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31. JANUAR 1973 

brestov 
• 

lasilo delovne sku 

VkljuCujemo se v proces stabilizacije 
PLAN ZA LETO 1973 V JAVNI RAZPRAVI 

Predlog plana za leto 1973 je pripravljen v skladu z metodolo
gijo planiranja, s statutarnimi dolocili podjetja in z naceli samou
pravnega dogovora. Plan temelji na tehnicno-tehnoloskih zmoinostih 
proizvodnih kapacitet, trinih predvidevanjih plasmaja po posamez
nih tr:Wlcih in izdelkih ter sprejetih stamcih stabilizacije narodnega 
gospodarstva. Tako se pojavlja plan kot izhodisce ciljev podjetja in 
mobilizator vseh sil za doseganje predvidenih rezultatov. 

Plan za leto 1973 vsebuje tudi jetja. Komunisti Bresta so se na 
ukrepe za izpolnjevanje plana, zboru odlocili za aktivno sodelo
kar pomeni, da je plan obenem vanje v izpolnjevanju plana. Za
tudi stabilizacijski program. Pre- kljucki zbora komunistov ne sa
dlog plana za leto 1973 je pri- mo, da obvezujejo vse komuniste 
pravljen tako, da se v javni raz- k aktivnemu vkljucevanju za do
pravi izoblikujejo najustreznejsa sego planskih ciljev, temvec po
stalisca in predlogi, ki obvezuje- stavljajo pred komuniste tudi 
jo slehernega delavca za izpolnje- konkretne naloge in roke (prom
vanje postavljenih ciljev. ptna nabava, zamenjava neaku-

Glede na morebitne spremem- mulativnih izdelkov, priprava no
be zakonskih dolocil s podrocja vega programa in podobno). 
gospodarstva, zlasti pa na verjet- Da bi bil predlog plana bolj 
ne spremembe cen repromateri-
alov in gotovih izdelkov, je plan razumljiv, prikazujemo najvd-
postavljen tako, da je mogoca nejse postavke plana za Ieto 1973. 
hitra prilagoditev spremembam. Predvideni obseg proizvodnje 
S tern smo omogocili to, da po- za Ieto 1973 je 318.976.000 dinar
stane plan instrument gospodar- jev in je za 14 ~/o viSji od doseze
jenja in upravljanja. Zavedati se nega obsega proizvodnje v letu 
moramo, da je nacrtno poslova- 1972. Osnovna znacilnost obsega 
nje uspesnejse od stihijskega in proizvodnje za leto 1973 je hitrej
da so za tako gospodarjenje za- sa rast v finalni proizvodnji. 
interesirani vsi upravljalci. Zlasti Struktura .proizvodnega plana je 
so v sistemu decentralizacije in u- pripravljena tako, da omogoca 
veljavljanju temeljnih organizacij trlno usmeritev poslovnih enot, 
zdruzenega dela pomembne ugo- ugodno izkoriseanje proizvodnih 
tovitve razlik med predvidenimi in tehnoloskih kapacitet, koope
in dejanskimi ucinki v vseh fazah racijsko sodelovanje med poslov
tehnoloskega procesa. nimi enotami in zunanjimi part-

Dosedanja javna razprava o nerji ter racionalizacijo potreb
planu je dala nekaj zelo dobrih nih obratnih sredstev in stroskov 
predlogov za ucinkovitejse gospo- poslovanja. Po posameznih po
darjenje v Ietu 1973. Ti predlogi slovnih enotah predvideni asorti
so se izoblikovali predvsem na ment omogoca specializacijo pro
razpravi o predlogu plana na izvodnje in zaokrozeno celoto na 
zboru komunistov celotnega pod- ravni podjetja. 

Poslovno uspesnost 
za stabilizacijo 

Letosnji plan sprejemamo v zaostrenih pogojih stabilizaci je na
sega gospodarstva. Hotelo ali ne, se mora vsako gospodarstvo pridru
iiti splosnim prizadevanjem za ureditev nase ekonomike, za uskladi
tev potrosnje s proizvodnostjo, za okrepitev temeljev, na katerih bo
mo gradili zanesljivejso zgradbo jugoslovanskega gospodarstva. 

Vsak bo moral nekaj prispevati: vsako podjetje in vsaka usia
nova, tudi vsaka drutbena skupnost in vsak posamemik. Za to je po
skrbel te zakon. 

Da bi Brest cimprej splaval iz pogojev stabilizacije v resnicno 
slabilno gospodarsko organizacijo, da bi si delovna skupnost zago
tovila socialno varnost in blagostanj e in da bi se tudi prihodnji eks
panziji podjetja cim manj poznalo obdobje prehodnih zaostrenih po
gojev, so komunisti poleg drugih ukrepov, ki jih zajema plan, delov
ni skupnosti predlagali tudi konkretni prispevek vsakega posamez
nika. Kolektivi naj bi se po tem predlogu odpovedali poslovni uspes
nosti za leto 1973 in tako z okroglo 300 milij011i dinarjev obcutno po
vecali kvalitetna obratna sredstva, s tem pa pripomogli tudi k usmer
janju ostanka dohodka v investicije. 

Najstevilnejsi kolektiv BREST A, Tovarna pohistva Cerknica, je 
ob sprejemanju plana prvi spremenil predlog v sklep in obvezo. V 
teh dneh jim sledijo vsi drugi kolektivi. 

Predvidena struktura proizvod-
nje je naslednja: 

- finalni izdelki 79 o;, 
- primarni izdelki 16 °/o 
- drugi izdelki 5 ' /o. 
Plan prodaje temelji na predvi

deni tdni zmogljivosti in proiz
voclnih rezultatih. Struktura pro
daje za leto 1973 predvideva 67 °/o 
celotnega plasmaja na domace 
triisce in 33 °/o na zunanja trZi
sca. 

Vsekakor je treba prieakovati 
manjso konjukturo v prodaji po
hiStva na domacem trgu in s tem 
zaostritev konkurence. To pome
ni, da bo pred prodajno slufbo 
tezka naloga, vendar pricakuje
mo, da bomo s kvalitetno obdela
vo trga in z boljso kvailteto v 
proizvodnji dosegli postavljene 
cilje. Eden izmed pogojev za pla
sma je tudi zagotovitev ustrezne 
vsote potrosniskih kreditov zla
sti za prodajo v sosednje repub
like. 

Izvoz je predviden v visini 
5.313.000 dolarjev, od tega 76 °/o 
na konvertibilna podrocja in 20 •to 
na klirinska podrocja. Klirinsko 
podrocje postaja vedno bolj za
nimivo, zato si prizadevamo pove
cati prodajo na tern podrocju. 

Leto 1973 je prakticno prehod
no obdobje plasmaja v izvozu, 
ker bomo z nastopi na razstavah 
v tujini in s pripravo dodatnega 
lastnega programa, prilagojenega 
za izvozna tdisca, v naslednjih 
letih zagotovili vecji izvoz. 

Celotna konstrukcija financnih 
rezultatov je rezultat proizvodnje 
in prodaje ter ovrednotenih stro
skov poslovanja. Celotni dohodek 
je planiran na 304.041.000 dinar
jev, medtem ko je dohodek pod
jetja ali novoustvarjena vrednost 
planirana na 109.931.000 dinarjev. 
To pomeni, da znasa dele! dohod
ka v strukturi celotnega dohodka 
36,1 °/o. Opozoriti moramo, da 
konstrukcija celotnega dohodka 
temelji na sedanjih nespremenje
nih prodajnih cenah. 

Predlog plana za leto 1973 vse
buje vse obveznosti podjetja, raz
clenjene po mestih nastajanja in 
po nosilcih, tako da so rezultati 
akumulacije po poslovnih enotah 
dejansko odraz njihovega poslo
vanja. 

Poprecni osebni dohodki na za
poslenega so predvideni v znesku 
1.796 din, kar pomeni, da bi ob 
normalnem doseganju planskih 
rezultatov in normativov porasli 
za 46/o. Vsako preseganje planskih 
pokazateljev proizvodnje pogojuje 
tudi porast osebnih dohodkov za
poslenih. Osnovno nacelo plana 
v zvezi z osebnimi dohodki je, da 
osebni dohodki narascajo nekoli
ko pocasneje od rasti produktiv
nosti dela. To nacelo je v skladu 
z razvojem celotnega druzbenega 
razvoja in delitve drllZbtmega 
proizvoda. 

Glede na zakonsko dolocilo o 
moznostih investiranja in o zago
tovitvi trajnih obratnih sredstev 

Zavest, da je vsak od nas del BRESTA, da smo vsi skupaj Brest, 
da stabilnost na.Sega gospodarjenja in nasa ter nasih otrok socialna 
gotovost zavisijo najvec od nas samih - je se enkrat kot te toliko
krat v 25 letih prevagala tisto, kar je v nas trenutno - potrosniSke-
ga in sebicnega. J. Praprotnik Delovna skupnost Bresta je pripravljena prispevati za stabilizacijo 

se pojavlja v planu kot tefavno 
vprasanje zagotovitev potrebnih 
obratnih sredstev za nemoten po
tek poslovanja. Na tern podrocju 
smo pripravili vrsto ukrepov za 
sanacijo obratnih sredstev, ven
dar bo treba zagotoviti tudi do
datne vire financiranja. To vpra
sanje je ozko povezano z zagoto
vitvijo potrosniSkih posojil, s el
mer bi povecali prodajo in z ve
liko disciplino na podrocju vseh 
zalog v podjetju. Ugodnejse sta
nje zalog je osnovni cilj vseh pri
stojnih slufb v Brestu. Iz predlo
ga plana za leto 1973 lahko skle
pamo, da bo 1973. leto naporov 
za aktivno vkljucevanje podjetja 
v stabilizacijski proces. Zato je 
racionalizacija stroskov in splos
no varcevanje osnovna naloga 
vseh zaposlenih. Planski cilji in 
obveznosti pa nas tesno povezu
jejo na vseh stopnjah poslovnega 
procesa. 

B. Misic 

Iz vsebine: 
PROGRAM KADROVSKE POLI
TIKE V OBCINI CERKNICA -
PRED USTANAVLJANJEM TO
W - NOV PRAVILNIK - 0-
SEBNI DOHODKI V LETU 1972 
- DELOVNI OBRACUN SINDI
KATA- VPLIV PROIZVODNJE 
NA STROsKE IN PRODAJNO 
CENO. 
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Program kadrovske politike v obCini Cerknica 
Komisija za programiranje pri skupscini obcine Cerknica je iz

delala program kadrovske politike v obcini za obdobje 1972-1976, 
ki je sestavljen na podlagi razclenjenih kadrovskih planov organi
zacij zdrufenega dela, pri eemer je komisija upostevala tudi aktualne 
ugotovitve in smernice 19. in 28. seje CK ZKS in resolucijo skupscine 
SRS o kadrovski· politiki. 

Ker bo v februarju program kadrovske politike v javni razpravi, 
objavljamo nekatere izvlecke iz tega gradiva; v celoti ga namrec za
radi precejsnjega obsega ni moe objaviti. 

v preteklih letih se v nasi drui- intenzivno zajernajo procesi teh
beni skupnosti ni dajal potreben noloske revolucije, ki dinamicno 
poudarek vzgoji in izobrazeva- spreminja vsebino ekonomskega 
vanju, kot ga le-ta zalsu:Zi. Stari in drufbenega Zivljenja. Osnova 
administrativno-planski sistem je temu procesu so mno:Zieni znan
bil ukinjen in preteklo je vee let, stveni, tehnieni, tehnoloski in or
ko prakticno nismo imeli nobene- ganizacijski dosezki ob hitrem 
ga sistema planskega usmerjanja porastu obsega, kvalitete in speci
oziroma usklajevanja v tej dejav- alizacije strokovnih kadrov. Raz
nosti. Neskladnosti med solst- voj izobrazevanja vseh cloveskih 
vom nasploh in dru:Zbenimi po- potencialov, se posebej pa stro
trebami so se poglabljale in za- kovnega kadra, postaja odloeilni 
cele povzrocati deformacije, ki faktor v gospodarski tekmi, kjer 
niso sprejemljive za socialisticno uspevajo tisti gospodarski orga
dru:Zbeno ureditev. nizmi, ki uspevajo v optimalni 

Vse to je imelo svoj odraz tudi poslovni mobilnosti in strokov
v nasi obcini, ko je druzbena nosti kolektiva. 
skrb za vzgojo in izobrazevanje 
slabo organizirana in je slonela 
bolj ali manj na zagnanosti nosil
cev razvoja posameznih gospo
darskih organizacij. 

V smislu smernic 19. in 28. seje 
CK ZKS morajo dru:Zbeno-politic
ne skupnosti skupno s samou
pravnimi interesnimi skupnostmi 
in organizacijami zdru:Zenega de
la prevzeti odgovornost za sklad
nost med vsebino in obsegom izo
brazevanja, na podlagi programi
ranih ciljev razvoja. Temu je tre
ba prilagoditi tudi ucne nacrte 
vseh stopenj in oblik izobrafeva
nja zlasti od osnovnosolske na
vzgor. 

Spoznanje o neizbeznosti pre
obrata v sistemu vzgoje in izobra
zevanja in da so usposobljeni 
kadri primarna vrednost, se ni 
zajelo prav vseh nosilcev druzbe
nega razvoja v obcini. Opazni so 
se primed stagnacije in dokaj 
mocne prevlade rutinerstva in 
grupno lastniske miselnosti, ki z 
relativnim obvladovanjem teko
cih nalog uveljavlja nacelo: kon
kretno, prakticno znanje! S tern 
se zozujejo moznosti za uveljav
ljanje mlajsih kadrov s teoretic
nim znanjem, ki pa se nimajo 
prakticnih izku5enj. Taksna mi
selnost j e tudi v konkretnih druz
beno-ekonomskih pogojih stabili
zacije zozena predvsem na skrb 
za tekoco proizvodnjo, prodajo 
in na osebne dohdke. V tern se 
manifestira poslovna usmeritev 
na tekoce, kratkotrajne cilje, kar 

Za .programirani razvoj gospo
darstva v nasi obcini so zato ze
lo pomembni: organizacija, obli
ke, obseg, kvaliteta, cena in de
lovno okolje kot elementi, od ka
terih zavisi ucinkovitost v prido
bivanju znanja. Ob tern je treba 
posebej upostevati, da je kadrov
ska osnova, iz katere prihajajo 
kadri v gospodarstvo, relativno 
mlada in brez tradicij, kar nare
kuje poglobljeno in pospeseno i
zobrazevanje. 

Kadrovski plani predvsem vee
jib delovnih organizacij so sicer 
napeti, vendar v globalu pred
stavljajo minimum pokrivanja 
potreb za uresnicevanje kvalitet
nih ciljev razvojne politike. Ob 
organiziranem naporu so plani 
izpolnjivi. Nekoliko tezje bo pri· 
dobivanje predvsem specialistov 
za raeunalniSko tehniko, eko
nomske vede, marketing in viso
kih profilov za poslovno vodstve
ni kader, ker so zmogljivosti izo
brafevanja v republiki premajh
ne. 

Kadrovski plani delovnih orga
nizacij v obcini so usmerjeni na 
pridobivanje strokovnih profilov 
ob zadovoljivi pripr_avljenosti 
kolektivov za financiranje izobra
zevanja. Ni pa izdelanili sistemov 
za sistematicno strokovno ugo
tavljanje, izobrazevanje m pre
kvalifikacijo delavcev v sami pro
izvodnji. Plani tudi ne predvide
vajo strokovnega izpopolnjeva
nja kadrov v tujini. 
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Za nove kadre so potrebna tudi stanovanja 

je se zlasti v sedanjem inflacij
skem ciklusu problematicno. 

V gradivu je zatem krajsa oce
na kadravskega polozaja v druz
benih sluzbah, saj kadrovskega 
programa za to podrocje se ni 
bilo mogoce izdelati zaradi neka
terih reform v solstvu in reorga
nizacije v obcinski upravi. 

SR Slovenija in z njo tudi na
sa obeina (15. po rangu ND) bo 
s samoupravnimi dose2:ki srednje
rocnega programa dosegla stop
njo srednjerazvitih driav. Vse 
znanstvene raziskave potrjujejo, 
da poleg razvitih tudi te drlave 

Odhajanje strokovnega kadra 
je preveliko. Sarno v gospodar
stvu je v zadnjih dveh letih prislo 
srednjih 68, viSjih in visokih kad
rov 27, odslo pa s srednjo 26, z 
visjo in visoko 19 (podatki Zava
da za zaposlovanje). ~e vecji o
sip strokovnega kadra pa je v 
druzbenih slu:Zbah. Med vzroki 
navajajo: dislociranost nasih pod
jetij od centrov, diplomant se na
uci in si prebere boljso lokacijo, 
neustrezni delovni odnosi, odpor 
dolocenih rutinckih sredin do vis
jib in visokih profilov, tefave pri 
uveljavljanju, slabo pocutje v 
kraju (nizek dru:Zbeni standard), 

osebni dohodki, stanovanjski pro
blem! in drugo. 

To povzroca veliko skodo go
spodarstvu in druibeni skupnosti. 

Delez strokovnih profilov, zapo
slenih v nasem gospodarstvu, je 
sedaj v velikem deficitu. To ka
ze tudi kadrovska struktura v go
spodarstvu nase obcine primer
jalno z gospodarstvom v SRS, po
sebej pa se primerjava stanja v 
industriji. Pa tudi ob polni reali
zaciji predvidenih planov homo 
se vedno·. v velikem zaostajnju za 
republiskim poprecjem. 

Struktura v gospodarstvu 

1972 1972-1976 
Kvalifikacija Obl!.lna SRS Obfina SRS 

Priufeni 65,8 51,8 58,8 34,5 
Kvallficirani 23,8 35,0 26,9 43,7 
Srednja 8,8 10,0 10,4 13,8 
Vi~ja 1,0 1,3 2,0 4,0 
Visoka 0,6 1,9 1,9 4,0 

Struktura v industriji 

1972 1972-1976 
Kvalifikacija Obfina SRS Obclna SRS 

Priuceni 71,8 60,3 64,5 43,3 
Kvaliflcirani 18,0 28,2 20,2 35,4 
Srednja 8,5 8,7 10,9 13,1 
vgja 1,2 1,2 2,3 4,0 
Visol<a 0,5 1,6 2,1 4,2 

Opomba: Ocena strukture v SRS: 
Zavod za planiranje SRS. 

Velike nalozbe v zadnjih nekaj 
letih v tehnicno in tehnolosko 
modernizacijo nase industrije 
problem pomanjkanja strokovne
ga kadra se toliko bolj zaostru
jejo. 

Sledi prikaz ka:drovskega polo
zaja v posameznih organizacijah 
in v gospodarstvu obcine. Na os
novi tega je v zakljucnem delu 
zacrtan program kadrovske poli
tike. Ta del objavljamo v celoti. 

Naravni prirastek v obcini 0,30/o, 
zaposleni v gospodarstvu, nadalj
nji ceprav zozeni proces razsloje
vanja, predvsem pa obseg 190 u
cencev, ki vsako leto koneujejo 
osemletko, predstavlja v nasi ob
cini osnovo za organizirano u
smerjanje izobrazevanja vse do 
visokih sol. 

Analize kafejo, da sedanja stru
ktura kadrov ter pritok strokov
no izobrazene mladine zagotavlja 
minimum pri uresnicevanju pro· 
gramiranih kvalitetnih ciljev. Za
to je treba skladno s smernicami 
resolucij CK ZKS in skup8cine 
SRS ter srednjerocnega progra
ma obcine zastaviti druZbeno ak
ci.io vseh nosilcev razvoja, delov
nih organizacij in druzbeno poli
ticnih skupnosti za sistematieno 
in organizirano povecevanje izo
brazevanja. 

V tern okviru bo zlasti nujno: 
- Z druzbenim dogovorom je 

treba ustanoviti samoupravno in
teresno skupnost za koordinacijo 
in obvladovanje predvsem osnov
nosolskega, poklicnega in sred
njesolskega izobrafevanja ter izo
brazevanja odraslih v obcini. Ta 
organ naj bi samoupravno pove
zoval organizacije zdruzenega de
la, Sklad Janeza Hribarja, TIS, 
DU in Zavod za zaposlovanje 
(morda tudi otrosko varstvo 
kulturo in telesno kulturo). ' 

Ta organ naj bi bil nosilec pla
niranja in izpolnjevanja dogovor
jene politike iz te dejavnosti. 

Temu organu je treba zagoto
viti minimalni (1- 2), vendar stro
kovno in druZbeno kvalificiran 
kader (organizator, psiholog). 

Z dru:Zbenim dogovarjanjem je 
potrebno doseci predvsem: 

a) organiziranje tistih oblik izo
brazevanja, ki so v interesu vseh 
nosilcev razvoja, 

b) krepitev stipendijskih skla
dov za te potrebe izobrazevanja, 

c) izpolniti in objektivizirati 
merila za podeljevanje stipendij, 

d) z upostevanjem perspektiv
nih potreb uveljaviti vecje moz
nosti studijskih posojil, 

e) oblikovati sisteme spremlja
nja, motiviranja in usmerjanja u
cencev zadnjih letnikov osemlet· 
ke, 

f) da kadrovska politika posta
ne temeljni element, nacrtovanje 

kadrov pa sestavni del srednje
roenih in dolgorocnih programov, 

g) uskladiti kriterije za uspes
no uveljavljanje sistema reelek
cije in rotacije, kar naj bi naee
loma veljalo za delovna mesta, iz 
katerih se usmerja delo dntgih 
delavcev, 

h) dogovor o delovnih mestih, 
za katera so potrebne ,poleg stro
kovnih tudi moralno politicne 
kvalitete in drugo. 

- Na podlagi predhodne anali
ze je treba sodelovati pri vzposta
vitvi medobcinskega solskega 
centra v Postojni za poklicno in 
srednjesolsko izobr~e:vanje 
skladno s temjami nosilcev raz
voja v obcini. Kafe se potreba 
zlasti za lesne, strojne, gostinske, 
administrativne in ekonomske 
tehnike ( ee tehnicni oddelki ne bi 
mogli biti vee ob podjetjih). 

- Potrebno je, da vsi nosilci 
kadrovske politike stalno proueu
jejo svojo kadrovsko strukturo 
ter jo prilagajajo potrebam ra
zvoja, interesom delovnega kolek-

Po novi cesti - novi kadri? 

tiva ter nalogam in vsebini dela. 
V ta namen je treba stalno izpo
polnjevati sistemizacijo delovnih 
mest in skrbeti, da so v njenem 
okviru jasno nakazani kriteriji, 
nacini in moznosti za napredova
vanje zaposlenih. 

- Dru:Zbeno ekonomsko izobra
zevanje naj obvezno postane se
stavni del strokovnega izpopol
njevanja vse hdelavcev, kar naj 
bi zagotovili s statuti. Na tej po
dlagi je treba v vsaki TOZD iz. 
delati letni plan vsebine, oblik in 
izvajalnih postopkov za posamez
ne kategorije delavcev. 

- Optimalno zaposliti strokov
njake je naloga, ki jo postavlja 
dinamika prihodnjega razvoja. To 
je treba doseci z izboljsanjem 
momosti za uveljavljanje in iz
koriScanje znanja, z uporabo me
tod intenzivnega gospodarjenja, z 
boljso organizacijo dela, z ustre
znim delovnim vzdusjem, z res
nicnimi samoupravnirni odnosi 
in z ustreznim nagrajevanjem, pri 
cemer imajo pomembno vlogo 
strokovnjaki sami. Ob tern je 
treba organizirano poskrbeti za 
ustrezno delo za ljudi, katere naj 
'!_>~ zamenjali! s tern da se omogo
Cl posameznikom v polni meri u
veljaviti svoje znanje in izkusnje. 

- Nujno je, da se objektivno 
analizirajo vsi pogoji in resno loti 
organizirano odstranjevati vzro
ke za fluktuacijo strokovnega ka
dra in ustvarjati taksne pogoje 
za novodosle, ki bodo zagotavljali 
stalnost. Notranje vzroke oziro
ma pogoje naj razre5ijo delovni 
~olekti~i, zunanje pa organizaci
]e zdruzenega dela skupno z d ru:Z
ben? p~litieno skupnostjo prek 
druzbemh dogovorov in samou
pravnih sporazumov. 
. - D? k~nca leta 1973 je treba 
IZdelah ozJ.rOma revidirati anali
ticno oceno delovnih mest v vsaki 
TOW v obcini stern, da se odloc
no p_oglobi . ~ahtevnost po stro
kovmh prof1hh za tekoce naloge 
predvsem pa za kvalitetno obvla: 
dovanje razvojnih ciljev. Posebni 
poudarek je treba dati tistim de
lovnim mestom, iz katerih se u
smerja delo drugih delavcev, ta
ko v pogledu strokovnosti kot 
moralno politicnih kvalitet. 

- Samoupravna organizacija 
dela v razmerah moderne tehno-

BRESTOV OBZORNIIl 

logije zahteva za izpolnjevanje 
vodilnih funkcij sirok profil kad
rov, ki imajo znanje z razlicnih 
podroejih. Jzkoristiti je treba pri
pravljenost univerze, da se reali
zira ustrezni interdisciplinarni 
studij za kadre na vodilnih delov
nih mestih in v kadrovskih sluf.. 
bah. 

- V vsaki organizaciji zdruze· 
nega dela in ustanovi je treba iz
delati in uveljaviti sistem izpopol
njevanja znanja strokovnih kad
rov z uporabljanjem razlicnih ob· 
lik, kot so strokovna posvetova
nja, seminarji, izredni studij 
vkljucno s postdiplomskim izo
brafevanjem. 

- V delovnih kolektivih je tre
ba organizirati stimulativni si
stem izobrafevanja in prekvalifi· 
kacij delavcev v neposredni pro
izvodnji. Za manjse delovne eno
te to lahko opravlja Delavska u
niverza, ki jo je takoj organizira· 
ti. 

- Pripravnistvo, ki je postalo 
bolj ali manj formalna oblika za 

preizkus oziroma vpeljavo v red
no delo, je treba uveljaviti kot si
stem v vseh TOZD in za vse sku
pine poklicev z zagotovitvijo stro
kovno kvalitetnega in humanega 
mentorstva. 

- Sistem stipendiranja je tre
ba oblikovati tako, da cimbolj za
interesirajo stipendista za ucni 
program, na visjih in visok.ih so
lab pa se posebno za znanje tujih 
jezikov. 

- Potrebno je, da vsi nosilci 
kadrovske politike vzdrlujejo tes
ne stike s solami in z njihovirni 
stipendisti in vzpostavijo medse
bojno zainteresiranost. 

- Bolj spodbudno je motivi
rati, nagrajevati in popularizirati 
clane delovne skupnosti za teh
nicne izboljsave in novatorstvo. 

- Sklad Janeza Hribarja je 
treba oblikovati predvsem tako, 
da bo samoupravno zdruzeval so
lidarnostna sredstva za stipendi
ranje kadrov za potrebe dru:Zbe· 
nih sluzb v obeini. 

- Zagotoviti je treba kvalitet
no kadrovsko dejavnost v organi
zacijah zdruienega dela, ki naj 
zavzame prioritetno mesto med 
lsuzbami. Poleg pogojev in rezul
tatov dela mora biti primama 
skrb za delavca - cloveka. Po
globljene naloge izobrazevanja in 
skrb za kadre ne bodo izvajane 
brez kvalitetnih kadrovikov v 
TOZD. 

- V prihodnjih letih je treba 
intenzivirati delo na izpopolnje
vanju izobrazevalnih oblik pri 
vseh nosilcih kadrovske politike 
v obeini. Izobrazevalni sistem 
mora skladno z osnovnimi smer
nicami 19. in 28. seje CK ZKS za
gotoviti vzgojo strokovno in 
druzbeno razgledanih novih gene
racij kot nosilcev prihodnjega sa
m~upravnega socialisticnega raz
VOJa. 

- Organi upravljanja vseh or
ganizacij zdruzencga dela v obci
ni naj ob analizi lastnih kadrov
skih razmer z upostevanjem 
smernic tega programa izdelajo 
plan akcij in ukrepov za svoje po
drocje do 1. maja 1973. 

- Komisija za .programiranje 
Sob Cerknica naj ob koncu 1973. 
leta ugotovi in pripravi porocilo 
o izvajanju kadrovskega progra
ma v organizacijah zdruzenega 
del a . 
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Pred ustanavljanjem ·TOZD 
PREDLOGI ZA OBLIKOVANJE TOZD NAJ PRIDEJO IZ POSLOVNIH ENOT 

Na svoji pretekli seji je central
ni delavski svet razpravljal o ugo
tovitvah in predlogih komisije za 
izvedbo ustavnih amandmajev. 
Ugotovljeno je bilo, da gre 
BREST po poti k dejanski uve
ljavitvi enot ze od leta 1965 da
lje. Glavni rezultat take poti so 
odnosi med poslovnimi enotami, 
kakrsni so zaZiveli v dolocilih 
sporazuma o oblikovanju dohod
ka ter delitvi dohodka in oseb
nih dohdkov, ki so ga sprejele 
poslovne enote celotnega podjet
ja. 

Ceprav omenjeni sporazum v 
svojem drugem ~lenu poudarja, 
da gre za dogovor med Brestovi
mi temeljnimi organizacijami 
zdrufenega dela in, ceprav je bil 
postopek sprejemanja tak, da je 
morala veljavnost sporazuma po
trditi vsaka od enot, pa s tern se 
ne moremo biti zadovoljni. 

Zdaj, ko so razprave in pojas
nila ob ugibanjih o smislu ustav
nih dpoolnil, ki govore o TOZD, 
prlnesle dokaj izbrusene ekonom· 
sko-politicne zahteve, ze lahko 
poizkusimo s treznim korakom v 
smer, ki smo jo nakazali s svo· 
jim sporazumom. V tern ~lanku 
ni moe govoriti 0 tezavah, ki za. 

devajo nekatere nerazcis~ene eko
nomsko - pravne odnose med 
TOW, z gotovostjo pa Iahko ugo
tovimo, da ustava daje momost 
oblikovati se kot TOZD vsaki, pa 
tudi majhni enoti oziroma delu 
podjetja,· ~e izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

- da gre za enoto, ki pomeni 
delovno celoto, 

- da se uspeh skupnega dela 
delavcev take enote lahko potrdi 
kot vrednost na trgu ali v delov
ni organizaciji in je tako samo
stojno izrazen, 

- da delavci te enote izjavijo 
svojo voljo, to je, zahtevo po ob
likovanju njihove enote v 'fOZD. 

Vidimo torej, da gre za zahte
vo, za katero ustava predvideva. 
da bo vzniknila v enoti, ki zeli 
postati TOZD, ne pa kako dru
gace. Ocitno je, da je treba o smi
slu, o potrebah ter o dobrih in 
slabih posledicah enote, ki posta
ne TOZD, poduciti vse clane de
Iovne skupnostt Sedanji polozaj 
oziroma struktura BIU:S'fOVIH 
enot naj bi v luci novega znanja 
delavcev prise! ponovno na re5e
to. Glavno, kar bo pri tem treba 
povedati, so pravice in dolmosti, 
ki jib ustava daje TOZD. 

V XXI. ustavnem dopolnilu je 
v "i.. toc.ld zap1sano nas!eanJe: 

, -l'eme1jna urganizaCija zctruie
nega de1a je £eme1jna ooJ.i.Ka 
zuruienega ueta, v Kateri delavci 
na poruag1 svoJega ae1a neposre· 
ano in eua.Ko \lreJajo mease.boj
na razmerJa pri aelU, upravljaJO 
zaaeve in sreastva ctruzoene ie
proau.KciJe, odloCajo o dobo£1Ku in 
o ctrugih vpra5njm svojega ctruz
beno-e.Konomskega polo:Zaja.« 

.l:"reprosteje poveaano, to pome
ni, da TOzu oa1oca o vseh vpra
sanjih, ki zaaevajo njene intere
se. V OlStvu gre za samostojno 
enoto, ld v okvuu podjetja lahko 
pooblasti dolocene organe ali 
aruge enote, da ji re~ujeJo razllC. 
ne naloge. Ustava pa prl tem po
udarja solidarnost med enotami. 

Dokaz samostojnosti "fOZD lab· 
ko najdemo v ustavnem dolocilu, 
..10 predvideva celo izlocitev in po
polno osamosvojitev enote, ki ni 
.zaaovoljna z odnosi v podjetju. 

Da ne bi pri~lo do kakrsnih 
koli resnih nesoglasij in da ne bi 
bila s tern okrnJena enotnost po
djetja, je treba o vprasanjih 1"0-
.:C..J.) in njihovib measebojnih raz· 
merjih sprofiti kar najAlrso jav
no razpravo. Vedeti moramo, da 
proces ustanavljanja TOW prak· 
ticno ni nikoli koncan. Spremem· 
.be v organizaciji oziroma v struk· 
turi podjetja ter njegova rast 
spreminjajo tudi polozaj enot in 
.njihovih pogojev za ustanovitev 
TOZD. 

Po predlogu komisije za izved
·.bo ustavnih dopolnil so delavski 
. sveti poslovnih enot imenovali 
petclanske komisije, ki bodo so· 
:delovale z ze imenovano komisijo 
podjetja. Priprave so torej kon
cane. Z vsebinskimi predlogi pa 
.bodo takoj po prvih javnih raz
pravah na vrsti poslovne enote 
same oziroma deli podjetja, ki 
bodo zeleli postati temeljne orga
nizacije zdruZenega dela z vsemi 
pravicami in z vso odgovornostjo, 
ki jim gre. z. Zabukovec 

3 

Olaj5ano delo - novi viliear v TLI Stari trg 

Nov pra vilnik 
PRAVILNIK 0 DODEUEVANJU STANOVANJ IN STANOVANJSKIH 
POSOJILIH 

Po narocilu centralnega delav
skega sveta je odgovorna sluiba 
pripravila osnutek pravilnika za 
podrocje stanovanjske izgrad.nje. 
Natancneje poved.ano, pravilnik 
ureja dodeljevanje stanovanj in 
dodeljevanje stanovanjskih poso
jil clanom delovne skupnosti. 

Potreba po pravilniku s tega 
podrocja je velika, vpra~anje pa 
je, v koliksni meri se taki splos
ni akti lahko uporabljajo glede 
na stevilne razlicice pogojev, ki 
jih izpolnjujejo prosilci. 

Glavna znacilnost osnutka SG> 
dokaj podrobna r azclenjena me
rila s pripadajacimi toekami. 
Tockujejo se pagaji vsakega no
silca pasebej. Dakoncne odloCitve 
so posledica prednostne liste, se
stavljene na podlagi tack, ki jib 
je zbral pasamezni prosilec. 

Posamezna ad upostevanih me
ril dajejo naslednji naj~iSji mo
goei odstotek vseh moznih tack: 

sedanji stanovanjski polozaj 33 Ofo 
delovna doba "1.7 Ofo 
pamembnost delov. mesta 20 Ofo 
dohodek na clana skupnega 

gospadinjstva 15 0/o 
sodelovanje v NOB in inter

nacije 5 0/o 
Pravilnik vsebuje se pasebna 

dolocila za primere, ko je vee 
clanov skupnega gospodinjstva 
zapo.slenih na BRESTU, in za re
sevanje nujnih kadrovskih vpra· 
sanj . 

Podrobneje je obdelan tudi po
stope.k pri odloeanju o dodeljeva
.nju posojil. 

Clani delovne skupnosti bodo 
lahko dolocila navega pravilnika 
padrobneje spoznali med javno 
razprava in predlagali ustreznej
se resitve. 

Z. Zabukavec 

Iz montaze v TP Stari trg Stanovanjska anketa 
Pravnik 
·odgovarja 

Vprasanje: Prasim, ce lahk.o po
jasnite, koliko casa mora clan 
delovne skupnasti cakati na izpla
cilo zadnjega meseenega osebne
ga dahodka pri adhodu v pakoj. 
Menim, da bi delavci morali vede
.ti, koliksni so roki za izplatilo, ki 
ti pripada ob zakljucku delovne 
do be. 

NOVO V DELITVI OSEBNIH 0 OHODKOV 
SPREMEMBE SPORAZUMA 0 OBLIKOV ANJU IN DELITVI DO
HODKA IN OSEBNIH DOHODKOV 

Sporazum o oblikovanju do
hodka ter o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov, ki je bil spre
jet v zacetku leta 1972, je dofivel 
med letom nekatere pripombe na 
posamezna dolocila. Delavski svet 
Tovame pohistva Cerknica je po
sredoval centralnemu delavske
mu svetu predlog za spremembo 
sistema napredovanja delavcev 
in predlog za spremembo v delit
vi osebnih dohodkov iz poslovne 
uspesnosti. 

Komisija za organizacijo in 
vrednotenje dela je v razsirje
nem sestavu razpravljala o pri
pombah in predlagala le nasled
nje spremembe: 

- Refijski delavci se lahko 
razporejajo dvakrat v letu pravi
loma v maju in novembru z ve
ljavnostjo od prvega dne nasled
njega meseca dalje. 

- 0 prerazporeditvi dokoncno 
odloca pristojni poslovni svet o
ziroma svet skupnih strokovnih 
sluib. 

0 vseh prerazporeditvah mora 
biti obvezno seznanjen svet za 
koordinacijo poslovanja. Ta lab· 
ko sklep razveljavi, ce ni v skla
du s sistemom napredovanje de· 
lavcev. 

Zoper odlocbo o prerazpore
dltvi lahko delavec vlozi pritozbo 
na svet za koordinacijo poslova
nja v roku 15 dni po vrocitvi. 

- 0 -

Sedanji sistem delitve osebne
ga dohodka iz poslovne uspesno-

sti doloca, da se deli po posebni 
tockovni lestvici. Komisija za or
ganizacijo in vrednotenje dela pa. 
predlaga, da se poslovna uspes
nost deli na podlagi tockovne le-· 
stvice, ki temelji na analiticni o
ceni delovnih mest in je enaka 
tockovnim razredom za izplace-· 
vanje osebnih dohodkov, ki se iz .. 
plaeujejo po obsegu in kakovosti 
opravljenega dela. 

S tako spremembo bodo oseb
ni dohodki nekoliko poveeani de
lavcem, ki zasedajo delovna me
sta z niZjo analiticno oceno in ob-· 
ratno. 

Oba predloga spremembe sta v· 
javni razpravi. 0 dokncni obliki. 
sistema napredovanja delavcev· 
bo odlocal centralni delavski svet,. 
medtem ko bo o iz,placevanju o· 
sebnega dohodka iz poslovne u
spe5nosti dokoncno odlocala ko
misija za organizacijo in vred
notenje dela. 

J. Skrlj 

Prvi rezultati ankete o stano· 
vanjskem polozaju na~ib delav· 
•cev so zbrani. 

Treba je povedati, da je bil od
stotek vmjenih odgovorov niZji, 
kot smo priCakovali: Odgovorilo 
je vsega 1005 delavcev, kar je do
brih 54 Ofo vseh zaposlenib. l.z To· 
vame ivernih plosc smo dobili 
vmjene vsega tri anketne liste. 
Kriv je neresen pristop organiza
torjev in zato smo se z delavci 
dogovorili, da akcijo ponovimo. 
Najvecji odstotek odgovorov smo 
dobili iz Tovarne pohistva Stari 
trg, prakticno vse. 

Poglejmo zdaj, kako namerava· 
jo nasi delavci urejati svoje sta
novanjske razmere! 

Od 1005 zaposlenih, ki so anke
to vzeli resno, jih je le 332 delav
cev (33 ~/o) odgovorilo, da imajo do 
1980. leta s tanovanjsko vprasanje 
zadovoljivo relieno. Vecino tistih, 
ki ankete niso izpolnili in vmili, 
moramo prav tako smatrati za 
urejene, saj so p!}kazali, da jib 
stanovanjska problematika ne za
nima in ne prizadene. Le manjsi 
del delavcev verjetno ni odgovo
ril zato, ker jib anketa ni dosegla 
zaradi bolezni, potovanja ali dru· 
gih objektivnih vzrokov. 

210 delavcev trenutno gradi ali 
·obnavlja in ti bodo skoraj vsi 
prosili za kredit ze letos. 

Na novo bo gradilo do leta 1980 
Jastno stanovanjsko hiso se 173 
delavcev, 257 pa jib bo sedanje 
stanovanje prenavljalo, dograje
valo ali modemiizralo. 

Za pomoc podjetja pri gradnji 
namerava zaprositi kar 571 delav· 
-cev, stanovanje pa priCakujeta od 
Bresta v teh letih 102 delavca. 
KDAJ? 

Skoraj 90 oto delavcev (591) na
merava zaceti z urejanjem svoje
ga stanovanjskega vprasanja do 
leta 1975, od teh pa ze Ietos kar 

361, kar pomeni od teh 90 Ofo sko
raj dve tretjini. 

Po teh podatkih naj bi bilo hu
do za podjetje letosnje Ieto in se 
naslednji dve, potem pa se bo in· 
teres ustavil. 

Skoda, da v teh letih zaradi 
lvnaprej vemo!) pomanjkanja 
sredstev ne bomo mogli zadovo
ljiti toliksnih zelja, ker bi se s 
tern zaceli za na5e delavce, za sta· 
novanjsko komisijo in za finan
ciranje- zlati casi. 

Podrobnejse informacije iz te 
ankete bomo objavili v naslednji 
stevilki Obzornika. 

Upajmo, da bomo takrat lahko 
tudi ze napisali, koliko homo le· 
tos kupili stanovanj in koliko bo 
podjetje lahko prispevalo delav
cem, ki gradijo ali obnavljajo 
Iastna stanovanja. J. Praprotnik 

Odgovor: 81. clen BRESTOVE
GA sporazuma o delitvi .dohodka 
in osebnih dahodkov doloea, da se 
osebni dohodki izplaeujejo med 
10. in 20. v mesecu za pretekli 
mesec. To je torej cas, v katerem 
morajo biti izplacani osebni do
hadki iz pretekle dabe, kar pa je 
mozno le, ce paslovne enote do
stavijo obracune .osebnih dohod
okv s celotno dakumentacijo v 
ekanomsko-financni sektor do 6. 
v mesecu. 

Z. Zabukovec 

Bo dovolj sredstev za stanovanjske potrebe? 
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Osebni dohodki v letu 1972 
Skladno z rastjo proizvodnih 

r ezultatov po poslovnih enotah in 
v celotnem podjetju so nar~cali 
tudi osebni dohodki zaposlenih. 
V pr eteklih letih je imel Brest 
v primeri z drugimi podjetji Ies
ne lndustrije v Sloveniji nekoli.ko 
slaMe osebne dohodke. V 1. 1972 
smo na Brestu v primeri z letom 
1971 povecali popr ecne osebne do
hodke za 38 Ofo, tako da SD;lo do
segli poprecne osebne dohodke 
1.823 dinarjev. Osebni dohodkl so 
po posamez:nih poslovnih enotah 
skoraj skladno narascali. Lahko 
t r dimo, da je hila taka rast oseb
nih dohodkov r ealna, ee uposte
vam o vecjo produktivnost dela in 
vecji obseg proizvodnje. 

Osebni dohodki na zaposlenega 
v letu 1972: 

Pos1ovna 
enota 

Poprebll osebni dohodki 
s pos1ovno brez pos1ovne 

uspdnostjo uspdnosti 

T.P Cerknica 
TP Martinjak 
TLI S tari trg 
Iverka 

1.698 
1.637 
1.713 
2.095 
1.799 
2.753 

1.648 
1.637 
1.594 
1.954 
1.676 
2.610 

TP Stari t rg 
Skupne sluzbe 
Poprecno 

podjetje 1.823 1.756 

S takSnimi osebnimi dohodki 
smo se zelo pribliZali zgomji m e
ji moinih izplacil po samouprav· 
nem dogovoru lesne industrije 
Slovenije. Vsaka pr ekoracitev 
m oZnib izplacil pomeni obdavci
tev, kar bi za podjetje predstav-

ljalo dodatno breme in zniieva- moramo sredstva ustvariti. Do 
nje akumulativnosti. tega pa lahko pridemo le s skup-

Moramo se zaveda ti, da se m o- nimi mocmi in prizadevanjem 
rajo nasi osebni dohodki gibati v vseh zaposlenih, zlasti pa strokov
okvirih splosnih druzbenih norm nih kadrov, ki morajo poskrbeti 
in samoupravnega spor azuma in za ustrezen asortiment in njegov 
da je vsaka rast osebnih dohod- plasma. 
kov pogojena s pr oduktivnostjo. Kako so se gibali osebni do
Nacela, da osebni dohodki naras- hodki po posameznih razredih, 
ca jo pocasneje od produktivnosti nam pove razpredelnica osebnih 
dela, je druZbeno priznano in edi- dohodkov iz meseca decembra, ki 
no pravilno. Ce hocemo torej po- dokaj nazomo ilustrira tudi po
veeevati osebne dohodke, potem precne osebne dohodke. 

Osebni dohodki v decembru 1972 po razponih 

Razpon 

8 
145 
223 
139 
67 
61 
61 
18 
4 
1 

1,07 10 
19,31 81 
29,69 97 
18,51 72 
8,92 59 
8,12 51 
8,12 27 
2,40 8 
0,53 
0,13 

2,38 16 
19,29 42 
23,10 54 
17,14 54 
14,05 20 
12,14 42 
6,43 8 
1,90 
0,24 2 
0,24 

-800 
801-1000 

1001- 1200 
1201-1400 
1401-1600 
1601-1800 
1801- 2000 
2001-2500 
2501-3000 
3001- 3500 
3501-4000 
4001-5000 
nad-5000 
bol. nad. 24 3,20 13 3,09 5 
30 dni 

SKUPAJ: 751 100 420 100 244 

0,41 
6,56 3 

17,21 14 
22,13 38 

1,94 
9,03 1 

22,13 36 23,23 
24,52 5 

17 
22 
29 

8,20 20 12,90 
17,21 29 18,70 
3,28 5 3,23 

0,82 

2,05 

2 
2 

1,29 
1,29 

6 3,87 

6 
3 
1 

100 155 100 85 

2 0,96 
1,18 7 3,35 
5,88 9 4,31 

20,00 14 6,70 
25,88 16 7,65 
34,12 54 25,84 
7,06 25 11,96 
3,52 44 21,05 
1,18 12 5,74 

13 6,22 
9 4,31 

1,18 4 1,91 

100 209 100 

1 
39 

290 
426 
332 
204 
266 
132 
75 
22 
15 
9 

53 

1864 

0,06 
2,09 

15,56 
2,85 

17,82 
10,95 
14,27 
7,08 
4,02 
1.18 
0,80 
0,84 
2,84 

100 

V letu 1973 ocenjujemo, da bodo osebni dohodki na zaposlenega nara-
sli za okrog 8 °/o. B. Misic 

Kolektivno nezgodno zavarovanja 
Pri zavarovalnici SA VA, Poslov

na enota Postojna, so vsi zapo
sleni delavci Bresta ze vrsto let 
zavarovani za primer nezgode. Pre
mija, ki jo je dosedaj placeval 
posameznik, je znasala 3 oziro
ma 3,20 din mesecno. 

Zavarovanje ni bilo sklenjeno 
enotno za vse poslovne enote, pac 
pa im ajo enote TP Cerknica, TP 
MartinJak in Skupne strokovne 
sluibe zavarovanje za primer, ce 
nezgoda pusti trajne posledice
invalidnost ali ce je posledica ne
z.gode smrt. 

Pri drugih poslovnih enotah: I
:verka -=- Cerknica, TLI Stari trg 
in TP Stari trg pa je nacin za
varovanja tak, da zavarovalnica 
poleg om enjenih odSkodnin izpla
ea se dnevni prispevek za zacasno 
nezmoznost za delo. Zavarovalne 
vsote za smrt in invalidnost pa 
so seveda zato ni.Zje. 

valnine poviSamo. V zavarovanje 
so vkljucene nezgode, ki se pri
petijo n a delu in i.zven dela, na 
cesti, doma, na potovanju in po
dobno. Premijo bi tudi v iprihod
nje placeval vsak sam - z odte
govanjem od osebnih dohd.k.ov. 

Zavarovanje bi se spremenilo 
tako, da bi b ili vsi zaposleni, po 
vseh posloV1nih enotah enako za
varovani. Prav tako ne bi bila 
visina zavarovalnih vsot vee od
visna od poklica ali vrste dela, 
pac .pa bi bili zavaravani vsi -
.za enako premijo in enake zava
rova1ne vsote. Odpadla bi doseda
nja klasifikacija zaposlenih v pet 
nevamostnih razredov. Menimo, 
da je tak nacin zavarovanja u
godnejsi in pravicnejsi. 

Ce bi povisali zavarovanje na 
10,00 din mescno prernije, bi bil 
vsak clan na8e delovne skupnosti 
zavarovan: 
- za 31.050 din za primer ne

zgodne smrti in 
- za 62.100 din za 100 °/o trajno 

mvalidnost. 

za invalidnost (10 Ofo od 62.100 je 
6210 din) . 

Ce v zavarovanje vkljucimo tu
di izplacilo dnevne odskodnine za 
za6asno nezm o:Znost za delo, bi 
zn~ale zavarovalne vsote pri pre
miji 10.00 din: 
- 10350 din za primer nezgod

ne smrti, 
- 20.700 din za trajno invalid

nost in 
- 10,35 din n a dan, ko zavarov~

nec ne more opravljati svoje
ga rednega poklica zaradi u
trpele nezgode . 

Zavarujemo se lahko tudi za 
viSjo premijo. Sorazmerno s po
viSanjem premije se poviSajo tu
di zavarovalne vsote. Tako na .pri
m er pri premiji 12,00 din pov1sa
jo zavarovalne vsote za 20 odstot
kov. 

Pricakujemo, da bo celotna de
lovna skupnost uvidela potrebo 
po paviS3.'llju zavarovanja, saj je 
to v interesu delovnega posamez
n ika. 

BRESTOV OBZORMIK 

Vecja realizacija - vecji osebni dohodki 

v 

Se o nerealnem 
planiranju 

V novoletni stevilki Obzornika 
sem v clanku o seji sveta za pro
izvodnjo in trZi.sce p rebral, da je 
sprejel popravek sistema o nagra
jevanju trgovskih predstavniKov 
in delavcev Salona pohistva. Raz
log temu je bilo po mnenju veci
ne nerealno planiranje v pretek
nem bi spregovoril t udi o vzroku, 
ga taksni osebni preje.mki, ki ni
so bili primeren odraz vlozenega 
del a . 

Kot soavtor sistema nagrajeva
nja omenjenih delavcev bi zelel 
pojasniti stalisca, Jd. so bila izho
disce pri njegovi izdelavi. Obe
nem bi spregovoril tudi o vzroku, 
ki je po mojem mnenju pripeljal 
do nesorazmernega povecanja o
sebnih prejemk.ov. 

Pri razdelitvi p roizvodov se v 
podjetju sreeamo z razlicnimi in
teresi proizvodnje in prodaje (za 
p repr ostej si p rikaz so ostale e
note izpuscene). Vsaka enota za
se .t.asleduje svoj cilj, ki se v o
kviru podjetja zdruZuje v podjet
niskt. Ce nam uspe doseci posa
mezne cilje, lahko govorimo o do
se:Zencm optimalnem podjetnis
kem cilju . V praksi pa vemo, da 
je ta cilj rezultanta posameznih 
in da prevladuje v dolocenem ob
dobju tista stran (proizvodnja, 
prodaja), ki najbolj ustreza tre
nutnim razmeram. 

V primeru proizvodne enote je 
njen cilj v tern, da proizvod pri
de na trlisce takoj po opravljeni 
zadnji delovni operaciji (vskladi
scenJu). Proizvodnja te:Zi k ena-

komernemu tempu svojega u
stvarjanja. Praviloma n e pozna 
sezons.ki.b. nihanj. Vecja odstopa
nja so v asortimanu, medtem .ko 
ostane vrednost pribliZno enaka. 
Tak nacin omogoca najsodobnej
~o organizacijo po proizvodnih e
.notah. Financna sredstva so v 
tern p rimeru kar najbolje izkori
~cena. Potrebujemo minimalna 
obratna sredstva. Obseg proizvod
nje se planira v zacetku poslov
nega leta. Mesecn a proizvodnja 
predstavlja dvanajsti del letne. 
.Nagrajevanje de1avcev temelji na 
doseganju planiranih kolicin v 
.vsa.k.em mesecu. Plan je postav
lj t!Il v zacetku leta in se pravilo
ma n e spreminja (nacrtnost pla
niranja). To bi lahko imenovali 
proizvodni cilj. 

Temu nasproti je prodajna 
sluiba. Njen cilj je, da v vsakem 
casu zagotovi trliScu toliksno ko
licino proizvodov, kot jib lahko 
sprejme. Kolicina je pogojena s 
sezonskimi in drugimi vplivi. Ker 
je v asortiinentu vezana na pro
izvodnjo, ne more vplivati na ni
h anja tr:ZiSca z razsiritvijo asorti
menta. Svoj - to je prodajni cilj 
- je prisiljena .zasledovati pove
zano s proizvodnim ciljem. To po
vezavo pa lahko uresnicimo s 
podjetniskim cilj em. Ta je zastav
ljen z letnim planom, ki se pra
viloma med letom ne spreminja. 
Z razliCnim.i sluibami se zasledu
je izpolnjevanje planiranih nalog 
na obeh podrocjih. Ker so se v letih 1965 do 1972 

(nazadnje je bilo poveeano .zava
rovanje 1. januarja 1965) ekonom
ski pogoji bistveno spreme
nili, v sedanjih razmerah zavaro
valnine, ki j1h dobivajo poskodo
vanci· ali nJihovi svojci, n iso vee 
v dejanskem razmerju z utrpelo 
skodo, smo v dogovoru z zavaro
valnico SA VA, da znesek zavaro-

Invalidnost ocenjuje zavaro· 
valnica po posebni tabeli, ki je 
sestavni del zavarovalnih pogo· 
jev. Ce je nezgoda pustila na pri
mer 10 Ofo invalidnost , znasa izpla
cilo 10 Ofo od zavarovalne vsote 

Inventurni pop is za lansko leto 

Omenil sem ze, da je prodajna 
sluiba moeno vezana na proiz
vodno enoto. PodjetniSki cilj se 
skoraj enaci s proizvodnim. To 
pomeni, da mora prodajna sluz
ba sovojo dejavnost prilagoditi iz
polnjevanju nalog, ki izhajajo iz 
zasledovanja podjetniskega cilja. 
To je enakomernost plasmaja 
proizvodov ne glede na cas. Vsa 
njena usmeritev, pa tudi vsi akti, 
ki to spremljajo, .tezijo k temu. 

Iz Tovarne pohistva Cerknica 

Za poslovno leto 1972 smo z in
venturnimi popisi ugotavljali de
jansk.o imovinsko stanje podjet
ja v novembru in decembru. Pri 
popisu je sodelovalo 170 clanov 
delovne skupnosti v 43 kornisijah. 
Popisne komisije je imenoval 
svet za ekonomiko in finance. 

V popisnih komisijah je bila ve
cina clanov, k i jim je bila ta n a
loga zaupana ze veckrat. Nekate
ri so upraviceno ugovarjali, zakaj 
morajo to dol:Znost opravljati 
veckrat, medtem ko vecji del cia
nov delovne skupnosti ne sodelu
je pri inventurah. Dejstvo je, da 
je delo intenturnih komisij odgo
vorna naloga, ki jo mor ajo clani 
opraviti poleg rednega dela. Za
konska dolocila in samoupravni 
akti podjetja nalagajo popisnim 
lkomisijam, da vestno ugotavlja
jo stanje premozenja in da pred
lagajo ukrepe za odpravo po
manjkljivosti pri upravljanju s 
sredstvi podjetja, ki j ih ugotovi
jo ob popisih. Razumljivo je, da 
je inventurno delo nehvaleino, 
saj posega v ugotovitev uspesno
sti ali nedelavnosti oseb in sluib, 
ki upravljajo s sredstvi. 

Inventurni popisi za leto 1972 
so koncani. Vecina clanov komisij 
je vestno opravila zaupano dol:Z-

nost. Nekaj izmikanj in neodgo· 
vornega sodelovanja pa so poka
zali nekateri clani popisnih komi
sij iz skupnih sluzb, od katerih 
je bilo pricakovati vee strokovne
ga sodelovanja. 

0 rezultatih popisov bodo v fe
bruarju razpravljali organi upra
vljanja poslovnih enot in central
ni delavski svet podjetja. 

Predlogi o ponovni uvedbi kon
tinuirane inventure, se ,Pravi, in
venture, ki jo opravlJa stalna 
strokovna inventurna komisija, 
pa v letu 1972 iz nerazumljivih 
vzrokov niso bill realizirani. Z u
vedbo stalne inventurne komisije 
bi postopoma zagotovili vecji nad
zor nad upravljanjem s sredstvi 
podjetja in odpravili tezave, ki 
nastajajo z obcasnimi komisija
mi. Pri izbid stalne strokovne po
pisne komisije pa morata odgo
vorni sluZ.bi zagotovit i taksne cla
ne, ·ki bodo po strokovnosti in 
osebnih kriterij ih izpolnjevali po· 
goje za uspesno delo. Prav bi bi· 
lo, da bi organi upravljanja, k o 
bodo obravnavali inventurni ela
borat za leto 1972, razpravljali tu
di o tem. 

E.LAH 

Iz taksnih staliSc je nastal tudi 
predlog o nagrajevanju trgovskih 
.predstavnikov in delavcev Salo
na. Kolicne pohiStva za prodajo 
na domacem t rgu so bile razde
ljene po posameznih prodajnih 
podrocjih. V okviru teh podroeij 
pa se na dvanajst enakih delov. 
Stimulacija je najugodnejSa. pri 
stoodstotnemu doseganju. Ce se 
letna koliCina proizvodov giblje 
na planirani ravni in temu ustrez
no tudi prodaja, je dohodek teh 
delavcev znan. Odstopanja od te
ga pa so :z:aradi sezonskih vplivov 
mogoca. Toda takoj poudarjam, 
da se manj pojavljajo tam, k jer 
je tr:ZiSce kvalitetno obdelano in 
enakomerno oskrbovano. 

Do nezazelenih .pojavov pa pri
de pri takem sistemu planiranja 
in nagrajevanja takrat, ko spre
membam v proizvodnji n e sled! 
popravek spremljajocih aktov, ki 
so vezani na proizvodnjo. V na
sem primeru to ilustrira prav se
ja sveta za proizvodnjo in trliSce. 
»ViSki« proizvodov, namenjeni za 

(Konec na 5. strani) 
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Delovni obracun sindikata 
V drugi polovici decembra so bile po vseh poslovnih enotah volilne 

konference sindikata, na katerih so pretresli delo v preteklem man
datnem obdobju in polozaj podjetja v sedajnih pogojih gospodarje
nja. Ker do zakljucka redakcije nismo dobili porocil iz vseh poslov
nih enot, objavljamo samo nekatere. 

TOVARNA POHISTVA CERKNICA 
20. JANUARJA JE BIL OBCNI ZBOR SINDIKATA TOVARNE PO
HISTVA CERKNICA. NA NJEM JE BILO VEC KOT STODVAJSET 
DELEGATOV. OBCNI ZBOR JE BIL ZELO DELAVEN. VSI SI MO
RAMO PRIZADEVATI, DA BI BILE PLANSKE NALOGE ZA LETO 
1973 IZPOLNJENE. 

Predsednik sindikata tovari~ 
Valentin Subic je v porocilu ana-
1iziral delo sindikata v preteklem 
mandatnem obdobju, direktor pa 
je prispeval informacijo o gospo
darskem poloiaju poslovne eno
te. Med drugim je ugotovil, da 
smo bill v letu 1972 veliko bolj 
uspesni kot leto prej, saj smo iz
polnili vse planske naloge in u
stvarili za 12,9 milijard starih di
narjev proizvodnje. Na podlagi 
razprave, ki je bila zelo konstruk
tivna, so bili sprejeti naslednji 
poglavitni zakljucki: 

Sindikat naj se v prihodnje za
vzema za strokovno in druzbeno 
politicno izobraievanje vseh za
poslenih. 

Informiranost clanov kolektiva 
je treba izboljsati. Informacije 
morajo biti takSne, da bodo ra
zumljive vsem clanom delovne 
skupnosti. 

Delavcem je treba na delovnih 
mestih nuditi vee strokovne po
moci. 

Organizirati je treba tecaje o 
ravnanju z aparati za ga~enje in 

o drugih ukrepih v primeru po
zara. 

~tipendijska politika naj bo se 
bolj usmerjena na domace kadre. 

Odnosi med delavci in tehnicno 
inteligenco v nasem podjetju mo
rajo biti boljsi, vee mora biti 
medsebojnega sodelovanja. 

Ustrema slt!Zba SKS mora stat
no imeti izdelan rezervni pro
gram proizvodnje za vsako po
slovno enoto posebej. Ti progra
mi pa morajo biti izdelani na po
dlagi studije triisca. 

Poslovna uspesnost za Ieto 1973 
naj se nameni za obratna sred
stva. Strokovne slu:Zbe pa morajo 
ob tern zajamciti, da ne bo zasto
jev v tekoci proizvodnji med le
tom in da bodo osebni dohodki 
redno izplacevani. 

Takoj je treba organizirati cen
tre za rekreacijo delavcev. 

Najni:Zji osebni dohodek v nasi 
tovarni ne sme tHti izpod 130.000 
starih dinarjev. 

J. Klanear 

TOVARNA POHISTVA MARTINJAK 
20. januarja je stari odbor sin

dikata v Tovarni pohiStva Marti
njak napravil obracun dveletnega 
dela. Porocilo, ki ga je prispeval 
predsednik Ludvik znidarsic, je 
nakazalo vrsto znacilnosti, skate
rimi se je sindikat ukvarjal: tako 
politicne akcije, posebej pa orga
nizacijsko delovanje. 

Po porocilih predsednika in 
blagajnika je hila razprava, ki je 
bila skoraj v celoti posvecena pri
hodnjim nalogam. 

Beseda je tekla o planu proiz
vodnje za leto 1973, pri cemer je 
bilo poudarjeno, da moramo e
notno zastopati stalisca in obve
ze, ki jih zastavlja plan. Naloga 
vseh clanov sindikata je, da v 
prvi vrsti prispevamo k stabiliza
ciji podjetja. V tern okviru je bil 

v 

tudi posredovan predlog Sveta 
komunistov Bresta, naj bi se v 
letu 1973 za stabilizacijo odpove
dali poslovni uspesnosti. Obcni 
zbor je predlog z razumevanjem 
·podprl. 

Razprava je tekla tudi o vpra
sanju materialnih stroskov. Ugo
tovljeno je bilo, da lahko, ce 
zmanjsamo te stroske samo za en 
·odstotek, za kar ni nobenih ovir, 
prihranimo v tern letu 50 milijo
nov starih dinarjev. Skratka, po
is.kati bomo morali vse rezerve, 
ki jih ni malo, in skupaj z vsemi 
politicnimi organizacijami in or
gani upravljanja razcistiti stvari 
ze sedaj, preden preidemo k do
koncnemu odlocanju. 

Drugo aktualno vprasanje v 
razpravi pa so bile temeljne orga-

Se o nerealnem 
planiranju 

(Nadaljevajne s 4. strani) 
domaci trg, so bili dokajsnji. Na 
-trii~cu smo belciili konjukturo. 
Povprasevanje je bilo mocno nad 
ponudbo. Pri nespremenjenem 
prodajnem planu je pri~lo do ne
realnih preseganj v prodaji pla
niranih kolicin. Logicno, da taki 
rezultati povzrocijo tudi vse ne
gativne posledice. Dolocilo pra
vilnika o nagrajevanju, ki pravi, 
da je sprememba planiranih ·ko
licin prodaje mogoca v primeru 
povecane ali zmanj~ane proiz
vodnje, ni bilo uporabljeno. Opa
·zovalcu, ki ni seznanjen z blst
vom, se mimogrede utrne misel 
o nerealnem oplaniranju. Sicer je 
delno to res, vendar velja to v 
prvi vrsti za proizvodnjo. Za pro
dajo so veljavne proizvodne koli
cine. Za domaci trg posebej pa se 
odnos do izvoza. · 

Pri razdelitvi izvoz-domaci trg 
je normalno, da upostevamo ab
sorbcijsko sposobnost domacega 
trga. To dolocilo je v na8ih raz
merah sila tezavno. Vsekakor pa 
ostane veljavno nacelo, da mora 
biti trfisce zaradi trinih in pro
izvodnih razlogov cimbolj enako
merno oskrbovano. To pa doseze
mo med drugim tudi s tern, da 
-vsi clani prodajne sluzbe tezijo 
za koncnim ciljem. Popolnoma 
nebistvena je sedaj njegova raz
delitev, ce je to obravnavano v 
trgovski organizaciji. Za proiz-

vodnjo pa menim, da je enako
mernost proizvodnje in prodaje 
zelja vseh, ki se srecujemo s temi 
vprasanji. 

Menim, da sem uspel nakazati 
izhodi~ca, ki so nas vodila pri iz
delavi pravilnika. Ne bi si upal 
trditi, da je popoln oziroma ne
spremenljiv. Vsekaor je praktic
na uporaba pokazala, da so mo
goci popravki. Vendar je potreb
na zanje poglobljena analiza do
sezenih rezultatov in na osnovi 
tega izdelava zakljuckov. Povrsna 
ugotovitev pa praviloma zamegli 
dejstva. 

A. Markovcic 

Nasi upokojenci 
V zadnjih treh mesecih so bill 

v Tovanti pohistva Cerknica upo
kojeni naslednji clani delovne 
skupnosti: 

Alojz Debevc, delavec v skla
diScu gotovih izdelkov, 

Joze Drenik, delavec v skladi
scu gotovih izdelkov, 

Matevz Mele, zidar v vzdrieval
ni skupini, 

Edo Zgonc, delavec v II. stroj
ni, 

Ljuba Tursic, obracun osebne
ga dohodka, 

Zofija RoZic, delavka v nanosu 
povrsin, 

Toncka Korosec, delavka v pa
kinti. 

nizacije zdrl1Zenega dela. Bilo je 
govora o pomenu in smislu te or
ganizacije, po drugi strani pa so 
bile poudarjene prihodnje naloge, 
kjer bo moral pomembno vlogo 
imeti prav sindikat. 

Razpravljali so tudi o delitvi 
osebnih dohodkov, predvsem o 
najnizjih. V letu 1973 ne bi smel 
biti najniZji osebni dohodek iz
pod 120.000 starih dinarjev. 

Vsi clani sindikata bodo morali 
v novi mandatni dobi o marsicem 
razmiSljati in s svojim prizade
vajnem krepiti na~o samouprav
no moe. 

I. Skrabec 

SKUPNE 
STROKOV:NE SLUZBE 

25. januarja 1973 je bil tudi ob
cni zbor osnovne organizacije sin
dikata skupnih strokovnih slu:Zb 
ob sorazmerno dobri udelezbi. 
Na njem so ugotovili, da so pro
gram dela izvrsnega odbora v 
glavnern zadovoljivo izpolnjevali, 
premalo pa so napravili za infor
miranje delovne skupnosti o po
membnejsih sklepih in o delu sin
dikata. 

Ugotovili so tudi, da clani de
lovne skupnosti SKS premalo po
znajo druge poslovne enote Bre
sta. Od neizpolnjenih nalog ve
lja omeniti tudi vprasanje pogo
jev dela delavcev delavsko-usluZ· 
benske restavracije Bresta. 

Podprli so plan za leta 1973, pa 
tudi stabilizacijski program Bre
sta. Enotno so sklenili, da odsto· 
pajo celotno poslovno uspesnost 
iz leta 1973 v poslovni sklad Bre
sta. 

hvoljen je bil novi izvr~ni od
bor osnovne organizacije sindika
ta, za predsednika pa Ivan 
Skrlj. F. Sterle 

Dedek Mraz na Brestu 

N v • as 1 ljudje 
nekaj denarja pa sta imela prihra
njenega. Z velikimi napori in z ve
liko zeljo, da bi si ustvarila lastni 
dom, sta si zgradila hiso. 
Da bi se le nase podjetje razvijalo 
taka kot se je do sedaj l• Pred zacetkom druge izmene se 

je oglaslla v tajnistvu. »Ali bi mi 
to prepisali?• je vprasala. •Ko bo 
prepisano, mi prinesite, prosim v II. 
strojno!• 

STEFKA SUSTERSIC je prosila, da 
bi ji prepisali nekaj verzov, ki jih je 
namenila sodelavcu ob odhodu v 
pokoj. 

Miza je ostala sama 
npakelc· je le sara - krama 
v predalu se papir lezi 
Vi od njih za vedno ste odsli ... 

•Vedno mi je tezko pri srcu, kadar 
vecletni sodelavci odhajajo iz od
delka. Zato jim vedno napisem 
kaksno pesmico v s lovo,• je pave
data Stefka med pogovorom. 

Na Brest je prisla pred sedem
najstlmi leti, leta 1955 je to bilo. 
Porocila se je in taka je morala 
pustiti delo na Javorju v Pivki, kjer 
je delala pred tern kot mojstrica na 
krozni zagl. 

Doma je iz Pivke. V druzini, ki je 
pretezno delavska, je bilo osem 
otrok, sest deklet in dva fanta. 
Se vedno so vsl zivi in zdravi. Tudi 
starse ima se zive. Nimajo lastne 
hlse, so na stanovanju. Sedaj je 
starsem najlepse. 

i 
i 
I 
I 
'-- - - -'-' 

Stefka ni imela prav lepe mlado
sti. Komaj ji je bilo deset let, ze 
je morala sluzit na kmete. Zaradi 
revsclne, ki se je se mocneje po
javila v povojnih letih, je moral 
skupaj s sestro v mladlnski dom 
v Kojsko. Sicer pa ima lz tega do
rna samo lepe spomlne, pravzaprav 
najlepse iz njene mladosti. V tern 
domu so bili otroci padlih starsev 
in drugi otrocl, ki so bill socialno 
ogrozeni. 

V mladlnskem domu sem koncala 
prvi in drugi razred nizje gimna
zlje. V osnovno solo sem hodila v 
Pivki; najprej v italijansko, nato pa 
v s lovensko.• lz tretje gimnazije, 
ki jo je obiskovala v Postojni, se 
je Stefka zaposlila na Javorju v Piv
ki v oddelku .,kosarlja". •Tako sem 
si zelela, da bi se sama prezivljala, 
zato sem raje pustila solo in sla 
defat.• 

•Ko sem se porocila, sva z mo
zem stanovala v Dolenji vasi v za
silnem stanovanju, kl sva ga sama 
obnovila. Stiri leta smo stanovali 
v Dolenji vasi.• 

Stefka ima tri otroke. Zlatan je 
star ze osemnajst let, je v kadet
ski soli in se zelo pridno uci. Mar
jan je sedemnajst let; postal bo 
avtoklepar, hcerka Mojca pa je sta
ra dvanajst let. 

•Na Brestu sem takoj dobl la de
lo. Zaposlila sem se v montazi. Ta
krat so izdelovatli kredence. Nato 
sem bila veckrat premescena sem 
ter tja po tovarnl. V II. strojno sem 
prisla ze pred stlrlnajstimi leti na 
tracno brusi lko, kjer delam se da
nes. Tako sem se navadila tega 
dela, da bl se tezko Ioella od njega. 
Obcutek imam, kot da je brusilka 
moja last.• 

•Nic nam ni tezko! Kar lepo zi
vimo. Z mozem sva oba zaposlena. 

Stirinajst let ze deJa Stefka na 
istem delovnem mestu, pa ji kljub 
temu ne priznavamo kvalifikacije. 
Velikokrat govorimo o tern vprasa
nju, pa vedno ostane le pri bese
dah. 

Leta 1959 sta z mozem zacela gra
diti stanovanjsko hiso pod Slivni
co. Najela sta milijon din kredita, 

•V oddelku me cakajo,• se je 
Stefka poslovila in odhitela na de
lovno mesto z obcutkom krivde, da 
je zamudila na delo, ceprav ne po 
svoji krivdi. J. Klanear 

PLAN ZAVEZUJ E 
Delavski svet Tovarne pohistva 

Cerknica je sprejel plan za 1.1973. 
V razptavi, ki je bila zelo plodna, 
so bili sprejeti se dodatni ukrepi. 
Naj omenimo nekaj najva:Znejs1h: 

Stopnja rasti proizvodnje je za 
Tovarno pohi~tva Cerknica pri
merno planirana, zato je treba 
operativne plane oblikovati tako, 
da bo obseg proizvodnje ve.Cji 
vsaj za 10 milijonov dinarjev. 

Zastavljeno nalogo o splo~nem 
varcevanju je treba dosledno iz
peljati do vsakega delavca. V 
vsako akcijo moramo vkljuciti 
vse subjekte, zlasti pa tiste, ld 
irnajo najvec vpliva na oblikova
nje in tro~enje sredstev. V to mo
rajo biti vkljucene tudi Skupne 
strokovne sluZbe, ker je znano, da 
upravno-prodajna rezija r aste 
skoraj z dvojnim trendom v pri
meri z ostalo rezijo in stro~ki. 

Glede .na to, da z obratnimi 
sredstvi ne stojimo najbolje, je 
treba najprej zagotoviti normalni 
potek poslovnega procesa in red
no izplacevanje osebnih dohod
kov, sele potem naj se morebitna 
sredstva s,proscajo za investicije. 
Pri investicijskih nalozbah naj i
ma prednost skladiSce gotovih iz. 
delkov. 

Zagotoviti in omogociti je tre
ba delavski nadzor nad tx·o~e
njem sredstev teprezentance, 
dnevnic, kilometrine in. drugega. 
Zato je treba izdelati sistem ob
veScanja o trosenju teh sredstev. 
Organizirati je treba nadzor nad 
zakonitim izplacevanjem osebnih 
dohodkov v SKS, enako kot dela
jo predstavniki SKS v poslovnih 
enotah. 

J. KLANCA:R 
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BRESTOV OIZORNIIl 

V pliv proizvodnje na stroSke in prodajno ceno 
V .tern casu, ko se nam pri· 

cenja novo poslovno leto, ko ob
likujemo programe in plane pro· 
izvodnje, ko predvidevamo take 
in drugacne poslovne ucinke, se 
mi zdi omembe vredno, da se 
nekoliko pomudimo ob pojmu 
stroSkov in njegovih vplivov na 
lastno ali prodajno ceno. 

To se posebej zato, ker so lju· 
dem v neposredni proizvodnji te 
stvari precej tuje, teiko r azum· 
ljive in zaradi nerazumevanja ne 
morejo tako sprosceno posegati 
v razprave in ne morejo v to
liki meri prispevati svojega de· 
leta pri oblikovanju poslovne 
ucinkovitosti. Vse to pa je nujno 
potrebno zlasti v sedanjem casu, 
ko dobiva ob ustavnih dopolni· 
lib samoupravljanje nove kvali
tete, ko je kolektiv dohodka ne
odtujljiva pravica temeljnih or
ganizacij zdruienega dela. Seve
da pravica sama po sebi ne po
meni nicesar, ce temeljna orga
nizacija zdruienega dela ne ust· 
varja toliko dohodka, da bi z 
njim lahko razpolagala. Treba je 
torej najprej ustvariti, sele po
tem pride na vrsto delitev. 

ViSina dohodka, iz katerega se 
izplacujejo tudi osebni dohodki, 
je odvisna od razlike med stro
ski proizvodnje in prodajno ce
no oziroma iztdeno vrednostjo. 
Cim vecja je torej ta razlika, 
tern vecji je dohodek, ki se deli 
na del za osebne dohodke in na 
del za sklade. 

Namen tega sestavka je obde
lati pojem stroskov in njibovib 
vplivov na lastno oziroma pro
dajno ceno blaga. 

VRSTE STROsKOV 
Stroske najprej delimo na: 

- fiksne stroske 
- variabilne s troske. 

Fiksne stroske pa delimo na: 
- absolutno fiksne stroske 
- relativno fiksne stroske. 

Variabilne stroske pa delimo 
na: 
- proporcionalne stroske 
- degresivne stroske 
- progresivne stroske. 

Vern, da bo marsikdo mislil: 
ze spet polno nerazumljivih iz
razov. Vendar berite dalje, ker 
born skusal vsak izraz pojasniti 
s preprostimi domacimi bese
dami. 

Kaj so fiksni stroski? Fiksno 
je nekaj, cesar ni mogoce spre· 
minjati. Fiksni stroski so torej 
tisti stroski, ki se pojavljajo v 
enakem znesku, ne glede na to 
ali izdelamo sarno en izdelek 
ali deset izdelkov. 

Variabilni stroski pa so tisti 
stroski, ki se sprerninjajo. Vari
abilno je nekaj, kar je podvde
no sprernembi. Variabilni stro.Ski 
se torej sprerninjajo glede na ob
seg poslovanja. Cim vecja je pro
izvodnja, tern vecji so ti stroski. 
Ce na primer pri jedilni rnizi 
r abimo deset vijakov, ki vsak 
stane en din ar, je strosek za vi
jake pri rnizi deset dinarjev. Ce 
delarno deset miz, je strosek de
setkrat vecji. Stroski izdelavnega 
rnateriala so torej variabilni, ker 

.Iz razrezovalnice iprena 

se glede na velikost, na obseg 
p roizvodnje, spreminjajo. 

Grerno dalje. Absolutno fiksni 
strosk.i so t isti stroski, ki se 
sploh ne spreminjajo glede na 
obseg proizvodnje. Absolutno je 
n ekaj, cesar se ne da sprerneniti, 
kar je trdno, neornajno. K tern 
stroskom priStevamo amortiza
cijo, investicijsko vzddevanje, 
zavarovalne premije, osebne do
hodke vodstvenega kadra, razne 
prispevke in podobno. 

Relativno fiksni stroski pa so 
t isti stroski, ki se v odnosu na 
nekaj spreminjajo. Relativno po
meni odnos na nekaj. Slivnica 
je visoka 1114 rnetrov v odnosu 
na raven morja. Relativno fik· 
sni stroski pa so tisti stroski, 
ki so odvisni od obsega proiz
vodnje. 

Proporcionalni stroski so stro
ski, ki so na enoto proizvoda 
za en izdelek vedno enaki. To 
so stroski izdelavnega materiala 
in izdelavni osebni dohodki. Sled
nji se sicer ne pojavljajo kot 
strosek, ker se izplacujejo iz do
hodka, za kalkulacijo pa jib rno· 
ramo pac upostevati kot strosek. 

Degresivni stroski so tisti stro
ski, pi pocasneje rastejo na eno
to izdelka, ce se obseg proizvod
nje povecuje. 

Progresivni stroski pa so tisti 
stroski, ki na enoto izdelka ra
stejo hitreje kot raste obseg pro· 
izvodnje. Taki stroski nastopajo 
zelo poredko. 

Upam, da sem s tern pojme 
posameznih vrst stroskov pojas
nil, da bodo vsakemu razum
ljivi. 

Skusajmo te posamezne vrste 
stroskov prikazati se v tabelah, 
da bo vse se bolj razumljivo. 

Absolutno fiksni stroski 

Obseg pro· 
izvod. 
v kom . 

100 
200 
300 
400 
500 

Absolutno 
Skupni absolut· fiksni stros. 
nl stroski v din na enoto 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 

v din 

1.000 
500 
333 
250 
200 

Iz tretjega stolpca v tabeli vi
dimo, da absolutni s troski na 
enoto padajo z vecanjem obse
ga proizvodnje. 

Relativni fiksni stro!Hd 

Obseg pro· Skupni reiativ. Relativni 

izvod. tiksni stroski fiksni stros. 

v kom. v din v din na 
enot(l proiz. 

100 100.000 1.000 
200 100.000 500 
201 120.000 597 
300 120.000 400 
400 120.000 300 
401 140.000 349 
500 140.000 280 

Tudi tu vidimo, da nam re· 
lativno fiksni stro~ki glede na 
vecJ l obseg padajo. V tretjem 
stolpcu pa ugotovimo tudi neko 
drugo zanimivost. Pri doloceni 
stopnji izkoriScanja kapacitet 
stroski na enoto porastejo, pri 

povecanem izkoriScanju pa zopet 
padejo (primer obseg 200 kom. 
in 201 kom.). 

Proporcionalni stroski 

Obseg pro· Skupni pro pot· Proporc io· 

i zvod. cional. stroski nai. stros. 

v kom . v din na enoto 
v din 

100 100.000 1.000 
200 200.000 1.000 
300 300.000 1.000 
400 400.000 1.000 
500 500.000 1.000 

Proporcionalni stroski rastejo 
enakomerno z obsegom proizvod
nje. 

Degresivni stroski 

Obseg pro· Skupaj degre· Degres ivni 

izvod . s lvn i stroski stroski na 

v kom. v din enoto 
v din 

100 100.000 1.000 
200 190.000 950 
300 270.000 900 
400 340.000 850 
500 400.000 800 

Degresivni stroski rastejo na 
enoto proizvoda pocasneje, kar 
je razvidno iz tretjega stolpca. 

Progresivni stroski 

Obseg pro· Skupaj progre- Progresivni 

izvod . sivni stroski stroski 

v kom. v din na enoto 
v din 

100 100.000 1.000 
200 210.000 1.050 
300 330.000 1.100 
400 460.000 1.150 
500 600.000 1.200 

Na enoto izdelka progresivni 
stroski rastejo hitreje, kar je 
razvidno iz t retjega stopca. Ti 
stroski se obicajno pojavljajo pri 
tekoCih popravilib, pri cezmer
ni obremenitvi strojev, pri nad
urnern delu in podobnem. 

Skupni stroski podjetja, po
slovne enote ali temeljne orga-

nizacije zdruzenega dela, pa so 
sestavljeni iz vseh teh katego
rij oziroma iz fiksnih in vari
abilnih stroskov. 

Kako ti dve kategoriji stroskov 
vplivata na lastno ali prodajno 
ceno, homo skusali prikazati gra
ficno v naslednjem grafikonu. 
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- pada, potem pada tudi dobi
cek. Krticna meja rentabilnosti 
pa je na seciScu premice celot· 
nega dohodka in premici skup· 
nih stroskov. 

Na kriticni meji rentabilnosti 
podjetje ne ustvarja nobenega 
dobicka, dohodka pa le toliko, 

PS - [!.Ovpr ecn/ strosk.l 
ft"ksn/ in variabilnl skupoj 
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Kaj posamezni simboli pome
nijo, je lahko razbrati na dia
gramu samem, zato n i potrebno, 
da jih tolmacimo posebej. Fik
sni stroski ostanejo nespreme
njeni ne glede na to, koliksen je 
obseg proizvodnje. To se vidi 
tudi iz vodoravnega teka premi
ce - crte fiksnih stroskov. Va
riabilni stroski pa se spreminja
jo z vecanjem ali padanjem 
obsega p roizvodnje. Tudi to nam 
kaze premica skupnih stroskov. 

Ce celotni dohodek narasca, 
kar nam kafe premica narasca
nja celotnega dohodka, potem 
nam skupni stroski na enoto pa
dajo in r aste dobicek. In obrat
no. Ce celotni dohodek nazadnje 

da lahko izplacuje osebne dohod
ke. Cim obseg proizvodnje ali 
celoten dohodek prestopita kri. 
ticno mejo, se pojavi tudi dobi· 
cek. Pri povecanem obsegu pa 
dobicek ne narasca enako -
v~poredno z obsegom proizvod· 
n]e, ampak hitreje zaradi vpliva 
fiksnih stroskov, ker le-ti osta· 
nejo enaki. 

Ce ~rno s ~em sestavkom pri· 
spe_vah k bolJsemu razumevanju 
vphva posameznih stroskov na 
enoto p r oizvoda, potem bo prav 
gotovo razumljivejsa tudi posa
mezna poslovna odlocitev, ki si 
prizadeva za vecji obseg proiz-
vodnje. T. KEBE 

Mladinska vadstva pa Ia imama . I I 

Ko smo razpravljali o pismu 
predsednika Tita in izvrsnega bi
roja na nasi osnovni organiza
ciji, smo se dogovorili za vecjo 
aktivnost vseh poli'tlicnih organi
zacij. lzdelali smo dopolnilni 
program in s tern predvideli, 
kako bomo uresnicevali to ak
tivnost. 

V .program smo vkljucili tudi 
aktivnost mladinske organizaci
je. Kaik.o aktualno je Ito vprasa
nje, se kaze na vee podrocjih. 

Nedavno sta dva mlajsa de
Ja vca zapustila delo in sla iz 
tovame sredi izmenskega dela. 
Eden od njiju je imel roj·stni 
dan, zato sta sla popivat. In
Struktor ju je prijavil, ker sta 
krSi.la delovno disciplino. Na za
govoru sta dejala, da to ni prav, 
kar sta pocela in resnicno jima 

je bilo zal. Obljubila sta, da kaj 
takega ni:koli vee ne bosta sto
rila. Vpra5al sem ju, ali s-ta v 
mladinski organizaciji. Zacude
no sta me pogledala, kot da sern 
ju vprasal nekaj, kar ni v no
beni zvezi z njunim prekrskom. 
»Ne, ni:sva v mlad~nski organi
zaciji, nihce naju ni povabil. Tu
di to ne veva, a1i ta organizacija 
v tovami sploh deluje.« »Ali sta 
clana kaik.snega drustva?« sem 
vrtal dalje. »Tudi v nobenem 
drustvu nisva.<< sta dejala. 

Tako je •s tema dvema mla
dima delavcema, je bdkone z ve
cino m1adib !judi. PrepU.Sceni so 
samim sebi, niJk.ogar ni, kii. bi jib 
organiziral, pritegnil k delu na 
eno izmed podrocij , ki so ek
sistenticni pogoj druzbe. 

Delo razrezovalnice iprena 
V juniju 1971 je pricela z delom 

nasa razrezovalnica iprena. K temu 
nas je privedlo vee vzrokov, izmed 
katerih naj jih omenim le nekaj : 
ugodnejsa cena po enoti izdelka 
(manj uvoznih stroskov), boljse pri· 
lagajanje terminskih dobav, hitrej
se pri lagajanje potrebam po razvija
nju vzorenih izdelkov, dobave ipren 
formatov ostalim potrosnikom v kva
litetah, ki jih ni na domaeem trgu 
in drugi. Za operativno obvladanje 
proizvodnje so hili nasi delavci na 
instruktazi v Avstriji, tako da je 
proizvodnja lahko stekla takoj. 

TP Martinjak je kot potrosnik ipre
na na Brestu razrezovalnico obrav
naval kot svojo ekonomsko enoto. 
Pokazala pa se je potreba, da eko
nomska enota, ki istoeasno proiz
vaja za svoje interne potrebe in za 
zunanje kupce, ne more biti vode
na samo za interese neposredne 

proizvodnje. Pokazale so se slabe 
strani tudi v komercialni obdelavi 
poslov, saj je prodajna sluzba ob
ravnavala ta del naroeil veckrat tu
di samostojno, v eemer pa ni imela 
potrebnih kvalifikacij. 

Letos je razrezovalnica iprena po
stala samostojni oddelek v sklopu 
skupnih strokovnih sluzb. Vodenje 
naroeil, proizvodnje, naroeanja, ob
raeuna in fakturiranja se obdeluje 
z enega delovnega mesta, od koder 
je popolnejsi pregled nad dejanskim 
stanjem. Rezultati takega deJa so 
se pokazali ze v letosnjem drugem 
polletju, taka v proizvodnji kot tu
di v ostanku dohodka . Na tej osnovi 
je bil predviden tudi plan proizvod· 
nje za leta 1973 v visini 758 milijo
nov S din, kar predstavlja za seda
nje proizvodne prostore maksimum. 
Razrezovalnica ima 456 kvadratnih 
metrov prostora, kar je za razrezo· 

Ni?ce jih ni pnitegnil k ak<tiv· 
nost~, :S katero bi mladi ljudje 
rastli v skla:du z druzboo.imi ho
tenji, k delu, ki usmerja mlade
ga cloveka na pravo pot. 

Mislim, da lahko ta primer 
posplosimo, saj imamo dovolj 
razlogov za to. Pri tern lahko 
tudi ugotovimo, .da imamo v To
varni pohistva le mladins·ko vod· 
stvo, mladinske organizacije pa 
ne. To mladinsko vodstvo za
stopa stalisce in daje predloge 
na sestank:ih v imenu mladine 
in mladih delavcev, le-ti pa o 
tern nicesar n e vedo. 

Za taksno ·stanje pa ne sme
mo krhriti le mladinskega vod
stva, saj .smo bdkone tudi sami 
krivi, ker mladini ne pomagamo 
dovolj, da bi nasi mladi .delav
ci v mlac1inski organizaoiji nasli 
obliko zi:vljenja, ki jim daje opo
ro in mo2Jnost za uveljavljanje 
lastnih sposobnosti. 

Glede na to je nujno in po
trebno, da se Zveza .komunistov 
cimprej loti izpolnjevanja pro
grama in se odlocno zavzame za 
pomoc mladini, da bo le-ta or
ganizirala vse mlajse delavce v 
mladinsk:o organizacijo. 

J . Klancar 

vanje iprena izredno majhen pro· 
stor. Poleg same proizvodnje je v 
istem prostoru vskladiseena se eno
dnevna zaloga blokov ter nastajajocl 
odrezni kosi, ki jih kasneje forma
tizirajo. Tudi skladisee gotovih iz
delkov s kvadraturo 100 kvadratoih 
metrov predstavlja stalno skrb. Za· 
to bo v letu 1973 prvenstvena na
loga postaviti provizorieno skladi· 
see, kar je pogoj za povecanje pro
izvodnje in znizanje prevoznih stro· 
skov. F. Strul<elj 



BRESTOV OBZORMIK 

Novo s rn el·i s c e 
Pred ned·avnim se je krajevna 

skupnost Cerknica odlocila, da 
dovoli zasuti vrtace med Notranj
sko cesto in novim naseljem v 
Kamni gorici. Vse obcane in go
spodarske organizacije je obve
stila, kje je dovoljeno odlagati 
smeti in kje ostali zasipni mate
rial (zemlja, kamenje). Prav tako 
je letos sprejela obcinska skup
scina odlok 0 zunanjem videzu 
naselij v obcini. Do tukaj je vse 
lepo in prav, kaj ra se dogaja v 
resnici, pa pove ze naslov tega 
clanka. Se vee. Vsak dan dovaza
jo v omejneno vrtaco (smetiSce) 
odpadke, crepinje, kartone, kang-

lu, cunje, sode in podobno. Tam 
je zdaj muzej v malem, posebno 
zanimiv, za otroke, ki si ga tudi 
radi ogledujejo. Tudi odgovorni 
sluzbj v nasem podjetju bi pred
lagal, naj placuje odvoznike smeti 
po kilometru, da ne bodo smeti 

odlagali tako blizu oziroma v o
menjeno vrtaco. 

Vse kaze, da se bo to smetiSce 
se razsirilo, da bo obogatilo svoj 
smrad in pricelo prezivljati raz
licne zivali in zivalce. Krsilce je 
treba onemogociti in jih prisiliti, 
da se bodo drzali odloka ·oziroma 
reda, ki je v prid vse11il obcanom. 
Vsakdo, ki to pocenja, naj pomi
sli, kako bi mu bilo vsec, ko bi 
se tako smetisce pojavilo pred 
njegovim stanovanjem ali njego
vo hiso. 

Omenjeni odlok o zunanjem 
videzu naselij je bil torej sprejet. 

Cleni v njem natancno govore, 
kdo v obcinski upravi je dolzan 
ukrepati. Prizadeti obcani prica
kujemo od omenjenih organov, 
da bodo zadevo Ciprej resili,in ob
canom, ki tega odloka ne uposte
vajo, onemogocili tako pocetje. 

- 0 -

Poleg razlicnih sportnih dejav
nosti, ki so zadnje case razgibale 
Cerknico, se je porodila se ena. 
Neznani tako imenovani sportni
ki so zaceli preizkusati svoje mo
ci celo na okenskih sipah poste 

in trafike nasega malega rnesta. 
Hudornusnezi menijo, da baje fe
lijo s tern pomagati iz zagate ste
klarski industriji. A - na eigavo 
skodo? 

Kdaj knjiznica v Cerknici? 
Kulturna skupnost obcine Cerknica si je med drugimi zastavila na
logo, da cimprej usposobi obcinsko maticno knjiznico. Zapuscina je 
v precej klavrnem stanju - reven knjiZni fond, neustrezne evidence, 
pomanjkljiv inventar. Da bi knijznica zadostila vsem zakonskim za
htevam, bo potrebnega se precej dela. Morda bo knjiZnica odprta za 
javnost nekje v marcu. 

7 

BoljSi Casi za trgovino 
gostinstvo? • 

ID 
PRED INTEGRACIJSKIMI POVEZAVAMI V TRGOVINI 
IN GOSTINSTVU 

Za cerkniSko obcino je znacilen izredno biter razvoj iz zaostale
ga kmetijskega v industrializirano podrocje. Zato je razwnljivo, da 
so vse druge negospodarske dejavnosti mocno zaostajale in je sedaj 
ta razdalja izrazito prevelika. Zlasti trgovina in gostinstvo, od katerih 
je obcan v novem okolju najbolj beposredno odvisen, sta hila najpo
gostejsi predmet kriticnih ocen. 

V zadnjem casu se jasneje nakazujejo resitve v integracijskih 
navezavah z drugimi partnerji. Da bi nas casopis o tern obcane laze 
informiral, je bil poseben sestanek, na katerem so predstavniki 
Trgovsko-gostinskega podjetja Skocjan ter njegovih samoupravnib 
organov in drufbeno-politicnih organizacij posredovali izcrpno infor
macijo. 1:al je zaradi stiske s prostorom ne moremo tako izcrpno tudi 
prikazati. 

Rakovem Slrocjanu in Gradu 
Sneznik. Moznosti pa so tudi za 
prihodnje precejsnje. 

v trgovini ni priCakovati veejih 
investicij in novih objektov. Pac 
pa obljubljajo veejo zalozenost 
trgovin in veejo izbiro, zlasti v 
obCinskih srediScih, da bi tako 
obdrzali cimvee kupcev (in s tern 

seveda sredstev) na nasem ob
mocju. 

Ker bo najbrl tudi kadrovska 
politika centralizirana in narnera
vajo tudi za izobrazevanje kadrov 
prispevati vee sredstev, si je obe
tati tudi kvalitetnejso postrezbo 
v gostiScih in trgovinah. 

KDAJ? 
Razgovori o integracijskih po

vezavah, strokovne analize (eko
nomske in pr-avne) so ze tako da
lec, da o njih ze razpravljajo v sa
moupravnih enotah podjetja, 
kmalu pa bodo o njih v javni raz
pravi - najbrf v okvirih Krajev
nih skupnosti - lahko povedali 
svoje tudi drugi obeani. 

Referendum o pripojitvi bo 
predvidorna marca. 

Prav gotovo kaksnih bistvenih 
premikov v tej dejavnosti ni mo
goee pricakovati eez noc. Vseka
kor pa je ustvarjena osnova, na 
kateri si lahko gradimo realne o
bete, da bodo za nasa trgovino in 
gostinstvo le priSli boljsi easi -
predvsem v dobro potrosnika. 

B. Levee 

Najbd tokrat ne kafe pogreva
ti stvari o preteklih prizadeva
njih in neuspelih poskusih inte
gracij, niti o sedanjem nic kaj raz
veseljivem stanju teh dejavnosti. 
Dejstvo je, -da je v zadnjem ca
su postalo nase obmoeje tudi s 
turisticnega vidika zelo zanimi
vo, o cemer pricata projekt Gor
nji Jadran in oblikovanje Krasko 
-notranjske turisticne regije. Na 
teh osnovah je nedvomno lafe 
naj ti povezave tudi v gostinstvu 
in trgovini. 0 teh povezavah je 
bilo precej govora na najrazlic
neisih obCinskih in medobcin
skil1 ravneh, sedaj pa je moe go
voriti ze 0 konkretnejsih dogovo
rih rned partnerji. 

NASA OBCINA V LUCI 
STATISTIKE 

GOSTINSTVO: SKOCJAN-JAMA 
ze )ani je priSlo do intenzivnej

sih pogovorov 0 integraciji z Ja
mo oziroma s Krasom iz Postoj
ne. Sedaj dobiva dogovor ze do
koncnejso podobo, saj je pro
gram razvoja do leta 1977 skoraj 
ze i-zeiseen. Se vedno je nereseno 
vprasanje ]ova in r ibolova, od ce
sar je v veliki meri odvisen tudi 
razvoj turizma in gostins tva ozi
roma ekonomska izkoriseenost 
Cerkniskega jezera in Rakovega 
Skocjana. Program, ki je sestavni 
del projekta Severni Jadran, bo 
februarja v javni razpravi. 

TRGOVINA: ~KOCJAN-NANOS 
Tudi pogovori o integraciji 

trgovske dejavnosti Skocjan z 
Nanosom iz Postojne lepo napre
dujejo. Na nekaterih podroejih 
poslovanja je ze prislo do nepo
srednega sodelovanja, denimo, na 
podroeju nabave, kjer se je skup
ni nastop na trgu ze pokazal bolj 
ucinkovit. 

Sicer pa program za razvoj 
trgovine se ni razciSeen; vzpored
no namree tecejo tudi pogovori 
o integraciji Kmetijske zadruge 
Cerknica s postojnsko in ilirsko
bistrisko. Ob tern treba uskladiti 
se vrsto vprasanj 0 dejavnosti te
ga prihodnjega kombinata, ki se 
mu ob razvoju turizma in gostin
stva obetajo najvecje rnoznosti v 
oskrbi teh dejavnosti. 

KAK~EN BO STATUS? 
Kot kazejo dosedanji razgovo

ri strokovnih komisij, bosta imeli 
trgovina in gostinstvo vsaka zase 
status TOZD v sklopu podjetij 
Nanos in Jama. Zato odpade bo
jazen o odtujevanju sredstev, 
saj prav ustavna dopolnila jam
cijo neposredno odloeanje 0 u
stvarjenih sredstvih. Zdruzevanje 
sreds.tev za doloeene dejavnosti 
skupnega interesa pa nasemu po
droeju lahko prej koristi kot 
skodi. 

Sicer pa pri oblikovanju samo
upravnih odnosov med partnerji 
intenzivneje delajo prav v teh 
dneh. 

KAJ SI JE OBETATI? 
Nedvomno si lahko od tako za

stavljenih integracijskih povezav, 
ki so skladne tudi s programom 
turisticne~a razvoja nasega sirse
ga obmOC)a (predvsem rekreacij
ski in z1msko-sportni turizem) 
precej obetamo. 

Program ze v prvi fazi predvi
deva gradnjo hotela ob CePkni
skern jezeru z urejenim kopali
scem ter investicijske posege v 

Od sestdesetih obcin, kolikor 
jih je v republiki, je obc. Cerkni
ca s svojimi 14.157 prebivalci na 
51. mestu. To prebivalstvo prebi
va v 4.253 stanovanjih. Na eno 
stanovanje pl'ide 3,4 prebivalca 
ali 18.8 kvadratnih metrov stano
vanjske povrsine. Po stanovanj
ski povrsini na prebivalca je na
sa obeina na cetrtem mestu. Pred 
njo so Tolmin z 20.8 m2

, Postojna 
z 18.2 m 2 in Radovlj ica z 18.9 m2• 

Najmanjso stanovanjsko povrsi
no na prebivalca ima obcina Rad
lje in sicer 12,9 kvadratnih met
rov. 

Po stevilu zaposlenih glede na 
celotno prebivalstvo je obicna 
Cerknica na 28. mestu in zaposlu
je 32 °/o vsega prebivalstva. Naj
nizja stopnja zaposlenosti je v ob
eini Lenart, kjer je zaposlenega 
Jcomaj 6 Ofo prebivalstva. Po stop
nji zaposlenosti je nasa obcina 
nekje v sredini. Boljse merilo kot 
stopnja zaposlenosti je narodni 
dohodek. 

Z 18.638 dinarji narodnega 
dohodka na prebivalca je nasa 
obeina na 15. mestu, torej v prvi 
eetrtini. Ce narodni dohodek pre
tvorimo po uradnem tecaju, zna
sa le-ta 1100 dolarjev na prebi
valca. Kar lep dosezek za do ne
davnega zaostalo, industrijsko 
nerazvito Notranjsko! 

Glede na to, da smo s poprec
nim osebnim dohod-kom 1.432 din 
na 51. rnestu med vsemi obeina
mi, lahko trdimo, da Notranjci 
nismo razsipali. Dohodek smo ra
je nalagali v investicije, kot pa ga 
porabili za osebno potrosnjo. To 
je brez dvoma dobra vrlina na
sega prebivalstva, tudi glede na 
jutrisnji dan, ne samo za danes. 

Prebivalstvo nase obcine irna 
1.361 osebnih avtomobilov, 4.080 
radijskih sprejemnikov in 1.732 te
levizorjev. Avtomobil pride torej 
skoraj na vsako tretje gospodinj
stvo. 

Kljub temu, da imamo tako vi
sok narodni dohodek na prebi
valstvo, pa smo po proraeunski 
potrosnji nekje med zadnjimi. Na 
prebivalca odpade 958 dina·rjev 
celotne proracunske potrosnje 
s solstvom vred. Toliko mora to
rej nas davkoplacevalec odsteti 
za splosne druzbene potrebe ob
cine. V obcini Postojna doseze 
proracunska potrosnja 1.215 di
narjev na prebivalca, kar je 26 Ofo 
vee kot PTi nas, v Piranu pa 1.682 
din, kar je celo 75 Ofo vee kot pri 
nas. 

Se bi lahko nasteval, vendar 
naj bo teh nekaj podatkov do
volj, da si lahko ustvarimo grobo 
sliko, kje je pravzaprav nasa obei
na na slovenski lestvici. Tcdi na 
osnovi tega, lahko sklepamo, da 
imamo predvsem prernalo razvi
to trgovino, gostinstvo in turi-

zero, saj obcina, ki je petnajsta 
na lestvici po narodnem dohod
ku, ne bi smela biti med zadnji
mi po proracunskih dohodkih. 
DenaT od prometnega davka se 
premalo steka v naso obcinsko 
blagajno. Kaze, da se kar prevee 
radi odloeamo za nakupe izven 
obcine in premalo skrbimo za ra
zvoj turizma. 

T. KEBE 

Krilerij 
edinega 
snega 

Tistega januarskega dne se 
je Slivnica kopala v soncu. Noc
ni mraz je dokoneno utrdil pre
ostalih 10 centimetrov snega na 
njenih severnih pobocjih. Taka je 
bilo vse kakor v pomoe odboru 
nekdanjih solskih razgrajacev, ki 
so se namenili organizirati naj
brz edino tekmovanje v veleslalo
mu na Slovenskem. 

Tone, Marta, Janez in Tone so 
ze takoj zjutraj pobrali startni
no od vsakega od enainstiridese
setih tekmovalcev, ki so se prija
vili za tekmo. Kaj hitro so bila 
postavljena tudi rdeca, rumena in 
modra vrata na vee kot osemsto 
metrov dolgi progi. 

Malo pred enajsto uro je tek
movalna mrzlica dosegla svoj 
vrh, ko se je prvi tekmovalec v 
konkurenci pognal rned vratci v 
boju s casom in strminami (pa 
tud.i s travo in nekaj skalami. Nje
mu so sledili se drugi, eni z vee, 
drugi z _rnanj tekmovalne srece. 
Zlasti na cilju ni manjkalo navi
j aeev 1 ki SO tekmovalce Z bodre
njem silili naj »pregrizejo« se 
zadnje metre proge. 

Kot po obieaju so bili najbolj
si »tujci«. Prva dva sta bila nam
ree 1;mak in Stefan in Postojne, 
tretji je bil France Korosec in na
to se eetrti J anez Bencina in peti 
Dusan Arko. 

Tekmovanje je dokazalo, da je 
mogoce taksna srecanja organizi
rati tude brez financnih sredstev. 
Treba je le malo pozrtvovalnosti 
in pa seveda nekaj smucarskih 
privrfencev. Po razglasitvi rezul
tatov so se v domu na Slivnici so
delujoci dogovorili, da bi kazalo 
tako tekmovanja or-ganizirati cim 
veekrat. 

Ce bo temu tako, potem na svi
denje na eudoviti Slivnici. 

I. Urbas 
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Na zaledenelem jezeru • • • 
»Ob koncu tedna si lahko privoscite drsanje na zaledenelem 

CcrkniSkem jezcr u, ki je od Ljubljane oddaljeno petdeset kilometrov. 
Obcnem baste tudi preizkusili voznjo po -novi av.tocesti. Vroc caj in 
podobno vzcmite s seboj, ker le-tega na jezeru ne dobite.« 

Take in podobnc reklame je bilo sliSati po radiu in televiziji. In 
res ni bil ni11ce od drsalcev razocaran. Prijetno so bili preseneceni 
tudi tisti, ki so priSli samo na nedeljski izlet. Pred njimi se je razgr
nila idilicna pokrajina, pokrita z ledom in ivjem, ki se je les.ketalo 
v soncu. Verjetno ni bilo v poletnih mesecih na jezeru toliko obisko
valcev, ·kat jib je bilo teh nekaj nedelj okrog novega leta. Nekdo je 
prestel cez dva tisoc parkiranih avtomobilov. Na ledu je bil pravi 
metez drsalcev. Od triletnega malcka pa do mozaka, ki jib je s tel 
krep.ko cez sestdeset. Kricanje, mladostni smeh, pokanje hokejskih 
palic, komaj sWino drsenje drsalk ob virtuoznih figurah drsalcev je 
dajalo gledalcu obcutek zadovoljstva, ki ga dozavlja malo kje. Na 
ledu (in tudi pod njim) ni manjkalo vozil na dveh in stirih kolesih, 
katerih vozniki so preizkusali svoje soferske (ne)sposobnosti. 

v tern casu je bilo na zaledenelem jezeru organiziranih vee tekmo
vanj. Na hitrostnem tekmovanju, .ki ga je priredil Smucars.ki klub 
Akademik iz Ljubljane, je bil najboljsi Joze Mestek iz Dolenjega je
zera. Izrabil sem priloznost in ga povprasal, kaj misli o razvoju drsal
nega sparta na jezeru. 

»Mislim, da je letosnja zima precej pripomogla k uveljavitvi na
~ega ledu v Sloveniji. K temu mnogo prispeva tudi idilicnost nasega 
jezera, kar predvsem obcutijo tisti, ki ga poznajo le iz tople sezone 
ali pa ga se sploh niso videli. Ker je led odvisen ad vremena, ni mo
goce predvideti drsanja, se manj pa tekem. Ko je led dovolj debel, 
je zelo primeren za rekreacijsko drsanje in za hokej. Taka se nas v 
»ledeni dobi« jezera ob sobotah in nedeljah z.bere •kar 30 do 40 drsal
cev iz Cer.knice, Dolenje vasi in Dolenjega jezera. Navadno igramo 
hokej. To sezono smo imeli ze stiri tekme. Jezerci vodimo pred Cerk
nico in Dolenjo vasjo. Z visokim rezultatom smo premagali tudi dve 
ekipi drsalcev iz Ljubljane. Zaradi muhastega vremena bi bilo treba 

napra'Viti drsalisce z naravnim ledom, kjer bi igrali tekme in prire
jali druge drsalne prireditve. Prostora za tak~no igriSce je dovolj, pa 
tudi smotrno ga jc mogoce izrabiti. Tisti, ki drsamo, smo pripravljeni 
na delovno akcijo, le nekaj denarja bi nam morali primakniti za 
material.« 

Kaj moremo, ko pa se vedno vse ustavi pri denarju. Ta•ke zamisli 
pa ovodenijo .kot led, ko ga poboza topli juzni veter. 

I. Najger 

FILMI V FEBRUARJU 
1. februarja ob 19.30 uri 

ameriSki film OD KOD VONJ 
PO SMODNIKU. Kriminalka. 
V glavni vlogi Tom Adams. 

3. februarja ob 19.30 in 4. febru
arja ob 16. uri 
ameriski film POTNI LIST ZA 
PEKEL. Vohunski film. V gl. 
vlogi George Ardisson. 

4. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film HUDICI. Groz
ljivka. V glavni vlogi Vanessa 
Redgrave. 

5. februarja ob 19.30 uri 
amer. film PRGisCE SVIN
CA. Western. V glavni vlogi 
Richard Widmark. 

8. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film. IMENOV ALI 
SO JO KOBILICA. Drama. V 
glavni vlogi Jacqueline Biset. 

10. februarja ob 19.30 uri 
slovenski film MRTVA LADJA. 
Drama. V glavni vlogi Milena 
Zupancic. 

11. februarja ob 16. in 19.30 uri 
ameriski film CHURCHILLO
VI LEOPARD!. Vojni film. V 
glavni vlogi Richard Harrison. 

12. februarja ob 19.30 uri 
ameriSki film ROPARJI ZLA
TEGA RUDNIKA. Western. V 
glavni vlogi Tony Kendall. 

15. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film JOHNNY BAN
CO. Kriminalka. V glavni vlo
gi Horst Bucholz. 

17. februarja ob 19.30 uri 
japonski film TAJNI AGENT 
101. Kriminalka. V glavni vlo
gi Muga Takewaki. 

18. februarja ob 16. in 19.30 uri 
ameriski film OKUSI DRA-

KULINO KRI. Grozljivka V 
glavni vlogi Christopher Lee. 

19. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film BARQUERO. 
Western. V glavni vlogi Lee 
VanCleef. 

22. februarja ob 19.30 uri 
francoski film MORILEC 
TRKA OB ZORI. Kriminalka. 
V glavni vlogi Mylene Demon
geot. 

24. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film PETERKA V 
AKCIJI. Western. V glavni vlo
gi Peter Graves. 

25. februarja ob 16. in 19.0 uri 
ameriSki film DVOJCICI ZLA. 
Grozlijvka. lgra P. Cushing. 

26. februarja ob 19.30 uri 
ameriski film NE DREZAJ V 
KAVBOJA, DOKLER LJUBI. 
Western. V glavni vlogi James 
Stewart in Henry Fonda. 

Brestov obzornlk, glasilo ko
lektiva Brest Cerknica. Odgovor
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja 
uredniski odbor: Tone KEBE, 
Bozo LEVEC, Tone LOVKO, 
Franc MLAKAR, Stanka MEKIN
DA, Danilo MLINAR, Ivan NAJ. 
GER, Alojz OTONICAR, Janez 
PRAPROTNIK, Miha sEPEC, 
Ivan sKRABEC in Zdravko ZA
BUKOVEC. Tiska zelezniska tis· 
karna v Ljubljani. 

KegljaCi tekrnujejo 
Koncalo se je kegljasko tekmo

vanje v pocastitev 25. obletnice 
podjetja. Tekmovalo je 13 moskih 
in 5 zenskih ekip. 

Uvrstitev zenskih ekip: 

1. TPC II. 
2. SKS 
3. TPC I. 
Moske ekipe: 

1. TPC II. 
2. TPC (pog. servis 1.) 
3. SKS II. 

zenske posamezno: 

Keglji 
1400 
1337 
1205 

Keglji 
2274 
2238 
2234 

Keglji 
1. Pokleka Dragica SKS 371 
2. Savovic Zofija TPC I I. 359 
3. znidarsic Cveta SKS 357 

Moski posamezno: 

1. Kos Emil TPC II. 
2. JernejCic Dusan TSS 
3. Bajc Marjan TIP 

Keglji 
412 
404 
398 

V decembru in januarju je bilo 
prvenstvo Bresta za !eto 1972 v 
kegljanju. Tekmovali so 3 X 100 
lucajev mesano. Za to prvenstvo 
se je prijavilo rekordno stevilo 
ekip: 18 moskih in 6 zenskih. Na
men tega tekmovanja je bil, da 
zberemo iz nastopajocih ekipo, ki 
se bo v prihodnje pripravljala za 
nastop na lesariadi in za ostala 
tekmovanja, pa tudi v cimvecjem 
stevilu clanov kolektiva omogoci
ti sportno rekreacijo v zimskem 
casu. Ob velikem stevilu nastopa
jocih - 160 tekmovalcev, pa so 
tudi velike razlike v stevilu po
drtih kegljev. Najboljsi posamez
ni.k je podrl 1257 kegljev, najslab
si pa 615 kegljev. Prehodni pokal 
Bresta v zenski konkurenci je o
svojila ekipa SKS s 5932 podrtimi 
keglji, v moski pa ekipa TPC IL s 
7086 keglji. Najbolj~i posamezni
ki: 

.Zenske: 
Keglji 

1. Pokleka D. (SKS) 1030 
2. znidarsic C. (SKS) 1024 
3. Savovic Z. (TPC) 1001 

Strelei obnav
ljajo vrste 

Strelska druzina BREST sc je 
resno lotila obnavljanja svojega 
clanstva z m ladimi strelci. 

Ustanovili so mladinsko sekci
jo, ki jo sestavlja 16 clanov. Ima
jo svojega voditelja, ki jih vsak 
cetrtek poucuje v streljanju z 
zracno pusko. Ustanovili so tudi 
.posebno strelsko sekcijo, v kate
ri je vkljucenih 32 ucencev osnov
ne sole iz Cerknice. Ti imajo red
ne vaje vsak ponedeljek v prosto
rih menze na Drestu. 

s. Bogovcic 

Nasi upokojenci 
S 1. januarjem 1973 je odsla v 

zaslu:leni pokoj delavka iz Tovar
ne ivernih plosc Cerknica tovari
sica Franciska Kranjc. Pri nas je 
bila zaposlena polnih petnajst let. 

Moski: 
1. Brence F. (Pog. S. ) 
2. Kos J. (TPC II.) 
3. Bahun K. (SKS I.) 

1257 
1254 
1250 

Uvrstitev zenskih ekip: 
1. SKS 5932 
2. TPC I. 5863 
3. TSs 5466 
4. TPC II. 4719 
5. TPM 4640 
Uvrstitev moskih ekip: 

Keglji 
1. TP Cerknica III 7086 
2. SKS L 6915 
3. Pogonski servis 6914 
4. TP Cerknica I. 6513 
5. SKS II. 6442 
6. TIP Cerknica 6440 
7. SKS-soferji 6426 
8. TLI Stari trg 6406 
9. TP Stari trg 6345 

10. TSs Cerknica 6312 
11. TP Martinjak IlL 6284 
12. TP Martinjak I. 6245 
13. Pogonski servis II. 6183 
14. TP Martinjak II. 6049 
15. SKS III. 5915 
16. TP Cerknica III. 5697 
17. SKS IV. 5653 
18. TP Cerknioa IV. 5188 

A. Otonicar 

Resitev novoletoe 
nagradne krizanke 

POLNO DELOVNIH USPEHOV 
IN ZMAG - NT - MIKADO -
TRIKOT - ANDORA - ODA -
RAK- RAK - VRAN- S - Z.IGA 
- SIN - KOALA - J - PRISE
GA - SENATOR - OPORE -
LETALO - OKRASITEV - A
PEL - OCAKI - NAPIS - ZK 
- sN - OM - KN - OKA - COP 
- 0 - AKTOVKA - ANOUK -
PROVIANT - OKNO - ERA -
PES- AVA- LIKA- VPRA
SALNICE - POL - EDEN -
MERINOVKA - OLINKA -
KRESALO - BAS - LECENT 
- NAPREZANJE - T- OTALI
NE - LN - SELMA - NO -
AVANTI - JOKANJE - D -
UM - IR - EVO - RAKAR -
A TREK- ANAKSAGORA - RA
NA- NJIVE- ATIK - ZIDA
RIJ A - ANATOLE - ZIMA -
ATEK- KOTARAC. 

lzid zrebanja: 
V splosni scktor je do doloce

nega roka prispelo tokrat kar 70 
resitev. Izmed njih je komisija 
izhebala naslednje: 
1. nagrada 200 din - Igor GOR

NIK. Rakek, Pod Srnjakom 16 

2. nagrada 100 din - Ivan BEN
KO, SKS 

3. po 20 din dobijo: Cvetka 
KLANCAR, SKS, Andreja VI· 
CIC, Cerknica, Kamna gorica 

31, Marina SE:ZON, -Cerknica, Mi
ra MELE, Kozarisce 46, p. Stari 
trg !Jri Lozu, Miroslav WINKLER, 
Rakek, Heroja Iztoka 7, Ines 
TEMENT, Ljubljana, Pov~etova 
16, Mojca RUDOLF, Cerknica, Lo
sko 2, J oze OBREZA, SKS in Ma· 
rija URBAS, Rakek, Trg padlih 
borcev 7. 

Nagrajencem iskreno cestita. 
rna! Nagrade naj dvignejo v bla· 
gajni SKS, drugim pa iih bomo 
poslali po posti. · 

BRESTOV OBZORNII! 

Uspeh 
sahistov 

Sahovsko drustvo Cerknica je 
letos ze drugic tekmovalo v 11. 
slovenski sahovski ligi. Sodelova
lo je sest desetclanskih ekip (6 
clanov, 2 clanici, in 2 mladinca). 
Drustvo si je pred zacetkom tek
movanja zadalo visok cilj: uvr
stiti se v I. slovensko ligo, kar je 
bilo mogoce z uvrstitvijo na eno 
izmed prvih dveh mest. Vloga fa
vorita je bila porazdeljena med 
tri kandidate: Jesenice, Postojno 
in Cerknico. 

Start z Jesenicami je pokazal; 
da bo pot za dosego zastavljene
ga cilja izredno tezavna, saj je bil 
ta pomembni dvoboj nesrecno iz
gubljen. Ze naslednje kola je raz
priHlo vse dvome 0 velikih moz
nostih tokrat zares izredno moc
ne ekipe. Enakopraven boj je bil 
poslej Ie se z nasimi sosedi s Po
stojno. FiniS je bil izreden - e
kipe sD Vrhnika, sD Milan Maj
cen, Ponikve in sD Mokronog so 
dozivele svoje najvecje katastro
fe. 

Za ekipo so nastopali: Plavcak 
Vlado (4 tocke - od 5 odigranih), 
Krasevec inz. Viktor (3- 4), Kra
sevec Tone (-5!), Novak inz. 
Zmago (2,5-3), stefan Iva (4-5), 
Simicek Tone (4-5), Mlinar Miro 
(2-2), Miletic Marjan (0-1), Si
micek Tonica (4--4!), Modic Dani
ca (2-5), Mikse stefka (0-1), se
balj Branko (1,5-5) in znidarsic 
Franc (2-5). 

Izredno uspesen je rezultat na 
prvih sestih clanskih ploscah, 
kjer je bilo od 30 partij kar 22 
zmag, 6 remijev in le dva poraza 
(83 ~/o osvojenih tock). Dober je 
tudi rezultat na zenskih ploscah 
(60 Ofo), slab pa v mladinskih kon
kurenci (le 35 Q/o). 

REZULTATI: 

sD Cerknica: sD Jesnice 4,5-5,5 
sD Cerknica : sD Vrhnika 8,5-1,5 
SD Cerknica : sD Postojna 5-5 
SD Cerknica : sD Ponikve 8,5-1,5 
sD Cerknica : sD Mokronog 8-2 

KONCNI VRSTNI RED: 

1. SD Cerknica 
2. sD J esenice 
3. sD Postojna 
4. sD Vrhnika 
5. sD Ponikve 
6. sD Mokronog 

Tacke 
34,5 
31,5 
27,5 
21,5 
18 
17 

Prvo mesto predstavlja izreden 
uspeh. sD Cerknica je taka po
stal edini kolektiv v obcini, ki bo 
prihodnje leta tekmoval v prvi re
publiski ligi. Zato bi bilo prav, 
da bi bil v prihodnje delezen se 
vee podpore. 

I. Stefan 

sahovsko drustvo Cerknica va
bi vse ljubitelje sahovske igre k 
sodelovanju na naslednjih turnir
nirjih: 

turnir brezkategornikov 
turnir cetrtokategornikov 
turnir zensk za prvenstvo Cer
knice. 
Vsi trije turnirji bodo istoeas

no. Igralni dnevi bodo v torek in 
petek ob 18. uri in v nedeljo ob 
9. uri. Zacetek bo 18. februarja ob 
9. uri v prejsnji delavski restav
raciji Bresta v Cerknici. 

Prvouvrscena polovica igralcev 
s turnirja brezkategornikov pri· 
dobi IV. kategorijo, stirje prvo
uvrsceni s turnirja cetrtokategor
nikov pa III. kategorijo. Zmago
valka zenskega turnirja dobi po
seben pokal, nekaj najbolje uvr
scenih z vseh treh turnirjev pa 
prakticne nagrade. 

Kandidati za posamezne turnir
je morajo prijave poslati najkas
neje do 15. februarja na naslov: 

sahovsko drustvo Cerknica 
61380 Cerknica. 


