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Nova tovarna ivernih ploSC
Lansko pomlad, torej skoraj
pred letom dni, se je mudila v
Jugoslaviji strokovna misija Mednarodne banke za obnovo in razvoj iz Washingtona. Njena naloga je bila, da strokovno oceni
predlagane posamezne projekte
iz programa razvoja jugoslovanskega gospodarstva v naslednjem
petletnem obdobju. Mednarodna
banka kot aktivni dejavnik v pospe~evanju razvoja manj razvitib deiel je v n~em primeru
pravzaprav ze stara znanka, saj
je Brest ze dobil investicijska
sredstva pri tej mednarodni denarni ustanovi, in steer leta 1969
za rekonstrukcijo tovame pohistva.
Ko smo bill obvesceni, da bo
oblskala Jugoslavijo strokovna
misija Mednarodne banke in s
kaksno nalogo prihaja, smo se
v okviru konzorcija Domis, to je
sesterice podjetij industrije Slovenije (Brest, Meblo, Javor, Stol,
Maries in Novoles) in v soglasju
z Izvr~nim svetom SR Slovenije
dogovorili, da predlozimo tudi na5e razvojne programe v sofinanciranje Mednarodni banki.
Mednarodna banka je postavila tudi dolocene pogoje, ki jib
morajo projekti izpolnjevati, ce
naj konkurirajo za kreditiranje,
na primer: vrednost projekta mora biti najmanj 10,000.000 dolarjev, sredstva morajo biti porabljena najmanj 90 11/o za novogradnje (ne za delno rekonstrukcijo),
prejet mora temeljiti na domacih surovinah, pribodnji izdelek
mora zmanjsevati jugoslovanski
uvoz ali poveeati izvoz in seveda
vse druge ekonomske kazalce1 ki
potrjujejo ekonomicnost in rentabilnost nalozbe.
V Jugoslaviji je bilo prijavljenih 139 projektov. Strokovna misija je po temeljiti analizi izbra·
Ia okvirno 19 projektov, ki bi jib
bila Mednarodna banka pripravljena kreditirati. V ta, tako imenovani ozji izbor projektov je pri~el tudi projekt Domis, in sicer
projekta Bresta in Mebla.
V skupnem zahtevku Domisa
je nase podjetje prijavilo projekt
za gradnjo nove tovarne ivernib plosc, letne kapacitete 50.000
kubicnih metrov, pretezno gradbenih plosc. Tudi Meblo je vloprijavo za novo tovarno ivernih plosc letne zmogljivosti 100
tisoc kubicnih metrov.
Naj se povrnem na nas zahtevek. Nas zahtevek znasa 4.710 tisoc dolarjev1 in sicer za okroglo
4,200.000 milijonov za novo tovarno ivernih plosc, razlika pa za fi.
nalne tovarne, to je tovarne pohiStva.
Osnovni podatki o novi tovarni
bi bill:
Nova tovarna naj b i imela letno kapaciteto 50.000 kubicnih metrov ivernih plosc, od tega:

zil

20.000 m' oplemenitenih za pohiStvo ,
20.000 m' vodoodpornih grad benih plosc in
10.000 m' ognjav.amih plosc.
Za to planirano proizvodnjo homo potrebovali letno okrog 90
tisoe kubicnih metrov surovin ali
pri spremenjeni strukturi proizvodnje do najvec 115.000 kubicnih metrov. Ocenjujemo, da je
mogoce nabaviti potrebne kolicine surovin ob ustrezni tehnologiji1 ki naj bi hila v novi tovarni. Tehnologija mora izhajati tudi iz strukture surovin, to je .lesnih odpadkov in ·pretemo bukovih gozdnib sortimentov.
1. lzracun · nam pove, da imamo v podjetju okrog 21.000 kubicnih" metrov lesnih odpadkov1
ki so uporabni za predelavo v
iverne plos~e. Nadalje, dobave
Iesnih odpadkov iz stirih najbliZjih tovam racunanio na pribliZno 22.000 kubicnih metrov, kar
predstavlja skoraj SO % potrebnih surovin.
2. Dobave GG Postojna bukovih gozdnih sortimentov in odpadkov iz predvidenega centralnega skladiSca za lupljenje iglavcev v viSini pribliZno 33.00 kubicnih metrov.
3. Manjkajoee kolicine surovin
je po predhodnih analizah mogoee dobaviti iz okollikih gozdnih
gospodarstev. Te dobave znasajo
lahko od 40.000 do 50.000 kubicnih metrov ob upostevanju konkurencnih cen.
V strukturo surovin, ki jib homo predelovali, smo vkljucili kot
prvi v Jugoslaviji tudi bukove odpadke, ki nastajajo v . tovarnah
masivnega pohHtva. S tern homo
odprli dodatni vir surovin in racunamo na vecje ponudbe, kot je
vzeto v izracunu, neposredno pa
se bo to odrazilo v razbremenjevanju stroskov v proizvodnji masivnega oohistva. To potrjujejo
tudi naknadne ponudbe za bukove odpadke KLI Logatec in DIK
Ravna Gora1 s katero smo se dogovorlli za 10.000 kubiCnih me·
trov lesnih odpadkov letno.
Celotna vrednost proizvodnje v
novi tovarni naj bi po planirani
strukturi proizvodnje znasala
okrog 130 mllijonov dinarjev. Ta
proizvodnja bo prav gotovo pozitivno vplvala na p roizvodnjo TP
Cerknica in TP Stari trg1 predvsem pri oskrbi teh tovarn s kvalitetnimi materiali za njihovo osnovno proizvodnjo pohistva, kar
nam daje podlago za nacrtovanje vecje proizvodnje pohistva za
daljse easovno obdobje vsaj desetib let in prav gotovo vecjo socialno varnost vseh zaposlenih v
podjetju.
Naj podkrepim omenjene trditve z nekaterimi osnovnimi kazalci:

. celotni dohodek bomo po investiciji povecali za 2-krat,
izvoz prav tako za 2-krat1
dobicek za 4-krat in
akumul~cijo prav tako za stirikr""t.
Te rezultate homo dosegli z
enakim stevilom zaposlenih, kot
jib imamo sedaj.
Plamrana investicijska sredstva
za novo tovarno (v 000 din):
1.
2.
3.
4.
S.
6.

gradbena dela skupaj
oprema - uvoz
oprema - domaca
carina
montafa
ostali stroski

23.478
75.480
6.172
15.096
13.000
4.000

skupaj osnovna sredstva 137.226
trajna obratna sredstva 25.000
Celotna investicija bi torej znasala 16 milijard starih dinarjev.
Od celotnega zneska naj bi znasal delez Mednarodne banke 49,4
·odstotka, domaee banke 30,2 11/o
in lastna udelefba 20,4 °/o. Poudariti moram1 da je kredit Mednarodne banke verjetno zadnja moznost Bresta1 da sirl svoje kapacitete s pomocjo kredita te ustanove, kajti pogoji za pridobitev
kredita se vse bolj zaostrujejo1
tako glede najmanjsega zneska
(sedaj 10 milijonov dolarjev) kot
tudi tretmaja in potreb nase re-

publike, ki se uvrsca med srednje razvita obmocja; zato bodo
imela pri dodeljevanju novib kreditnih sredstev doloceno prednost manj razvita obmocja.
Glede na zahtevo Mednarodne
banke o garanciji pri najetih posojilih s strani d rzavnih organov
moram poudariti1 da je o zahtevku Bresta in Mebla razpravljal
tudi Izvrsni svet SR Slovenije in
zavzel pozitivno stalillce. Menim1
da pomeni ta podpora veliko moralno priznanje obema kolektivoma za njuna dosedanja prizadevanja in napore v gospodarjenju
z druZbenimi sredstvi. Osebno
sem preprican, d a homo tudi v
naprej opraviclli to visoko zaupanje1 gospodarili po nacelib dobrega gospodarja v korist celotnega kolektiva, pa tudi ozje in
side druZbene skupnosti. Ravno
dosedanji uspehi1 nabrane izkullnje in znanje so glavni poroki, da
b"omo v tern uspeli.
inZ. Joze Strle

Naie gospodarjenje
lani in letoinji plan
Knjigovodska tehnika je vsaj
zaenkrat pac taka, da nam lahko
postrefe z rezultati gospodarjenja preteklega leta sele ob koncu februarja. Takrat pa je stevilka Brestovega obzornika ze v
tisku, ce ne ze med kolektivom.
Tako. prihajamo z informacijami
0 nasem gospodarjenju lani nekoliko pozno.
Tudi s planom smo v zamudi.

Zamudo je pogojevalo vee vzrokov. Med izdelavo plana je hila
vrsta sistemskih sprememb, sprejetih na zveznih organih, ki smo
jib skusali upostevati v planu.
Letos je bil sprejet sporazum o
oblikovanju dohodka ter delitve
dohodka in osebnih dohodkov
Bresta. Ta sporazum obravnava
med drugim tudi sistem planira-
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nja oziroma bolje receno, medsebojnih ekonomskih odnosov poslovnih enot. Ti odnosi so bili osnova planu za leto 1972. In koncno so bili nekateri kadri, ki sodelujejo pri izdelavi plana, zadnje mesece veliko angazirani pri
sestavi investicijskega elaborata
za gradnjo tovarne ivernih plollc.

Nadaljevanje na 2. strani
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NaSe gospodarj~nje
lani in ·letoSnji plan
Nadaljevanje s 1. strani
GOSPODARJENJE LETA 1971
USPESNO
Proizvodnja visja za 8 Ufo,
realizacija porasla za 40 Ofo
Fizicni obseg proizvodnje je leta 1971 kljub tezavam, ki smo
jib imeli pri proizvodnji nekaterih izvoznih izdelkov, porasel za
8 Ofo. Glede na to, da je bila za
leto 1971 znacUna konsolidacija
novega proizvodnega programa v
nasi najvecji poslovni enoti Tovarni pohi~tva Cerknica, je porast proizvodnje zadovoljiv. Hkrati pa so dane momosti za hitrejSe nara5canje proizvodnje v letu
1972. V strwcturi proizvodnje zna~a deld pohistva 77U/o iJ:!. delez
primarnih izdelkov 23 °/o. Velika
bolj smo bill uspesni na podrocju prodaje. Le-ta se je poveCala v
primeri z letom 1970 za 40 Dfo. Z
uspesno prodajo v letu 1971 smo
se dokoneno otresli vpliva recesije ameri.Skega trga in odprodali zaloge zahtevnega programa, ki
so ogrozale likvidnost podjetja in
s tem momosti za razsirjeno reprodukcijo.
Zaloge gotovih izdelkov, ki so
zna5ale 1. januarja 1971 36,6 milijona dinarjev, so znasale l.januarja 1972 le ~e 21,4 milijona,
kar pomeni, da so se zniiale za
41 "/o. Pomembno vlogo pri zni.
zanju zalog gotovih IZdel.k.OV je
imel izvoz. Lani smo izvozili za
5,1 U~.ouo dolarjev blaga; v primerjavi z 1. 1~·1\1 znasa porast za
Ins •to. V strukturi realizacije izvoza predstavlja izvoz na konvertibilno podrocje 80 •to celotnega izvoza, medtem po je bilo 20 •/o izvoza usmerjenega na vzhodna trZisca. L. uspeSno vkljucitvijo !Jresta na vZbodna trZisea (VZbodna
NemCi.ja, Sovjetska zveza} smo
uspeli predvsem normalizirati nase zaloge. Z dosezenim izvozom
leta 19'1 1 smo znova postali najvecji jugoslovanski izvozniki pohistva na konvertibilna podrocja. To je ugotovitev, ki nam sicer
ne prinasa nobenih posebnih
ugodn<>sti. Velika pomembnejse
je to, da smo s pomocjo izvoza
lahko izplacevali osebne dohodke in hkrati kolikor toliko uspe5no financno .obvladovali podrocje - nabiwe surovin in reprodukcijskih materialov.
· S icer pa je treba pri izvo:iu reCi, da je sttmulacija druZbe slej
ko prej premajbna, da bi spodbujala gospodarstvo k resevanju
negativnih placilnih bilanc s konvertibilnim.i trZisci. Tudi dve devalvaciji nista prinesli v nasem
primeru, ko smo relativno moeno vezani tudi za uvoz, nobenih
bistvenih premikov v rentabilnosti izvoznih poslov, zlasti ne poslov za ZdrDZene driave Amerike.

Za prodajo na domacem trgu
leta b11 lanka reeemo, da je bila 5e vedno konjunkturna. Kaneno nam je uspelo na vseh pomembnih jugoslovanskih trZiScih
organ1zJrat1 potniSko slDZbo. UrgaDIZlrali smo tudi uspesno ser v1sno slDZbo. Predvsem pa lahko
recemo, a.a je startala tudi slui:oa marketinga.
Leta 1911 smo se vedno prodali
najvec izdelkov v Slovenijl 44,;, Ofo (leta 1n0 45,7 •/o), kar pomeni, aa Je potrebno napravtu v
p rmo<I.DJe se veliko vee na oodetavi osta.uh jugostovansklh trillc.
KAKO SMO GOSPODARILI
S SKEDSTV1?
Leta 1971 smo vloZili v investiC.:<JO:: l!,:l llll.llJODa OIDarjev. Ua \t:ga zm:ska Je znaSal aetei 1astmn
sreastev- :,,1 llll.llJOna dlnarJev.
.t'rete.z.ni ae1 invesuc1j se nanasa
na a o.KoncanJe mvesuciJS.Klll vtaganJ v p n puJem pos1ovm enou
J.OVarni poru:stva :,tari trg.
"i'udi sicer je slo na .Brestu
preavsem za ookoncanje lnvesuClj, 1u. so se pncete v ob<l.obju
1!1ol!-1!nu. \lse aokoneane ali neooKoneane invesuciJe so p1acane,
Kar pomem, 1.<~• .~:~rest mma nepoKnnn mvesuc1j.
Omenil sem ze, da smo velik
del ooramih sreastev uspesno r e~evali z izvozom. l'ravocasno ossuoo prOIZVOUDJe z reproaUKCIJS.IO.IW mat~nau smo resevaJi tum s pomocJO nekaterib trgovslo.h
p-'UJo::UJ, K.J. so nam uvazcua ma.encue tum na tromesecm m aatj~~ p1a~lln1 rok tsicer je treoa pn
uvuzu vnaprej po1agat1 sreastva).
Popreeno dosezeni koeficient
obracanja vseh sredstev gteae na
aosezeno proiZvoa.njo leta J.':IJJ. je
znasat ~- .f o pomeni, aa so oua
sreastva po<l.jetja za dosezeni ooseg protzvoanJe vezana J.l!U aw.
Vse.K.a.Kor tu tahko recemo, aa
nase gospoaarJenje ni buo uobro. l.lrteae na to, aa so taka vezavo pogojevali preavsem Ot>Jt:Kt1Vni VZCO.IU \pOrast Za!Og gutoVlll IZaeJ..Kov po recesJJl v i:.JJAJ,
VseKaKor bOt) z opUDll:lJDom gu;:aamo na vezavo sreastev v 1etu
J.'I7Z.

L.a primerjavo, kako se je do
:.v.LICa leta 1'111 oziroma do prvib
mesecev letos izbotjsevalo stanje
UKVI<I.Dosti po<l.jetja, nam najbolje pokaZeta ava podatka. V zaeetku leta 1971 je oilo stanje terjatev do kupcev enako naslm obveznostim ao dobaviteljev. Glede
na zapadlost terjatev lD obveznosti pa je bilo stanje se veliko ~e
ugoa.nejse. Konec leta 1971 pa je
biJo stanje nasih terjatev do kupcev ze za okrog 15 milijonov N
din viSje od obveznosti do dobaviteljev. V takem stanju nas ob-

Za najzahtevnej~e ....,., _program Barbara

vezna multilateralna kompenzacija ne bo prizadela, medtem ko
to ugotovitev za lani, ko k sreci
te kompenzaclje n1 bilo, ne bi
mogti naptsati.
DELITEV DOHODKA
lN STANDARD
Celotni dohodek je leta 1971 povecal lSrest za 44 ~/o - na ~u<l
Wllijone dlnarjev. V strukturi cewmega aonoaKa Je zna~al dobJCe.K :>,4 °/o, akumwacija (dob1~eK
in amoruzaciJaJ 1u,z •to. ·.rako kat
1e~a 1':1/U smo nneu tudi leta 1'1H
pospeseno amoruzaciJO. :StopnJe
amurnzaciJe v letu 1-,1 J. so znasate za opremo :zu •Jo (i:ivljenjs.Ka
aooa :S le(j m za gradoene ooJeKte j,j •J o \Z1V1JeDJs.~S:a aooa :su tet).
AlJUD retauvno ugoam stopDJl
a.n..urdzaCIJe z rezu....au gospoua.rjenJa ne moremo Inn zauovOlJDl,
.~CaJLl zaveaau se moramo, aa Je
bua tam se vedno kOnJUDKt ura m
ua ]o:: ...a c.:a.. vo::.ulUD .I.OLlaClJSKUl
DUla.uJ uspt:n prt:DlZt:K. v tatuar
xnor aw pn tem zaptsau Se ne.Kaj.
::.e rutrt:Je KOt ce101.D1 auuoueK su
mo:ascau StrOS.lU postovanJa.
x-reavsem gTe za materialnc
stroSKe, .acaterm cene so se zvecme uv,gnue KOnec teta J..,,",preu
za.wr-..c.nJo::nJem cen. ro arug1 :;rraru. moramo ugotovtu, aa Jt: ou
l.li:t$ ZaWIJl po.·ast ceu v zacetKu
1e1a J.:l lv l.tl se to mm.ma•eu,
meatem paso cene v lZVozupra....ncno nespreu~t:nJen.: se uu .tela
.l:to:t, pou:~ tega Jt: oua teta J.':/"11
uo::\<atvaCAJa uuta.cJa, K.l Je avtomaucno uv1go..u.a -.;ene ro::prouwcCAJSJUD WaLo::nalOV 1Z UVO:at za ~U
UUSLU[KOV.
Ceprav je imel Brest v ietu
l !f/u m aemo tum v zacet.KU teta
1.'111 moznosti za povecanJe cen,
se te.n rusmo upau IZKOriSuti. Naspromo, lZVa]a.u smo ce10 ne.Kato::.re popuste, .acaju zatoge so kat
lJamo.KJ.eJ~V mec ogrozcue UKvtanost poaJetja . V zaustrem kreaitno-mune&arm pontuo. nam tucti
ban.Ke ruso pumagate. .boij ko
smo om potreoru pomoci, bo1j
smo blli ae1ezm ra.z.u~nih konlrol lD inspe.Kctj.
Poprecen zasnliek zaposlenega
Bresmvca v 1elu 1!171 Je narase.t
za II "lo, torej za toliko, .Kot je narasel obseg proizvoctn]e v poujet]u. l"oprecJe neto mesecnega
useonega aunod..Ka na zapostene~;;a Je znasato leta 1'111 .lj:l.l din,
Kar Je 4 "/o manj od reput>tiskega
poprecja v lesni lndw;mji :Stt;3.
.t<.acunajoc statisticno oceno porasta :avtJeDJSKlll stroskov +C!ans.Ke aruzme v :SloveniJ1 za 15 ~/o,
so realni osebnl aohoaki na Brestu padti za 7 <Jf o.
K standardu zaposlenih stejemo tudi suovencioniranje toptega
obroka. Lan1 ie koristilo top.li obrok kar 7'J 0/o zaposlenih. l"oprecno je podjetje pokrivalo na vsakega zaposlenega Brestovca razliko do polne cene toplega obroka
v zneskU 37,27 din mesecno.
Za splosne potrebe podjetja in
splosne drDZbene potrebe je izuvojilo podjetje v sklad skupne
vorabe 3 milijone dinarjev. Ta
sredstva so v celoti namensko
dlZporejena. Glavni znesek predstavljajo stroski izobr.aZevanja
.Kadrov, odplacila kreditov za stanovanjsko gradnjo in placilo
regresa za letovanje v letu 1972.
Pri razdelitvi sredstev za razsirjeno reprodukcijo smo namenili pribliZno enak znesek za osnovna in trajna obratna sredstva.
Krepitev lastnega obratnega kapitala ni pogojena zgolj z gotovostjo nadaljevanja razfujene reprodukcije podjetja, temvec je
postala tudi neke vrste zakonska obveznost (predpisani mini:,n alni dele! dolgorocnih sredstev
v p cprecno a.ngaZiranih obratnih
sredstvih). Glede na to, da je bilo za Brest leta 1971 gospodarsko
dokaj nemirno, mislim, da moja
ugotovitev ni pretirana, ce zakljucim, da smo v taksnih pogojih
leta 1971 uspesno gospodarlli.

Program Barbara: m oderna dnevna soba .
LETNI PLAN ZA LETO 1972
V SK.LADU Z USTAVNIMI
DOPOLNILI
Kot sem omenil .Ze v uvodu, temetji plan za leto 1972 na samoupravnem sporazumu Bresta. "la
sporazum je izdelan v skladu z
ustavnimi dopolnili. Brest krepi
samoupravljanje poslovnih enot
ie vee let. L..a .lirest pravzapra"
ustavni amandmaji ne prinasajo
nicesar bistveno novega. K.Jjub
temu je napravljen v sporazumu
m s tem tudi s planom .Korak naJ!.l-ej v aecentratiZ.aClJl pos10vnm
enoc. l"oslovmm enotam je namrec aana mo:Lnost vptivan na
gospoaarJenje v stenerni postovru enoLI. J.a.KO oas1eJ ne spreJemaJo poslovne enote zgOtJ svOJJJl
p1auov, temvec celotnl ptan puaJet]a. Ce organi ne.Ke postuvue
o::nme ne sog1asajo s celotllll:u
ptanom, l.IDaJO pravico »Veta«.
J.a prav1ca :La.ateva usKiajevame
pos.<>pKe, hkratl pa tum veUKo
ve..:Jo angazaanost poslovmn
en1H in preavsem stro.Kov.wu
SlU.ZD pOdJo:CJa. .l\.0 pisem ClaDeK,
poslovne o::note plana za leta 1':/.J.t.
se ruso ooravnava1e.

.,

vpra~anjih je bilo .Ze veliko sestankov na najodgovornejsih republiskih institucijah. Zadeve se
zapletajo, sami pa smo pred nepremostljivimi problemi. .B rest
vsekakor podpira predlog Ljubljanske banke, po katerem naj bi
samo banke dajale potrosni.Ske
kredite potrosnikom, te-ti pa naj
bi se sami odloclli, kje in katero
blago bodo kupili.
0 resitvi vpra5anja potrosniskih kreditov bomo prav gotovo
se .pisali. Po nasih izracunih bi
J.Srest potreboval v letu 197i naj·
manj 10 milijonov dinarjev do·
datn1h sredstev potrosniSkih kreditov. Ena izmed verjetno edinih
momosti za pridobitev teh sredstev je organizirano varcevanje
zapostenih. S takim varcevanjem
oziroma delnim izplaCilom osebnih dohodkov zaposlenih prek
banke bi povecali sredstva pri
banki, posredno pa omogoCili na
ta sreastva pridobitev potroSniSkih kreditov za podjelJe. L.animanje posameZnikov se .KaZe taka v podjetju kot tudi v ugodniJl
obrestnih stopnjah na .pnvarcevanih zneskih.

PROIZVODNJA V LETU 1972
VhCJA L.A. 31 Uf o

MINIMALNA AKUMULACIJA
IN OSEBNI DOHODKI

Letn;i. plan predvideva obseg
protzvodnJe v v1Slni :u+o llll.llJO·
nov OIDarJev, to je za jf"/o vee
Kat latu. JJetez Konemn IZaeJ.Kov
bo znasal ze lSI •to• .lZ tega vxmmo, aa gre za najvecJl porast
prOlZVOGllje V [J.DalD.lll tOV'i:U"Jlatt.
t'<l.a prvem mestu po povecanem
obsegu protzvoa.nje bo leta 1!1a
·1·ov~u:na pomstva :Start trg, .IUJO
povecuJe :.:a ;,j ,•Jo, na arugt:m mesru pa ·I 'ovarna pon!Stva ~erKw.
ca, .td jo pove~uJe za :S5 "/•.
.t"rav gotovo ne bo odvec trditev, aa se ooao rezwtau mvesti·
CtJ v prete.IWll ne.n teun po.K.azau v pravem obscgu Sete 1etos.
.t"omemona znacunost letoSnje
prOlZVOOD]e je V sestaVlJlVOSti
proiZvoa.nega programa 1·ovarne
potustva \..erKDlca m v SlrJenJu
:.:unanje kooperacije. Prav gotovo je ueba poarocJe kooperacije
v prihodnje se bolJ ob<l.etovau m
razvijati, .K.ajti s tem pridobivamo nove moznosti v izboljsanem
l.ZKoriScanju na5ih proizvodnih

V letu 1972 predvidevamo, da
bi stopnja dobicka porasla na 6,7
odstotka, akumulacija pa na 11,1
odstotka.
V letu 1972 predvidevamo, da
nu dve novi ekonomski kategoriji: kalkulativni osebni dohoaek
in mlnimalna akumulacija. Kalkulativni osebni dohodkl so v
skladu s samoupravnim sporazumom Bresta v vseh poslovnih
enotah enaki glede na analiticno
oceno delovnih mest (enaka start·
na vrednost tocke). Ti kalkulativni osebni dohodki so enaki zadnjemu sestmesecnemu poprecju
lesne industrije SRS pred spre-.
jemanjem plana. Poprecnl meseC.
ni neto kalkulativni osebni dohodki na zaposlenega znasajo za
leto 1972 1468,00 din in se povecujejo v primeri s preteklim letom za 9t~/o. Vsako poveeanje obsegov proizvodnje nad planira·
Dim bo imelo za rezultat tudi
enako stopnjo poveeanja osebnih
dohodkov.
Minimalna akumulacija je sestavljena iz posrednih in neposrednih obveznosti poslovnih
enot iz tekocega poslovanja in do
raz!iirjene reprodukcije. Med po·
slovne obveznosti poslovnih enot
sodijo: obvezni rezervni sklad
podjetja, sredstva skupoe porabe,
odp1acila kreditov za obratna
sredstva, odplacila kreditov za
osnovna sredstva, dobljena do leta 1965 (do tega leta je bilo poslovanje v smislu delitve dohodka centralizirano), pokrivanje toplega obroka, druge pogodbene
obveznosti (po druZbenih dogovo:rih v obcini za komunalno
gradnjo in narodno obrambo),
prispevek v skupne rezerve gOspodarskih organizacij, prispevek
v kreditni sklad podjetja za morebitno pok:rivanje kalkulativnih
osebnih dohodkov (le-~i so vsem
poslovnim enotam zajamceni).
Neposredne opveznosti poslovnih enot pa so: obresti od poslovnega sklada (sredstva, izplacana
kot obvezni kredit za nerazvita
obmocja), odplacila kreditov za
Konec na 3. strani

.~S:apacitet.

Plan proizvodnje je zn.iZan za
interno predelavo proizvodnje in
znasa 2~4 milijonov dinarjev. V
strukturi prodaje predstavlja izvoz 40 ~/o celotne prodaje. fn prodaji v izvozu na konvertibilna trZI.sca, kamor bomo plasirali tri
eetrtine celotnega izvoza, ostajajo slej ko prej problematicne cene in izvozne stimulacije.
Tudi pri uspesnej~em plasmaju izdelkov na domacem trgu
ostaja slej ko prej nereseno vprasanje potrosniskih kreditov. itazlika od preteklega leta je v tem,
da se to vpr.aSanje predvsem v
sosednjih republlkah zastavlja
letos veliko ostreje, tako da je
zato vecina prodajnih pogodb se
nepodpisanih. Stanje- potrosni
skega kreditiranja ·je pri.Slo tako
dalec, da prerasca v zapiranje posameznih trZisc. Znano je, da je
podjetje, ki nima potrosniskih
kreditov, ne glede na kvaliteto in
povprasevanje,postavljeno v slab~i polofuj v primerjavi s podjetji, ki te kredite imajo. 0 teh
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Naie gospodarjenje
lani in leloinji plan
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Nadaljevanje z 2. stranl
osnovna sredstva, najeta po Ietu
1965 in tekoce investicije.
Poslovne enote, ki so uspesno
pokrile minimalno akumulacijo,
imajo se momost za delitev
ostanka dohodka na osebne dohodke iz uspe5nosti poslovanja
in na sklade. To delilno razmerje je v letu 1972 predvi deno 70 :
30 v korist skladov. Vendar pomeni to glede na neizenacene pogoje gospodarjenja, da se v nekaterih enotah ustvarja tako imenovani ekstra dobicek, osebni dohodki iz poslovne uspesnosti pa
ne bi smeli presegati 10 Ofo izplaeanih kalkulativnih osebnih dohodkov. S planom je predvideno,
naj bi osebni dohodki iz poslovne uspesnosti narastli se za dodatne 4 Ofo. Po planu naj bi torej
osebni dohodki v poprecju podjetja porasli letos na 13 °/o oziroma
na 1528 din mesecno neto poprecje na zaposlenega.
Vsako povecanje produktivnosti in akwnulativnosti (zni.Zevanje stroskov), pa bo povzrocilo se
bitrejse narascanje osebnih dohodkov.
Glede na postavljeni plan in dejanske moznosti, ki se kazejo ze
v zelo uspesnem startu v januarju in februarju (poslovne enote so z obsegom p roizvodnje prvic na dinamiki letnega plana),
pa bodo prav gotovo predvideni
rezultati in s tern tudi osebni dohodki presezeni. Racunamo, da
bo celotno povecanje osebnih do-

hodkov v letu 1972 med 18 in 20
odstotki. Od nas vseh pa bo odvisno, ce homo v prizadevanjih
za vecjo proizvodnjo, visji rezultat in vecje osebne dohodke uspeli. Zelena luc za start je prav
gotovo ugodna.
Pri minimalni akumulaciji moram opozoriti se na nekaj. Za poslovne enote, ki ne dosdejo minimalne akumulacije, je treba izielati interne sanacijske programe.
NAJVISJI IN NAJNIZJI
OSEBNI DOHODEK

mi enotami ne sme presegati 20
odstotkov.
Poleg povecanih osebnih dohodkov bodo na standard v letu
1972 vplivali tudi regresi za letovanje in vecja masa stanovanjskih sredstev za individualno
gradnjo. V letu 1972 bo dobil vsak
delavec Bresta regres za letovanje v znesku 300,00 dinarjev, medtem ko bo znasal skupni znesek
sredstev za dodelitev stanovanjskih kreditov okrog 1,6 milijona
dinarjev ali skoraj t rikrat vee
kot leta 1971. Glede na visok porast zahtevkov za te kredite bo
verjetno tudi letosnji znesek
sredstev znatno premajhen.

Pri normalnem doseganju normativov ob polnem delovnem casu bodo znasali najniZji osebni
dohodki na zaposlenega 860,00 dinarjev, najvisji pa najvec 6000,00
dinarjev. Glede na to, da sta dve
poslovni enoti napravili obracun
osebnih dohodkov za januar in
februar se po stari analiticni oceni, je dobilo v poprecju obeh mesecev pet zaposlenih osebne dohodke izpod 800,00 dinarjev. Poslovna politika in plan za leto
1972 predvidevata, da bi morali
najpozneje v decembru izginiti
osebni dohodki izpod 1000,00 dinarjev neto mesecno na zaposle"lega.
Poslovna politika in plan za leto 1972 tudi predvidevata, da razlika med najniZjo in najvisjo
vrednostjo tocke med poslovni-

MINIMALNA INVESTICIJSKA
VLAGANJA
Da ne bi okrnili standarda v
letu 1972 in da bi v prihodnjih
letih omogocili vlozitev kapital·
ne investicije v gradnjo tovarne ivernih plo.Sc, bodo letosnje
investicije relativno nizke in izpod ravni amortizacijskih sredstev. Plan predvideva, da bo znasala skupna vrednost investicijskih vlaganj v letu 1972 4,3 milijona dinarjev. Najvec sredstev bo
potrosenih za investicije v Tovarni lesnih izdelkov Star i trg, kamor se je zadnja leta vlagalo
manj sredstev kot v tovarne po·
histvene proizvodnje.
Investicije Bresta v letu 1972
so namenjene skoraj izkljucno za
nabavo opreme oziroma v modernizacijo proizvo~nje. D. Mlinar

rocninski del proizvodnje,
- terminske in kvalitetne proizvodne pogoje, ki so pogodbeno
dogovorjeni m ed kupcem in proizvodnjo,
- kvaliteto izdelkov v skladu
z naceli solidnosti do kupcev s
tern, da se stevilo reklamacij
zmanjsa na najmanjso momo
mero.
ISKATI NOVE MOzNOSTI
V TEHNOLOGIJI
2. Naloge s podrocja priprave
in izvajanja proizvodnje so predvsem naslednje:
- nadaljevati je treba z interno standardizacijo predvsem na
podrocju tehnolo.Skih postopkov,
tehnicne dokumen tacije, vse s ciljem, da to preide na sistemsko
obdelavo,
- zagotoviti, da izsledki dosedanjih analiz najdejo ustrezno
uporabno vrednost in s tern zagotovljeno upor abo standardov v
pro:.Zvod.nji.

nabaviti vecje kolicine blaga
skladno z vecjim obsegom proizvodnje. To dejstvo nalaga, da
se nabavno tr:ZiSce zasleduje kontinuirano in da se pri tern dosef ejo kar najboljsi rezultati, predvsem v cenah blaga, rokih in kvaliteti dobav. Zaradi trenda narascanja cen je potrebno vsako nabavno odlocitev osvetliti iz vseh
tehnicnih in ekonomskih vidikov.
PRIMARNA PROIZVODNJA
4. Na podrocju proizvodnje, nabave in prodaje primarnih izdelkov temelji poslovna politika na
naslednjem:
- zmanj.Sala se bo nabava blikove hlodovine, povecala pa na·
bava jelove, kar bo omogocilo tudi vecjo proizvodnjo mehkega Za·
ganega lesa,
- povecan bo nakup bukovega faganega lesa, predvsem pa se
bo oovecala nabava fe prirezanih elementov. Tak sistem pa za-
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Poslovna politika za 1972
S sprejetjem poslovne politike
za letosnje leto kasnimo. Se sedaj nam niso znani vsi ekonomski ukrepi zveze in republike.
Predvsem je treba pricakovati
spremembe deviznega sistema,
kreditno-monetarne politike, politike cen itd. Danes lahko ugotavljamo, da je hila opravljena
devalvacija, ni pa bilo sprejetih
mnogo ukrepov, ki morajo devalvacijo nujno spremljati (sistem
premij, carina, davcna politika
itd.). Ni znan postopek za odmrzovanje cen, skratka, ni znana
operatl.vna politika cen.
V okviru republike je predvideno, da bo v letu 1972 narasel
druibeni proizvod, medtem ko
naj bi akumulacija porasla se hitreje. To pomeni, da bo za leto
1972 znacilno pocasnejse narascanje standarda (osebni dohodki in kolektivna potr osnja) kot

Barbara -

spalnica

narascanje akumulacije oziroma
ustvarjenih sredstev za razsirjeno reprodukcijo. Taka politika
razdeljevanja dru.Zbenega proizvodZl pa pomeni tamelje za uspesno uresnicevanje stabilizacijskega programa.
Na takSni osnovi je pripravljen
predlog poslovne politike podjetj a za 1972. leto.

sprejetim marketing konceptom
pr ehitevamo sorodna podjetja, to
pa.je porostvo za uspesnost poslovnega procesa.
·
S staliSca marketing koncepta
bo treba posvetiti v letu 1972 vso
pozornost naslednjim podrocjem :
- Stroski in sistemi obracuna
stro.Skov. Nacelo - z vlozenimi
stroski cim ugodnejsi r ezultat mora postati vodilo v nasem poslovnem proces u. Skrb za racioDOKONcNO SPREJETI
nalno in ekonomicno poslovanje
MARKETING KONCEPT
mora biti usmerjena na vseh r av1. Pred dvema letoma smo se neh nastajanja stro.Skov (direktni
zavestno odlocili, da homo celot- · in reiijs.ld). Obracun stroskov
no dejavnost podredili marketing · mora temeljiti na realnih kazalkonceptu. Prva faza dejavnosti cih ob uporabi sodobnih metod
marketinga je za nami. Mar ket- in sistemov, predvsem pa je treing koncept mora v 1972.letu za- b a razmejiti stroske na relaciji
jeti vse dejavnike Bresta, kajti izvoz - domace tr:liSce.
- Sedanji proizvodni program
le tako homo lahko zadostili postavljenim ciljem ekspanzije raz- je treba podvreci analizi vrednosti in tehnicno-tehnoloskim izpovoja podjetja na vseh ravneh. S
polnitvam s ciljem vecjega plasmaja. Nadaljevati je treb a z
zmanjsevanj em narocilniSkega sistema proizvodnje in povecati obseg lastnega programa.
- Za realizacijo lastnega programa j e treba obdelati predvsem zahodna in vzhodna evropska tdisca. Z istim ciljem je treba preuCiti razvoj lastnih predstavniStev doma in v tujini s
konkretizacijo poslovanja in ekonomskih ucinkov.
- Za potr.e be tako razsirj enega tdisca z lastnim programom
je potrebno pripraviti nov pro·
gram furniranega, masivnega, kuhinjskega in tapeciranega pohistva.
- Na podrocju distribucije je
treba razviti str ategijo vecjega
priblizevanja potrosnikom, kot so
lastne t rgovine, skladiSca v veejib mestih in potniSko - servisna sluiba.
S prodajnega staliSca je treba
v 1972.letu zagotoviti predvsem:
- prodajni potencial, ki bo
sposoben realizirati vecji obseg
prodaje po dosedanjih in novih
prodajnih poteh,
- obdelavo vseh vafnejsih trzisc za prodajo lastnega programa in sprejemanja narocil za na-

Domace vzdusje .....: ob Barbari
Na podrocju proizvodnje ivernih plosc je treba v prihodnem
obdobju zagotoviti povecanje sedanje kapacitete za 3000 kubicnih
metrov. Studijsko je treba obdelati tehnoloske novosti v razvoju proizvodnje iverk za dolgor ocni nacrt razvoja te proizvodnje.
Pogonske slufbe morajo urediti dokumen tacijo investicij iz preteklih let, predvsem izvedbene
nacrte, nacrte kanalizacije in cistilnih naprav. Izdelati je treba
studijo 0 izboljsanju energetskih
naprav (eksploatacija).
Nadaljevati je treba s .Studijem
dela in casa. Opraviti j e treba
potrebne organizacijske ukrepe,
ki bodo zagotavljali realizacijo
tega nacr ta v praksi. V tern smislu je treba obdelati tudi sluzbo
kontrole kvalitete.
Mehanizacija dela na hlodiscu
in skladiScu iaganega lesa v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg je
ena izmed osnovnih investicijskih
akcij v tern letu. Izbrati je treba
tehniko predelave odpadkov in
~esiti to vprasanje iz tehnicnega
m ekonomskega vidika.
V tapetniStvu je treba doseci
organizacijo na ravni industrije
izdelave tapetniskih izdelkov.
Preuciti je .t reba momost za cenejse proizvajanje, predvsem pa
urediti vprasanje rezijskih pribitkov.
NABAVA NAJ BO
EKONOMICNA
3. Nabavni potencial bo moral
ob slabsih · na bavnih momostih

hteva ustaljenost proizvodnega
pr ograma, predvsem masivnega
pohistva.
UVE UAVLJANJE
USTAVNIH DOPOLNIL
5. Na samoupravnem podrocju
bo v 1972. letu dejavnost usmerjena predvsem na uveljavljanje
ustavnih dopolnil, s tern pa na
oblikovanje in krepitev samoupravnih odnosov v podjetju. Te
naloge se kafejo predvsem:
- orga nizacija poslovanja, odnosi m ed temeljnimi organizacijami zdrufenega dela in njihove
pristojnosti,
- organizacija upravljanja podjetja in pristojnosti posameznih
organov upravljanja.
- Pripraviti bo treba pravilnik
o tehnicnih in drugih izboljsavah, saj dosedanji ne stimulira
k iskanju tehnicnih izbolj8av.
- Pripraviti bo treba pravilnik o razdeljevanju stanovanj in
kreditiranju stanovanjske graditve.
- Bolj poglobljeno bo treba
vplivati na samoupavno in politicno dejavnost v podjetju. Z dosledno uporabo veljavnih splosnih a ktov bo t r eba zagotoviti
vecjo delovno disciplino in odgovornost posameznikov.
- Poskrbeti bo treba, da ne
bo informiranje samo formalna
pravica, in zagotoviti, da bo informiranost v podjetju .Se bolj
zaZivela.
Konec na 4. strani
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Poslovna politika za 1972
Nadaljevajne s 3. strani
IZBOUSATI KADROVSKO
STRUKTURO

6. Kadrovski del poslovne politike zahteva:
- . intenzivno, ucinkovito in obseino kadrovsko ukrepanje, ki
se bo izraialo:
v kadrovskih, premestitvenih in
izobrazevalnih akcijah,
v pritegovanju novih strokovnih kadrov,
v stipendijski politiki.
Osnovni pogoj take politike je
tudi prihodnja zamrznitev sprejemanja nekvalificiranih delavcev in delavcev z neustremo izobrazbo kot pogoja za prihodnje
izobraievanje.
Nadaljevalo se bo z ze zafeto
akcijo izobraievanja v podjetju.
Na podrocju nagrajevanja je treba zagotoviti slehernemu delavcu, da bo prejemal osebne dohodke, ki bodo primerni njegovemu delovnemu uspehu in Olirazu njegovega dela na uspeh kolektiva kot celote.
S stanovanjsko politiko je treba teziti k povecanju stevila individualnih gradenj, pri tern pa
podpirati cenejse gradnje.
KVALITETNA OBDELAVA
PODATKOV
7. Avtomatska obdelava podatkov mora zagotoviti kvaliteto
svojih izdelkov in prvenstveno
utrditi sedanji obseg dejavnosti.
Organizacijsko in programsko
bo pripravila nove obdelave
predvsem s podrocja knjigovodstva in razpisovanja dokumentacije za Tovarno pohistva Cerknica.
VEC OBRATNIH SREDSTEV

8. Na
ekonomsko-financnem
podrocju predvidevamo predvsem naslednje elemente poslovne politike:
a) Izhajajoc iz politike republike, predvsem pa iz lastnih potreb po vefanju lastnega obratnega kapitala in potreb novih investicijskih vlaganj mora tudi na
Brestu v letu 1972 hitreje narascati akumulacija, kot pa bodo
rasli osebni dohodki in kolektivna potrosnja.
b) Povecati bo treba poslovni
sklad in se prlbli.Zati meji, ki jo
predvideva novi zakon, lei je v
pripravi in bo ~~teva_l, da ze v
letu 1972 dosezemo 55 Ofo dolgorocnih obratnih sredstev nasproti poprecno angaiiranim obratnim sredstvom.
c) Osebni dohodki na Brestu
se bodo povecali na raven poprecnih osebnih dohodkov v slovenski lesni industriji, to pa narekuje, da se dosezejo najmanj poslovni rezultati, ki so predvideni
z nacrtom za leto 1972. To pomeni v poprecju podjetja povecanje
za 10 ~/o pri 100 °/o realizaclji financnega nacrta.
d) Poslovna uspesnost mora
postati ena izmed pomembnih
oblik stimulacije.
e) Glede na enotn e cilje in enotno politiko podjetja dosezena
vrednost tocke vkljucno z izplacano poslovno uspesnostjo ne
sme presegati 20 °/o razlike med
najvisjo in najniZjo izplaeano
toekovno vrednostjo. Vee ustvarjena sredstva naj bi sla v rezervni sklad poslovne enote.
f) NajniZji osebni dohodek je
predviden s 1000 din, najvisji pa
s 6000 din.
Izplacani osebni dohodki ne
smejo presegati osebnih dohodkov, dolocenih s samoupravnim
sporazumom lesne industrije Socialisticne republike Slovenije.
g) Masa amortizacije naj bi se
v odnosu kljub revalorizaciji ne
povecala, razen za na novo aktivirana osnovna sredstva Ustvarjena sredstva se bodo v letu 1972
uporabljala predvsem za odplacilo kreditov in investicij v enostavno reprodukcijo.
h) V nacrtu za leto 1972 je potrebno obvemo dolociti delilna
razmerja, predvsem pa zagotoviti pokritje skupnih obvemosti do
enostavne reprodukcije in del

sredstev tudi za razsirjeno reprodukcijo.
i) Po zakljucnem racunu za leto 1972 je treba dati prednost razporeditve dohodka v poslovni
sklad za potrebe trajnih obr atnih sredstev, ki bodo ob vzporednih investicijskih vlaganjih osnova za povecanje proizvodnje in
financnih rezultatov v pr ihodnjih letih.
j) Poseben problem predstavljajo sredstva za potrosniske
kredite. Za izboljsanje stanja je
potrebno povecati v lastni trgovini poleg na 30 Ofo, odplacilo pa
miZati na leto in pol. Pridobiti
pa bo treba dodatna sredstva za
potrosniske kredite v visini najmanj 10 milijonov dinarjev.
k) V interesu podjetja in posameznikov moramo ze v I. polletju 1972 urediti sistem uspe5nejsega varcevanja sredstev prl bankah. Hranilne vloge so namrec
osnova poslovnih bank za dajanje potrosniskih posojil. Tak nacin uporablja ze vrsta podjetij,
med drugim tudi n ekatera podjetja v nasi obcini.
l) Stro~ki refij se bodo v 1972.
letu obravnavali kot proracunska
sredstva. Vse prekoracitve bodo

morali prej odobriti poslovni sveti poslovnih enot. To pa predstavlja odgovornost pred odredbodajalce.
m) Kot obvemi sistem se bo
uporabljala metoda pokritja; uporabljala se bo kot element v selektivnosti asortimenta izdelkov
v letu 1972 in za leto 1973.
n)' V letu 1971 je bil sicer izdelan srednjerocni nacrt do 1975.
leta, vendar je treba ta nacrt v
1972.letu izdelati v podrobnostih
z upostevanjem vseh razvojnih
moznosti poslovnih enot. To delo
bo zajelo sirok krog strokovnih
sode~avcev.

o) Dosezeno raven poprecnih
osebnih dohodkov na Brestu v
letu 1972 daje mo:Znost, da konec
leta pqmaknemo mejo najnizjih
osebnih dohodkov z 800 na 1000
dinarjev. Tako konec leta 1972
osebni dohodki na Brestu ne bi
smeli biti niZji od 1000 dinarjev.
To pa nam zagotavlja dosezena
viSja produktivnost ·in boljse izkoriSeanje kapacitet.
Razsiriti je treba pravilnik o
varstvu pri delu, ki ga ima samo
TP Cerknica, se na ostale poslovne enote.

Predstav1jamo Barbaro
Po skoraj enoletnih pripravah
v Brestovih strokovnih slufbah
smo dobili iz proizvodnje prvo
serijo elementov novega ploskovnega pohistva, program Barbara.
ze pred pricetkom lanskega Salona pohistva v Ljubljani je marketing pripravil za obiskovalce
salona anketo o nasem pohistvu.
Na osnovi temeljite analize dobljenih odgovorov in zelja smo
skupno s prodajno slufbo in
slufbo za oblikovanje izdelali
predlog za dopolnitev dosedanjega programa. Istocasno sta tehnoloska slufba in sluzba za standardizacijo opravili vsa potrebna
dela pri dolocitvi tehnoloskih in
drugih postopkov in poti.
Prvi vzorec Barbare smo prikazali na Salonu pohistva v Beogradu. Ocene obiskovalcev so bile
spodbudne. Odlocili smo se. Program Barbara je osnovni program pohistva v Tovarni pohi~t
va Cerknica.
Barbaro sestavlja 37 razlicnih
elementov, ki omogoeajo opremo
najrazlicnejsih stanovanjskih prostorov. Z elementi Barbara lahko
delno ali pa v celoti opremimo
razlicne velikosti dnevnih sob,
otroskih in studentovskih sob, delovnih kabinetov, knjiZnic, jedilnic ter klasicnih in modernih
spalnic.
Elementi Rarbara so konstruirani tako, da ima tudi posamez-

Za najbolj zahtevne -

Barbara

ni element svojo funkcionalno
vrednost.
Ves program Barbare J-e v prodaji po elementih, tako a si lahko kupec izbira opremo stanovanja po svojem okusu in tudi
svojem zepu primerno. s kombirazlicne visine, po dolZini pa je
omogoceno kombiniranje v razmaku po pol metra. Sestavljanje
elementov je preprosto, saj dva
elementa veze samo sponski vijak.

Prva serija elementov je izdelana v teakovem lepljenem furnirju v nizki mat obdelavi, ze v
obdobju maj - junij pa bomo
obogatili izbiro v mahagonij lepljenem furnirju, obdelanem na
visoki sijaj.
Kljub temu, da imamo Barbaro
ze v prodaji, pa kasnimo z ekonomsko propagando. Vzroki so
objektivni in subjektivni. Trenutno je v izdelavi enobarvni prospekt in veebarvni katalog, ki bo
kupcem pribliZal nov izdelek tudi
po oblikovni plati.
Po podatkih prodaje na trgu
je za Barbaro veliko zanimanje.
Od nas pa zavisi, ali bomo to zanimanje in zaupanje tudi obdrzali. Pri tern mislim predvsem na
kvaliteto izdel.kov, pravocasno dobavo zahtevanih elementov, pravocasno resevanje morebitnih reklamacij, na reklamo in podobno.
V.Harmel

Barbara -

tudi otroska soba

lJspeSna prodaja

BARBARE
ze v letu 1971 so zacele strokovne sluzbe pripravlj ati za proizvodnjo in tdisce program, ki
naj bi zamenjal dosedanje kosovno omarasto pohistvo. Ze prej
smo vedeli, da mora biti izbira
usmerjena na osnovi vee smotrov in sicer: program mora biti
sestavljiv, tehnolosko mora biti
poenostavljen, za tdisce pa mora
ohraniti vse znacilnosti kvalitete,
ki je znana ze vsem kupcem Brestovih i,zdelkov.
Danes lahko trdim, da smo
imeli pri izbiri sreeno roko, saj
je sestavljivi program Barbara,
ki smo ga ponudili trliScu letos
v februarju, zelo uspesno startal.
Pa ne samo na domace trgu, tudi
v tujini se zanimajo za Barbaro.
ze na prve p onudbe smo dobili
v glavnem od vseh interesentov
zelo spodbudne odgovore, torej
ze tudi narocila za dobave prvih
poizkusnih kolicin. Od kvalitete
t eh pa bodo seveda odvisna p ri·
hodnja narocila oziroma posli za
prodajo tega programa v t ujini.
Kaj pa domace triiSce?
Program, ki vsebuje ali skoraj
vse elemente za opremo ne samo
dnevne sobe, t emvec vsega stano-

vanja, ima seveda veliko prednost in t eh se kupci - potrosniki
tudi v veliki meri poslufujejo.
Mnogo pohval smo pozeli ze v
prvih dneh prodaje tega programa, saj je potrosniku res dana
velika mofnost za izbiro elementov po njegovi zelji.
Seveda je, kakor pac p ri vsakem novem programu, t udi nekaj
kriticnih pripomb oziroma, bolje
receno, predlogov za izboljsanje
in izpopolnitev. To bomo seveda
upostevali pri prihodnjem razvijanju programa Barbara. Tega
nisem omenil samo zaradi predlogov, temvec predvsem zato, da
bodo nasi protrosniki in kupci
obvesceni, da bomo tudi v prihodnje program Barbara razvijal~
in izpopolnjevali ter seveda pn
tern upostevali vse zahteve modernega razvoja stanovanjske izgradnje in stanovanjske opreme.
Ko torej ugotavljamo, da je sestavljivi pr ogram Barbara uspesno startal, ne smemo pozabiti, da
je se veliko nedorecenega v razvoju pohistvene industrije, zato
m oramo dati trziScu spet nove
predloge, nove modele, morda cez
kaksno leto nov program.
F. Turk

AnalitiCna ocena
spet na tehtnici
Novo analiticno oceno delovnih
mest je sprejel centralni delavski svet ze aprila 1971 s pripombo, da zacne veljati istofasno s
pravilnikom o delitvi dohodka in
osebnih dohodkov. Zal pa je bil
ta splosni akt - sporazum o oblikovanju dohodka ter o delitvi
dohodka in osebnih dohodkov izdelan sele decem bra leta 1971, price! pa je veljati 1. februarja 1971.
V skladu s sprejetim sklepom
centralnega delavskega sveta je
s tern datumom v veljavl tudi nova ocena deloVJ;~ih mest.
Od izdelave analiticne ocene
delovnih mest pa do uveljavitve
v praksi je torej minilo skoraj leto dni. V tern fasu se je marsikje spremenila organizacija in
tudi drugi dejavniki in pogoji, ki
vplivajo na oceno delovnega mesta. Iz poslovnih enot so se pojavljale zahteve po ponovni ocenitvi delovnih mest, ki bi bile izraz dejanskega stanja. Tudi naj·
bolj odgovorni delavci podjetja
so izrazili svoje mnenje in se pridruilli istemu zahtevku.
Svet za koordinacijo poslovanja je imenoval v vseh poslovnih
enotah 5 do 7 dodatnih clanov
komisije za organizacijo in vrednotenje dela Naloga teh clanov
je bila, da pregledajo pravilnost
analiticnih ocen v svoji poslovni
enoti in predlagajo vse najbolj

krlticne ocenitve centralni komi·
siji v dokoncno odlocanje.
Predloge ·dodatnih clanov so
izdel~ . ze v vseh poslovnih enotah. )Ugotavljamo, da je zahtev·
kov ia Yvisanje ocen celo veliko,
saj jib je kar za 23 °/o delovnib
mest. Seveda pa sprememba v
eni poslovni enoti zahteva spremembo enakega delovnega mesta tudi v drugi poslovni enoti,
zato je ta odstotek se znatno viS.
ji. lz predlogov ugotavljamo tudi tel.njo, da bi z analiticno oceno re5evali kadrovska in druga
vprasanja, kar pa je popolnoma
zgrdeno. Analiticna ocena delov·
nih mest naj bi hila odraz de·
janske zahtevnosti delovnega mesta, ne glede na to, kdo ga za·
seda. Vsa druga vprasanja lahko
re~ujemo z ze sprejetim siste·
mom napredovanja delavcev ali
pa z ustrezno kadrovsko zased·
bo. i
~ Centralna komisija bo rdeva·
Ja predloge sprememb in pritozbe skupaj s predsedniki komisij
dodatnih clanov. Predlog bo dan
5e v petnajstdnevno javno razpravo. S tem bo omogoceno, da
bodo vsi delavcl seznanjeni s
predlaganimi spremembami in
b o tudi dana mol.nost sleherne·
mu clanu delovne skupnosti da·
ti se morebitne pripombe.
J. Skrlj
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Komunisti se vedno
samokriticno
Morda je ptezgodaj ocenjevati
dejavnost osnovnih or gamzacij
Zveze komunistov v Brestovih poslovnih enotah, odkar so po sldepu obcinskega komiteja Zveze
~tomunlstov te orgamzacije spet
samostojne, enotnost njwovega
delovan)a pa vsaj orgaruzacijsts:o
zajamcena v koordinacijskem organu- v svetu komunistov. Ventlar so nekatere aktivnosti v zadn!em obdobju dale nekaj osnov
turu za taksno ocenjevanje.
Prvo, kar smo lahko ugotovlli
ob sestankih in konterencah jeseni in pozimi, je nepre.klicno ja·
snejse opredeljevanje vsaj do
vloge in odgovomosti komunistov in njihovih organizacij. Vsi
dogovori .komunistov so po zapleuh v lirvatski, po plenumih
:r:veznih in republiSts:ih organov,
tudi v Cerknici in na Brestu imeli ociten odmev. Lahko zapi.Semo,
da ie zlepa ni bilo politicne akcije, ki bi tako temeljito posegla v
:r:avest vseh nasih ljudi, ne le komunistov.
Prvi uspeh je ociten: kornuni·
sti so enotno in glasno obsodili
lastno zaspanost, neucinkovitost
in neustrezno organiziranost. Povsod so ugotavljali neustrezno
strukturo svojih lastnih organi·
:r:acij, ugotavljali vzroke za taksen sestav, vodstvom pa so ocitali preveliko. zaprtost v lastne
kroge in predvsem pr emajhno
obvescenost ter rnoinost clanstva za kakrsen koli vpliv n a oblikovanje politike zveze same in
druibenih tokov v sirsern pomenu.
- Na sestankih osnovnih organizacij, pa tudi na obcinski konferenci komunistov v Cerknici, je
bila zastavljena precej ostrejSa.
smer v delovanju organiza cij, tako s stalisea lastne notr anje zrelosti in idejne jasnosti ter enotnosti komunistov, njihove odgovornosti in organiziranost i, kakor
tudi glede delovanja clanstva in
organizacij navzven - v smislu
druibenega reagiranja, soocenja
in ustvarjanja politicnih razpoloienj.
Cilji so torej dokaj jas.iri: postati druibena sila, mimo katere
ne sme nobena pomembna akcija, ki kakorkoli zadeva polozaj
delovnih ljudi v obsegu obcine,
podjetja ali kraja. Da pa bi ta
poloiaj obvladali, mora biti ta sila idejno trdna, enotna, sposobna in organizirana.
Sami sebi bi delali skodo, ce bi
trdili, da Zveza komunistov na
Brestu v tem trenutku obvladuje katerokoli od na5tetih kvalitet. Priznajmo: kot organizacija
nismo ne mocni ne enotni in n e
sposobni jasno in uspesno spoprijemati se s celo paleto r azlicnih gledanj, od kvaziproletarskih
interesov preko zakoreninjene
mojstrske miselnosti do tehnokratskih in apoliticnih obn asanj ,
kar poleg se drugih m orda manj
izrazitih ideologij lahko vse v eni
sapi vdihavamo na Brestu.
Gre za opaZa.nja in razmisljanja ob kandidiranju delavcev za
nove organe upravljanja in za
rahlo predrzen poskus ocene
predlaganih kandidatnih list oziroma politicne dejavnosti komunistov ob tern konkretnem primeru.
Napacno bi bilo ocita ti Zvezi
komunistov v tern obdobju in ob
tem primeru neprizadetost in neaktivnost. Nasprotno, dokaj :Zivahno so organizacije same in
ra:r:Sirjene z delavci drugih politiCnih organizacij »pisale« te kandidatne liste, vendar se zdi, da
bi bile zelo podobne tudi v primeru, ee bi jih rnirno prepustili
sindika tom ali kolektivu kot samoupravnemu organizm u . .. Kot
ugotavljajo priostreni jeziki ze
navsezgodaj, lahko upravieeno
prieakujemo namesto centralnega delavskega sveta izvolitev dobre centralne obr tne zbomice.
Taksna je volja ljudstva, bodo
rekli predlagatelji; kolektivi so
potrdili tak5no kandidatno listo
~

in kolektivi so izvolili te kandidate po dernokraticnern postopku in brez kakrsnegakoli pritiska. Res je.
Na ta odgovor pa sarno eno
vprasanje v premislek vsem subjektivnim silarn in zadnjernu delavcu, ki je dal glas novim predstavnikom samoupravljalcev. Ali
ne bi potrdili tudi cisto drugacnega predloga in izvolili cisto drugega delavskega sveta? Takl!ne·
ga na p rimer, v katerern bi se delo 30 9/o delavk (ob 45% zaposlenih bi se vsaj toliko spodobilo)
in rnorda vsaj SO 0 /o res neposrednih proizvajalcev, pa ne b i bilo
treba za lase vleci neposrednib
proizvajalcev na kandidatno listo
z izgovororn, da je tudi l!ef proizvodnje neuosredni proizvajalec,
saj mora vendar vsak dan veckrat skozi proizvodnjo, da o in~truktorju, ki je neprestano v oddelku, sploh ne govorimo.
Da so vprasanja bolj jasna, jib

rnoramo tako postavljati, ceprav
nimarno nicesar pr oti mol!kim ne
proti inl!truktorjern in sefom
proizvodnje (tudi ti so samoupravljalci s povsem _enakimi
pravicarni biti izvoljeni). Hkrati
pa menda nimamo nic proti zenskarn? Proti fizicnim delavcern?
Proti mladini? Vendarle imamo
nekaj proti njim: Ne zaupamo
jim! Ne verjamerno v pravilnost
njihovih samoupravnih odlocitev!
Ce je sarno to, potem je to nadutost zaradi nekaj let daljsega
solanja, ce pa se celo bojimo njihovega neposrednega glasu v najvisjem organu Bresta, potern pa
smo njihova slaba avantgarda.
Tako se ta ocena zakljuci spet
doma v lastnih partijskih organizacijah, ki se same niso sposobne izkopati iz imenitne zaprtosti
vase, idejne raznolikosti, besednega saglasanja z nacelno politiko in kompromisarstva ob slehemi konkretni preizkusnji.
Iztepsti ta prah iz osnovnih organizaciji, vztrajno se uciti ne samo na napakah, tudi iz knjig in
akcij, pogumno odpreti okna no·
vim delavcem in mladini - to
bodo tudi prve potrebne akcije
komunistov na Brestu, ko bodo
.,olitve v organe upravljanja za
nami.
J. Prapr otnik

Zene so

pr~znov~le

Volitve v organe upravljanja
V pr eteklih dneh smo imeli v
podjetju dokaj zivahno »p redvolilno dejavnost«. V vseh p oslovnih enot ah so bili sklicani zbori
volilcev (to je zbori delovnih
skupnosti), ki so istocasno kan didacijska telesa.
Vsaka poslovna enota je sestavila po dve kandidatni listi - eno
s kandidati za centralni delavski
svet in drugo s kandidati za dela vski svet p oslovne enot e.
Prve predloge kandidat ov je
evidentirala rnandatna kornisija
ob sodelovanju druZbeno-politicnih organizacij v podjetju (Zveze
kornunistov, sindikata in mladine). 0 teh p redlogih so nato razpravljali vsi volilci in dodaja li
svoje predloge. Tako so izbrali
v posam eznih enotah skoraj se

enkra t toliksno stevilo kandidatov, kot bo izvolj enih clanov.
Sp losna u gotovitev je, da so
Ciani delovne skupnosti letos izredno p ozomo spremljali izbiro
kandidatov in pri tern aktivno
sodelovali, razen v eni poslovni
enoti. Ne b orn zapisal n jenega
imena, saj so v t aki druscini p otem, kadar nast anejo kakrsnekoli t ezave, navadno najbolj glasni
in valijo k.rivdo zdaj na enega
zdaj n a drugega, pa n a samoupravljanje ... Morebiti so pozabili, da sta prva koraka k ocilocanju prav izbira kandidatov in
volitve.
0 poteku volitev vas ne moreroo se obvestiti, k er sovpadajo z
izidorn nasega easopisa.
Z. Zabukovec

NaSi ljudje
»Cez stiri m esece grem v pokojcc so bile prve besede m ojega
sogovornika, potem ko sva izmen jala nekaj besed ob pozdravu.
»Ves, predcasno grem v p ok oj ,
zato, ker slabo victim, pa tudi zato, ker imam p etintrideset let delovne dobe, petinpetdeset let sem
st ar in zakon sedaj se omogoca,
da se umaknem mlajsemu - ne
da cakam strirideset let delovne
dobe. Malo odstotkov bo manj pa bo ze.«
Imam vtis kot bi pisal o znancu iz sosednje ulice.

Joze Albreht
Joze Albreht, tehnolog v Tovarni
pohistva Cerknica, je Cerknican.
Potem, ko se je izu cil za mizar ja,
se je zaposlil v Cerknici in v Martinjaku, k jer je delal dve leti. Vse
to je b ilo p red vojno. Za delo je
bilo teZko, saj ni b ilo razvite indu strije - obr at v Mar tinjaku je
imel okrog st o delavcev.
>>Februar ja 1941. leta sem se
oienil. Aprila je bila kapitulacija

stare jugoslovan ske vojske. V
Sevnici so me ujeli Nemci in zacelo se je stiriletno ujetnistvo, ki
sem ga p reZivel zvecina okrog
H annovra,« je rekel in pri t ern
z n jemu znacilno mirnostjo dal
vedeti: poglej, skoraj z »oh ceti«
v ujetnistvo. Da, tudi to je ena
izmed zgodb, ki jib je splet la pretekla vojna.
»Repat riacija in iskanje dela.
Nasel sem ga na Jesenicah. Vendar ne za dolgo. 2:e delam kot
kolonist v Velild gredi pri Vrsicu.
Pa ne dolgo, domov v Slovenijo
m e vlece,« nadaljuje in se spomin ja mladih dni, ki izginjajo in
se ne vrnejo vee.
»Leta 1950 sem prise! na Brest
ali LIP, kot smo tedaj rekli. Delal sem v oddelku, k jer smo delali okn a in vrata za barake, ki
jib je tedaj proizvajalo n ase podjet ja,cc nadaljuje.
>>Da, spomn im se te delavnice,
ki je bila od vseh objektov edina, ki je b ila vredna tega imena,
saj je bilo vse ostalo poleg zabojarne in ,h angarja', kot da se
ima vsak cas podreti,cc pripomnim in ga spom.nim dvaindvajset
let nazaj.
»Potem pa kuhinjsko pohiStvo,
pa solsko pohistvo, m izice in mize za izvoz, pa ruske mize, pisaln e mize za Anglijo- sivalno pohiStvo, da, da taksna je bila pot
do sestdesetih let. Med obnovo
v letih 1959 in 1960 po pozaru tovarne sem delal v proizvodnji, saj
srno tedaj v improviziranih prostor ih skoraj dosegli obseg proizvodnje kot p red pozar om ,« j e
hitel s prip ovedjo, da bi ja ne
p ozabil zapisati znacilnosti Brestovega razvoja.
»Kot vern, si veliko potoval,«
sem ga podraiil, ce:prav sem vedel za vse pot i v tu Jini, ki jib je
opravil za Brest .
»Zacelo se je 1957. leta, ko sem
se z dvajsetimi delavci iz vse Jugoslavije delal sest mesecev v

Svici. Delal sem v t ovarni stilnega p ohistva. To je bila p rek sindikata organizirana izobrazb a.
Vendar j e bil to sele zacetek. Leta 1960 ze montiram mize v Londonu, v letih 1962 in 1973 montir am sivalno pohistvo v New
Yorku, v letih 1964 in 1965 montirarn pisalne mize v Philadelfiji«,
n asteva pocasi, kot bi se hotel
spom.niti vseh prijetnosti in neprijetnosti teh montaZ - ce jib
t ako imenu jerno.
»Po vrnitvi iz Amerike sem se
zaposlil kot tehnolog v II. strojni.
Toda m iru se ni. Leta 1968 sem
sel se za sest mesecev v ZDA, tokrat v Californijo. Montiral sem
stiskalnice, ki smo jib dobavili
v ZDA. Pot v Zahodno Nemcijo,
ki j e bila planirana .za dalj casa,
se je k sreci zelo hitro koncala.
Upam, da j e zadnja,cc je zakljucil
in se posmejal, kot se samo on
zna.
Leta 1952 je zacel graditi hiso
na Pescen.ku. Tudi tedaj ni bilo
lahko. Nobenih kreditov, podjetje
kreditir a cem ent. K sreci cena
zemlje tedaj ni predstavljala skoraj nobene vrednosti.
»Tezko si predstavljam podjetje nekoc in danes. Kaj sele, ce
pomislim na 1939. leto, ko sem

iskal delo, pa ga ni bilo,cc vplete
v razgovor, saj zeli vee govoriti
o Brestu kot o sebi.
»Kaj mislis da bi morali se storiti?« ga vpr a5am, potem, ko u gotovim, da bi prav to rad povedal.
»Mislim, da je potrebna vecja
odgovornost po vsej tovarni. Prevee j e drugib napak, konstn4<cija mora zagotoviti konstrukcijsko kvaliteto, kontrola mor a b iti
nepopustljiva,« odgovarja in prist avi: »Nikdar me ni bilo sram
n asega blaga, pac pa zamerim n apakam, ki bi jih lahko ne b ilo.
Ali pa transport! Preprican sem,
da kontejnerji lahko resijo polovico vseh tegob zaradi kvalitete.
Polovico pa drugi.«
Prevec sva zasla v vprasanja
podjetj a. Toda kaj hocemo, saj
se ne znamo pogovarjati o cern
drugem kot o tovarni.
»Prosti cas porabim za urejanje vrta okrog hise.. Lovec in ribic nisem; pr ej ni bilo moinosti,
sedaj je pa ze malo kasno. Poljsji lov v jesen je moj najvecji
konjicek,« je s tezavo povedal
nekaj o sebi. Tak je Joze Albreht,
tehnolog v II. strojni in prav je,
da smo izbrali prav njega, saj
b i narn skoraj ze u sel v p okoj.
D . Trot ovsek

Tecaj povrsinske
obdela ve pred zakljuckom
V St arem trgu je bil za obe
poslovni enoti tecaj za delavce,
ki delajo v p ovrsinski obdelavi
lesa za dosego polkvalifikacije.
Razen nekaj spodrsljajev je tecaj potekal r edno v dveh skupinah. Tefave so bile s tretjo izmeno v Tovarni lesnih izdelkov,
ki se niso mogli vkljuciti v r eden ciklu s pr edavanj.
Predavanja so ze mimo, ena
skupina p a je ze opravila izpite.
Na izpit ih se j e pokazalo, da snov
zelo dobro obvladajo,- da so tecajniki vzeli zadevo resno, zato
so t udi vsi izpite u spesno opr avili. Kaj pa druga skupina ? Ta
j e svoje znanje preizkusila 30.
marca.
Pohvaliti mor amo predvsem
udelezenke-mat ere, ki imajp kopico dolznosti doma, p a so kljub
t emu r edno hodile na predava-

n ja, grajati pa je treba m lade.
S t ern tecajern sm o si pridobili izkusnje s predavateljskim
kadrom, ki se j e dobro izkazal.
Dobra stran je tudi v tern, da
domaci najbolje poznajo tefave,
ki nastajajo v proizvodnji in so
dajali poudarek na t ezavnejsa
poglavja.
Se vedno pa ostaja nereseno
vpr asanje m otiva_c ije, ki je os~ovni pogoj za uspesnost teeaJev. Ne more si privosciti, da hodijo na tecaj le t ist i, ki razum ejo pomen izobrazevanja. Ustvariti moramo pogoje, da se bodo izobrafevali vsi.
Vsak, ki se kakorkoli izobrafuj e, ima jasno predstavo, kaj
bo z izobrazbo osebno pridobil.
To pa ni receno - za pridobivanje polkvalifikacij. V tern pogledu bo treb a nekaj stor iti.
F. Tursic

___
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Izvoz - da aline?
K tern sestavku me je spod
budil clanek, objavljen v februarski ~tevilki pod naslovom Najvecji izvozniki pohiStva v Sloveniji. Ce bi b il clanek informativen, ne bi imel do njega nic pomislekov, ker pa so v elanku nekatere trditve in ocitki, moram
nanje odgovoriti. Pisec se opira
na neko filozofijo, ki jo je zgra
dil na preteklih izkusnjah in s
tern povezal svoje stali~ce do izvoza.
Trditev opira nato, da je Brest
prav na osnovi usmerjenosti v i.z,
voz rastel in se razvijal. Mislim,
da je ta trditev bolj obcutek kot
ua dejstvo. Na osnovi cesa so
se potem razvijala druga, nam
sorodna podjetja, ki niso bila taka izvozno usmerjena, pa za nami v nobenem primeru prav nic
ne zaostajajo. Menim, da imajo
posamezna izmed njih celo vsestransko in veliko prednosti.
Poglejmo samo nekaj primerjalnih podatkov med nekaterimi
najvecjimi, nam najbli.Zjimi podjetii! Eden izmed dokaj dobrih
podatkov je delez sredstev ali
stopnja zadolzenosti kot se temu
uceno in pravilno rece.
Brest domace : tuje 65: 35 1,30
Meblo domace: tuje 75: 25 0,77
Maries domaee : tuje 94 : 6 0,29
Leto 1971 (podatki za prvih deset
mesecev)
Stopnja
zadoi.Z.
Brest domace : tuje 57 : 43 1,34
Meblo domace : tuje 86: 14 0,94
Maries domaee : tuje 95 : 5 0,39
Leto 1970

Razmerja

poslovno, zato so njihovi skladi
polni, imajo lepe osebne dohodke in ne vern, kaj se vse. Kaj pa
imamo mi? Rezultat nase usmerjenosti je, da so nasi skladi preskrompi.. l
Dokler se druiba ali druibena
nadgradnja ravnata tako, kot se,
potem sem proti taki usmeritvi.
Iskati moramo najboljsi izhod
zase, ker tako dela tudi nadgradnja. Na~a gospodarska politika ni
usmerjena tako, da bi gospodarstvu omogoeala kar najboljse rezultate. Usmerjena je tako, da bi
iz gospodarstva cim vee nagrabila. Dokaz temu so podatki o dohodkih proracunov in sredstev za
sklade, ki se zbirajo pri nadgradnji. Poglejmo te podatke:
Dohodki v proracunu
leto 1969
28.293
leto 1970
35.783
leto 1971
42.912

Indeks
100
127
152

Dohodki skladov:
leto 1969
leto 1970
leto 1971

7.011
8.819
10.118

Sarno dohodki od carin so se
od leta 1969 do lani povecali za
95 Ofo. Zakaj nismo nekaj teh sredstev namenili stimulaciji izvoza?
Menim, da je vprasanje ravnotezja plaeilne bilance stvar vse
druZbe, ne pa posameznikov. Zato morajo biti bremena enako porazdeljena na vse, ne pa, da so
prizadeti tisti, ki izvazajo.
Vern, da je vprasanje realnega
tecaja tezka in zapletena stvar,
ki je odvisna od mnogih dejavnikov, vern pa tudi, da je vsaka
sprememba, ki je bila storjena

na podroeju paritete in vzporednih instrumentov za izvoznike
slab~a. manj stimulativna. Poglejmo samo zadnje spremembe! Vse
carinske dajatve so ostale linearne, medtem pa so se izvozne
premije krepko zniZale. Kdaj homo od besed presli k dejanjem?
Se o tovarniski slepoti . . . Mislim, da izvoz in tovarniska slepota nimata nie skupnega. Ce bi
bil ta ocitek omenjen kje drugje,
bi z njim morda celo soglasal,
ker pa se nanasa na naso izvozno usmerjenost, taksno, kakrsna
je, potem bi bill tega oeitka potrebni drugi. Sicer ne pod naslovom tovarniSka slepota, ampak
pod naslovom komercialna slepota. Kaj smo kot podjetje na podroeju nase zunanje usmerjenosti napravili, da bi se kot subjekt otresli nadvladja izvoznikov?
Odgovor je, da nieesar. Kaj smo
napravili na podroeju raziskav
trga in usmerjanja oblikovalne
sluibe, da bi v doglednem casu
prisli do takih programov izdelkov, ki bi jih lahko plasirali tudi
na zunanji trg, z nasimi ljudmi?
Bore malo. Se vedno se oklepamo naroeilniskih programov,
ker sami noeemo ali pa nismo
sposobni napraviti cesa vee. zalostno je to spoznanje, vendar
resnicno. Ali je treba tovarisem,
ki se zavzemajo za drugaeen pristop, pripisati industrijsko slepoto, ce opozarjamo, da nasa tehnologija in za galanterijsko proizvodnjo, ampak za velikoserijsko ploskovno? Ce bi ta hotenja
in pogoje upostevali, potem ne bi
bila akumulacija na zaposlenega
na Brestu tako slaba. S precej
manj zaposlenimi bi se upali v
Tovarni pohistva Cerknica napraviti mnogo vee.
T. Kebe

Akumulacija na zaposlenega
v N din

I-IX leta 1970 in 1971
Brest 10.707
5.909
Meblo· 11.662
16.500
Marles 17.793
20.558

Indeks
55
141
116

Celotni dohodek na zaposlenega
v N din

I- IX leta 1970 in 1971
Brest
56.697
74.515
Meblo 120.645 164.168
Maries 97.827 110.179

Indeks
131
136
113

Osebni dohodki in akumulacija
na zaposlenega v N din
I--IX leta 1970 in 1971 Indeks
Brest
22.366
23.187
104
Meblo 29.377
37.045
126
Ma ries 33.855
41.565
123
Se bi lahko nasteval, vendar
menim, da je teh podatkov dovolj in da na njihovi osnovi lahko sklepamo, za kaj naj bi se
odlocil dober gospodarstvenik,
ki sta mu poslovnost in trinost
osnovna usmeritev.
S tern, da trdimo, kako smo
najvecji izvozniki, nismo napravili se nicesar pozitivnega. Da nas
zaradi te usmeritve spremlja vrsta negativnih pojavov, pa j e
brez dvoma na dlani.
Logicno in razumljivo je, da
osebno nisem proti izvozu. Sem
pa proti izvozu za vsako ceno. Ce
se moramo kot subjekt ponasati
tdno, potem born kot dober gospodar blago plasiral tja, kJer
born zanj vee iztr.Zil. .Tako so se
ravnali drugi in danes nimajo takih tezav kot so pri nas. V toliko in toliko letih so si drugi nabrali toliko denarja (skladov), da
danes nimajo tezav z obratnimi
sredstvi in z lastno udelezbo pri
novih nalozbah, kot jih imamo
mi. Kje je potem dozdevna prednost, ki jQ kot najvecji izvoznik
imamo? I
Nobene prednost inimamo, imamo pa vrsto tezav, ki nas spremljajo prav zato, ker smo izvozno
~teval, ker bi se zadeva prevec
usmerjeni. Teh tezav ne born narazvlekla, stevileni podatki paso
za to. _najlepsi dokaz.
S svojo izvozno usmerjenostjo
smo · pomagali tis tim, ki so bogateli na raeun uvoza. Ne obsojam
jih, saj jim je to omogocil na~
sistem, ki je stimuliral tiste, ki
so uvaiali, ne pa tistih, ki so izvaiali. Ti subjekti so se ravnali

Do zdaj najvecji obseg proizvodnje
Zadnje mesece opazamo, da
proizvodnja v Tovarni pohistva
Cerknica nenehno narasca. To
kaze na popolno utrditev razmer
in na vecje napore delovne skupnosti kot celote.
Vsi ukrepi in napori se kazejo
v rezultatih, saj je bil v februarju dosezen do sedaj rekordni obseg v vrednosti 8,66 milijona dinarjev po cenah franco tovarna,
po prodajnih cenah pa vee kot
10 milijonov ali milijardo starih
dinarjev.
Da so vsi sprejeti ukrepi rodili
sadove, kazejo tudi podatki o visini proizvodnje, ki je bila dosezena po cetrtletnih obdobjih
lani. Poglejmo te podatke:
I. cetrtletje 15,975.000 N din
II. cetrtletje 16,425.000 N din

III. eetrtletje 19,567.000 N din
IV. cetrtletje 19,803.000 N din
Iz teh podatkov je videti, da je
proizvodnja stalno naraseala.
Veeji premik je bil dosezen v tretjem cetrtletju, pribliino enaka
je bila raven v eetrtem, velik premik pa je znova napravljen letos. V prvih dveh mesecih letos
smo napravili vee kot lani v vsem
prvem cetrtletju.
se bolj razveseljivo pa je, da
se taka tendenca ohranja za mesece, ki so pred nami, eeprav bodo prav gotovo doloeena nihanja
tudi v prihodnje. Upam pa, da se
kaj takega, kot je bilo lani v prvem polletju, ne bo vee ponovilo.
T. Kebe

Bolovanja narascajo
Zadnje leto opazamo v Tovarni
pohiStva Cerknica veliko narascanje bolovanj. Vse do lani so
se bolovanja gibala dokaj ustaljeno. Bila so sicer skromna nihanja, vendar vecjih odstopanj
ni bilo. Lani pa je ta porast zelo
obeuten.

Poglejmo nekaj tabelarnih pregledov in videli bomo, da je temu res tako.
Skupno !tevilo ur, prebitih na
delu:
v letu 1969
1,322.900 100
v letu 1970
1,269.780 95,8
v letu 1971
1,328.450 100,2

Relativno vzeto je bolovanj kar
Skupno !tevllo bolovanj do
za 27 Ofo vee kot leta 1969 in za
30 dni:
22 Ofo vee kot leta 1970.
v letu 1969
66.257 100
Ker gre vecina od tega na rav letu 1970
61.505 92,8
eun rednih bolovanj, postaja to
v letu 1971
82.771 125
. naraseanje zaskrbljujoee, zlasti
se, ker je po mednarodnih meriSkupno !tevilo bolovanj nad
lih normalno, da se ta odstotek
30 dni:
giblje nekje med 4,2 in 4,5 Ofo.
v Ietu 1969
55.407 100
To je prav gotovo eden izmed
v Ietu 1970
61.237 110,7
vzrokov, da je nasa produktivv letu 1971
73217 132,3
nost manjsa, kot bi lahko bila.Relativno vzeto smo imeli od
Ce racunam, da je bila rast bocelotnega stevila delovnih ur, lovanj toliksna kljub temu, da je
opravljenih na delu
bil vsak tisti, ki je bolniski dopust koristil, materialno mnogo
v letu 1969
9,2 Ofo bolovanj
bolj prizadet kot bo v prihodv letu 1970
9,6 ~/o bolovanj
nje, je nevarnost, da bodo se pov letu 1971 11,7 Ofo bolovanj
rastla. Zdravniski nadzor bi moV tern so sicer zajeti vsi bol- ral biti mnogo ostrejsi, ce hoeeniski dopusti, vkljucno porod< mo ta pojav spraviti zopet v norniSki doj>Ust.
maine meje.
T. Kebe

Avstrijski novinarji pri nas
14. marca je na~e podjetje obiskala skupina avstrijskih novinarjev; v njej so hili Kurt Kirszen -- APA, dr. Ernest Werner
Nussbaum ORF, dr. Erich
Horn - Die Presse, Wolfgang
Exel - Kronenzeitung in dr. Winfried Tschigel - Neue Zeit.
Prvi dan obiska so obiskali Gorenje v Velenju in Savo v Kranju. Bili so tudi na sprejemu pri
predsedniku Gospodarske zbornice SRS Leopoldu Kresetu in na
sekretariatu za informacije Izvrsnega sveta.

Nov a robrika
VI VPRASUJETE - MI V AM POSREDUJEMO ODGOVORE
Ugotavljamo, da so nasi obcani premalo obvesceni o razlicnih obcinsklh, pa tudi sirsih dogajanjih. Casopis Delo
dobivajo le redki, radio malo poroca o delu in Zivljenju
v nasi obcini, Brestov obzornik pa je glasilo delovne skupnosti. Na- uredniskem odboru smo se domenili, da homo
zaceli v Brestovem obzorniku z novo rubriko »Vi sprasujete - mi vam posredujemo odgovore«. Poskusali vam bo·
mo posredovati odgovore na razlicna vprasanja iz nasega
razvoja iz prve roke - od odgovornih ljudi. Ta rubrika naj
bi tako postala tribuna obveseanja; uspela pa nam bo, ce
boste sodelovali v njej. Vprasanja s podpisom (anonimnih
ne moremo upostevati) naslovite na Uredni§ki odbor Brestovega obzornika.

25. obletnica podjetja · jeseni
Verjetno se se spomnite prve
stevilke Brestovega obzornika, ki
je prvic izsla prav za 20. obletnico podjetja.
To je bilo 25. oktobra 1967. leta. Letos piSemo 1972.leto, podjetje pa je bilo ustanovljeno jeseni 1947. leta. Torej petindvajsetletnica! Petindvajset let v razvoju Bresta. Ce smo pred petimi
leti napisali v uvodni clanek: Tri
obdobja razvojnih poti Bresta, bi
mogli ob petindvajsetletnici zapisati se 0 cetrtem in zaeetku petega obdobja v razvojni poti Bre-

sta. Prav je torej, da proslavimo
ta jubilej dela in uspehov!
Proslava petindvajsetletnice naj
bi bila jeseni tega leta. Proslavo
naj bi povezovala vrsta prireditev, sprejemi in nagrade jubilan·
tom in druge oblike proslavlja
nja, 0 cemer bo treba napraviti
se podroben naert. Prav je, da te
slovesnosti zaenemo pripravljati
ze sedaj. Mislim, da gre tu za
vse dejavnike, za sindikat, mladino, gasilce, sportnike, kulturne
delavce in da bi vsi skupaj nasli enoten nastop v teh prizadevanjih.
D. Trotovsek

Tocilnica nase »rnenze« je imela ob zadnji histeriji - ob novici o podrazitvi tobaka kar dva
hu da navala. Enega takoj po plaei
- podnevi. drugega pa malo pozneje - ponoci. Posledica prvega
je eezmerno kajenje, posledico
drugega pa bo dolocilo sodiSee.
-0-Salonu pohistva ni kaj reei, le
najti ga je tezko. Kupci imajo
tezave tudi s parkiranjem vozil.
Zanimivo je, da ni nihce od nas
nejevoljen . ..

lilcev v kinodvorani v Cerknic1
nas je bilo ogromno - za pol
menze. Menda so trem ali stirim
pozabili poslati vabilo, bolj ob,
vesceni pa trdijo, da neskoncno
zaupajo svojim voljenim pred·
stavnikom.
-0v Planico nas je slo se in se.
Verno za avtobus, ki jih je pe·
ljal 19 s soferjem skupaj. Avto.bus pa je bil moderen in dolg
kot se spodobi, t ako da ga je bilo
treba v nasih ovinkih malodane
odnasati. Skoraj vsi so navijali
za VOZIPIVA. Eden nasih je sel
eisto na vrh zaletiSea, skakal pa
ni, ker je imel tezave z zelodcem
in vrtoglavico. Tezave z zelodci
in vrtoglavico pa so imeli tudi
Brestovci pod skakalnico . . .

-0--

Montaini trak v Tovarni pohi!tva Stari trg

K nam so priSli skupaj s predstavniki Gospodarske zbornice
SRS. V razgovoru sta sodelovala
z nase strani D. Trotovsek in D.
Mlinar. Novinarje je zanimalo,
kako je s trgovino z Avstrijo in
vzroki, da je nas izvoz v Avstrijo
tako majhen. V pogojih napovedanega zniianja uvoznih carin in
veeje liberalizacije bo morda
ta izvoz uspelo povecati. Ogledali
so si Tovarno pohistva v Cerknici, Salon pohiStva in center IBM.
Z ogledom so hili zadovoljni.

Avtomatizirano kegljiSee bo odprto 1. 4. 1972. Manjsa slovesnost
bo ob 19.00 uri. Obljubljajo, da
bodo do tedaj uredili tudi parkirisee. Tako bodo nasi kegljaci
lahko zaceli trenirati za lesariado doma - ne pa v Loskem potoku, ali kako se temu Potoku
ze reee.
-0Brestovci se siroko vkljueujejo v javno zivljenje in Cerknica
ga ima nic koliko. Na zboru vo-

-0Za lesariado v· juniju podjetja
pridno posiljajo prijave. Izmed
prijavljenih nodjetij imamo prJ.
javo osmih podjetij, ki imajo pri·
javljene vse ekipe, med njimi je
tudi Brest. - Nekaj dni pred ro
kom je bilo ze 23 prijav.
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Pred sprejemom
obCinskega proraCuna
Znano je, da je treba za pokrl·
vanje dolocenih skupnih potreb
zbirati denarna sredstva. Ta sredstva se zbirajo na tri nacine: z
davki v neposredni obliki, s prometnim davkom kot posredni obliki, poleg davkov pa se sredstva
zbirajo se s prlspevki in taksami.
Nas najbolj zanimajo neposredni davkl in prispevki, ki jib
prispevamo za pokrivanje (financiranje) skupnih potreb.
·
Prtspevki, .1d jih placujemo tisti, k1 smo v delovnem razmerju:
u,76 °to prispevek za republiski
proracun,
3,44 •to za solstvo (repub. izobrazevalna skupnost),
1,44 °to za otrosko varstvo,
0,20 •to za zaposlovanje,
4,74 °/o za obC::inski proracun, ki
se deli
na 3,ZU •to za osnovno solstvo,
in 1,:>4 °to za obCinski proracun.
Vsi, ki smo v delovnem razmerJu, plaCujemo torej 10,5!1 °to
pnspev.l!:ov oa bruto osebnih donorus:ov.
lUnetje placujejo:
6 °/o repuoi!AlWl prispevkov od
katastrskega dohodka,
2 •to repuolis.Kega dav.l!:a od gozda, od vrednosti lesa, od·
merjenega za posek na panju (okrog 4U,uu din),
10% oocms.~~:ega dav.ka od katastrsKega aonoaKa za 1U.
skupmo zemljiSc,
4 •to oocmsKega aav.l!:a od katastrsKega doho<I.Ka za lV.
SKUpUlO zeJllljiSC (v.i$inski
preueli),
30 °to ou~l.lll;.t(ega davka od gozda
ou ~·e u:..auve KOt repuo11Ski
aave.l!:.
Poleg teh davkov placujejo
laut:LJ"' tuUI zw·avslveno zavaroVa.uJe po scopnJl jtt •to oa Kata·
su·:..a.t:~Sa aonuWUl m 4uu,uu am po
gu;;.l:'vu.u.lJs'vu .Kot pavsal.
.
l.,..:.tu.u...Je pa so ooremenjeni
ta.11:o1e:
zu republiSki davek od vred·
nosu 1esa, na panju oamer·
jenega za pose.K,
30 •!o ooclllSKi nave.K od vrednosu 1esa, na panJu oamerje·
nega za pose.K,
30 o/o reJ:'LIOllSKl aavek od kata·
strsKega donoa.Ka od negozarun povrsm,
10 Ofo w It •to ooclDSKl davek katastrsKega aonod.l!:a od negozanw povrSin.
lz teh pregledov je videti, da
so KmetJe Jll.llogo ootj ooremeDJeru KOl pa ne.tOnetje.
ro1eg ten aav.~~:ov Je tetos uveden uaveK na premozenje. Vsi
usu, Kl JliD .KmenJstvo m osnovru vu uvnoa.Kov, pa tmajo premozenJe, ooao oonavceru, ce rma·
JO nau ava DllliJona stann <l.lnar·
Jev aohod.ka na gospodarstvo,
ali en nuujon dinarJev na dru·
i:ms.l!:ega c1ana po stopnji trikratnega KatastrsKega aonodka.
roleg teh pnspev.l!:ov in dav·
kov zoxramo se sredstva iz prometnega davka od blaga, prodanega na drobno in iz razticnih

-,o

6,140.000
osnovno solstvo
260.000
za kulturno-prosvetno dejavnost
1,720.000
za socialno skrbstvo
574.000
za zdravstveno varstvo
za komunalno dejavnost
307.000
3,352.000
za delo driavnih organov
287.000
dotacija krajevni skupnosti
za dotacije d.ru.Zbeno politicnim organizacijam 339.000
za negospodarske investicije
372.000
za negospodarske posege (regres za mleko) 159.000
za razne druge izdatke
80.000
;:;a

Skupaj 13,590.000
Kot vidite, so vsi dohodki razporejeni in se pokrivajo z izdatki. l'otreb je mnogo vee, .Jcot je
zbranih sredstev. Zlasti je pereca komunalna dejavnost, za ka·
tero sredstev skoraj ni. Omenil
bi se zelo pogoste pripombe 0
visokih kmeckih davkih. lz kmetijstva se v obcinski proracun
zbere 84 milijonov starlh dinarjev davkov. Izdatkov za pokrivanje izgub pri socialnem zavarovanju kmetov, delei obCine pri
pokojninskem zavarovanju kme-

tov, za preiivninski sklad in za
regres pa je predvidenih 59 milijonov dinrajev. Torej se dve tretjini zbranih sredstev od kmetij·
stva vrneta nazaj v kmetijstvo. 0
nekih visokih davkih torej ne more biti govora. Dejstvo pa je, da
je nase kmetijstvo nizko produk·
tivno, z zastarelo tehnologijo, nizkimi donosi . . . Pogovoriti bi se
torej morali, kako kmetijstvo na·
praviti donosnejse, da bodo kmetje te dajatve zmogli. T. Kebe

6. marca je Skupscina obcine
Cerknica razpravljala med drugim tudi o predlogu spremenjenega odloka o zunanjem lieu (beri: videzu) naselij v obcini Cerk·
nica. Odlok natanko doloea ravnanje obeanov in delovnih organizacij. Med drugim govori tudi
o vprasanju, kako urediti obvezno odvaianje smeti na javna sme.
tgea, Tod se je zapletlo. En zbor
je vecinsko zahteval urejena smetisea ob odvozu odpadkov na
lastne stroske - torej tako kot
doslej - ob poostrem inspekcijski sluzbi, drugi zbor pa je menil,
da bi morali v naseljlh Cerknica,
kakek in Loz-Stari trg uvesti rezim enotnega odvoza smeti, ki
naj bi g,a organiziral najboljsi ponudnik. Ta naj bi pripravl1 tudi
stroskovnik svojih storitev. Za

vsa druga naselja pa naj bi obvezali krajevne skupnosti, .\.i naj
bi uredile vaska smetisca o ..-' samoiniciativnem odvozu smeti in
odpadkov.
Predlog odloka je bil tako zavrnjen, ustrezne slu.Zbe pa bodo
morale pripraviti nov predJ ·J~·
Naj bo od.lok tak ali dru._'acen,
kazno je, da imamo smeti kamorkoli pogledamo, najvec ob vpadnicah, za vogali, ob vodah, odplake in gnojnica se razvijajo po
vaseh, gnojgca so neurejena, podrtij je se in se, razbitih plotov
ni treba posebej omenjati, okolica blokov je kriminalna.
Vse to je rezultat nasih navad
in splosne kulture. Kdo bo napravil red - oblast vendar!
Na naso kulturo se res ni kaj
prida zanesti.

Krajevni praznik Rakeka
Rakek je letos ob trldesetlet·
nici organiziranega odhoda Rakovcanov v partizane proslavil
13. marec 5e posebej slovesno.
Prefiveli borci so se zbrali na
mestu svojega prvega tabora, nato pa obiskati vrsto naselij, kjer
so preiivljali prve dni in se kasneje, ko so se v razlicnih enotah
narodnoosvobodilne vojske kot
borci vraCali na ta podrocja.
Na slavnostni akademiji je to·
variS Joze Telic, predsedn.ik obcinskega odbora Zveze borcev
Cerkruca in poslanec republiskega zbora, nazomo prikazal zgodovtnska dejstva iz obdobja pred

trldesetimi leti in govoril o pomenu mno:ficnega odhoda Rakovcanov v partizane. Ueenci Osnovne sole Rakek in gojenci Glasbene sole Franca Gerbica so za
to priloznost pripravili kulturni
program. Prvak ljubljanske drame Boris Kralj je recitiral vrsto
partizanskih pesmi. Ladko Korosec pa je zapel ob spremljavi
orkestra Glasbene sole pod vod·
stvom prof. Rebolja vee prigodnih pesmi. Zbor in orkester sta
prvi.krat izvajala posebej za to
prllo:Znost prof. Mirka Rebolja
pesem Balon prijateljstva.

Razpis stipendij
za Ietosnje ~olsko Ieto
Za studijsko leto 1972/73 razpisujemo naslednje stipendije za
visoke in viSje sole:
1. BiotehniSka fakulteta
Ljubljana - lesno industrijska smer
2. Strojna fakulteta
Ljubljana
3. Ekonomska fakulteta
Ljubljana
4. Filozofska fakulteta
industrljska psihologija
5. VEKS Maribor
zunanja trgovina

6

1

splosna komerciala

1 moski

6. VSOD Kranj

organizacijska smer

3

Poleg oznacenih in splosnih pogojev imajo urednost pri dodelitvi stipendij kandidati z boljsim ucnim uspehom, ob enakem
uspebu pa se Upostevajo Se SO•
cialne razmere in krajevna bli·

Zina.

2 moski

1
2 moskl

Prosnje z osnovnimi podatki o
socialnem poreklu in prepisom
spricevala naslovite na kadrovski sektor Bresta do 31. junija
1972.
Kadrovski sektor

TurisliC:ni pastorek
Tovaris Albin Milavec je ze
dvajset let turisticni delavec. Tajnik ali predsednik turisticnega
drustva, pa spet vodic po Cerkniskem jezeru ali po prepadih v
Skocjanu - za »bozji lon« seveda.
»Nikamor se ne premaknemo,
nikamor,« mi je potozil oni dan.
Povedal mi je ·se, da je sestavil
seznam kandidatov za upravni
odbor turisticnega drustva. Cerknica. Malodane z vsakim se je
pogovoril, vsi so mu obljubljali,
da bodo prisli na sestanek, kjer
bi sestavili predlog programa za
prihodnje delo. Pa - nic. Na prvi
sestanek je prislo od 15 povabljenih 5, na drugi sest ljudi. Nerodno, a k aj hocemo, danes delamo le se za placilo ..
Ali v Cerknici res · ne potrebujemo turist icnega drustva? Ali
smo z drobnim turizmom O.\)leli
za vecne case? Ni informaciJ, ni
spominkov, ni urejenih zelenic,

kaiipoti in druga obvestila skrivenceno opozarjajo na nas odnos
do teh »drobnarij•<. Kdo bo ste.
vilnim solarjem povedal kaj 0
znamenitih kraskih poiavih nasega podrocja, kdo bo tujcu P.Oka·
zal prenocisce?
Nihce. Mi smo drobnakarji. Mi
resujemo probleme nacelno, velikopotezno, persp ektivno. Vendar
samo re5ujemo in to ze leta in
leta. Resili pa nismo se nicesar.
Ugotovimo vendar, ali potrebujemo v Cerknici turisticno drustvo ali ne! Ce ga, mu pomagajmo, da bo zaZivelo, da bo tudi
nas kraj majckeno turisticen,
malo bolj privlacen, malo bolj
odprt! Ce ga ne ... pa ostanimu
Notranjci, pravzaprav Cerknicani zaprt znotraj svojih lepot! Cakajmo sami in se veselimo dni,
ko nas bo princ iz pravljice popeljal na veliki turisticni bal.
Z. Zabukovec

taks.

Iz vseh teh virov se bodo letos po predvidevanjih zbrala za
pokrivanje obcinskih splosnih potreb naslednja sredstva:
prispevkl
7,929.000
davki
3,910.000
takse
681.000
razlicni drugi dohodki 1,070.000
Skupaj 13,590.000
Pod razlicnimi dohodki so misljeni dohodki iz prispevka za
mestno zemljisce in dopolnilno
namenska sredstva za borce in
socialno ogrozene kmete.
Ce podrobno analiziramo prlspevke, ki so glavni vir dohodkov, se stece od zaposlenih
7,170.000 din, iz kmetijstva 840.000
din, od ostalih obrtnih dejavnosti pa 920.000 din. To so torej dohodki obCinskega proracuna.
Poglejmo se, kam se ti dohod·
ki usmerjajo oziroma, kje se trosijo:

Imate devize?

Za Ietosnjo turlsticno sezono se nam obeta, da bo grad Sneinik
s 1. 4. 1972 odprt za obiske; tako so nam vsaj zatrdili v turisticnem
uradu v Cerk:nici. Menda bodo na voljo tudi vodici . ..

»Kaj potem?« boste vprasali in ko prek ziro racuna ali pa nepopri tern nekoliko nezaupljivo po- sredno pri blagajni.
gledali.
Kar brez stniliu. Ne kanimo
vam poslati v goste kaksne posebne komisije, temvec sporoeamo bralcem nasega easopisa (in
ti naj povedo naprej svojim znancem), da smo registrirali podjet je tudi za maloprodajo za devi-:
ze.
Tako lahko v nasem SALONU
POHISTVA V CERKNICI ze od
januarja letos dalje vse izdelke,
ki jih tu prodajamo, kupite ne
Pri placilu z deviznimi sredsamo za dimirje, temvec tudi za stvi dajemo kupcem ugodnost dekonvertibilne valute. Placate lab- setodstotnega popusta.

-....-.
---

-~

BRESTOV OBZORHIK

Lesaria·d a '72
Dan, ko bodo v Cerknici zapla- formiranje castnega predpolale zastave lesariade, se vse sedstva,
bolj bllia. Stevilo prijav raste
- izdelava nadrobnega nacrta
iz dneva v dan, saj je xadnji ma- izvedbe lesariade,
x::e c datwn, do kat erega morajo
- pripr ava tekmovalnih proposlati prijavo vsi, ki zele sode- pozicij,
lovati. Natantnej§ega stevila se
- definiranje lokacij tekmoni mogoce povedati, ker je sestavanj,
vek napisan pred tern dnem. Kazbiranje dodatnih sredstev
ze, da smo §tevilo sodelujocih za- izvedbo
naloge, predvsem zaekip kar dobro predvideli. V so- radi ureditve
igrasc, dopolnitve
boto 15. aprila bo v Cerknici :lre- · opreme in ostalih funkcionalnih
·barije tekmovalnih stevilk, kajti izdatkov,
.celotni razpored tekmovanj bo ti- zagotavljanje kontaktov s
. skan vnaprej in n~adnih priprajavljenci,
. jav ne bomo 19'0stevali.
- 'priprava tekstov za bilten.
.Svet za finance pri poslovnem
Po ·navodilih glavnega nacrta
zdruzenju Les je na svoji seji v
za'c etku marca razpr avljal in
bQ treba opraviti v aprilu poleg
.sklepal o predracunu, katerega omenj enih se naslednje naloge:
. je predloill nas orgamzacijski ko- _priceti z urejanjem in pripravo
. mite. Sklenjeno je bilo, da bo tekmovalisc, .o blikovati aparat za
zdru:lenje sodelovala z zneskom izvedbo iger in ga zaceti priprav.' sto tisoc din. Ta znesek naj bi ljati, zaceti razgovore z zunanji."pokril stroske tekmovanj, poka- mi sodelavci, zagotoviti trans.Iov in plaket, z'akljucne sveeano- _port, oskrbo, sodriike, definirati
sti in' arugih stroskov, ki so v prostore in opraviti rezervacije.
·zvezi. s tekmovanjem.
S krajevno skupnostjo v Cerkni. Nas ··organizacijski komite je ci po treba priceti z akcijo za
medtem . razpravljal predvsem 0
olepsanje kraja in njegovo urepoteku priprav in o pripravah na ditev. Dela tako ne bo imanjka'sli:orajsnje organizacijske nalo- Jo. Vse bllie bomo 17. juniju, vse
ge. Te naloge so predvsem:
vee ga bo.
D. Trotovsek

Sport - rekreacija
K oordinacijski odbor sindikat a v nasem podjetj u je sklical
posebne vrste sestanek. Takim
se stankom pravijo iniciativni ali
po dom ace: spodbudni. Ses t anek je bil 14. februarja, vabljeni
pa so hi li delavci, za katere je
zn ano, da se aktivno zanimajo za
sport ozir oma za rekreacijo.
. Nam en sestanka je bil doka j
jasen: r azna leg~lna in »ilegalna«
sportn a gibanja spraviti pod
skupno streho, jih razvij ati, siriti, skratka, organizirano voditi.
Ob ideji, da bi ustanovili sportno druStvo BREST, so imeli prisotni vrsto pomislekov. Prevladalo je m n.enj e, da v trenutnem polozaju se ne kaze ustanoviti sportnega d r ustva iz vee r azlogov:
- Ne vemo; kaksen bo odziv
rp.e_d cla ni delovne s kup nosti.
·:· ..:.._ Mnogi clani ze delujejo v
r az1icnih-d rustv.i h izven-podjetja.
Vpraslijvo je, ce b i · hoteli izstopiti in se vclaniti v nase dru§tvo-,
pa ..tudi BREST ne zeli jemati
clanov drl:lgim drus tvom.
- :2:elimo povecati stevilo delayc~v,, ki b odo gojili spor t oziroroa rekrea cjjo, forma lnih_ obblik pa se ljudje vsaj v zacetku
izogibljejo.
·
·
Nav:z;oci _so menili, naj pricnemo z neformalno obliko. Dej av-

n ost v prihodnje ho p okazala,
kaksn e pogoje ozir oma r ezultat e bomo dosegli, in na podlagi
teh bomo poiskali nove organiza<;!j ske ob like.
Soglasno je bilo u gotovljeno,
da v podjet j u zivahneje sodelujej o v naslednjih panogah:

r

-

- streljanje,
sah.
nogomet,
kegljanje,
balinanje,
odbojka in
namizni tenis.

Za vsako izm ed teh panog so
dolocili posehnega vodj o. Vsi vodje skupaj sestavljajo odbor za
sport in rekreacijo pri sindikatu
podj etja. Predsednik
odbora
usklaj uje delo vseh p anog, pr edlaga razdelitev financnih sr edstev, skrhi za potreb o dejavnos ti
in podobno. Glavna naloga v letu
1972 j e vkljuciti v sportno - rekreacijsko dejavn ost cimvec sodelavcev iz vseh poslovnih enot,
za gotoviti za to vsaj minimalne
_m aterialne pogoje, pripr aviti tek:rpovalce . za III. LESARIADO . . .
Dela vee kot dovolj, s tern pa si
p ridoqivamo tudi izkusnje.
Z.Zabukovec

Sahovske noviCe
- ·PRVE NSTVO CERKNICE ZA
LETO· l972 ·
- OBCINSK A SINDIKALNA SAHOVSKA LIGA
- DVOBOJ SD-<:ERK.NICA : SD

VLAKA

-

TURNIR SLOVENSKIH
MEST - KOPER

Letosnji turnir za p r venstvo
Cerknice je bil eden izmed najmocnejsih do~Jej , saj so na nj em

Sr diti boj~ na sabovskem prvenS!VU Cerknica

h ovskim drustvom ULAK.A iz Starega trga pri Lozu. Desetclanski
ekipi sta odigrali hitropotezni
dvoboj p o seveniskem sistemu
(vsak clan ekipe je igral z vsemi
iz nasprotne). Zmagali so domacini z visokim izidom 71: 29. Poraz gostov je vendarle casten, saj
je bil to n jihov p rvi poizkus v
tern nacinu igranja. Obe drustvi
zelita organizira ti se vee takih in
podobnih tekmovanj , kar je v
obojestranskem interesu - se posebno SD Ulaka, ki se zeli kar
n ajhit reje uveljaviti in vkljuciti
v sistem tekmovan j v okviru Notranjske sahovske zveze.
Najuspesnejsi pri domacinih
so bill:
M. Winkler 8,5 tock (od 10 m ogocih), I. Stefan., S. Turk., B. Seb alj , M. Mlinar po 8 t ack itd.
Najuspesnej§i pri gostih so bill:
J . Juvancic 6,5 tock, J . Perusek
5 tock, F. Plos, M. Bozic 4 tocke
itd.
z manjsimi izjemami sodelovali
najboljsi sahisti Cer knice. Za cetek j e p okazal, da favoritom tokrat ne b o la'hko, saj so n a sprotniki prav nanje s podvojeno m ocjo usmerili svoje sahovsko znanje. Manjsa ali vecja pr esenecenja so hila neprestan a. Vecje izkustvo, pa tudi sp ortna sreca sta
odlocali o vr stnem redu tekmovalcev, kar velja predvsem za
zmagovalce turnirj a (sest prvo'p lasiranih).
· Anton Krasevec je tokr at dokazal, da ze vrs to let sodi med
hajmocnejse igralce v oh Cini. ·Njegov uspeh j e zasluzen, nekoliko
manj pa t ockovna r az1ika pred
zasledovalci. Lanski prvak Ivo
Stefan in prvak No tranjske Anton Simicak sta si p rivoscila nekaj nepotrebnih spodrsljajev.
Zbrala sta - enako stevilo t ock,
njuno uvr stitev pa je odlocil b oljsi uspeh proti zmagovalcem.
Vrzel za prvo trojk o, ki je b ila
znacilna za vsa leta doslej, se polagoma manjsa. Janez Br e5ar je
presenetil z doslej najzrele,iso igro.
Skoda, da sta Joze Simicak in
Sergej Turk v finiSu, ko sta b ila
n a pragu svojega najvecjega
.uspeha, mocno popustila in koncno le se p ris tala m ed zmagovalci
_(na d 50 Ofo osvojenih tock). Miro
Mlinar, Branko Sebalj, Miro Z.unic, J anez Otonicar in drugi so
igrali v okviru svojih m oznosti.
Z vecjo zavzetostjo in z resnejsim pristopo m k sahu njihovi
uspehi v prihodnje ne bi smeli
izostati. Stir je prvoplasirani so
si p ridobili pravico nastopa n a
sahovskem prvenstvu Notranj ske.
I. OBCINSKA SINDIKALNA
SAHOVSKA LIGA
Pobuda Sahovskega drustva
Cerknice, ki ima v svojem programu zahtevo po m noZicni razsiritvi sahovske igr e, je postala
ob razumevanju obcinskega sindikalnega sveta uspe~na. Pod njegovim pokrovit eljstvom in v organizaciji SD Cerknica j e bila
prvic izpeljana obcinska sindikalna sahovska liga. Razpisovalec je
naslovil vabilo za t o tekmovanje
vsem sindika lnim organizacijam
v obcini. Sodelovanje je bilo
manjse od pricakovanega (sedem
ekip), cemur je bil glavni vzrok
nezainteresiranost
sindikalnih
vodstev za to dejavnost. Zato so
raje odgovorili na razpis negativno, kot da bi se potrudili sestaviti svojo ekipo (stiri clane).
Tekmovanje je teklo po enojnem liga - sistemu Za glavne
favo rite so veljali Brest, Kovinoplastika in Sob Cerknica.
Brest in Kovinoplastika s ta bojevala bitko vse do zadnjega kola,
ekipa obcinske skupscine pa ni
upr avicila napovedi - predvsem
zaradi slabSih igralcev na zadnjih
dveh ploscah. Poleg K ovinoplastike je z dobro igro presenetila
predvsem ekipa BREST A - SKS,
ki se je uvrstila pred ekipo obcinske skupscine.

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cer knica . Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
uredni§ki odbor: Vojko Harmel,
Vinko Mahne, Franc Mlakar, Joze Klanw , Danilo Mahne, Franc
Mulec, Dubrovka Pazic, .Miha Se·
p ee, Franc Strukelj , Dusan Trotovsek in Zdr avko Zabukovec. Tiska Z.el. tiskama v Ljubljani

KONCNI VRSTNI RED:
1. Br est - I.
18,5 tock
2. Kovinoplastika I.
18 tock
3. Brest - SKS
13,5 tock
4. Sob Cerknica
13 tock
5. Brest - TP Cerknica 9,5 tock
6. Br est - TP Martinja k 7 tack
7. Kovinoplastika II.
4,5 tock
Za zma govito m ostvo so nastop ili:
Ivo Stefan (5), Marjan Miletic
(2,5), Marjan Winkler (6) in Miro
Mlinar (5). Najuspesne jsa tekmovalca lige sta bila Krasevec (Sob)
in Winkler (Brest !.), ki sta osvojila za svoji m esti vseh 6 m ogocih tock.
Ob zakljucku je pokrovitelj podelil lepa pokala, diplome, priznanja in n agrade.
Tekmova nje j e usp elo. :2:elja
vseh _pa je bila, da bi hila ·liga
p rihodnje leto bolj mnozicna .

Dvoboj SD Cerknica :
SD Ulaka (Stari trg)
SD Cer knica je organizirala
d voboj z novo ustanovljenim sa-

TURNIR SLOVENSKIH MESTNa letosnjem tradicionalnem
hitropoteznem tui':?lrj';l slo~en
skih mest v Kopru Je bllo 39 sest
clanskih reprezentanc slovenskih mest . To je najholj mnoZicna sahovska prired itev v r epubliki. Cerknico je na t eh t ekmovan jih zastopalo Sah ovsko drustvo,
ki pa je tokra t nastopilo z manjsimi m ocmi. Oslabljena ekipa ni
imela moznosti za vidnejsi uspeh
(35. mesto), nahrala p a si je veliko potrebnih izkusenj . .
SD Cerk.nica je med ligaskimi
klubi v Sloveniji eno izmed red' kih, ki jim hitropotezni sistem
t ekmovanja ne us treza. Z vrsto
takih tekmovanj pa bo mogoce
odpraviti tudi to pomanjkljivost.
Za Cerknico so n astopili:
T. Krasevec (7,5), T. Simicak (6,5),
J . Bresar (5,5), M. Mlina r (6), B.
Sebalj (5), M. :2:unic (0), J. Otonicar (3).
ZmagCila je Ljubljana s 47 'toc'kami p red Kocevjem 46,5, Domzalami 43,5 in drugimi.

KINO V AP.RILU
S prvim aprilom bodo vecerne
predstave ob 20. uri!
1. aprila ob 20. uri - nemski film
Zakladi Aztekov. V tern napetem filmu bomo sledili iskalcem bajeslovnega zaklada v Mehiko. V glavni vlo·
gi Lex Baxter.
2. aprila ob 16. in 20. uri - arne·
riski film Most pri Remeganu. Druga svetovna vojna se bliza koncu,
edina ovira na poti proti Nemciji pa
je most, ki ga sovraznik trdovratno
brani. V glavni vlogi George Sayal.
3. aprila o 20. uri - ameriski film
Krvava Mary - agent 007. Kriminalka, ki vas bo drzala v napetosti
do konca.
6. aprila ob 20. uri - italijanski
film Blaznost. V samotni viti ob mor·
ju se poizkusa bogatas resiti svoje
ljubimke. V glavni vlogi Carroll Baker.
8. april a ob 20. uri in 9. aprila ob
16. uri - ameriski fUm Okrad l svojega bliznjega. Film prikazuje velik
rop diamantov v Avstriji. V glavnl
vlogi Rock Hudson.
9. aprila ob 20. uri - ameriski film
Rebus. Mody Jeff se znajde v nepri·
jetni akciji, v kateri mora sodelo·
vati z gangsterji in policijo. V glavni
vlogi Lavrence Harvey.
10. aprila ob 17. in 20. uri - ameriski film Abot in Castelo s recata
duhove. Stara mojstra s meha nas
bosta zopet zabavala z enim izmed
svojih komicnih filmov.
13. aprila ob 20. uri - angleski
film Rodil se je upornik. Film prikazuje zgode in nezgode mladega
novoporocenega para.
15. aprila ob 20. in 16. aprila ob

'16. uri - nemski film Hura, sola
gori ! Peter Aleksander in Heintje
nas bosta zabavala v komediji, polni
smeha in pesmi.
16. aprila ob 20. uri - ameriski
film Rio Bravo. John Wayne se nam
bo tokrat predstavil kot upokojeni
polkovnik, ki obracunava s tolpo
zlocincev.
17. aprila ob 20. uri - italijanski
film Verjetno - najverjet neje. Zgod·
ba o dveh dekletih, ki prvic nastopita sluzbo v velemestu. V glavni
vlogi Claudia Cardinale.
20. aprila ob 20. ·uri - ameriski
film Zaljubljene zens ke. Film za za·
htevnejse gledalce; drama, posneta
po znanem romanu D. H. Lawrencea.
22. aprila ob 20. uri - ameriski
film Odsev ljubezni. Pretresljiva dra·
rna 0 cloveku, ki v trenutkih dusev·
ne krlze pobije svojo druzino.
23. aprila ob 16. in 20. uri- ameriski film Mrtev ali ziv. Film govori
o revolverasu, ki se noce predati
oblastem.
24. aprila ob 20. uri - ameriski
film Vrnitev v Batan. Film nas bo
seznanil s teskimi boji med zavez·
niki in Japonci na Batanu. V glavni
vlogi John Wayne.
27. aprila ob 20. uri - ameriski
film John in Mary. Film govori o
prvih spolnih izkusnjah mladih !judi.
V glavni vlogi Rustin Hoffman.
29. aprila ob 20. uri - francoski
film Hibe rnatus. Luis de Funis nas
bo zopet zabaval v svoji komediji.
30. aprila ob 16. in 20. uri - francoski film Cas volkov. Zagrizen boj
med vodjo podzemlja in policijo. V
glavni vlogi Robert Hossein.

V SPOMIN
1. m arca 1972 je v starost i kom aj 36 let podlegel zahrbtni bolezni nas sodelavec SLAVKO MI H E LCIC. Nihce si ni mogel niti
zamisliti, da bo s]Jlrt mocnejsa
od njegove volje do zivljenja, posebno pa se zelje, da bi zivel in
.!lal med n ami.
Clan nase delovne skupnosti je
bil vee kot 12 let. Ves t a cas je
bil marljiv, sk romen, posten in
tovariSki. S Slavkovo smrtjo je
Delovna skupnost
Tovarne pohistva St ari tr g

28. janu arja je kolektiv Tovarne pohiStva Mar tinjak izgubil svojega dolgoletnega clana ROKA
MATIJO iz Grahovega. St ar je bit
komaj 44 let.
TovariS Rok je bil v nasi tovarni zaposlen od maja 1949. leta
Njegovo zadnje delovno mesto Je
bilo pri strufnici. Ves cas si je
pri svojem delu po svojih moeeh
prizadeval, da je izpolnjeval zah·
tevane naloge.
Delovna skupnost
Tovarne pohistva Martinjak

