzbenega s~andarda,. kadrovske in stanovanjske pohtlke,
mehanizacije in odprave zelo tezaskih del in ne nazadnje stabilizacije delovnih mest.
Mnogo danes govorimo in razpravljamo o minulem delu. Misllm,
da bi morali tudi na Brestu o tern
vee razpravljati v drugacnih merilih
in okvirih ter v internih sporazumih
to jasno napisati .
. . .
V prihodnjem letu naJ b1 blia
poslovna uspesnost eden izmed stimulansov za vecjo produktivnost.
Verjetno ne bi bilo odvec, ce na
koncu recem, nda bi toliko ugriznili,
kolikor lahko pojemo•.

-0Zelim, da . bi bil vedno in povsod
prisoten slaves podjetja, ki ga Brest
ima doma in v tujini. Na trgu zelim
enako ce ne ze boljse povprasevanje p~ nasih izdelkih. zelim se dosti
takih programov in proizvodov, kot
so Barbara, Vega in K-33. lstocasno
pa zelim vsem zaposlenim mnogo
zadovoljstva, uspehov in osebne
srece v letu 1973.
IVAN MARKOVIC, merilec zaganega lesa v TLI Stari trg:
Letosnje gospodarjenje na Brestu
ocenjujem se kar ugodno, pa naj
si bo proizvodnjo ali prodajo na do-

vsem zdravja, da bi se dolgo zivela in delala med tern kolektivorn.
Marija Trubacev, blagajnik v
TP Stari trg:
0 letosnjem gospodarjenju na
Brestu? Le tako naprej!
-oV gospodarske razmere se ne
bi spuscala, vendar bi predlagala,
da bi v proizvodnji bolj upostevali strokovnost ter temu p r imerno prilagodili tudi osebni dohodek.
-0-

Moje zelje? Mir na svetu,
zdravje v druzini in uspesno poslovanje podjetja.

te, v kateri delam, je letos vsekakor razveseljiv. Preprican sem, da
je treba uspeh pripisati pravilni
poslovni politiki podjetja, pa tudi marljivemu delu vseh clanov
delovne skupnosti.
-oNe delam si nikakrsnih iluzij,
pogoji za gospodarjenje bodo cedalje tezji. Zato bomo v prihodnjem letu lahko vsi zadovoljni, ce
bo poslovni u speh podjetja enak
letosnjemu. t.elel bi predvsem
vecjo povezanost med poslo'Vnimi enotami, upostevanje predlogov in pripomb vseh zaposlenih,
aktivno delovanje dru:lbeno politicnih organizacij ter dosledno izpolnjevanje sklepov organov upravljanja.
Kot vsakemu cloveku je tudi
zame na prvem rnestu zdravje v
druzini. Druga zelja .pa je, da bi
se vselil v novo hiso, ki sem j o
price! graditi ze lani.
Prav tako zelim zadovoljstvo
vsem clanom kolektiva in da bi
skupaj dosegli novih delovnih
uspehov.

-0-

Za uspesnejse, ali pa, da recemo,
dobre rezultate, bi bilo treba storiti marsikaj. Prva pa, kar se mi zdi

osebni dohodki, kat je veckrat po·
udarjeno.
-0Vsem clanom delovne skupnosti
Bresta zelim veliko zdravja in veliko poslovnih uspehov v letu 1973.
JANEZ GODEJSA, obhodni kontro·
lor v TP Matinjak.
V zacetku leta stanje ni bllo
najlepse, v drugi polovici pa se je
popravilo. Sedaj sem v celoti zada·
voljen in zelim, da bi tudi v prihodnje taka gospodarili.
-0Na Brestu bi bllo treba izenaciti
nasa interno delitev osebnih dohod.
kov in postopoma odpravljati prevelike razpone. Odpravljati bi morali tudi najnizje osebne dohodke,
saj jih izpod 1200 din ne bi smelo
biti .
-02elim ,da bi si v prihodnjem letu
uredl~ stanovanjske prostore, vsemu kolt:::~tivu pa dosti zdravja in
delovnih uspehov.

-o-

mu in pravoeasnemu popravilu
strojev in njihovemu vzdrZevanju. S tern b i bilo manj hude krvi
in zastojev v proizvodnji.
Ponosna sem na uspehe, ki smo
jih dosegli. Zato si zelim pred-

MARIJA GORNIK, na delovnem
mestu planska administracija - TP
Martinjak:
Letos je obseg proizvodnje v TP
Martinjak, pa tudi na celotnem Brestu mocno narasel. Brest je letas
posloval dokaj uspesno, saj je iz·
polnil ze skoraj vse planske ob·
veznosti. Tudl prodaja je bila
uspesna, saj je bilo vcasih vecje
povprasevanje, kakor pa so bile po·
nudbe.
-0Najprej je omenila, da so med
osebnimi dohodki se vedno preveliki razponi in bi jih bilo potrebno
uskladiti. Prizadevati bi si morali
tudi za to, da bi si pridrzali cimvec
domacega strokovnega kadra, saj je
samo ta za podjetje perspektiva.
Zato bi morali nuditi stipendije
predvsem nasim mladincem . lzkus·
nje nam kazejo, da tuji strokovnja·
ki ostanejo pri nas samo nekaj ca·
sa, vendar tega niso krivi p•Pnizki

TONE LUNKA, sef pogonske sluzbe,
v TP Martinjak.
V primerjavi z zadnjimi leti je
bilo gospodarjenje v letu 1972 precej uspesnejse, prav posebno v
Martinjaku, saj se nam po nekaj
letih prvic spet obeta pozitivni zakljucek poslovnega leta. Kot vodjo
pogonske sluzbe me morda nekaj
moti majhno investicijsko vlaganje,
saj se nam kasneje to lahko mascuje, posebno, ce imam v mislih
precej star strojnl park.

Ker delam pri stroju, me zanimajo predvsem delo in pogoji dela na mojem delovnem m estu.
Odgovornim bi priporocala, naj bi
posvetili vee pozornosti pravilne·

macem in na tujem trziscu. Kvaliteta nasih izdelkov nam zagotavlja
moznost, da prodajamo finalne izdelke pa tudi zagan les na vseh trzlscih, doma in v tujini. Zato si je
Brest do sedaj pridobil velik slaves in upam, da bo v prihodnje
se bolj napredoval.
-0Mislim, da bi morall v prihodnjem letu v nasi poslovni enoti moderniiirati zagalnico in skladisce zaganega lesa. To bi nasemu podjetju
prineslo vecje perspektive za prihodnji razvoj. saj bi dosegli boljse
pogoje za kvaliteto in susenje zaganega lesa, pa tudi odpreme. S
tern bi tudi zmanjsali stevilo delovne sile, izboljsali osebne dohodke
in drugo.
·
-02elim, da bi si vsi delavci Bresta se bolj prizadevali za njegovo
prihodnost in da bi se bolj napredovali. Vsem delavcem Bresta zelim srecno ·in uspesno leta 1973.

bi se samo za korak cas prodaja
ustavila.
-0v prihodnjem letu zelim se boljsi poslovni uspeh podjetja zlasti pa
nase poslovne enote, dobre odnose
med sodelavci, saj je to ze velik del
uspeha pri delu. Ne nazadnje pa zelim seveda zdravja in srece v moji
druzini, pa tudi vsemu kolektivu.

Pa se e:no skromno zeljo imam:
delovni cas od sestih do stirinajstih tudi za uslu:lbence.

Marija Mlakar, delavka v strojnem oddelku TP Stari trg:
Ocene celotnega poslovanja
podjetja ne morem dati, saj je
podjetje preveliko, da bi se clovek na vse spoznal, kar se v njern
dogaja, sicer pa sem zaposlena
sele nekaj let. Kljub ternu se mi
zdi, da je poslovanje zelo uspesno. Predvsem za naso poslovno
enoto lahko
to
upraviceno
trdim.

ANTON PISEK, Tll Stari trg:
Po ze bolj ali manj znanih rezultatih poslovanja v Brestu lahko recem, da je bilo letosnje leto dokaj uspesno. Mogoce ni bila v celoti izkoriscena izredna konjuktura,
ki je bila na domacem trgu. Usme-

ritev prodaje v izvoz je bila pravilna, ceravno nismo dosegli prodajnih cen po nasi zelji. S takojsnjim

Alojz Humar, analit~k dela in
casa v TP Stari trg:
Pri tern podjetju sem zaposlen
ze vee kot osern let. Seveda sem
v tern casu dozivel ze marsi>kaj,
.posebno v zacetku je bilo vee te·
zav in neprijetnosti kot pa uspehov in zadovoljstva. Gospodarski
uspeh uodjetja in poslovne eno-

najpomembnejse, so odnosi in odgovornost vodilnlh kadrov do izpolnjevanja nalog.
Tudi odnosi med poslovnimi enotami bi morali biti bolj zivljenjski,
posebno pa med skupnimi sluzbami in proizvodnimi poslovnimi enotami. ~e naprej bi morali intenzivno raziskovati trzisce in pripravljati
program z.a v prihodnje. V TP Martinjak vemo, kaksne rezultate lahko
poslovna enota doseze, ce v tovarni
deJa zmanjkuje. Prejsnji rezultati
nas tepejo se sedaj, ker nam izdelki, delani na zalogo, lezijo v neprimernih skladiscih in propadajo . Ko
sem ze omenil skladisca: nujno bi
bilo, da bi to vprasanje v prihodnjem letu reslli. Ne znam si predstavljati, kam bi vskladiscili izdelke
pri precej povecani proizvodnji , ce
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novoletni

Zdaj, zdaj bo v koledarju obrnjen zadnji list
in spet dobil je delo VaS kronist.
A roko na srce - obraz njegov je rahlo kisel,
v resnobnih casih za humor je zgubil smisel.
Je cas nabaviti si nove koledarje
in izpolniti davcne formularje.
Da cisti bi bili Silvestra zadnjo uro,
napravimo se novoletno inventuro!
Brez tarnanj! Dobili Zetas mnogo smo »paketow,
ukrepov, dolocil, priporocil, obetov,
le pridni in pa tisti, ki imel je dober nos,
biZ tej »dinamiki« je v celoti kos.

Storitvene dejavnosti (taka se rece!): .Skoda
besedf,
ker jih v naSi ozji domovinci skoraj ni.
Ce pa kdo hoce svojo zeno milo usmrtiti,
ji treba le elektriko in vodovod je omeniti.
Sem bi pristeli se lahko kulturo,
ki nebogljeno (sama) caka svojo svetlo uro.
0 sportnikih: nekako gre na bolje,
ce le ne bodo izgubili tekmovalne volje.
Brez ribicev in lovcev bilo bi nam dolgcas,
zato so jagri povabili nam medveda v vas;
morda tudi zato, ker izgubili stike smo z naravo
in reformiran solar komaj se razloci kravo.

A koneno marsikdo je doumel, da gre zares,
ce le predolg ne bo stabilizacije proces.
Sicer pa je koncept ravnanja nasega le-ta:
pocistimo (v mejah moznosti) najprej doma!

In Brest? Pri petindvajsetih je kar krepak
in med obilico ukrepov imel je cvrst korak.
Ce kdaj cez jarek skace, kjer je most,
opravicilo vendar je lahko - mladost.

Spet letos v casopisje odlocno smo posegli,
ko Kranjcem smo z odlokom o z/lSciti zab
postregli.
0 jezeru: baje se letos ni nikoli posusilo,
saj pratika zaznamovala moce je obilo.
Sicer pa - prav zares - se ni kaj dos ti
premaknilo,
saj marsikje zakraljevalo je m rtvilo.
Pa k sreci znano pismo smo dobili,
taka da smo moralno si lenobo pozivili.

Kaj vse lahko storijo trma in pa srca mlada,
pokazala je letosnja lesariada.
Dobil je Brest za prireditev oceno pet,
pa se na zmagovalni oder se povzpel je spet!

Nenadoma so vse organizacije postale zive,
zacele formulirati staliSca, sklepe in pozive;
kaj zrno je, kaj pleve, naj pokaze cas,
saj je edino prav, da vsak razkrije svoj obraz.

Se dosti se stvari vlece kakor jara kaca:
kako naj IBM nam rezultate vraca ...
kako bi reorganizacijo postavili,
dane bi je cez mesec dni popravili .. .

Precej gostilniskih razprav vzbudili so gostinci
vrli,
ki (v boju proti alkoholu?) gostisca so zaprli;
morda pri tem so ohranili misli Ciste:
zakaj odirali bi devalvirane turiste?

Kako TOZD-eje bi ustanovili,
kako kredite stanovanjske razdelili,·
kaj rekla banka o iverki novi bo,
kako sukalo stabilizacije se bo kolo.

Turizem . . . nase mile, sladke daljne sanje . . .
Kako srcno, bodr6 se je zaviti vanje!
A kaj, ko nas ze ljudski modrec poucuje:
Brez muje se se cevelj ne obuje.

Pa se in se . . . A saj po planu mnogo bo razprav,
pa bo ob njih se dosti razbolelih glav.
Zato beleznico o starem letu si zaprimo,
pa vse slabosti in napake pozabimo.

Taka sameva nasa Slivnica prastara,
nobena coprnica (se moderna) je ne mara
in se in se nllStevali bi v nedogled,
kje goste speljemo lahko na tanek led.

v

In kaj smo se kaj takega poceli?
Samoupravno o delitvi novcev se sporazumeli;
a kaj, ko zdaj popravkov ni nikoli konec,
pa sporazum je kot zakrpan lonec.
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kozarce raje cistih vin nalijmo
in se veselo v novo leto zavrtimo!
Da vsem bilo bi delavno in zdravo
in da bi vedno nasli pot in misel pravo!

Na odmaknjeni domaciji Vidovskc planote jE; zivela zdrava
kmeoka druzina. Najbolj pogosta
obiskovalca tam sta mrzla burja
in veter. Edi_ni prei:inosti zivljenja v ~eh krajih sta Cist gorski
zr~k ter idilicni mir, ki ga danes
vs1 tako pogreS~l'mo .
Eden od siriov - menda je bil
najs~arejsi se je odlocil za
spremembo v svojen;J. zivljenju.
Ces, za fanta kot je on, bi se vsekakor spodobilo, da bi bil vpisan
v porocni knjigi; z zeno pa bi si
pridobil se eno moe na domaciji.
Le malo casa je poteklo, pa so v
hisi ze imeli ohcet in nevesto. Vsa
druzina se je z lahkoto prilagodila novim razmeram, saj je bila
ta rnlada pridna, spostljiva in
skromna zenica. Se najvec tezav
je imel mladi moz - Florijan.
Predvsem se ni mogel odpovedati
prostosti, ki jo je uzival kot fant,
ter veseli druzbi prijateljev in
znancev.
Po nekaj mesecih zakonskega
zivljenja - bilo je ravno sredi
najhujse zime - se Florijan na
dan nedelje praznicno oblece in
lepo uredi ter svojo namero zaupa Micki kot je bilo zenici ime:
»Ves Micka, ze dolgo nisem bil v
dolini, prav bi bilo, da grern malo med ljudi, pa tudi v cerkev po
odpustke.«
»Lepo od tebe, dragi Flprijan,
da gres k ma.Si«, rece Micka, »pa
glej, da se bos kmalu vrnil.«
Florijan je ljubeee objel"Zeriko,
nato pa ji je z roko pomahal v
pozdrav z besedami: ,za kosilo
born ze nazaj! «
Micka se je zagotovilu nasmehnil~, sicer pa tudi .Flbrijan · sain
ni ·b il popolnoma preprican v to,
kar ji je obljubil.

njegovi prijatelji. Narocil je se en
caj - pozneje jih nf vee stel, pa
tudi na sluibo bozjo je cisto pozabil.
Prijatelji so imeli zanj kup
vprasanj v zadevi njegove zakonskega pocutja.
Florijan je vseprek hvalil - od
zene do ilomacije. Sicer pa na
vsa vprasanja sploh ni uspel ali
pa ni hotel odgovoriti.
Gostilniear je pogosto meril
J?Ot od pulta do mize, za katero
Je sedel Florijan s svojimi prijatelji.
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Po vsern smehu in dobri volj i brundal, »nikoli vee ne born sel
so tudi zapeli, in sicer tisto: »Pn::- nikamor.«
Po nekajurni hoji, ko je bil ze
ljubi lejdig stan ...«
Ura je neverjetno hitro tekla. na koncu svojih moci, je v temi
Florijan je bil prepriean, da je z zagledal obrise svoje domacije.
njenirn drobovjern nekaj naro~e . ze od dalec je zacutil toplino in
Dan se je ze davno poslovil, ko .varnost doma, skrbel ga je le
se Florijan zdrine, ces: »Domov sprejem, ki mu ga bo pripravila
bo treba, tam me caka skrbna ze- zena. »Pac, kar bo pa bo, koncno
nica, pogleduje skozi okno in pre- pa me ne briga, saj sem vendar
stavlja kosilo po stedilniku. Mor- jaz. go~podar v hiW« je rekel na
da si b-o celo mislila, da s'e m - glas ter se nekaj ;z"a klel zraven.
Potihoma je.odpiral vrata in se
zmrznil, kar ne bi bilo nic cudil.eplazil v kuhinjo. Tam se je razga v t~m mrazu:«
Skocil je po~onci, ogrnil povr5- pravil in ze nameraval v posteljo,
nik ter jo skoraj brez slovesa· in ko je iz sobe zasliSal glas zenice:
»Florijan, oh, kako sem bolna,
pozd'r ava ubral proti domu. Pis
bui'je se ~u je v glavi mesal s po zd~avnika 1bo treba!«
Florijanu se je zarneglilo pred
petjem v gostilni, takt pa je dajalo pricakovano »petje« zenice. ocmi; sedaj pa spet v do~ino, ko
»Le kaj bo rekla,« je sam pri sebi je dal zadnje moci iz sebe, da je
sploh priSel domov.
·
»Ce je tako, born pa sel!« je dejal. Spet se je zacel oblaciti. V
mislih je imel vso tlsto zasnezeno
pot pren seboj, obenem pa tudi
strah, da je z Micko kaj narobe.
Micki je takof »odleglo<<, ko je
opazila mozevo pripravljenost:
»No, Florijan, pa do jutri poeakaj
z zdravnikom, morda se bo moje
zdravje kaj popravilo. Vseeno pa
mi skuhaj malo kave!«
Kljub utrujenosti je Florijan
kar poskocil od veselJa - v trenutku je postal najsrecnejsi clovek ·na svetu. Vse bi napravil za
ljubo zenico, samo da ne bi bilo

Veter Dam je Sepnil
-:- Zakaj pa zapornice? Saj tu ne vozi noben vlak . . .
- Prav zato, da zapremo pot takim investicijam, kot je bila tale

Preberite se to
- Prijatelje dobre kapljice obveseamo ,da je v bifeju delavske restavracije prepovedano tocenje alkoholn ih pijae med sedmo In petnajsto uro. Kdor res ne more vzdrzati, naj skoci po pivo k tocilni
mizi v novi restavraciji sredi teritorija TP Cerknica.
Barbara, Barbara . ..
Z d~lgirni koraki je zagazil v

globok1 sneg ;pred njirn je bilo
vee ur naporne hoje.
Ko je prise! v obcinsko metropolo, je ves maker in premraien
zavil v »Zajfenco« in .n arocil caj
z rumom. Kmalu so priSli tudi

treba spet v dolino. Saj take poti
najbd sploh ne bi zmogel.
v temi je iskal iveri pod stedilnikom, da bi zakuril. Elektrike
v hisi ni bilo. Tisti, ki se na to
razumejo, pravijo, da elektricni
tok sploh ne more v take bribe.
Ogenj v stedilniku se je poeasi
razvnel. »Micika, kje pa je -kava?«
»Oh, ti rnoski, nic ne vedo•,
rece Micka, »v omari na zgornji
polici, mislim, da v drugi skodelici!«
Florijan z roko seze v -omaro
ter t'ipajoc isce kavo. »Aha, sem
jo ze nasel!«
Na stedilnik da ponev ter vanjo _strese kavo.
Ogenj v stedilniku je gore! z
vso vnemo, Florijan pa je v temi
me~al kavo. Oba z Micko sta prieakovala, kdaj se bo pojavil znacilni vonj po prazeni kavi, vendar
tega ni _in ni hotelo biti. Florijan vde na ogenj se nekaj polen:
»Naj zlodej pocitra, ce se se . sedaj nebo spraZila!«
Plosea stedilnika ter ponev sta
vse bolj zareli, toda vonja po kavi, tudi po sezgani, ni bilo od nikoder.
Tedaj pa Florijan prizge trsko
in posveti v ponev. Glej ga: na·
rnesto kave je stresel v ponevrozni venec, ki ga je imela stara
mati shranjenega v omari.
Svojo zmoto je zaupal Micki.
»Ah, Florijan, sedaj scm pa ze
skoraj cisto zdrava!«

- Somisljenike dispo kluba obvescamo, da je slavni zdravniski
zbor sklenil, da mora ostati klub
zaprt zaradi neozdravljive boleznl v
ansamblu. 0 prodaji oziroma o placilu instrumentov ni nicesar znanega.
- Drustvo prijateljev mladine v
Cerknici vas vabi na velikl karneval
ob praznovanju Dedka Mraza. Kar-

I

neval bo nevesekdaj in to ne samo
nevesekje, temvec po vsem obmocju. V teh krajih bo Dedek Mraz obiskal predvsem : ljudske knjiznice,
kulturne domove , mladinske klube,
dvorane druzbeno-politicnih organizacij itd. itd. Dalj casa se bo zadrzal
le se v novi telovadnici v Cerknici,
od koder se bo v spremstvu odgovornih moz obmocja odpeljal z novo
zicnico v dolgo, dolgo spanje.
- Obvescamo obcane Notranjske,
da odpade zbor obcanov, ki so ga
sklicali republiski (in nekateri zvezni) politicni predstavniki na dan 1.
januarja 1973. Zbor je prelozen na
1. april 1973. - Komisija za druzbeno-politicne stike.

- Da ob praznovanju 25-letnice
podjetja noben delavec ali upokojenec BRESTA ni dobil odlikovanja.
Razloga za to sta dva : vsi enako smo zasluznl - torej smo glede
na to ze skoraj v komunizmu; najnujnejse razlike pa se kazejo v tisti
plocevini na stirih kolesih.
- Da so BRESTOVA vrata ·visokokvalificiranim kadrom siroko odprta - na obe strani. Dokaz? Letos
nas je zapustilo sedem delavcev z
visjo in visoko izobrazbo.
- Da bo nova organizacija skupnlh sluzb podjetja, ki jo pripravljamo ie poldrugo leto, vsebovala tudi
predlog, da se nekatere sluzbe preimenuje v •bando•. Radikalnejsi posamezniki iz TP Cerknica to novost
ie preizkusajo v praksi, kar vnasa v
medsebojne odnose nenavadno prisrcnost in naravnost bratska custva.
- Da so pravice delavcev na
BRESTU povsem zascitene. Sindikat
tako za minulo leto ni zabelezil vecjega dela.
- Da so delavcem Tovarne pohistva v Cerknici na slavnostnem kosi lu ob 25-letnici podjetja trikrat
zaporedoma zavrteli tisto: •AI ' ste
ludi, clsto nori .. ·"
.
- Da bo treba napraviti novo evidence clanov Zveze komunistov, ker
se je stara izgubila. Potrebna bo to-

rej temeljita inventura, da ne bi
prislo do napacnih knjizenj.
- Da so v pravkar se iztekajocem letu v poslovni enoti Tovarni
ivernlh plosc priceli s proizvodnjo
tapeciranih ivernih plosc. lzumitelj
je povsem nakljucno postal delavec
pri iveracu, ki je iz jeze vrgel v
stroj svo] suknjic. Vzrok za to se ni
preverjen. tovarna pa je ze doblla
ponudbo za ~?Odelovanje s tapetniskim oddelkom in zdaj intenzivno
prlpravlja proizvodnjo cipkastih ivernih plosc .
- Da so se letos najbolj zabavali
v TLI Star! trg , ko so kuplli nakladalec Volvo. Ta ni miroval niti trenutka : nekaj casa je vlaell skupaj
hlode, nekaj casa pa so vrll zagarji
njega vlacili iz blata, ki ga na skladiscu ne manjka.
· - · Da imamo v Cerknici delovno
organizacijo z najmanjsim stevilom
zaposlenih v Evropi (podatkov za
ostale celine ial nimamo). To stevilo je doseg lo v letu 1972 povprecn 0 (z besedo: nic) zaposlenih. Vendar vedo priznani strokovnjaki pavedati, da nastajajo problem! sele takrat, ko gre stevilo v minus. Sedanje prednosti so oeitne: Zavod za
turizem v preteklem letu niti en·
krat ni lmel tezav z izplacilom osebnih dohod kov redno zaposlenlh.
Vprasanje je, kdo je izplaceval honorarje.
·

V letu 1973 so imeli prijetne sanje . ..

UREDNIK OBZORNIKA

SEF PROIZVODNJE

KADROVIK

V zacetku je bila SLIVNICA.
Slivnica pa je bila pusta in
prazp.a. Coprnice so se dolgo~asile na njej in oblaki so se
podili okrog njenih bokov.

.
Potem je bog rekel: »Naj se loci suho od mokr~ga in mokro
od suhega in scuk~ naj plavajo
v vodah in medvedje naj rencijo po hostah.«
ln bilo. je tako in bog j.e bil za
*ekaj casa zadovoljen. Coprnice pa ne. Prito~ile so se: »Medvedje -niso za igro in s scukami .
nam ni nic pomagano; plavati
c;oprnice nikoli nismo znale in
se tudi ne nameravamo uciti.«
Zato jim je bog ustvaril metlc
in coprnice so s to mehanizacijo sirile svoje geografsko o_bzorje. Toda navelicale so se
vecnih poletov in se spet pritozile: »Poglej, ki s1 nam spletel metle! Ceprav si nas ustvaril grde in bradavicaste, nimamo nikogar, ki bi se nas ball«
Zato je bog ustvaril Notranjca
in mu zapovedal: »Tebi dajem
oblast nad kopnim in vodo,
nad medvedi in scukami,-v zameno pa spostuj mene in bati
se moras coprnic!«
In Notranjec je podkrizal pogodbo.

vornikih in bobnelo v gozdovih
KriZne gore. · ·
Notranjcu pa se je dobra godilo: gozdovi so bili polni medvedov, bog mu je na lok vodil jelene in srne, v skrinjico polhe,

v vrse scuko; v kosare, spletene iz zelene kravine, so notranjske samice nabirale lesnike
in drnulje, gobe in krhliko, da
so nakrmile in pocelile svoje
notrarijske samce, kadar so se
izstradap.i, op:raskani in krvavi
In bog je bil ponosen na svoje vracali z lova.
delo in kadar so coprnice najNic ni bilo narobe in coprnibolj kihale in vrescale, da so
. ce· so imele svoj uZitek, kadar
so zmesale lovcem sled ali zenskarn vrinile musnice v kosaro.
Zato se jih je clovek bal. In
bog je vide!, da ga Notranjec
· najbolj spostuje prav takrat,
kadar najbolj rohni.

Klal je poslej medvede in se
zavijal v njihove koze, lovil je
scuke in jih susil nad brinjem,
da so se coprnicam na Slivnici
solzile krmezljave oci.

In tako je bilo dolgo dolgo, da
je spet postajalo dolgcas.
Takrat so ~risli RIMLJANI. In
ker je bilo v trenutku dolgega
casa konec, so jih Notranjci z
veseljem sprejeli. Naganjali so
jim medvede v slabo utrjene
tabore, da so morali zidati gradiSca; zenske s'o jim v zahvalo
za ufitke nastavljale v postelje
rake in krastace. ·
strele prskale v dolino, se je
on krohotal v svojo kosmato
brado, da je odmevalo po Ja-

Bog je nekaj casa to gledal, nazadnje pa sprevedil, da Notranjci nocejo okupacije, ceprav jo je on sam nastudiral.

Zato se je strasansko razjezi1
in sklenil poklicati nad vso dolino vrsto nadlog.
Razsrdil se je torej bog, stopil
s kamnitega .Nanosa, se razkoraCil nad zelenimi J avorniki in
s svojo okovano palico nastokal nesteto lukenj v jezersko
dno in njegovo oklico.
»Pusta bo tvoja zemlja, o Notranjc! V potu svojega obraza
bos sekal svoj les hi Lahom bos
prodajal za nevredno ceno presezke svojega dela. S kanji bos
spal, z govedi bos kontrabantil
in tvojih potomcev potomci si
bodo na univerzah ubijali glave, kako zamasiti luknje, ki
sem jih zvrtal v tvojo posest.«

poiskali luknje v zakonu, ki ga
jim je postavil bog:
Zgradili so si tovarne. Nic vee
ne furajo, prasice so poklali,
krave in vole odpeljali, konje
prodali Lahom, njim gre tudi
les. Jezero so razdelili na drufbeno in driavno, zascitili zabe
v obeh sektorjih, medvede
streljajo samo se v naseljih, za
jeleni raje plaeajo skodo.

Narod je zdrav brez telovadnice, ob odprtih in ob zaprtih
gostilnah, ob polnem in ob
praznem jezeru; to je narod, ki

Navadili so se na alkohol kot
koloradar na pantakan in niso
tako redki, ki prenesejo ze
oboje - vinjak in tablete proti
njemu.

mu odpira turisticno prihodnost zavod, ki nima ne delavcev ne direktorja.

Vodo napeljujejo z one strani,
kamor bog s palico ni segel, toda ker gre cez preluknjani svet,
jim sproti uhaja. V svoja nova
bivalisca so si navlekli visokega sijaja, zakaj mat bi se vi&:l
samo podnevi. Eden redkih
krajev na Slovenskem je to,
kjer se gleda televizija tudi se
ob pretrolejki in si coprnice se
niso upale zamenjati svojih
mete! s sesalci.

Zadnjic, ko so mozJe stikali
glave in studirali notranjski turizem, je enega bog razsvetlil:
»Napravimo si iz vseh lukenj
v kulturi, v stacunah in cestah
svojo veliko Postojnsko jamo;
iz mlak, ki bodo odtekle iz teh
lukenj, se bo nacedil kompletni
gornji Jadran- in v Cerknici
bo spet vse dobra in prav.«
In sedmi dan bog lahko mirne duse - pocival.

Tako je rekel bog - zagrgralo
je po ponikvah, zaflobudralo
po jamah in zabobnelo v podzeJillju. In je~ero je prvic usahnilo.
Oct tedaj voda uhaja vsako leto in ni se rodil se zupan, ki bi
bil spravil cudne vode v enakomerno stanje.
Ljudje so nekaj. casa sekali, vozarili so, pr~klinjali in tepli ubogo zivino, pili in tihotapili od
Loskega patoka dp. Vipave in
od Vipave do Loskega pbtoka.
zene, v kolikor se niso udinjale temu istemu nevarnemu poslu, so redile prasice, pridelovale repo in kavro in plele korenje bogu v cast in zadoscenje - dokler si Notra,njci niso
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Sedem nagla vnih greSnikov
casi so hudi. Davki nas tisce in
draglnja nas tare. ~ibajo nas infla·
cije, stabilizacije, devalvacije in dru·
ge akcije. Vpra5ajmo pa se, kdo je
temu kriv. Mi ze ne. Jaz pa sploh
ne. Kje pal Oni so krivi. Tisti, tam.
Prberite casoplse, pa boste videli.
In beremo: » • • • pojavom neupra·
vicenega bogatenja pa botruj'ejo tu·
di birokratsko-tehnokratske tenden·
ce karieristicnih posameznikov, ki z
demagogijo uveljavljajo svoje ozke
lokalisticne interese ali pa prezive·
le etatisticne prijeme .. ·" in ne ra·
zumemo in lahko strmimo nad zur·
nalistovo neprodirno modrostjo in
mu zavidamo bistrost, ki mu jo je
dala mati natura.
Za I&Zje razumevanje pa si danes
v besedi in slikl oglejmo sedem
naglavnih gresnikov in, kot receno,
kakrsna koll podobnost z bralci ni
zgolj slucajna:
BIROKRAT je proizvod kooperaci·
je med paplrno lndustrijo in indu·
strijo crnila. Svojo duso je zapisal
hudicu, a ne bo sel v peke!, dokler
ne bo dobll pravilno izpolnjenega,
podplsanega in zigosanega potnega
naloga. Ceprav se zdruzujejo v ne-

cen poznavalec planskih partitur ml·
s li, da )e edinl, kl je sposoben izbi·
rati pota drzavne glasbe in dirigira·
ti njenim izvajalcem. Najvec pozor·

kot je. Dobro ga je lmeti, da se vsaj
ve, kdo je kriv. Pri nas nas ni - teh·
nokratov.
KARIERIST se sam ne ve natanc·
no, kaj je. Njegova specialnost je
prilagajanje vsakokratnlm pollticnim
trenutkom v druzbeno-gospodarskih
prostorih. Nahajamo ga na vseh nl·

Priceli smo z oblacenjem in tako z vsemi mocmi pomagamo k druz.
beni refonnaciji t iska
nosti posveca tistim taktom, ki se
izvajajo fortissimo. V slovarcku tujk
pise, da je etatlst privrzenec etatiz.
rna. Pri nas nas nl- etatistov.
LOKALPATRIOT je ze dolgo v na·
vadi. Kranjcem ne dela tezav ker
se zacenja z besedo lokal. Na~adni
samoupravljalcl se takoj spremenijo

varne roje, niso mrces in jih ni moe
uniclti s pipsom. Pozitivna lastnost
birokrata je v tern, da skrbi za sport·
ni duh, saj posilja stranke na vee·
dnevne pohode od urada do urada
zaradi enega samega formularja. Pri
nas nas ni- birokratov.

••• ,
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vojih in v vseh strukturah. Je zelo
priljubljen med sabo. Pri nas nas ni
- karieristov.
NEUPRAVICENI BOGATAS ni tuj·
ka, ker se je beseda pri nas ze udomacila; bogatasi pa bodo kmalu tu)·
ci, ker se selijo v inozemstvo. Smatrati ga je kot obcana z napako, ka·

DEMAGOG je clovek, kl ne I&Ze.
Ljudje mu zaupajo, ga cenijo in pod·
pirajo. On pa jim v zahvalo sredi
leplh rozic zlda gradove v oblake
in jim ponuja lepso prihodnost tudi
ze na tern svetu. Ker dela samo za
narodov blagor, ga najpogsteje na·

]

v lokalpatriote, ce razpravljajo o novih investicijah. Govori se, da ni·
rna zavidljive sirine. Prl nas nas ni
- lokalpatriotov.
TEHNOKRAT se je razvil iz parole »tehnlko narodu«. Parola je se

krsno pa bi radi mnor_t lmeli. Med
prosvetnimi delavci !f8 ne nahaja·
mo. Poleg neupravicenlh je najti tu·
di nekaj upravicenih bogatasev. Poznamo tudi pevce zabavne glasbe.
lmamo tudi nogometase. Prl nas nas
ni - neupravicenih bogatasev.
hajamo v vrhovih politlcnega in samoupravnega zivljenja. Nekaterim
se cisto prl vrhu zlomi klin. Pri nas
nas ni - demagogov.
ETATIST je clovek, kl je konCal
drzavno akademijo za centralno glas·
bo, oddelek za dirigente. Kot odli·

dobra, tehnokrat pa se je v zad·
njem casu lzpridll. Skupaj z birokra·
tom sta pretezno kriva, da je tako,

Novoletni bumerang so vrgli: Bozo
Kos, Bozo Levee, Joze Kovsca, Franc
Mlakar, Janez Praprotnlk In Zdravko
Zabukovec.
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Novoletni
BOGO KOMOeAR, TIP Cerknica:
Mislim, da so letosnji rezultati
gospodarjenja dokaj ugodni. S tern
pa se ni reseno, da ne bi bilo
lahko se bolje, seveda ob prizadevanju vseh zaposlenih.
-0Siisim, da bomo v prihodnjem
letu izdelali novo analiticno oceno,
pa mislim, da bi bilo treba to zadevo vzeti bolj resno, da se ne bi
ponovi le stare napake.
Zavzel bi se tudi za delavce, ki
so ze vee let zaposleni pri podjetju,
da bi tudi oni lahko napredovali na
boljsa delovna mesta. Za zasedbe
novih delovnih mest bi morali imeti

Po mojem mnenju bi bilo potrebno
opravit i doslednejso delitev dela
med nekaterimi nasimi sluzb"mi in

povecati odgovornost za opravljeno delo .
-0v letu, ki prihaja, si zelim, da
bi do naselja, kjer imam hiso,
asfaltirali cesto, da bi proizvodnja
in osebni dohodki v nasi delovni organizaCIJI se naprej narascali, medtem ko naj bi se cene na trgu
umirile.

interne razpise, da bi imel deJavee moznost zaposliti za novo delovno mesto.
-0Predvsem si zelim dosti zdravja.

JOZE GRUDEN, instruktor furnirnicev TP Cerknica:
se nlkoli v preteklosti nasa pos!ovna enota ni zabelezila v tako
kratkem casovnem obdobju toliksen
dvig proizvodnje kot ravno letos.
Zato je razumljivo, da gospodarjenje in poslovanje Bresta v letu 1972
ocenjujem kot ceio dobra.
-0Kijub vsem uspehom, ki smo jih
dosegli v preteklem letu, se nam
se vedno pojavljajo napake, ki oviraJo se hitrejso rast proizvodnje.

tudi prihodnje leto tako, ce ze
ne boljse, saj je od tega odvisen
standard vseh nas.
Vsekakor bi bilo umestno zvisati osebne dohodke tistim cianom kolektiva, ki prejemajo najtanjso kuverto.
zelim obilo zdravja v druzini,
da bi Iahko delali in tako koristili sebi in podjetju.
ANICA ULAGA, delavka v oddelku II. strojne v TP Cerknica:
Mislim , da je bilo letosnje poslovanje Bresta v primeri s preteklim letom zelo dobra. lzdelki , ki so
sedaj v proizvodnji v TP Cerknica,
so tehnolosko ze tako uteceni , da
ne moremo imeti vecjih izpadov.
Po drugi strani pa je po nasih izdelkih na trgu veliko povprasevanje.
Zaskrbljujoce je le to, da so delavcem s poprecnimi osebnimi dohodki ti izdelki skoraj nedosegljivi
in si morajo iskati drugje cenejse
pohistvo.
Vee bi morali storiti na tistih
podrocjih, ki vplivajo na vecjo pro·
izvodnost. V proizvodnjo je treba
lansirati boljse surovine, pravocas-

-0-

v prihodnjem letu si zelim do·
rna predvsem zdravje, v sluzbi pa
vedno dovolj dela in s tern tudi
zasluzka.

Marija Stare, snazilka v SKS:
Letosnje gospodarjenje v nasem podjetju je bilo po mojem
mnenju dcbro. Zelim, da bi bilo

. ...

r

Mnenja
enot

•

lZ
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nih, saj bodo delavci z nizjimi osebnimi dohodki t ezko krili vse
vecje zivljenjske stroske.
-oNovo leto bi zelela ,r.ricakati
doma v krogu svoje druzine.

Justi casar, natakarica v delavski restavraciji:
Menim, da je bilo gospodarjenje na Brestu zadovljivo, kar je
po mojem mnenju osnova za se
boljse rezultate v prihodnjem
letu.

ekonomskih

V Tovarni pohiStva Cerknica je
te dni zelo razgibano. Delavci eikonomskih enot razpravljajo o
analizi osebnih dohdkov, ki je hila pripravljena za dobo desetih
mesecev. V razpravi o tern je bilo
reeeno, da si je v prihodnje p rizadevati, naj bi ne bilo osebnega
dohodka izpod 1200 din. Delavci
tudi zahtevajo, da se uredi sistem
nagrajevanja delavcev zlasti pri
formiranju mase osebnega dohodka. Tudi merila za delitev poslovne uspesnosti naj bi popravili tako, da bo participacija usklajena z analiticno oceno delovnih
mest.
Delavci ekonomskih enot so
razpravljali tudi o spremembi samoupravnega sporazuma o oblikovanju ter delitvi dohdka in osebnih dohodkov. S predlogom o
spremembi 23. elena tega sporazuma delavci soglasajo. Pri obravnavi o osnovah za pokrivanje
sklada skupne porabe je bilo predlagano, da se regres za letovanje
poveca do visine, ki je dopusca
samoupravni sporazum (60.000 S
din). Tudi prispevek za pokrivanje toplega obroka bi morali v
prihodnje povecati. Delavci, ki se
ne hranijo v delavski restavraciji,
pa so nacenjali vprasanja, ali so
tudi oni upraviceni do subvencije
za hrano, zlasti se, ko nekatera
podjetja dajejo kot nadomestilo
neke vrste bonov, ki jih je v ta
namen izdala Ljubljanska banka.
Za razdelitev stroskov skupnih
strokovnih sluzb pa so bili delavci mnenja, naj bi bil za osnovo

V naslednjem letu bi bilo potrebno posvetiti vee pozornosti
zivljenjskemu standardu zaposle-

Vsekakor bi bilo treba doseci
VeCjO odgovornost V.Eeh zaposle-

nih, kar je pogoj za se boljse delovne ln financne rezultate. Menim namree, da na tern podrocju moC:no zaostajamo, kar nam
dela dolocene tezave v proizvodnji in v upravljanju. Skratka: odgovornost pri izpolnjevanju zahtev slehernega delovnega mesta!
Vsak ima vee zelja. Zame osebno je najva:Znejse zdravje v druzilni, kar je pogoj za izpolnitev
ostalih zelja. IzkoriScam to pri. Ioznost, da zelim cimvee sreee
vsem clanom nasega kolektiva.
no oskrbovati tovarno z materiali,
izpopolniti organizacijo dela ...

smo dobili ustrezni asortiment, ki
ga je trzisce sprejelo. Po drugi
strani pa je sam asortiment pogojen s tehnolosko ureditvijo nase tovarne. Ustrezen asortiment pa pogojuje vecjo produktivnost, ki je v
zadnjem casu mocno narasla.
-0Takoj bi se bilo treba lotiti novega programa proizvodnje ne samo za naso, ampak za vse poslovne enote. Po drugi strani pa bi bilo
treba bolje oskrbovati tovarne z
ustreznimi materiali in skrbeti za
pravocasno dobavo. Povecati bi bilo treba tudi kapacitete povrsinske
obdelave, zlasti v nasi tovarni.
-0L:elim, da bi se nase podjetje
tudi v prihodnje uspesno razvijalo,
da bi produktivnost narascala in s
tern osebni standard delavcev.

Bozo Resman, referent v nabavni sluzbi SKS:
Menim, da je bilo Ietos gospodarjenje zadovoljivo, eeprav bi
bilo lahko se bolje. Dosezeni rezultatl namrec ka:Zejo, da bi bilo
treba s skupnimi mocmi dosegati se vecje uspehe.

•

JOZE BRANISELJ, instruktor v TP
Cerknica:
Mislim, da je v zadnjem casu,
zlasti pa letos nase gospodarjenje
uspesno. Ce ocenjujem samo naso
tovarno, potem lahko ugotovim, da

FRANC ZAKRAJSEK, TIP Cerknica:
Letos je bilo gospodarjenje zelo
uspesno. Kar smo izdelali, smo tudi prodali. Povecali smo obseg proizvodnje. Stiskalnico smo usposobili tako, da naenkrat stisnemo stiri
plosce. Vsekakor gledam z zaupanjem v prihodnost.
-0Morali bi uskladiti ocene delovnih mest, zlasti glede na pogoje
dela. Veckrat nam primanjkuje pa-

re, kar povzroca zastoje. Tudi to bi
bilo treba urediti. Tudi postrojenje
je tehnicno ze zastarelo.
-0Zelim si, da bi v prihodnjem letu
zace\i graditi novo lverko, ki bi bila
modernejsa od sedanje; Zelim si
tudi delati v tovarni pohistva. Tukaj na lverki so tezki delovni pogoji, pa bi morda bilo dobra, ce bi
starejse delavce zamenjali z mlajsimi.

razgovori

celotJni dohodek posamezne poslovne enote.
Delavci skoraj vseh ekonomskih enot so se glede kolektivnega nezgodnega zavar-ovanja odlocili za varianto, po kateri dobi
vs8ik delavec za zacasno nezmoznost za delo premijo 10.000 din,
za primer nezgodne smrti 10.350
din, za trajno invalidnost 20.700
din in 10.35 na dan, ko zavarovanec ne more opravljati dela zaradi nezgode.
0 vseh vprasanjih, o katerih so
razpravljali na sestankih ekonomskih enot, je dne 21. decembra
razpravljal tudi delavski svet in
je sprejel pripombe ekonomskih
enot.
Dodatno je delavski svet obravnaval se analiza obratnih sredstev in zadnje ukrepe za odpravo
nelikvidnosti gospodarstva. V razpravi je bilo dogovorjeno, da je
treba skrbeti za to, da bo na voljo dovolj sredstev za tekoce poslovanje in izplaCilo osebnih do1hodkov. Investicije, ki pa niso
nujno potrebne, pa naj bi spremenili v dolgorocne.
Zatem je delavski svet razpravljal tudi o pozivu sindikata k varcevanju. Sklenjeno je bilo, naj direktor imenuje komisijo, ki bo
izdelala program varcevanja. Pojasnjeno pa je bilo, da bodo o
tern vpra$anju razpravljale tudi
druibeno-politicne organizacije.
J. KLANCAR

Preostane nam samo se sklep.
Ocitno smo si v oceni letosnjega
gospodarjenja dokaj enotni: za
nami je uspesno poslovno leto.
To pa nas zavezuje za se vecje
prizadevanje v prihodnje. K temu nas zavezujejo tudi slabosti,
ki jih moramo se bolj nacrtno
in se z vecjo zavzetostjo odpravIjati. Se stisk roke, veselo: na
zdravje! in pred nami bodo nove
obvemosti, nove naloge.
Novoletne razgovore so pripravili s. Bogovcic, J. Klancar, B. Levee, F. Mlakar, M.
sepec in 1. skrabec.

Dedek
Mraz na
Brestu
Na seji koordinacijskega odbora sindikata smo se dokoncno dogovoril, kako bomo organizirali
praznovanje DEDKA MRAZA.
Nasa zelja, da bi praznovanje
dedka Mraza organizirali v okviru celotne obcine za vse predsolske in soloobvezne otroke, se ni
v celoti uresnicila.
V Loski dolini je krajevna organizacija Socialisticne zveze
zbrala finanena sredstva od vseh
gospodarskih organizacij na svojem obmoeju. Pri praznovanj u
dedka Mraza in obdaritvi otmk,
ki bo v kino dvorani v Starem
trgu, pa bo sodelovala tudi osnovna sola.
Osnovna organizacija sindikata
v Tovarni pohistva Martinjak bo
za otroke zaposlenih starsev organizirala praznovanje dedka
Mraza v kulturnem domu Grahovo. Sodelovala ·bo tudi osnovna
sola Grahovo s -kulturnim programom. Dedek Mraz pa bo otroke
obdaril.
Osnovne organizacije sindikata
Tovame pohistva Cerknica, Tovarne ivernih plose in SKS bodo
novoletni program z obdaritvijo
otrok organizirale skupaj v novi
delavski restavraciji.
Pri programu bo sodelovala
Glasbena sola Rakek. Tudi dedek Mraz bo imel v tern programu zelo veliko dela, saj bo moral obdariti okrog 880 otrok. Program bo dvahat. Zacetek bo 30.
decembra ob 8. uri
Najprej bodo prisli otroci s
podrocij Rakitne, Zilc in vseh
drugih vasi do vkljucno Begunj
in Rakeka.
Vozni red avtobusov bodo starsi
dobili pravoeasno. Ponovitev pro·
grama bo ob desetih, priSli pa b odo otroci iz Ceknice Dol. J ezera, ZelS, Otoka in Podskrajnika.
M. Modic

b
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Komunisti okadrovski politiki
Izhodisce za razpravo o kadrovski politiki BRESTA, ki jo je organiziral svet komunistov in na
kateri se je k besedi priglasilo
kar 20 udelezencev, je bil povzetek kadrovskega stanja in politike, kakrsno je podjetje vodilo v
zadnjih letih.
Glavne ugotovitve, iz katerih
bodo izhajale naloge kadrovske
politike v naslednjem srednjerocnem obdobju, so:
- da bodo na BRESTU v bliinji prihodnosti zapolnjena delovna mesta, ki zahtevajo srednji
tehnicni in ekonomski kader za
Qperativno obvladanje proizvodnega in poslovnega procesa;
- da je kadrovska zasedba delovnih mest, ki zahtevajo delavce
z najvisjo strokovno usposobljenostjo, tako kritiena, da ob
vzdrievanju taksnega stanja utegne ogroziti prihodnji uspesni
razvoj podjetja in dolgorocno
perspektivo kolektiva;
- da sta strokovna in posebej
druZbena razgledanost kolektiva
v celoti pre5ibka, da hi si proletariat ustrezno svoji druZbeni
vlogi in razrednemu interesu lahko v vsakem primeru zagotavljal
ustrezni samoupravni vpliv;
- da so predvsem strokovni
delavci, tako operativni kot razvojni in vodilni, premalo usmerjeni v spremljanje, studij in uporabo novih dognanj, ki jib za njihova delovna podrocja prinasa
razvoj uporabne znanosti.
lz te ocene sledijo poglavitne
naloge kadrovskega znacaja za
naslednje srednjerocno obdobje.
Naj nastejemo samo nekatere od
njih: Brest mora se poglobiti in
razsiriti svojo prisotnost v osnovnih solah svojega zaledja, od ko·
der je potrebno se naprej novaciti najsposobnejsi del mladine
za stipendiranje v srednjih solah,
od tod pa spet opraviti izbor za
viSje in visoke sole. Ob izbiri stipendistov je potrebno zaposliti
vse strokovne in druZbene sile na
terenu, v osnovnih in srednjih solab, druzbene organizacije v krajevnih skupnostih in v solah,
predvsem pa tudi ucence, dijake
in studente same.
Stipendija naj se naprej ostane
»placilo po delu«. Ce pa se med
stipendisti pojavljajo izrazitejsi
socialno sibkejsi, zaradi cesar hi
bilo ogrozeno njihovo normalno
studijsko napredovanje, naj organi upravljanja za uravnavanje
materialnih studijskih pogojev
namenijo poseboa sredstva.
- Brest naj v svoji politiki zaposlovanja v prihodnje teZi k temu, da sklepa nova delovna razmerja vselej z mladioci, ki imajo boljse osnove, da v cim krajsem casu Iahko pridobivajo novo
znanje in se cim hitreje in kvalitetneje lahko vkljucijo v samoupravno dejavnost in odlocanje.
Potrebno je evidentirati, koliksen del kolektiva nima koncane
osnovne sole, in mlajsim omogociti, da si pridobijo vsaj to; celotnemu kolektivu pa je potrebno
nuditi vee druZbeno-politicoe, ekonomske in strokovne vzgoje.
Delavcem, ki nimajo formalnih
dokazil o strokovnosti, pa so s svojo vecletno uspesno prakso na delovnih mestih ocitno pridobili
mnogo koristnega znaoja, pa je
treba priznati njihovo usposobljeiost v okviru kolektiva tudi formalno.
Zbor je ugotovil, da pomenijo
oddelki tehniske .SOle v Cerknici
za Brest nepogresljivo kadrovsko
resitev. v letu 1974 bo v teh oddelkih zakljucil srednjo solo ze
cetrti razred. Pomanjkanje vzgojnega in druZbeno-organizacijskega dela med dijaki bo treba nujno odpraviti z intenzivnejsim prizadevanjem dosedanjih uciteljev
in vodstva in z novo kadrovsko .
reSitvijo - z ravnateljem, ki bo
Iahko prevzel se velik del nalog,
ki jih sicer v redni soli normalno
opravljajo razredniki. Zaradi prezaposlenosti uciteljev - honorarcev prihaja sicer vseskozi do organizacijskih
pomanjkljivosti,
vendar te ne morejo zasenciti
prednosti, ki jib sicer ima sola
predvsem zaradi dnevne povezanosti s proizvodnjo in poslovnimi
problemi, ki jih v solo vna5ajo

ucitelji iz neposrednega Stika S
prakso. ·
Dosedanje uspesno delo tehnikov, ki so prisli iz teh oddelkov,
in uspesni studij tistih izmed
njih, ki studirajo na fakultetah,
v celoti potrjuje pravilnost od·
locitve podjetja in maticoe sole
za organizacijo oddelkov v Cerknici.
Tesnejsa povezanost stipendistov med seboj, s podjetjem in v
podjetju bo ustvarila ustreznejso
klimo, delovno in kulturno vzdus·
je na delu in v kraju in bo dobra
za to, da bo Brest postal bolj zanimiv tudi za zunanje strokovne
delavce.
V ta namen in pa za hitrejso in
uspe5nejso vkljucitev pripravnikov v kolektiv, za organizirano
strokovno izpopolnjevanje in tudi samoupravno ter pollticno delovanje mladih strokovnih delavcev, so pri Notranjskem studentskem klubu na naso pobudo ze
ustanovill sekcijo Brestovih stipendistov. V oddelkib tehniske
sole v Cerknici je bil pred kratkim usanovljen aktiv Zveze mladioe in aktiv komunistov; v podjetju pa pripravljamo interno organizacijo zdruZenja inZenirjev
in tehnikov.
Vse te dejavnosti bodo ob na~i
zavzetosti in ob pametnem strokovnem in idejnem vodstvu lahko bistvno spremenile polozaj
mladih strokovnih delavcev v kolektivu, angaZirale njibove- pogosto tudi neizkoriScene sile v za-

sledovanje na5ega skupnega cilja - v jasno in zagotovljeno prihodnost kolektiva v celoti in vsake temeljne organizacije posebej.
Bogato sodelovanje razpravljavcev na tem zboru komurustov
je dalo ~e vrsto sugestij in pripomb za jasnej~o opredeiitev kadrovske politike tako s stalisca
strokovnega izpopolnjevanja kolektiva kot s strani drufbeno-politicnega in samoupravljavskega
dela v njem. Poudarjena je hila
potreba kadrovskih in socialoih
sluZb v poslovnih enotah, prihod·
njih TOZD. Ob njihovem dokoncnem formiranju bo potrebno temeljito prouciti t udi to, katere
strokovne in samoupravne organizacije bodo rdevale ta vprasanja v temeljnih organizacijah
samih, kaj iz vsebine kadrovske
politike pa naj zdruZijo v skupni
kadrovski slmbi in v ceotralnih
organih upravljanja.
Gradivo s tega zbora, dovolj
jasne opredelitve in naloge, ki
smo si jib komunisti naloZili s
to razpravo, so bogata osnova za
delo osnovnih organizacij zveze
komunistov, vseh odgovornih, ki
se dnevno pri svojem delu srecujejo tudi z vprasanji kadrovskega znacaja; posebno teZke naloge
pa si je s tern naloill kadrovski
sektor sam.
Naslednji zbor vseh komunistov Bresta bo v januarju 1973.
Tema: Srednjerocni razvoj Bresta.
J. Praprotnik

SALON POBISTVAvelik obseg prodaje
Brestov Salon pohistva je prav
gotovo ena izmed tistih nasih enot,
ki bo uspesno zakljucila poslovno
leto 1972. Niti se dve leti stara
enota je opravicila svojo dejavnost,
zato je treba se naprej podplrati
idejo o novih prodajalnah po vecjlh
jugoslovanskih srediscih.
Plan je za leto 1972 dolocal 900
milijonov stari h dinarjev netto prometa, prodali pa smo ze za vee kot
1,500 milijonov starih dinarjev. Do
avgusta smo plan izpolnjevali nekaj nad 100 odstotkov, naslednje
mesece pa smo dosegli izredno
prodajo.
Kaj je pripomoglo k takl prodaji?
BARBARA, SABINA in VEGA-60 . . .
Za komponibilni program BARBARA
lahko z veseljem ugotovimo, da si
je utrl pravo pot do kupcev. Ta pro-

gram je treba se naprej izpopolnjevati in razsirjati, saj to zahteva sedaj veliko povprasevanje. Tudi sedezne garniture SABINA in kuhinje
VEGA-60 so pripomogle k izpolnjevanju nase naloge.
K lepim uspehom so mnogo pripomogle tudi razlicne propagandne
akcije, likovne razstave in podobno. Taksne oblike moramo razvijatl
tudi v prihodnje.
K dobremu delovanju te enote je
svoj delez prispeval tudi kolektiv
salona. saj so tempo dela narekovali stevilni kupci. Zato nikoli nismo
gledali na osemurni delavnik, delali
smo tudl po sestnajst ur.
Salon je poleg ekonomskega pomena dobil tudl kulturno vlogo. Zato
ni pomemben samo za Brest, ternvee za sirso druzbeno skupnost.
M. Mlinar

BREST SPET V POTROSNISKO-INFORMATIVNEM CENTRU
V prostorih Potrosniko-informativnem centru v Ljubljani je bila 6. de·
cembr_a odprta . razstava »Opremljeno lezisce«. Center je k sodelovanju
pov?b•l vsa pnznana slovenska podjetja, ki izdelujejo posteljno perilo,
odeJe, zavese in podobno. (Bomb8Zna predilnica in tkalnica Trzic, CIB Bo·
vee, Odeja Skofja Loka itd.). Povabili so tudi proizvajalce lezisc in tako
lahko obiskovalci razstave vidijo lezisca naslednjih tovarn: Stol Kamnik,
Me_blo Nova Gorica, Bor Lasko, Hoja Ljubljana, Javor Pivka ter Brest.
Nasa tovar!la sodeluj': _na razstavi s tremi posteljami Barbara v palisandrovem furnirJU. Razstav1h smo enojno lezisce, francosko lezisce in zakonsko
posteljo. Predstavili smo tudi nekaj omaric iz novega programa.
. Ker b,o razstava odprta se do 26. decembra, sedaj ne moremo objavltl
vt1sov obJskovalcev. Ustavimo se lahko le pri ugotovitvi, da je za razstavo
v Ljubljani veliko zanimanje. 0 podrobnostih pa morda kdaj kasneje.
B. Lavric
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lz Tovarne pohistva Stari trg

0 reklamnih stroikih
S SEJE SVETA ZA PROIZVODNJO
IN TR:tlSCE
Svet je na svoji zadnj i seji razpravljal 0 vee pomembnih vprasanjih s podrocij trzisca in proizvodnje. Kljucni tocki dnevnega reda sta
bill rebalans plana reklame za leto
1972 in korektura pravilnika o nagrajevanju trgovskih predstavnikov
in delavcev v Salonu pohistva. Plan
stroskov reklame za leto 1972 bo
presezen za 895.000 din. Vzrokov za
prekoraeitev je vee.
Opozori l bi na tiste, ki imajo levji delez pri tern . Sprejemanje plana
reklame za leto 1972 je bilo zelo
dolgotrajno . Po predlogu, ki ga je
pripravila v januarju 1972 sl uzba,
je bil postavljen plan v visi ni 3 mil.
980.000 in kasneje 3.400.000 din.
Organi upravljanja ga kljub utemeljitvam niso sprejeli. Spreminjanje
ozlroma zmanjsanje planiranih sredstev je bilo dolgotrajno in tudi povrsno. Da bi bil predlog le sprejet,
je bil posredovan v aprilu svetu za
proizvodnjo in trzisce v zmanjsanem obsegu - v vrednosti 3 mil.
280.000 din. V casu razprave o predlogu plana stroskov reklame je bilo
sklenjenih vee aranzmajev oziroma
letnih pogodb, ki s planom vecinoma niso bile predvidene.
Prav tako plan ni predvideval nekaterih akcij , ki pa so bile v letu
1972 nujno potrebne (uvajanje novega znaka, tiskanje prospektov. udelezba na sejmih ipd.)
Drugi vazen dejavnik, ki je botroval prekoracitvam, je bila tudi organizacija odobravanja rekla_mnih
akcij. Kljub temu, da posamezm mediji oziroma izvajalci akcij v planu
niso predvideni, je sluzba na priporocila sklepala aranzmaje tu~i s
temi in tako s icer neopazno vecala
prekoracitev. Poleg teh dveh vzrokov je posredno vplivala na prekoraeitev tudi kadrovska menjava sredi leta in nekaj easa celo nezasedeno mesto propagandista. Posledica
tega je bila neazurna evidenca porabljenih sredstev. Tako je bilo po
podatkih planske sluzbe v I. polletju stanje porabljenih sredstev na
planskih razmerjih, v devetem mesecu pa je bilo prikazano celo gibanje stroskov pod letno dinamiko.
V zadnjih meseclh je bilo skladno
z letnim pogodbami realiziranih vee
akcij v tisku, filmu. televiziji in prospektih, poleg tega sino v tern cas~
zaradi nepredvidenih dogodkov m•mo plana sprozili vee propagandnih
akcij , ki so bile nujne.
Po daljsi razpravi je bil sprejet
predlog rebalansa plana stroskov
reklame za leto 1972. Marketing pa
je bll zadolzen, da tekoce spremlja
gibanje stroskov in ukrepa skladno
s sprejetim planom reklame za leto
1973, kl znasa 4.580.000 din.
V razpravi o korekturi pravilnika
o nagrajevanju predstavnikov in delavcev Salona so bila mnenja deljena. Prevladalo je mnenje, da je
predlagana korektura posledica nerealnega mesecnega planiranja prodaje, kar je osnova za dolocanje visine osebnlh dohodkov teh delavcev. Zaradi nerealnih meseenih pianov je bilo gibanje osebnlh dohodkov delavcev Salona In trgovskih
predstavnikov nerea lno in so bill
za uskladitev potrebni posegi organov upravljanja. Svet je sprejel

sklep, da se predlog pravilnika znova korigira, s tern da se uposteva
realnost planiranja mesecne prodaje. Planiranje prodaje v letu 1973
je kvartalno in mesecno po podrocjih v okviru letnega plana, razpolozljlvih zalog gotovih izdelkov,
planirano proizvodnjo in upostevanje sezonske ter druge vpllve tril·
sea.
V. Harmel

Spet o
avtomatski
obdelavi
podatkov
Te dni sta minili dve leti, odkar
smo dobili raeunalnik. Dve tretjini
vajeniske dobe sta torej za nami.
Cesa smo se v tern casu navadill
in kaj napravili, je v zacetku decembra analizlrala komisija za avtomatsko obdelavo podatkov.
Ugotovili smo, da je bera zelo
skromna. Programov, ki so bill zastavljeni, ne izvajamo dosledno, so
pomanjkljivi, zlasti pa je odnos posameznih organizatorjev do uvajanja posameznih programov nevzdrzen. Komisija je ugotovila, da je
uvajanje posameznih programov nevzdrzen. Komisija je ugotovila, da
je uvajanje posameznih programov
v obdelavo prepuseeno samo sebi,
da nl nikogar, ki bi se za to nalogo
zavzel in delal na njej toliko easa,
dokler kvaliteta podatkov ne bo
ustrezala potrebam.
Organizatorji se obnasajo tako,
kot da je obdelava podatkov prek
racunalnika znana stvar in kot da je
potreba po avtomatski obdelavi podatkov ze dovolj prodrla med ljudi.
V resnici pa je cisto drugaee.
Zaradi skromnih rezultatov je po·
mislekov in odpora o pravilnosti nakupa racunalnika cedalje vee. ce bi
vso zadevo ocenjevall po trenutnih
ucinklh, potem bi bila ocena, da
smo s li v nakup prehitro, skoraj
utemeljena . Kljub temu, da ucinki
niso zadovoljivi, pa ne smemo krivde pripisati racunalniku. Ce namrec kje drugje raeunalniki sluzijo
svojem unamenu in so opravieili
svoje mesto in vlogo, potem bi ]o
moral tudi pri nas. Vzroki so torej
v ljudeh , ki delajo na programih in
v njihovi zavzetosti.
Ce tega ne bomo koren ito popravili, je moznost, da se bo odpor
do racunalnika se stopnjeval do nepredvidenih posledic. To pa bi bile
zmotno, ker je obseg poslovnih dogodkov v takem razmahu, da jlh
rocno ne bomo mogli azurno obvladati. Poleg tega so potrebe po hi·
trem odloeaju vsak dan veeje, odloeanje po intuiciji (na pamet) pa bo
vedno bolj tvegano. Zato ]e potreba
po racunalniku in hitri obdelavi podatkov vse bolj nujna. Prizadevati
si tore] moramo, da bomo racunal·
nik hitro in koristno izrabljali, slce r bo postal tudi resen gospodarski problem.
T. KEBE

<
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Uresnitevanje dopolnil
V Cerknici je hila svecana premiera filma Ko pride lev, v katerem so
uporabill tudi Brestovo pobistvo. Na sliki: s sprejema v Salonu
pobistva

FILMI V JANUARJU
1. januarja ob 16. in 19.30 uri italijanski film ROBIN HOODOGNJENI LOKOSTRELEC. Pustolovski film. V glavni vlogi
Giuliano Gemma.
2. januarja ob 16. in 19.30 uri ameriski film FRA DIAVOLO.
Komedija, v kateri igrata Stanio in Olio.
4. januarja ob 19.30 uri francoski film GROFOVA ZABAVA. Drama. V glavni vlogi Maurice Ronet.
6. januarja ob 19.30 uri francoski film N ORO SRCE. Dra-

ma.
7. januarja ob 16. in 19.30 uri francoski film NICOLAS FILlBERT V VOJNI IN LJUBEZNI.
Pustolovski film. V glavni vlogi
Jean Paul Belmondo.
8. januarja ob 19.30 uri italijanski film PLOHA DOLARJEV. Western.
11. januarja ob 19.30 uri ameriski film STO TEZ.AV STANA in OLIA. Komedija z znamenitima komikoma.
13. januarja ob 19.30 uri francoski film VELIKA GNECA
V PARIZU. Komedija, v kateri
igra veliki Bourville.
14. januarja ob 16. in 19.30 uri ameril!ki film RDECI GUSAR.
Pustolovski film. V glavni vlogi
Burt Lancaster.
15. januarja ob 19.30 uri ameriski film UBIJ VSE IN
VRNI SE SAM. Western. V
glavni vlogi Chuck Connors.
18. januarja ob 19.30 uri ameriski film SMRT TRKA DVAKRAT. Kriminalka V glav. vlogi Nada Tiller.

20. januarja ob 19.30 uri 21. januarja ob 19.30 uri francoski film PUSTOLOVSCINE
T ILLA ULLENSPIGLA. Zgodo·
vinsko-pustolovski film. V glavni vlogi legendarni Gerard
Philipe.
21. januarja ob 16. uri ameriski film LJUBIM SVOJO
:tENO. Komedija. V glavni vlogi Eliot Gould.
22. januarja ob 19.30 uri ameriski film DAN REVOLVERASEV. Western. V glavni vlogi
Steven Boyd.
25. januarja ob 19.30 uri nemski film TRUPLO IZ TEMZE.
Grozljivka.
27. januarj a ob 19.30 uri ameriski film NE DOTIKAJ SE
MOJE :tENE! Komedija. V glav·
ni vlogi Tnny Curtis.
28. januarja ob 16. in 19.30 uri francoski film LOV NA SEFA
BANDE. Kriminalka. V glavni
vlogi Alain Delon.
29. januarja ob 19.30 uri ameruki film REVOLVERASI
APASKEGA K.LANCA. Western.
V glavni vlogi Audie Murphy.

Obclnska konferenca Socialisticne zveze je supaj s predstavniki
krajevnih skupnosti, predstavniki lnteresnih skupnosti, predstavniki
podjetij ter s poslancl razpravljala
o uresnicevanju ustavnih dopolnil
in ust anavljanja TOZD. Naceli so
vrsto perecih vprasanj , ki se poj avljajo ob uresnicevanju ustavnih dopolnil. Omenil bi le najvaznejse zaljucke, ki j!h je sprejel a konferenca.
Pri vseh obratlh oziroma TOZD,
tam. kjer so formirane, je treba
imenovati posebne komisije za uresnicevanje ustavnih dopolnil. Kom isije naj bodo sestavljene lz predstavnikov strokovnih sluzb in predstavnikov druzbeno-politicnih organizacij. Komisije si morajo sestaviti
konkretne nacrte, kako uveljaviti
ustavna dopolnila in ustanoviti
TOZD.
Delovne organizacije, druzbenopoliticne organizacije in organi
upravljanja morajo teziti za tem.
da se dohodek, ostanek dohodka,
sredstva za stanovanjsko izgradnjo,
ugotavljajo in delijo na ravnl obratov oziroma TOZD.
0 delltvi morajo v prihodnje odlocati organ! upravljanja ali delegati
delavcev v obratih. Del sredstev iz
ostanka dohodka je treba izdvajati
za skupne nalozbe na ravni podjetij. Pri usmerjanju skupnih sredstev morajo odlocatl delavci TOZD.
Za vsa zacasno odtujena sredstva
je t reba skleniti posebne kreditne
pogodbe in sistem vracanja sredstev nazaj v TOZD. Vse TOZD morajo ustvarlti z republlsklmi predpisi doloceno minimalno akumulacijo.
Organlzacije zdruzenega dela morajo tudi v prihodnje skrbeti za
povezovanje in sodelovanje na visji
ravni. Kadrovska sluzba in druzbeno-politicne organizacije morajo zaceti sistematicno vzgajati in osvescati delavce v TOZD. Obcinske
druzbeno-politicne organlzacije in
skupscina obcine bodo izvolile delegacijo, ki bo v zacetku leta 1973
obiskala maticna podjetja dislociranih obratov. Na razgovorih je treba
postaviti zahtevo po formiranju
TOZD v obratu Kartonazne tovarne
na Rakeku, v obratih Gozdnega gospodarstva v Cerknici in Snezniku.
Komislje za uresnicevanje ustavnih dopolnil bodo morale poiskati
ustrezne resltve. kako formirati v
vecjih podjetjih TOZD za pomozne
in stranske dejavnosti. Naloga vseh
zaposlenih, predvsem pa vodstev
druzbeno-politlcnih organizaclj je, da
morajo biti samoupravnl sporazumi
zelo j asni in razumljivi in sprejeti
po demokraticni poti.
Drugi sklop vprasanj v razpravi
se je sukal okrog problemov krajevne skupnosti, lnternih skupnosti.
delegatskega sistema in podobnega.

NOVA DELAVSKA AVTOBUSNA
PROGA

Po vecletnih razpravah je bila
koncno decembra letos odprta nova proga za prevoz delavcev na relaciji Lipsenj- 2erovnica-Grahovo
- Martinjak, in sicer za dopoldansko
in popoldansko izmeno.
Pri vseh dosedanjih razpravah se
je obicajno zataknilo ob vprasanju
placila. Sporazum o oblikovanju ter
delitvi dohodka in osebnlh dohodkov pa te moznosti dopusca, saj
krij e podjetje del stroskov za prevoz na delo.
Z novo progo ima TP Martinjak
skoraj povsem urejen prevoz na delo in z deJa. In to ni malo. Spomnlmo se, koliko pikrih je bilo izrecenih na racun slabih moznosti za
prevoz. Precej nasih delavcev si j e
ob prevozih s kolesi pokvarilo tudl
svoje zdravje.
Prijavljencev za to progo je precej. saj jlh je za obe izmeni vee
kot osemdeset. Sporno je samo
vprasanje delavcev iz Grahovega,
ker so pri placilu soudelezeni z isto
vsoto kot delavcl iz Lipsenja in Le·
rovnice. Tega vprasanja zaenkrat ni
mogoce resiti, ker je vezano na nas
samoupravni sporazum. Zato bo treba najbrz sporazum ustrezno popravlti.
I. Skrabec

Sveti krajevnih skupnostl morajo
pritegniti k sodelovanju predstavni·
ke TOZD. Pregledati morajo, kako
posamezne krajevne skupnostl teri·
torialno pokrivajo svoje podrocje,
zbrati morajo vse potrebno za zadovoljevanje razli~nih interesov !judi , ki zivijo na obmocju krajevne
skupnosti. Precej dilem se je pojavljalo ob financiranju programov krajevnih skupnosti.
Za ureditev odnosov v krajevni
skupnosti bo morala razsirjena komisija za uresnicevanje ustavnih
dopolnil pri skupsclni obcine izdelati najustreznejse predloge. Spremenitl oziroma na novo bo treba
izdelat i statute krajevnih skupnosti,
statut obcine, dopolniti bo treba
statute v podjetjih. lzdelati sistema
za financiranje lnteresnih skupnosti
(telesne kulture, kmetov, obrtnikov,
drustev kulture ltd.). Vsekakor pa
manjka na ravnl obci ne koordinacijski organ - po dopolnilih naj bi
bil to Zbor delegatov krajevne skupnosti pri skupsclni obcine - ki naj

bi usklajeval odnose med krajevnimi skupnostmi in ob~ino ter podjetji.
Ko je konferenca razpravljala o
prihodnjem delegatskem sistemu.
so se lzoblikovala zlasti naslednja
st alisca: lzvrsni odbor Obcinske
konference SZDL mora nadaljevati
z evidentiranjem prihodnjih delegatov. Pri tem mora upostevati
predvsem moralno-politicne kvalitete in sposobnost kandldatov. Kandidate je treba evidentirati po in·
teresnlh podrocij. Poskati bo treba najustreznejse oblike. kako prek
delegatov prenesti stalisca in interese vol ilcev na ustrezne organe
in obratno.
Vsekakor je nalog zelo veliko. Zakljucki zadolzujejo druzbeno-politicne organizacije, TOZD, kolektive,
krajevne skupnosti itd. lzvrsni odbor Obcinske konference SZDL pa
bo moral stalno sprem ljati, kako
se stalisca in zakljuckl uresnicujejo v praksi.
J. Otonlcar

Komunisti so se sestali
8. decembra je bil sestanek
osnovne organizacij e Zveze komunistov v TP Cerknica. Na njem so
razpravljali o aktivnosti clanov Zveze komunistov. Pri tem je bilo ugotovljeno, da ima vee clanov veliko
odgovornih funkcij. Le-ti so prevec
obremenjeni, tako da ne morejo
vseh uspesno opravljati. Nekaj pa
je tudi takih, ki nikjer ne delujejo.
Potrebno bi bilo, da bi clane, ki so
preobremenjeni s funkcijami, razbremenili do take mere, da bodo
laho kvalitetno opravljali delo v organih, kjer delujejo.
Dogovorili so se, kako bodo izpolnili akcijski program, ki so ga
dopolnili po pismu izvrsnega komlteja in tovarisa Tlta. Razpravljall so
tudi o analizi osebrlih dohodkov, ki
je hila lzdelana na predlog sekre-

tariata. Analiza osebnih dohodkov
je bila izdelana za deset mesecev
letosnjega leta. Komunlsti so predlagall, da je treba cimprej doseci.
da v tovarni ne bo delavca, ki bo
imel osebni dohodek lzpod 1200 dinarjev. Sedaj je se vedno 14 takih
delavcev. Ugotovljeno je bilo tudl,
da je v TP Cerknica 13 delavcev z
osebniml dohodki nad 3.000 din. Najvecji osebni dohodek znasa 5.000
din. najnizji pa 1.028 din.
Pri tem so se tudi dogovorill, da
se bodo zavzemali za doslednejse
informiranje kolektiva.
Na tem sestanku je bilo sprejetlh
v Zvezo komunistov pet novih cianov: Ivan Klancar, Jozica Najger,
Viktor Petrovcic, Karel Zemljic in
Vida Obreza.
J. Klancar

Pzoslava dneva ]LA
Letosnje praznovanje Jugoslovanske ljudske armade se je zacelo s
sportnimi tekmovanji v streljanju z
zracno pusko, kegljanju, namlznem
tenisu . kosarkl in sahu. v teh tekmovanjih so bill najbolj uspesni
sportniki Bresta In tehnlske sole.
Aktivni vojakl in staresine ter rezervni staresine so imeli sve~ani
zbor 21. decembra na Vel. Blokah.
Predstavnik armade je orisal delo
njihove enote in prebral cestltke
gospodarskih, politicnih organizacij
in sol.
Zbor je pozdravil tudi predsednik
obcinskega odbora ZRVS Slavko
Tornic. lzrazil je zeljo po se vecjem
sodelovanju pripadnikov JLA in rezervnih vojaskih staresin. Samo trd·
na povezava rezervnlh staresin, ar-

made ter ostalega prebivalstva je
porok, da ohranimo neodvisnost in
mir.
V okviru praznovanja je bila na
vecer pred dnevom JLA 21. 12. ob
19. uri svecana akademija v Starem
trgu. Na tej svecanosti so sodelovali: pripadniki JLA, glasbena sola,
osnovna sola In TS z recitacijami.
Za organizacijo in izvedbo akademije je prispeval svoj delez obcinski odbor ZRVS.
Zakljucna prireditev v pocastitev
dneva JLA je bil prijat eljski vecer
22. 12. v domu JLA na Velikih Blokah.
Taka povezava naj ne bo samo ob
praznicnih dneh ampak vse let o.
J. Hren

V novembru j e bil organrzrran 44-urni gasilski tecaj za clane civilne
zascite iz TP in TLI Stari trg . Poleg 20 clanov clvilne zascite iz enote za
pozarno varnost je tecaj obiskovalo se 9 prostovoljnih gasilcev iz obeh
poslovnih enot. Udelezba na predavanjih je bila dobra. ravno tako so bili
vsi gasilci zainteresirani na urah predavanja. Po tecaju so vsl gasilci na
lzpitih pokazali zadovoljivo znanje, razen enega, ki zaradi bolezni ni mogel
pritl na izpit.
J . Troha
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IZPITI ZA REZERVNE OFICIRJE

Brestov obzornik, glasilo koIektiva Brest Cerknica. Odgovor·
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja
uredni~ki odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, Tone LOVKO,
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN·
DA, Danilo MLINAR, I van NAJ·
GER, Alojz OTONICAR, Janez
PRAPROTNIK, Miha SEPEC,
I van SKRABEC in Zdravko ZA·
BUKOVEC. Tiska 2:elezniska tis·
kama v Ljubljani.

Letosnji program strokovnega
izobrazevanja rezervnih vojaskih
stare~Hn je zakljucen. Kaksen je bil
uspeh tega izpopolnjevanja, najbolje kazejo izpiti, ki so bili v decem·
bru.
Pred izpiti so bila po vseh krajevnih organizacijah predavanja za
rezervne staresine o splosnem ljudskem odporu v krajevni skupnosti.
Ob tej priloznosti so bili predva·
jani tudi filmi Tito na manevrih 1971
· in o splosnem ljudskem odporu.
Na izpite je bilo vabljen ih 244 rezervnih staresin , od katerih jih je
izpit opravilo 106.
J. Hren

STRELCI OB DNEVU JLA
Za pocastitev dneva Jugoslo·
vanske ljudske armade je strelska druzina BREST organizirala
tekmovanje v streljanju z zracno
pu~ko. Nastopilo je 13 ek.ip iz
naslednjih strelskih druzin iz
Postojne: »Proleter«, »Gozdar<< in
»Center<<, »Like<< iz Vrhnike, »Racna gora<< iz Loza, »Begunje«,
»Srnjak<< Rakek, dve ekipi pripad·
nikov JLA iz Velikih Blok in tri
ekipe domacinov.
Po koncanem tekmovanju so
bili izidi naslednji: zmagalo je
SD »Proleter<<, drugo in tretje me·

sto pa sta si delili ekipi Bresta
in Liko.
Uvrstitev posameznikov: rnaski - 1. mesto Dorde GudZulic
iz SD »Proletr<<, 2. mesto Franc
Gutnik, SD »Liko<< in 3. mesto
Adam Dekaj iz SD »Proleter«.
S. BogovCic

RAZPIS
Po daljsem casu spet nagradna
kri.Zanka, s katero si boste lahko
kraj5ali cas med novoletnimi
prazniki. Za resevalce razpisujemo tudi naslednje nagrade:
1. nagrada 200 din
2. nagrada 100 din

V SPOMIN
30. oktobra je nenadoma preminil nekdanji delavec TP Martinjak
ANTON STRLE

iz Grahovega, star 63 let.

3. 10 nagrad po 20 din.
Resitve posljite najkasneje do
20. januarja v splo~ni sektor. Ze·
limo vam obilo razvedrila, pri
irebanju pa cimvec srece!

