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LETNIK V 31. DECEMBRA 1971 STEVILKA. 51 .. 
Z VECJIM OPTIMIZMOM lloVIIetwfe, 

V Novo LETO 1972 '!!m~li•zv,hankup 
Za nami je zopet eno leto go

spodarjenja. Dokončni obračun, 
ki nam bo pokazal rezultate naših 
prizadevanj, pride šele čez dva 
meseca, kljub temu pa lahko že 
danes govorimo o glavnih značil
nostih poslovanja v tem letu. 

Glavna značilnost letošnjega 
leta je bila izredno nestabilna 
gospodarska situacija, ki jo je 
spremljala rekordna inflacijska 
stopnja. Inflacijsko naraščanje 
stroškov in cen je bilo prisotno 
v vsem svetovnem gospodarstvu, 
posebej ostro pa v našem jugo
slovanskem prostoru, saj je bila 
tri do štirikrat večja. Pogoji za 
gospodarjenje so bili torej izred
no nestabilni in neugodni. Pose
bej velja to za tiste gospodarske 
organizacije, ki so usmerjene na 
zunanja tržišča, saj tuja tržišča 
ne morejo priznati našega nara· 
ščanja stroškov, ki so v svetov
nem gospodarskem prostoru sko
raj rekordna. Naše podjetje, ki 
sodi med velike izvoznike, saj 
smo v lesni panogi največji iz
voznik, je bilo ob teh dogajanjih 
vsekakor izredno prizadeto. 

Primerjava začrtanih rezultatov 
za letošnje leto in doseženi rezul
tati se v glavnem pokrivajo. Do
segli bomo začrtan obseg izvoza 
za več kot 4,/ milij. dolarjev, kar 
je v primerjavi z lanskim letom 
skoraj podvojen rezultat. Zaloge 
pohištva, ki so predstavljale ve
liko breme, smo odprodali. Pod 
planiranimi rezultati je ostala e
dino proizvodnja in to predvsem 
v Tovarni pohištva Cerknica, kar 
je posledica preusmeritve in no· 

vib programov, o čemer smo med 
letom večkrat govorili. Tudi drugi 
finančni rezultati se gibljejo v 
okviru planiranih in, če so ti re
zultati še komaj zadovoljivi, po· 
meni, da smo že pri načrtovanju 
letnega plana predvidevali take 
skromne rezultate, ki so v glav
nem posledica nestabilne gospo
darske situacije doma in v tujini. 

Kaj nam prinaša prihodnje leto 
in kaj lahko pričakujemo, je v 
tem trenutlcu morda težko kon
kretneje napovedati. Mednarod
na denarna kr iza je v teh dnevih 
v znaku razreševanja (devalvaci· 
ja ameriškega dolarja in reval
vaclja nekaterih zahodnih valut). 
Bila je tudi devalvacija našega 
dinarja, niso pa v tem trenutku 
mani drugi ukrepi zunanjetrgo
vinskega režima, tako da smo 
morali celo ustaviti delo na se
stanku finančnega načrta za pri
hodnje leto. Zato ne morem zdaj 
napovedati nič konkretnega, am· 
pak govorim le v splošnih obrisih. 

Gotovo je, da bodo v~e sile v 
gospodarskem in družbenem živ
ljenju usmerjene v nadaljnjo sta
bilizacijo našega gospodarstva. 
Računati moramo s skrčenjem 
potrošnje v jugoslovanskem o
kviru, s povečanjem naporov, da 
se ublaži primanjkljaj v naši zu
nanji trgovini, to je s povečanjem 
izvoza našega gospodarstva. S 
tem ciljem je bila tudi opravlje
na devalvacija dinarja, ki naj bi 
postavila izvoz v bolj stimulativ
ne pogoje gospodarjenja. No, kot 
sem že omenil, počakati moramo 
tudi druge ukrepe, ki morajo 
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spremljati devalvacijo, da bomo 
imeli čist odgovr. 

Naše podjetje je sledilo svoji 
izvozni usmerjenosti ves čas in 
tako bo tudi v prihodnjem letu. 
Vsi izvozni posli so v glavnem že 
zaključeni, ali pa so v teku raz
govori. Iz tega izhaja, da so tudi 
naše proizvodne kapacitete že 
skoraj v celoti zasedene. Za tre
nutno še proste kapacitete za pri· 
hodnje leto pa menim, da ne bo 
nobene težave dobiti naročil; prej 
nasprotno, bomo v situaciji, ko 
bomo lahko opravili sami izbor 
ponujenih izdelkov. S te strani 
gledam na prihodnje leto dokaj 
optimistično, saj je naša glavna 
naloga čimveč proizvajati, seveda 
pa tudi z najmanjšimi možnimi 
stroški. To namreč poudarjam 

zato, ker smo imeli letos večkrat 
težaye s sestavo lansirnih progra
mov, kaj dati v proizvodnjo, kar 
je imelo za posledico tudi nedo
seganje proizvodnih planov. 

S povečanjem izvoza bomo tudi 
manj izpostavljeni restriktivni 
politiki na domačem trgu (zmanj
ševanje potrošnje). Zato sma
tram, da je upravičeno pričako
vanje, da bomo v prihodnjem le
tu bolje gospodariti kot smo le
tos in da bomo uspeli v večji 
meri izboljšali proizvodnjo 
predvsem v naših finalnih poslov
nih enotah. 

Na koncu bi želel vsem članom 
našega kolektiva veliko uspeha in 
osebne sreče v letu 1972. 

Jože Strle 

VSEM ČLANOM DELOVNE SKUPNOSTI 

BRESTA IN OSTALIM OBČANOM ŽELI· 

MO MNOGO DELOVNIH USPEHOV . I'N 

SREČE 

V LETU 1972! 

gradiva za novoletno številko 
Obzornika. Izšel bo na štiri-
najstih straneh. V sega po ma
lem je tu zapisanega. Za vsako
gar nekaj. Tudi tisti, ki iščejo 
dlako v jajcu, bodo nekaj našli. 
Novoletni potpuri ni izostal in 
tako je naša novoletna priloga 
postala že konvencionalna. Za
nimivo, kako hitro se spremeni 
ime našega Obzornika, če mu 
zamenjamo le eno črko. Takoj 
pade z linije. Tako kot se je 
nam dogajalo med letom. Kar 
poglejte! Predlanskim je bil 
Obzornik, lani Obzobnik, letos 
Obnornik, prihodnje leto ... , 
brez skrbi, še je ostala rezerva, 
ki bo še kako prav prišla tudi 
prihodnje leto. 

Kup gradiva pa me opozarja 
še na nekaj. Veliko nas že sode
luje pri časopisu, vedno bolj po
s~aja last kolektiva. Težko bi se 
mu odrekli, čeprav sem pa tja 
tudi kakšno hote ali nehote za
miži. Vendar ste tega krivi tudi 
vi. Vabim vas k sodelovanju! 
Ideje so nam prav tako dobro
došle. Seveda anonimnosti tudi 
naše glasilo ne prenese. Vsem 
sodelavcem se zahvaljujem za 
trud v letu 1971 in želim, da 
bi bilo sodelovanje še bolj plod
no, predvsem pa kreativno in 
kritično tudi v letu 1972. 

Naše gospodarjenje v letu 
1971 sicer ni bilo blesteče, bilo 
pa je dovolj dobro, da smo si 
ustvarili osnovo za naše uspeš
nejše gospodarjenje v prihodnje 
in predvsem za dvig našega 
standarda. Ce naši plani ne bo
do podrti, bomo uspeli povečati 
osebne dohodke v podjetju za 
najmanj 10 odstotkov. Vse sicer 
ni odvisno od nas, kot na pri
mer stimulativni izvozni režim. 
V endar ostane pri izvozu vsaj 
upanje, da na slabše ne more 
iti . Cas bi že bil, da nam inve
sticija vrne več, kot smo vanjo 
vložili. Od zavzetosti posamez
nika in celotnega kolektiva je 
odvisno, ali si bomo lahko od
rezali še večji kos kruha. 

V imenu uredniškega odbora 
želim vsem članom delovne 
skupnosti srečno novo 1972. 

Urednik 

Vsebina: 
USTAVNI AMANDMAJI SPRE
JETI -VISOK OBISK NA BRE
STU - RAZGOVORI S FIRMO 
MORSE - NAS NOVI ZASčiT
NI ZNAK - GOVORIJO PRED
SEDNIKI SVETOV - NOVO
LETNA PRILOGA 
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Ustavni amandmaji sprejeti 
Poleg zveznih so sedaj sprejeti 

tudi republiški ustavni amandma
ji, kar predstavlja velik premik 
v našem političnem sistemu. Med 
glavne cilje sodijo določila, da se 
v celotnem družbenem dogajanju 
uveljavi kot glavni akter delovni 
človek. To je načelo, ki je vredno 
odločnih naporov, da se uveljavi 
v konkretnem življenju. Pri nas 
se je namreč preveč uveljavila 
praksa, da se j e zelo lahko zedi
niti o načelih in jim dati visoko 
doneče naslove, ko pa je treba ta 
načela-· izvajati v praksi, pa se 
največkrat zmešajo jeziki - kot 
v bajeslovnem Babilonu. 

Ob vsem tem pa je nekaj prav 
gotovo jasno. Ustavni amandma
ji dajejo delovnemu človeku po· 
litičnp in pravno možnost, da se 
uveljavi kot glavni nosilec druž. 
be:· In 'tudi to, da se bo moral 
sam uveljaviti, ker mu tega za 
gotovo nihče ne b o prinesel na 
krožniku. Sredstva za dosego te· 
ga ima sam v obstoječem, last· 
nem in političnem in tudi samo
upravnem organizmu. Pri . tem je 
dolžnost in odgovornost vodilnih 
~JleJ?.ih organov, da s sistem
skiip.i ,~e~UXfPnl ustvarijo resnič
ne .pogoj~'iii''tržno gospodarstvo, 
ker snio'se vSi za takega odločili. 
Jasno je tudi, da bi brez sistem· 
skih rešitev temeljnih problemov 
v gospodarstvu ostali ustavni a· 
mandmaji v glavnem le lepa ge
sla. Zato mora biti naša aktivna 
pozornost usmerjena k tem pro· 
blemom. 

že ob sprejmanju zveznih, po· 
sebno pa še r epubliških ustavnih 
dopolnil, se je ugotavljaJo, da bo 
to terjalo velike spremembe v 
sedanji splošni praksi našega go· 

spodarstva, ker je le-to pretežno 
centralistično organizirano. 

Pri razpravah in ocenah o tem 
sem imel pogosto v mislih seda· 
njo organizacijo BRESTA, še po
sebej pa njegov statut. Kdor je 
prebral amandmaje, lahko ugo
tovi, da Brestov statut organiza
cijsko (samoupravno} v celoti, 
vsebinsko pa pretežno ustreza za. 
htevam amandmajev, še posebej 
tistim določilom, ki se nanašajo 
na poslovne enote. 

čisto na kratko si oglejmo gia· 
vne zahteve tistih amandmajev, 
ki predvsem zadevajo »temeljno 
organizacijo združenega dela«, 
kar v primeru Bresta predstavlja 
delavce poslovne enote in kaj je 
njihova neodtujljiva pravica: 

l. sam". odloča o pripadnosti 
ali odcepitvi od organizacije zdru· 
ženega dela (podjetja), 

2. poslovna samostojnost na 
osnovi tržnih odnosov do vseh 
partnerjev, 

3. samostojno planiranje vseh 
poslovnih smeri in akcij, 

4. samostojno ustvarjanje in 
razpolaganje s celotnim dohod
kom, 

S. samostojno oblikuje delit· 
vena razmerja v okviru samou
pravnih sporazumov, 

6. samostojno odloča in odgo· 
var.i"· za investicijske naložbe, 

7. samostojno odloča o vlaga· 
nju sredstev na ravni podjetja, 

8. po samoupravno dogovorje
nih merilih izloča sredstva za 
skupne potrebe delavcev podjet
ja, 

9. samostojno in enakopravno 
na podlagi vzajemnih interesov 
odloča o vseh naložbah kapitala 

in drugih poslovnih akcijah n a 
ravni podjetja, 

10. k temu je dodati še spreje
to >>Resolucijo o kadrovski poli· 
tikiu, katere ena izmed glavnih 
zahtev je zagotoviti »selektivno 
kadrovsko politiko na vseh rav· 
neh in uveljaviti odgovornost ta· 
ko samoupravnih teles, delavcev, 
šc posebej pa strokovnih kadrov 
in služb«. 

11. Vse zahteve ustavnih aman· 
dmajev za opravljanje dejavno· 
sti na ravni podjetja pa bi lahko 
strnili v eno samo določilo: vsa 
aktivnost združenega podjetja se 
lahko odvija le na podlagi samo· 
stoj nih odločitev, dogovorov in sa· 
moupravnih sporazumov poslov· . 
nih enot - navzven pa še z dru· 
žbenim dogovarjanjem. 
če nasproti tem določilom pri· 

merjamo statut Bresta, ugotovi· 
mo: (vezano po že navedenih toč· 
kah) 

ad 1. te samostojnosti poslov· 
nih enot v statutu ni; 

ad 2. v statutu je poslovna e
nota dokaj jasno opredeljena kot 
organizacija združenega podjet
ja (čl. lG, 11 in 83}; 

ad 3. planiranje je v statutu 
(čl. 58} in praksi pravilno zastav· 
ljeno, le da naj bi po novem na 
primer centralni delavski svet na· 
mesto sprejemanja planov le po· 
trjeval samoupravne planske do· 
govore med poslovnimi enotami; 

ad 4. razpolaganje s celotnim 
dohodkom poslovne enote je do· 
ločeno (čl. 83 in 84}, kot je pred
videno z ustavnimi amandmaji; 

ad S. tudi to samostojnost po· 
slovne enote določa čl. 84, vendat 
naj bi verjetno vsaka poslovna 
enota imela svoj pravilnik o de-

Visok obisk na Brestu 
21. decembra je naše podjetje 

obiskal podpredsednik sovjetske 
vlade in predsednik planske ko
.misije - GOSPLANA tovariš 
Bajbakov. Visokega gosta iz So
vjetske zveze in njegove sodelav
ce je spremljal predsednik Iz. 
vršnega sveta Slovenije tov. Sta
ne Kavčič s še nekaterimi sode
lavci. Prisoten je bil tudi gene
ralni direktor Slovenijalesa tov. 
Anton Petkovšek in drugi. 

Visoke goste so pred vhodom 
v Tovarno pohištva Cerknica 
sprejeli glavni direktor tov. Jože 
Strle, predsednik občine Cerkni
ca tov. Fran.c inž. Zorman in dru· 
gi predstavniki Bresta. 

Gostje so si z velikim zanima
manjem ogledali tovarno pohi
štva in se zelo pohvalno izrazili 
o samem procesu proizvodnje, pa 
tudi o organizaciji in delovni di
sciplini v tovarni. 

Po ogledu Salona pohištva se je 
podpredsednik tov. Bajbakov za
nimal za možnosti večje izmenja
ve na področju dobav pohištva za 
Sovjetsko zvezo in za uvoz sov· 
jetskih surovin v Jugoslavijo. 

Istočasno so gostje iz Sovjet
ske zveze postavili vprašanje, ali 
lahko jugoslovanska oziroma slo· 
venska industrija sodeluje pri re
konstrukciji oziroma izgradnji 
pohištvenih kapacitet v Sovjetski 

zvezi. Generalni direktor Sloveni
jalesa je odgovril, da je takšno 
sodeloavnje mogoče in seveda tu· 
di zaželeno. Po krajši izmenjavi 
mnenj, obojestranskih želja za 
povečanje medsebojnih trgovsko· 
gospodarskih stikov smo se od vi· 
sokih sovjetskih in slovenskih go· 
stov poslovili s prijetnim občut
kom, da BREST vse bolj postaja 
dobro znan doma, pa tudi v sve
tu. 

Seveda si bomo prizadevali, da 
bomo pridobljen ugled še utrje
vali in širili tudi v prihodnje. 

F. Turk 

Na poslovnih razgovorih je podpredsednik sovjetske vlade Bajbakov izrazil željo po večjih gospodarskih 
stikih 

litvi dohodka in osebnih dohod
kov, medtem ko naj bi bil pravil· 
nik o načelih delitve na ravni po
djetja zamenjan s samoupravnim 
sporazumom o tej dejavnosti. Ta 
oblika bo veljala verjetno tudi 
za ostale pravilnike na ravni po
djetja. 

ad 6. Izbor in odločitve za in· 
vesticije je v statutu preveč ve
zan na centralne organe, čeprav 
je v čl. 84 odgovornost poslovne 
enote za te naložbe jasna. 

Najbl""ie bo treba določiti, da 
se investicijska politika (pred· 
vsem čl. 104, 105, 108 in 109) ob
likuje v za to posebnem samou· 
pravnem dogovoru med poslovni
mi enotami. 

ad 7. čl. 92 določa vzpostavitev 
kreditnega sklada, s čimer je v 
podjetju celotno razpolaganje s 
kapitalom podvdeno v celoti le 
organom upravljanja. Ta sklad je 
upravičen tudi v novih pogojih, 
ker se v njega med drugimi (do· 
govorjenimi) stekajo sredstva, ki 
niso vedno rezultat opredmetene
ga dela. 

ad 8. Za potrebe skupnih stro
kovnih služb statut v čl. 15, 87, 89 
in 97 v glavnem določa ustrezno 
organizacijo in tudi pravilno 
funkcionalnost v pogojih organi· 
zacije združenega podjetja sklad· 
no z amandmaji. Da bi se doseg
la večja povezanost med poslov· 

jem ne bo problem, saj je bil pro
ces osamosvajanja poslovnih e· 
not sprožen že pred desetimi leti. 
Prva oficielna samostojnost je bi· 
la uveljavljena leta 1962 in se je 
postopno krepila vse do sprejetja 
novega statuta v lanskem letu. 
Vzrok za tak proces je bil že ta· 
krat spoznanje, da se lahko do· 
sežejo najoptimalnejši rezultati 
če je čim širši krog članov kolek
tiva aktivno vključen v poslovno 
dogajanje na podlagi vse bolj jas
nega las tnega računa. 

To je po mojem globokem pre
pričanju glavni razlog, da so de· 
lovni kolektivi prav v tem deset· 
letju dosegli izjemne poslovne re
zultate: dosegli so stopnjo naj· 
večjega proizvajalca in tudi naj· 
večjega izvoznika pohištva v dr· 
žavi, dosegli povsod priznano nal 
višjo marko kvalitete pohištva in 
se poleg nekaj sorodnih podjetij 
po svojem slovesu uvrstili v sam 
vrh nacionalne pohištvene proiz· 
vodnje. Pcsledica tega vzpona je 
bila tudi štiri in pol milijardna 
naložba v modernizacijo, 1969-
1970 leta), ki je praktično zbri· 
sala stare kapacitete in jih zame
njala z najmodernejšo tehnologi· 
jo, ki po moji oceni (in ne samo 
po moji) omogoča pri sedanjem 
številu zaposlenih v štirih letih 
doseči podvojitev sedanjega ob· 
sega proizvodnje. Rekonstrukcija 

Gost iz SZ si je z zanimanjem ogledal proizvodnjo 

nimi enotatni in skupnimi stro· 
kovnimi službami, bi bilo verjet
no koristno, da bi vsaka poslovna 
enota delegirala v samoupravnl 
organ skupnih strokovnih služb 
tudi po enega svojega delegata. 

ad 9. V statutu so sicer določe
ne parcialne oblike samouprav
nih dogovorov. Vendar je prav v 
tem bistvo novih odnosov med 
poslovnimi enotatni na eni in vse· 
mi drugimi organiztni na drugi 
strani, ki naj se urejajo le z raz
nimi oblikami dogovorov. Zato 
b o treba to obliko v statutu raz· 
širiti n a vse omenjene odnose. 

ad 10. Na področju kadrovske 
politike in selektivnosti ter od
govornosti sedanji statut povsem 
omogo~. in nalaga možnosti za 
intervencije. Instrumenti kot so: 
sprejemanje in razvrščanje na de· 
lo, analitična ocena delovnih 
mest, osebno ocenjevanje stro· 
kovnega kadra, predvsem pa še 
širok sistem proženja zaupnice, 
po mojem povsem zadostujejo 
tudi za učinkovite posege. 

To omenjam s svojim mne
njem zato, ker sem bral v nekem 
članku v Brestovem obzorniku, da 
n a Brestu ro. možnosti za >>prepo· 
trebno kadrovsko selekcijo.« 

Seveda se ne spuščam v oceno, 
če se v praksi ti kadrovski pred
pisi dosledno izvajajo - kar se
veda velja tudi za druga statutar
na določila. 

S tem pisanjem sem želel le so
očiti najbolj značilne posebnosti 
ustavnih amandmajev s področ
ja družbeno-ekonomskih odnosov 
z vsebino statuta in sicer lažjega 
razumevanja na poenostavljen, 
kot rečemo političen, ne pr avniš· 
ko strokoven način. 

Prilagoditev Bresta novim U · 

s tavnim amandmajem po mo-

je bila opravljena pet minut pred 
dvanajsto, saj bi danes ta opre· 
ma stala še enkrat toliko glede 
na cene uvoza in notranjo infla. 
cijo ter devalvacijo. 

Težave, ki ob tem nastopajo, so 
v glavnem normalne. Ob tako glo
bokem rekonstrukcijskem pose· 
gu rabi razviti svet leto dni za 
normalizacijo proizvodnje, finan· 
čni problemi imajo glavno kore
nino v državni nelikvidnosti, pre· 
tekle zaloge "()a pretežno, ker je 
lanska recesija v ZDA povzročila 
nad milijardo manj odvzema bla· 
ga. Da se razumemo. Ne opravi· 
čujem stvari, ker trdim, da so po
slovna nihanja sestavni in objek· 
tivni pojav tržnega gospodarstva, 
da se bomo tudi v prihodnje za. 
ostreno srečevali s problemi, naj 
si bo finančnimi, pa konjuktumi
m~ ter programskimi in kadrov· 
skimi ter podobnimi. Gre za to, 
da se ob tem ne zapada maloduš· 
ju; nasprotno, da se s temi zako
nitostmi v podjetniški strategiji 
računa, da smo realistično do 
kraja mobilni in da se strokovno 
poglobljeno analizira ter ugotav
lja gibanje in težnje glavnin po· 
slovnih smeri (marketing). To je 
posebno važno tudi zato, ker je 
že nekaj časa opazen tržno fi. 
nančni nemir tudi v vsem zahod
nem svetu. ln kljub temu, čeprav 
se morda sliši čudno, je že sedaj 
začeti zastavljati tnisli na nove 
investicijske podvige, če hoče 
BREST obdl""iati prednost v teh· 
nologiji in s tem uravnotežiti 
program ter izboljšati poslovne 
dosežke. To je poleg organizacij· 
skih in kadrovskih problemov, ki 
so stalno prisotni, potrebno, ker 
tehnologija v tej dejavnosti za· 

Konec na 3. strani 
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Proizvodni program 
za prvo četrtletje 1972. leta 

Na planski konferenci, ki je bi· 
la 10. decmbra, so razpravljali o 
proizvodnem programu za prvo 
četrtletje prihodnjega leta. Za 
tri mesece vnaprej, tako kot je 
določeno s sistemom nove pripra
ve lansirnih planov. Na konferen
ci so sodelovali planerji oziroma 
§efi tehnične priprave iz poslov
nih enot, odgovorni iz prodajne 
službe, marketing, tehnična služ
ba in referent za kooperacije. Na 
konferenco niso prišli iz nabav
ne službe in Tovarne ivernib 
plošč Cerknica. Vzrokov za izo
stanek ni. 

Program za prvo četrtletje je 
bil obravnavo ločeno po poslov
nih enotah, vendar tako, da so se 
vprašanja kooperacij surovine 
reševala sproti v internem, pa tu· 
dt v eksternem planu nabave su
rovin ali kooperacije. 

Tovarna pohištva Cerknica U· 
gotavlja, da je plan v prvih OS· 
mih mesecih prihodnjega leta ta
ko poln naročil, da bo težko za. 
dovoljevati vse dogovore. Trdi, da 
pri zaključevanju dogovorov ne 
delamo nobenih analiz o prostih 
kapacitetah. Nakazan je torej 
problem, ki je dolgoročnejši kot 
trimesečni plan, vendar je ta 
problem prisoten že v prvem tro· 
mesečju prihodnjega leta. Res je 
tako, vendar osebno menim, da 
je največje vprašanje prav v od· 
nosu med izvozom in domačim 
trgom in da je slednji v prvem 
tromesečju problematičen pred· 
vsem iz dveh vidikov, prvič, ker 
bo za domači trg komaj tretjina 
kapacitet in drugič, ker s tem ni 
zagotovljena realizacija izdelkov 
druge poslovne enote (stoli). Spri
jazniti se moramo z dejstvom, 
potrebno pa je, da bi na področ· 
ju prodaje dosegli ugodnejše a· 
ranžmaje, to je podaljšanje do· 
bavirlh rokov nekaterim tujim 
kupcem. 

Konferenca je določila plan 
vtekavanja izdelkov v proizvod· 
njo, pa tudi plan izpolnjevanja. 
Kot nujnost se je pokazalo čim· 
prej izdelati večjo količino jedil· 
niških miz, če že omar ne more
mo nuditi trgu; stole pa je treba 
prodati ali pa prekiniti s stoli 
Lyving. Boljša in bolj perspektiv· 
na je ta rešitev. Takšne rešitve so 
daleč od marketinške politike, ki 
smo jo sprejeli, a jo slabo ures
ničujemo. Izdelek, ki je na višku 
prodaje, preprosto izločimo? 

Tudi Tovarna pohištva Marti· 
njak je definirala svoj plan, ne
rešeno je ostalo le področje ta
petništva, kar pa je treba rešiti 
v najkrajšem času. 

Za nekaj že sklenjenih naročil 
tovarna ni zainteresirana. Krepak 
občutek imam, da je tovarni po
trebna pomoč pri pripravi planov 
in pri izračunu kapacitet. Mnogo 
se je razpravljalo tudi o cenah 
surovin za izdelavo miznih pod· 
nožij. V marcu tovarna napove
duje proizvodnjo kotnih klopi kot 
novega izdelka. 

Tovarna pohištva Stari trg bo 
proizvajala le Vego-60, vendar del 
tudi v beli barvi. Vego-55 bodo 
le kompletirali zaradi odprodaje 

določenih elementov, kl so še na 
zalogi iz tega programa. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg nima definiranega programa 
niti v primarni niti v finalni pro
izvodnji. Nerešeno je vprašanje 
sedežnih ogrodij, dokler ni defi· 
niran plan tapetništva v Tovarni 
pohištva Martinjak. 

Tovarna ivernih plošč Cerknica 
bo po izjavi predstavnika proda
je nadaljevala s standardno pro
izvodnjo. 

Namenoma nisem omenil šte
vilčnih podatkov in obširne raz. 
prave, ki se je razpletla ob vsa
kem problemu, zlasti pa tedaj 
ko so planerji ugotovili, da s~ 
naročila sprejemajo brez vnaprej
šnjih analiz prostih kapacitet. 

Stevilčni podatki morajo dobi· 
ti svoj odraz v pianih, v doku· 
mentu, ki mora postati osnova za 
razpravo v organih upravljanja 
in osnova za operativno izpolnje· 
vanje nalog. Potem, ko smo defi. 

nirali plane vtekavanja v proiz
vodnjo in izgotovitve, imenovali 
izdelke, postavili koJičine in ter
mine, je več kot jasno, da se je 
treba takoj lotiti izdelave drugih 
planov. Za primer vzemimo plan 
prodaje na domačem trgu. loven· 
turna zaloga in za domači trg na
menjena količina iz planov je os
nova za ta plan. Napravimo ga, 
r~delimo ga po mesecih, po re
gijah, po rokih. Ukrepajmo, da bo 
tržišče zadovoljno. 

Ali plan propagande. Nič več 
abstraktnega ponujanja blaga ki 
ga ni! Količine so tu! lzčrpa~aj
mo ta plan za vse aktivnosti. 

Tako bi lahko našteval za vsa
kega, za vsako službo. Tu je na
bava in njena politika, tu je tran
sport in njegova problematika! 
Res, široko področje. Igra, ki za
gotavlja uspeh. Le igrati mora
mo po pravilih te igre - ne na 
srečo - kajti gre zares! 

D. Trotovšek 

Nov način v oblikovanju 
lansirnih planov 

S stabilizacijskim programom 
podjetja smo med drugimi nalo
gami sprejeli tudi načelo, da je 
treba tudi na področju operativ
nega planiranja začeti z obravna· 
vanjem lansirnih planov drugače, 
kot smo delali to doslej. Pred
vsem smo poudarili, da ti plani 
niso samo stvar dveh ali treh 
odgovornih iz prodajne službe ter 
poslovne enote, p~č pa, da je tre· 
ba plan obravnavati iz nabavne
ga, kooperacijskega, tehnološke· 
ga ekonomskega, p rodajnega in 
proizvodnega vidika. 

Tako lahko zagotovimo delova
nje in odgovornost vseh služb. pri 
izpolnjevanju teh planov, oziro
ma le-ti tako postavljeni p lani so 
istočasno tudi osnova za sestavo 
različnih delovnih planov, p a naj 
si bo finančnega, prodajnega, ko· 
operacijskega, nabavnega in kon· 
trolnega. Ce bi razvili na tej os
novi še ostale plane, potem bi za. 
gotovi usklajeno organizacijo, 
delovanja najmanj tri mesece V· 
naprej. 

Pri dosedanjem obliko:vanju 
planov ni bilo enotnega obravna
vanja, celo tako daleč je prišlo, 
da je ena izmed poslovnih enot 
za naročila materiala, polizdelkov 
in proizvodnjo uporabljala fi
načni plan, ki pa je bil postavljen 
brez tržne osnove. In rezultat: ne
prodana zaloga po finančnem pla
nu proizvedenih izdelkov. Da, · v 
neredu je mogoča tudi takšna 
nepravilnost. 

Se nekaj je, na kar bo novi na· 
čin obravnavanja lansiranih pla
nov imel znaten vpliv. Do 
sedaj smo največkrat govo
rili o pianih vtekavanja iz. 
delkov v proizvodnjo in manj 
o izgotovitvi izdelkov. Zakas
nitve zdaj tega, zdaj drugega 
izdelka so šle mimo nas pogosto, 

ne da bi jih zaznali, največ gla
sov so dajali prodajalci, ki so 
trgu blago obljubljali, blaga pa ni 
in ni bilo iz proizvodnje. Le po 
kapljicah je kdo pa kdo izvedel 
za vzroke takih zaostajanj. Pre
pričan sem, da bo mesečna plan· 
ska konferenca, k i je sedaj po· 
stavljena na vsak deseti dan v 
mesecu, temu napravila konec, ali 
vsaj v celoti pokazala vzroke za 
zaostanke; če le-ti ne bodo že v 
kali odstranjeni prek odgovornih 
služb, ki nastopajo v tej igri, ka· 
t.ere pravil pa se včasih premalo 
zavedamo. 

Tretje vprašanje, ki je po mne
nju planerjev iz poslovnih enot 
izredno važno, je v tem, da bo 
enkrat konec tudi tega, da bi sam 
direktor poslovne enote sklepal 
skupaj s prodajo prodajne po
godbe, ne da bi se menil za pro
ste kapacitete, še manj pa za ro
ke možne izgotovitve. Nekdo je 
na planski konferenci dejal: »Saj 
bi naši direktorji morali imeti 
po več glav kot zmaji, če hočejo 
vse sami narediti . Mnogokrat pa 
se zgodi, da ve nekaj direktor, 
nekaj planer, oba skupaj pa nič 
in problemi so tu.« Z drugimi 
besedami, začenjamo akcijo za 
spoštovanje planov, rokov in so
lidnosti v poslovanju. Morda pa 
tudi z delitvijo dela, s tem pa 
tudi odgovornosti, pri nas nismo 
povsem na čistem. Da je stanje 
tako, nam pove več primerov z 
zadnje planske konference, ko so 
planerji, ne da bi vedeli za pro
dajne aranžmaje, ali za roke do
bav, preprosto ostali odpr tih ust, 
ko jim je prodajni referent na· 
števal prodajne pogodbe, katerih 
pa v njihovih pianih lansiranja 
ni bilo. Zato toliko slabe volje in 
tudi prepirov, akcij vrat n~ nos, 
zato lasje sivijo. 

USTAVNI AMANDMAJI 
SPREJETI 

Nadaljevanje z 2. strani 

stara nekako v treh do petih le
tih. 

Menim, da bo prav ob takem 
konkretnem in splošnem stanju 
stvari uveljavljanje ustavnih a
mandmajev zelo velika spodbu· 
da za aktiviranje vseh članov ko· 
lektivov po poslovnih enotah in 
Bresta kot celote, kar nedvomno 
predstavlja temeljno jamstvo za 
doseganje optimalnih poslovnih 
rezultatov. 

Ker to pišem pred novim le
tom, pridružujem k temu članku 
svojo iskreno željo celotnemu 
kolektivu, da bi ob zadovoljstvu 
osvajal najboljše delovne dosež
ke. 

Iz dela našili oblikovalcev Jože Lesar 
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Kako bomo v prihodnje reše
vali to problematiko? Zelo pre
prosto je to, samo podrediti se 
moramo igri in se odreči samo· 
volji posameznikov. V prihodnje 
bomo vsake tri mesece, desetega 
dne v mesecu postavili za tri me
sece vnaprej plan vtekavanja iz·· 
delkov v proizvodnjo, se· dogovo· 
r ili za akcije nabav, financ, ko
operacije in postavili plan izgoto· 
vitve izdelkov. Tako bomo nada
ljevali iz meseca v mesec, pred 
nami pa bo nenehno plan za tri 
mesece vnaprej, ne manj ne več. 
Pri oblikovanju plana za mesec 
dni vnaprej bomo obravnavali tu· 
di izpolnitev preteklega meseca. 
Analitski prikaz vzrokov za od· 
stopanja od plana mora biti edi· 
na metoda za opravičevanje od· 
stopanja od planov. 

Slej ko prej bodo morale tudi' 
posamezne službe izdelati svoje 
plane, ki bodo temeljili na team· 
ski pripravi. 

Poleg trimesečnih planov pa 
bo s skrbjo in odgovornostjo mar
ketinga in prodajne službe ·s so· 

glasjem poslovnih enot ostajaJ 
plan za daljše obdobje predvsem 
zato, da bi zagotovili . kapacitete 
glede na dolgoročnejše pogodbe 
v osvajanju novih izdelkov. 
Lan~irm plani, kot jih radi i· 

menujemo, pa se v obravnava· 
n~m obdobj~~e morejo več spre· 
rninjati. E · · v:u-ok je lahko le 
višja sila, kar pa je že drugo po· 
dročje razmišljanja. 
Verj~tno so to začetki in naj

manjša mera zahtevnosti v kvali· 
tetni pripravi planov. V prihod
nje bo treba tem ptailskim ele. 
mentom pcidodati še vrsto dru· 
gih , tako da bo sistem res zago
tavljal eksakt:ilost planiranja in 
možnost za konkretno upotabo 
v praksi. Veliko dela nas 'še ča
ka. l\1orda je to le kapljica D!i· 
.predka na tem področju. Sistemu 
Je treba pomagati, ga :podpirati 
in ga vzeti za .svojega. Stabillza. 
cijski p rogram je to postavil,pted 
nas. In če iz tega plana vzamemq 
samo ta del, potem smo :veliko 
storil~. 

.D. Trotovšek 

Razgovori s·~ 

Letos je , kot kaže, izjemno le
to na vsej črti. Tudi posfovne na
vade se spreminjajo, čeprav so 
bile utečene že vrsto let. Običaj
no nas je prezident Morse obiskal 
koncem septembra ali v začetku 
novembra, letos pa je obisk od· 
!ožil na december,· poleg tega pa 
ni prišel v Jugoslavijo, ampak sa
mo do Pariza. Da je odložil obisk 
na december, je razumljivo, ker 
je ravno v času predvidenega O· 
biska predsednik Nixon objavil 
ukrep o povečani desetodstot.ni 
uvozni carini za vse blago, ki ga 
uvažajo v Združene države Ame· 
rike. 

Firma Morse se je tako čez 
noč znašla v drugačnem položa
ju, ker praktično uvaža vse ka· 
binete iz Jugoslavije, gramofone 
iz Anglije, radijske aparate pa iz 
Japonske. 

Zakaj ni hotel obiskati Jugosla
vije kot običajno, nam ni znano. 

To so sicer obrobne stvari, saj 
nas bolj zanima posel, ki ga ima· 
mo s firmo Morse. Reči mo·ram, 
da odnosi s firmo Morse v zad
njem času niso najboljši, na raz
govorih v Parizu pa so se še za· 
ostrili. Razlike v pogledih na po
sel so zelo velike. Naše stališče je, 
da to ni običajni kupoprodajni a
ražma, temveč globoka koope· 
racijska povezava in skupen po
slovni interes. Zato firmi Morse, 
zlasti pa predstavništvu Export
drva v New Yorku in Exportdr· 
vu v Zagrebu ne more biti vse
eno, ali smo mi v poslu zadovolj· 
ni ali ne. Zano je, da ·nas je lan
ski izpad v naročilih močno pri
zadel, ker je sovpadal s težava
mi, ki so se pojavile na domačem 
trgu. Zato smo iskali nova trži· 
šča in druge kupce. 

Pri osvajanju novih programov 
so se pojavile nekatere težave, 
zato smo začeli nekoliko spremi· 
njati dobavne roke. Inflacijska 

gibanja zadnj.i,h nekaj let v Jugo
slavij i so posel z glasbenimi o
maricami pripeljala v slepo uli, 
co. -Zato se je ekonoms·ki položaj 
tovarne poslabšal in če smo ho· 
teli iz slepe uUc~, !\IDO morali pr· 
vo:tni program nekoliko popravi
ti. To pa je pripeljalo do tega, 
da smo z dobavami nekoliko v 
zaostanku in da smo želene do
bavne roke za leto 1972 podal]ša· 
li za tri mesece. · ·· · . 

Gospod Morse, predvsem pa 
predstavttik Exportdrva, sta skle
pala drugače, ker jim predstav· 
niki iz Zagreba niso uspeli dovolj 
pojasniti pravih vzrokov za te 
spremembe. 

- -~-~~--- - .. ....... ~ 
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Zaradi vsega. tega so prišli raz. 
govori v slepo ulico; iz katere o
sebno ne vidim· ~oda. 

Naša zahteva po korekciji cen 
je trdna, zato nismo pristali na 
nikakršno povečanje količin, do
kler se ne uredi ta problem 
Gospod Morse pa - nasprotno
zatrjuje, da ne more plačati več, 
ker ga je močno prizadelo deset: 
odstotno povečanje uvoznih ca
rin. Kako bodo pogajanja tekla 
v marcu, še ne vem, osebno pa 
sem, kar zadeva prihodnj.i razvoj 
posla, velik pesirni"st. 

T. Kebe 

- - - - ~ ·- ---------



-------- ~ - -

4 

Sporazumevamo 
se o · delitvi dohOdka 

V dneh, ko nastaja zadnja šte
vilka našega glasila v letošnjem 
letu, sprejemamo v podjetju 
splošni akt, ki ga vsakokrat zno· 
va pretehtavamo s posebno po
zornostjo. Gre za sporazum o de· 
litvi dohodka in osebnih dohod· 
kov, ki ga bodo sklenile naše po
slovne enote. 

Poleg predpisov in samouprav
nega sporazuma lesne industrije 
Slovenije je temeljno izhodišče 
sporazuma še organizacijska po
vezava BRESTA oziroma njego
vih poslovnih enot, kakršna se je 
izoblikovala v preteklih letih. V 
celoti pa preveva sporazum te· 
meljno načelo - naj bo gospo
darjenje v podjetju tako, da bo 
zagotavljalo usklajeno narašča
nje reprodukcije in standarda 
zaposlenih. 

Najvidnejša novost so interni 
kalkulativni osebni dohodki. To 
so osebni dohodki, ki predstavlja· 

- razdelitev obveznosti med po
slovnimi enotami, 

- delilno razmerje za delitev o
stanka neto dohodka na oseb
ne dohodke iz poslovne uspeš
nosti in na dobiček, 

- delež poslovne enote za po
kritje skupnih obveznosti po
djetja, 

- minimalno akumulacijo po
slovne enote. 

Letni plan bo tako dobil jasnej
šo vlogo v vsakoletnem sporazu
mevanju. Postopek za sprejem bo 
sicer predpisan s posebnim spo
razumom, ki bo uredil vprašanja 
organizacijske povezave, vendar 
že sedaj lahko ugotavljamo, da 
bo sprejemanje letnega plana 
»velik dogodek« v podjetju. 

Osebni dohodki posameznika 
so po novem, kot smo videli, raz
deljeni na dva dela: na kalkula
tivne osebne dohodke in na oseb
ne dohodke iz poslovne uspeš· 

Poleg omenjenih rednih oseb
nih dohodkov predvideva predlog 
sporazuma še naslednje oblike o
sebnih dohodkov oziroma pre
jemkov: 
- dodatke za delo v posebnih 

pogojih, od 25 odstotkov do 
SO odstotkov, 

- osebne dohodke za delo v eno· 
tah požarne obrambe, 

- nadomestila, 
- regrese, 
- odpravnina, 
- posmrtnino in 
- nagrade oziroma posebno u-

godnost za starejše ali izčrpa
ne delavce. 

Vse povedano je seveda le še 
predlog, ki je bil dan v javno 
razpravo. Komisije poslovnih e· 
not za usklajevanje pripomb 
javne razprave bodo pripravile 
dokončni Eredlog in ga posredo· 
vale delavskim svetom poslovnih 
enot, da ga bodo obravnavali in 

Na decembrski seji so člani centralnega delavskega sveta razpravljali o sporazumu o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov ter o stabilizacijskem programu 

jo strošek živega dela in se izra
čunajo za vsako poslovno enoto 
po enakem postopku. Kot podla
ga za izračun sluzijo poprečni o 
sebni dohodki, ki so bili v obra
čunskem obdobju preteklih še
stih mesecev izplačani na zapo
slenega v lesni industriji v Slove-
niji. . 

Ce posamezna poslovna enota ne 
doseže tako določenih okalkulira
nih osebnih dohodkov, se le-ti po
krivajo iz dobička drugih poslov
nih enot po načelu solidarnosti. 

Da ne bi tak način deloval de
stimulativno, so v sporazumu pre
dvidene tudi posledice v obliki 
obvezne s:;;~n~ci ie, razrešitve orga
nov upravljanja in celo interne 
prisilne uprave za dobo enega 
leta. 

Po i~placilu kalkulativnih oseb
nih dohodkov in pokritju vseh ob
veznosti poslovna enota razdeli 
ostanek neto dohodka na osebne 
dohodke iz poslovne uspešnosti 
in na dobiček (na sklade). Ko
likšni del bo razdelila za osebne 
dohodke in kolikšni del na sklade, 
naj odloča poslovna enota sama. 
Pri tem je potrebno upoštevati 
predvsem produktivnost dela, 
potrebe po razširjeni reproduk
ciji, potrebe družbenega standar
da in izobraževanja, ter seveda 
določila samoupravnega sporazu
ma lesne industrije SR Slovenije. 

Poseben pomen letnega plana 
bo s sporazumom še poudarjen, 
saj se bodo z njim med drugimi 

· določale naslednje pomembne za
deve: 
- višina prispevkov poslovnih e

not za poslovanje skupnih 
strokovnih služb, 

nos~i-
Poslovna enota oblikuje maso 

sredstev za kalkulativne osebne 
dohodke na podlagi enake vred
nosti točke (za vse poslovne eno
te) po naslednjih merilih: 
- za proizvodne delavce: po fi

zičnem obsegu proizvodnje in 
storitev, 

- za režijske delavce : po raz
merju med doseženim in pla
niranim obsegom proizvodnje , 
ugotovljenem po norma urah; 

- za delavce, ki so vezani na ob· 
seg prodaje: po obsegu faktu
rirane prodaje; 

- za glavnega direktorja: po po
sbenih merilih v smislu samo· 
upravnega sporazuma lesne in
dustrije Slovenije. 

Masa osebnih dohodkov za po
slovno enoto skupnih služb se ob· 
likuje po razmerju med doseže
nim in planiranim obsegu proiz· 
vodnje in storitev vseh poslovnih 
enot, ugotovljene po norma urah. 

Namesto dosedanje osebne oce· 
ne se bo uporabljal poseben »Si
stern napredovanja«. Ta naj O· 
mogoča delitev po delu, to je po 
razlikah, ki nastanejo ob enakih 
delovnih mestih zaradi subjektiv
nih lastnosti posameznika. 

sprejemali v enakem besedilu 
predvidoma 30. decembra. Tako 
bomo pred novim letom že ve
deli, ali poslovne enote soglašajo 
s predlaganim načinom delitve 
ali pa bo potrebno znova novih 
dogovarjanj med vsemi delovni· 
mi skupnostmi našega podjetja. 
O tem bomo pisali v prihodnji 
številki. Z. Zabukovec 
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Večja prizadevnost bo rodila večje sadove 

Izpolnjevanje 
aWWUcifMfG fteGfe8fH~ 

Sredi letošnjega leta smo spre
jeli stabilizacijski program pod
jetja. Le-tega so sestavljali pogla
vitni ukrepi, ki so sestavni del u
resničevanja naših načrtov ter del 
vsakdanjih prizadevanj za večje 
delovne rezultate. · 

Ko danes ugotavljamo, kako 
smo vse te naloge in ukrepe iz. 
polnjevali, lahko zaključimo, da 
smo v petih mesecih drugega pol· 
letja dosegli načrt proizvodnje s 
85 odstotki in prodaje z 89 od· 
stotki. Končni rezultat naših na
porov v 11. poletju nam bo znan 
ob zaključku leta. Takrat bomo 
tudi lahko ugotovili, ali smo v 
primerjavi s preteklim obdobjem 
povečali produktivnost, ekono· 
mičnost in rentabilnost za toliko, 
kot smo si zastavili. 

Z določitvijo odgovornih nosU· 
cev za posamezne ukrepe smo do
segli to, da se je večina zastav· 
ljenih ukrepov že uresničila, prav 
tako pa so v informaciji o izpol· 
njevanju stabilizacijskega progra
ma, ki jo je obravnaval centraJ.n:l 
delavski svet, nakazane tudi mož
nosti za izpolnitev tistih nalog, 
ki so še pred nami. V tem sestav
ku je težko podrobno opisati vse 
opravljene naloge, zato se bom O· 
mejil samo na nekatere: 
- pripravljen je načrt za prihod

nje leto; 
- lansirni načrti se mesečno do· 

polnjujejo ob sodelovanju 
vseh poslovnih enot in ustrez
nih strokovnih služb; 

- povečana je aktivnost marke
tinga; 

- v II. polletju je dosežen rekor
den obseg izvoza; 

- izboljšana je plačilna sposob· 
nost; 

- zmanjšano je stanje zalog go
tovih izdelkov; 

- investicije se gibljejo v okviru 
načrta, prav tako investicijsko 
vzdrževanje, stroški reklame 
in pr opagande; 

- zaostrena je odgovornost za 
stroške na vseh stroškovnih 
mestih ln pri vseh izdelkih; 

- intenzivno pripravljamo pro
jektivni razvoj podjetja •.. 

V tem času zelo aktivno nada· 
ljujemo z graditvijo našega siste· 
ma upravljanja, saj smo ravno v 
teh dneh obravnavali in spreje· 
mali samoupravni sporazum o 
oblikovanju dohdka ter o delit
vi dohdka in osebnih dohodkov. 
Nedvomno bo ta sporazum pri· 
pomogel k dejanskemu samou· 
pravnemu položaju delavcev in k 
izboljšanju medsebojnih odnosov 
v poslovnih enotah, pa tudi v 
skupnosti podjetja. 

Ko je centralni delavski svet 
razpravljal o izpolnjevanju sta
bilizacijskega programa, je po· 
novno poudaril odgovornost no· 
silcev posameznih ukrepov oziro· 
ma nalog. Pri obravnavi zaključ· 
nega računa bo znova obravna
val . izpolnjevanje stabilizacijske
ga programa in ocenil, kako so tl 
ukrepi programa uresničeni. Ob 
sprejemanju letnega načrta bo· 
mo morali znova pregledati, ka· 
tere nove ukrepe moramo ures
ničiti, da bomo dosegli postavlje
ne cilje. Mislim, da imamo za to 
vse pogoje in da je tudi večina 
članov naše delovne skupnosti 
pripravljena, da načrt za prihod· 
nje leto z vsemi potrebnimi ukre
pi tudi uredništvo. J. Hren 

Bomo kos nalogam? 
Vsem nam je že znano, da le

tošnje leto ni rodilo sadov, kot 
smo optimistično pričakovali na 
začetku leta 1971. Prav tako vpra
šanje se nam zastavlja za leto 
1972. Vsem nam mora biti jasno, 
da se bo treba krepko spoprijeti 
s težavami na slehernem delov
nem mestu, če hočemo, da nas ne 
bo držalo za vrat in da ne bomo 
imeli zvezanih rok. Ne bi smeli 
ugotavljati, da ni tega ali onega 
materiala, kajti proizvodnja ima 
svoje zahteve, pa tudi svoje od
govornosti. Tega naj se zavedajo 
tudi vse službe, ki so prav tako 
člen proizvodnje. Upanje je, da 
bo šlo na bolje . S tem mislim na 
proizvodni program, ki je nekako 
prilagojen naši proizvodnji. 

Gotovo je, da ni vse proizvod
ni program, da je še mnogo dru· 
gih važnih vprašan'j, ki jih ne bi 
smeli prezreti in prepustiti stihiji 
in se zadovoljiti samo z besedami. 

S tako prakso bi morali enkrat 
za vselej prenehati. Kdaj bomo 
to dočakali, pa za enkrat še ne 
vemo. Predvsem je treba gledati 
na finančno moč. Finančna moč 
pa se dosega s pametnim gospo
darjenjem, z drugo besedo, čim 
več proizvajati. Tako bomo ren
tabilni in ljudje bodo zadovoljni, 
saj je cilj nas vseh, da bi bil v 
letu 1972 najnižji osebni dohodek 
1000 dinarjev, za kar se zavze
ma tudi sindikalna organizacija. 
Za to so možnosti, te možnosti 
je treba samo speljati na pravo 
pot k boljšim delovnim uspehom, 
pa bomo s tem koristili sebi in 
vsej naši družbi. 

- amortizacijska stopnja, 

Masa osebnih dohodkov iz po
slovne uspešnosti se deli na po
sameznike po posebni točkovni 
lestvici, ki zajema vsa delovna 
mesta v podjetju, ki so ocenjena 
z analitično oceno delovnih mest. 
Točkovna lestvica temelji na 
razredih analitične ocene delov
nih mest, vendar tako, da so od
govornejša oziroma zahtevnejša 
delovna mesta bolj stirnulirana·za 
doseganje dobička kot manj az
htevnejša delovna mesta. Tov. Bajbakov v tovarni pohištva Cerknica V. ~ublc 
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"" "" ZASCITNI ZNAK 

Tu je. Nov zaščitni znak Indu
strije pohištva Brest Cerknica. 

Težko se je odločiti o spre
membah, saj je navada železna 
srajca. Toda železna srajca naše· 
ga starega znaka je postala pre
tesna in okorna. Zato je bilo po
trebno analizirati znak, s katerim 
smo se razvijali. Bil nam je neka· 
ko domač in stalno pred očmi. 
Prepričani smo bili, da je po· 

jem Brest domač in v ušesu lju
dem po vsej Jugoslaviji. Toda ta 
balonček se je r azblinil' takoj iz
ven meja ožje Slovenije. Ime 
.»Brest-pohištva« ni ,seglo dalje od 
Zagreba. Obliko znaka, za katere
ga smo bili prepričani, da ga dob
ro poznamo, si je bilo težko za
pomniti celo v Cerknici. Obliko· 
vati dobro reklamno sporočilo .z 
znakom je bilo skoraj nemogo
če. Zelo pomanjšan je znak po
stal nečitljiv, na velikih forma
tih je prišlo do popačenja. 

To je bilo dovolj, da smo za
čeli ramišljati o novem znaku, ki· 
bi ga v nekaj letih spoznal vsak 
Jugoslovan. In po desetih letih bi 
postal tako znan, da pod njega 
ne bi bilo potrebno pisati Brest 
Cerknica. 

Na strokovnem posvetovanju 
smo ugotovili, da ima podjetje 
zelo dobro ime in ga ne bi spre
minjali. Kaj govori v prid dob
remu imenu? 
- je kratko (pet črk), 
- lahko je izgovorljivo tudi v tu-

jih jezikih, 
- je povezano z lesom, 
- je zapomljivo, 
- ni podobno drugim. 

Dodatno besedo - pohištvo 
smo opustili, ker je naziv podjet
ja Industrija pohištva Brest, to
rej se ne more ponavljati še 

»Brest - pohištvo«. Kako nerod
no se čuje: Industrija pohištva 
»Brest - pohištvo« Cerknica, ali 
ne?! 

Znak »Brest-pohištvo« tudi ni 
bil izviren. Izpeljan je bil iz pr
votnega znaka podjetja. Ker je 
bil nezaščiten, bi ga lahko upo
rabljali tudi drugi, česar pa v 
tem konkurenčnem času ne mo
remo dopustiti. 

Prve osnutke za nov zaščitni 
znak je izdelal Inštitut za obliko
vanje v Ljubljani. Z njihovim 
predlogom nismo bili zadovoljni. 
Zato je svet za kordinacijo posla· 
vanja razpisal javni natečaj za 
novi zaščitni znak. Na razpis se 
je odzvalo s svojimi predlogi kar 
167 avtorjev iz vse Jugoslavije. 
Strokovna žirija je imela za ves 
dan težavnega dela. Odločiti se je 
morala za res najboljšega. 

Pri odbiranju elaboratov smo 
večkrat že mislili, da je ta naj
boljši. Res je, da je bilo precej 
prispevkov celo diletantskih, a 
pokazali so zavzetost za reševa
nje. Tako je nek avtor poslal kar 
devet različnih predlogov. Komi
sija je predloge razvrstila v sku· 
pine. Iz zadnje, najkvalitetnejše, 
j e nato izbrala elaborat dipl. inž. 
arh. Jerneja Kraigherja iz Ljub· 
ljane in mu podelila prvo nagra
do. Druga nagrada je pripadla 
skupini avtorjev iz Ljubljane (Su
hadolc, Vipotnik). Podeljene so 
bile še tri tretje nagrade. Vsi na
grajeni predlogi in 23 ostalih iz 
najkvalitetnejše skupine so bili 
razstavljeni v Salonu pohištva v 
Cerknici. Znaki so privabili mno
go obiskovalcev tudi iz Ljubljane 
in drugod. · 

Kaj znak predstavlja? 
-znak lahko tolmačimo tako: ob 

... 

. .; . 

osrednji liniji črke B (Brest) se 
nizajo zakrivljen oblanec, krivlje
na in nato ravna deska. Torej 
znak res predstavlja delček pro
izvodnega procesa; pri obdelavi 
lesa se oblanec skrivi in obliku· 
je črko »B«. 

Posebnost tega znaka je, da ga 
lahko postavljamo v poljuben po
ložaj, vendar se mu nJegov ka· 
rakter ne spremeni. Lahko ga po
manjšamo na S mm ali povečamo 
na SO m . Svetlobne reklame bo 
mogoče narediti bolj zanimive, pa 
tudi cenejše bodo, saj so nove 
oblike mnogo bolj enostavne in 
čiste. 

Znak bomo uvajali počasi in 
tako zaradi tega ne bo dodatnih 
stroškov. To velja za Obzornik, 
pisemske glave, prospekte, kata
loge, vse vrste tiskovin itd. 

Povsod, kjer se morajo napisi 
obnavljati (nove ponjave za 'ka
mione) predstavlja kot strošek 
stari-novi znak isto oziroma novi 
je zaradi preprostosti celo cenej
ši. Tudi že pri sedanjih reklamah 
v Ljubljani in Cerknici razli
ka med obnovo starih in izdelavo 
novih ni tako pomembna. To
rej je ta· sprememba tudi eko
nomsko upravičena. 

Od novega znaka pričakujemo 
predvsem boljše oblikovano eko
nomsko propagando, s tem pa tu
di prodajo. 

Kako lahko to vpliva na pro
dajo? 

Vsak opažen prospekt, objava 
na televiziji, oglasi v časopisih in 
revijah pomeni novega potencial
nega kupca. Mogoče ne še danes, 

.pojutrišnjem pa gotovo. ; · 
Ekonomska propaganda je dol

goročnejša investicija. ~ 
' F. Golob 

Analiza .. 
vrednosti 

V našem podjetju se pogosto 
pojavljajo različne. težnJe, želje 
in seveda na teh osnovah tudi raz
prave. Te razprave si prizadeva
JO za to, kako izboljša~i položaj. 
vsa ta hotenja pa največkrat o
stanej9 neizpolnjena, ker niso po
vezana oziroma nimajo odgovor
nega nosilca. Posebno velika po
manjkljivost se kaže na področju 
operacijskih raziskav in analize 
vrednosti. Zlasti slednjem\! bi mo
rali _posvečati veliko več pozor
nosti. 
Napačna bi bila ugqtovitev, da 

tudi do sedaj na tem področju ni 
~ilo ničesar napravljenega. Bilo 
Je, le da smo to delali nesiste
matično, brez vnaprej zastavlje
nih ciljev. Temu pa bi morali na-
praviti konec. . 

2e lani je bilo v organizaciji 
predvideno delovno mesto anali
tika vrednosti. Delovno mesto ni 
bilo zasedeno, ker kaže, da nismo 
našli ustrezne kadrovske moči. · 
Menim pa, da je verjetnejša dru
ga resnica, da temu delovnemu 
mes.tu _nismo našli ustreznega po-' 
mel;la m ga zato nismo ustrezno 
zas~dli. Kakšen pomen ima to .de
lovna mesto za odkrivanje notra
njih rezerv in racionalizacije po
slovanja, bom skušal pojasniti v 
teh nekaj odstavkih. 

Bistvo analize vrednosti temelji 
na . sistematičnem proučevanju 
naslednje enačbe: 

funkcija 
vrednost = --- -

stroški 
Osrednja naloga našega podjet

ja je ustvarjati dobrine-bogastvo, 
s katerim na osnovi delitve zago
tavljamo naraščajoči standard za
poslenih in hkrati zagotavljamo 
normalen . razvoj in ekspanzijo. 
Ce hočemo ·:ctoseči· ta: cilJ; . mora 
podjetje ustvariti večjo vrednost 
v izdelkih in storitvah kot znaša 
vrednost potrošenih proizvodnih 
dejavnikov. 

Tako večjo vrednost lahko do
sežemo na dva načina: 
- da povečamo cene izdelkov, 
- da znižamo proizvodne stroš-

ke. 
V sak preudaren gospodarstve

nik bo izbral za pametnejšo dru
go možnost, ker bo s tem povečal 
svojo konkurenčno moč. Ta mož
nost pa ni tako preprosta, kot ka
že na prvi pogled. Predvsem mo
ramo najprej vedeti, kaj je vred
nost s stališča potrošnika. Potro· 
šnik ocenjuje vrednost določene
ga blaga po zadoščenju, ki mu ga 
to blago, izdelek ali storitev da· 

jejo. Zato razlikujemo naslednje 
vrednosti: 

l. Uporabna vrednost. Kot upo· 
rabno vrednost označujemo sku· 
pek tistih funkcij, ki potrošniku 
omogočajo, da zadovoljuje svo
je po(rebe pri delu v prostem ča· 
su, pri razvedrihi; Uporabna vre· 
dnost se nanaša na delovanje iz
delkov. Tako si mora človek pre
skrbeti toliko kalorij hrane, da 

normalno .živi in dela. Bolj okus· 
no hrano kupujejo ljudje zato, da 
ob njej uživajo. Ljudje si kupu· 
jejo. obleko, .da se zavarujejo 
pred mrazom, dežnik, da se za
varujejo pred dežjem in podobno. 
Avto si posameznik nabavi zato 
da se z njim vozi v službo,· različ: 
na orodja, da delo hitreje opravi 
in tako naprej. V odvisnosti od 
njihovih potreb so ljudje - po
trošniki pripravljeni · plačati za 
nek izdelek toliko, kolikor meni· 
jo, da bodo od tega ·imeli koristi 
za svojo denarno žrtev. . . 

2. Prest.lina vrednost. Veliko 
proizvodov kupujejo potrošniki 
zato, ker ~o jim nujno potrebni 
za življenje, za razvedrilo, za ·de
lo, veliko pa tudi zato, ker jim 
to veča ugled, ker se s tem dvi
gajo nad sovrstnike sociološke 
družbe. Posamezni izdelki so iz
razito samo estetsko prestižnega 
pomena, recimo dragulji in dru· 
gi okraski. Pogosto .se uporabria 
vrednost prepleta s prestižno 
vrednostjo. Obleka na primer ni
ma samo uporabne vrednosti, 
ampak . zaradi . estetsko-modnih 
lastnosti tudi''prestižno vrednost. 
Avtomobilov ne kupujejo ljudje 
samo zato, da "bi se z njimi vo· 
zili v službo, ampak včasih .pred: 
vse~ zato, da je že na .cesti vide
ti, kda> se vozi z . njim; ~hko .bi 
našteli še mnO'go .izdelkov, :ki i
majo uporabno· in prestižno vred
nost. Kdor načrt!Jje in. oblikuje 
izdelek, mora. te ··vrednosti pozna
ti, sicer se izpostavlja .nevarnosti: 
nerentabilnega .dela, 

·3.· Stroškovna .. ~ost. Med· 
te~ ko potrošnik ocenjuje in pre
soJa vrednost izdelka po njegovi 
uporabni in prestižni vrednosti, 
smo proizvajalci ·,bplj naklonjeni 
oceajevanju vt?iln.osti . ~delka ·z 
vidika stroškov ne glede na to, ali 
so njegove funkcije z vidika po
treb in stroškov racionalno reali
zirane ali ne. To ima za proizva: 
jalca lahko večkrat usodne posle
dice. V proizvodnjo na primer 
la>nsira izdelek, ki po uporabni in 
pr~stižni funkciji ne ustreza že
ljam in · potrebam potrošnikov 
(primer so naše Patricija, Clavdi
ja, Aleksandra) glede na (armira
no ceno. V takem primeru nasto
pijo težave pri plasmaju blaga, 
ne glede na t9, kakšno ceno pro
izvajalec ponudi. (Tudi za to ima
mo primer pri istih izdelkih: tudi 
30 odstotno znižanje cen ni bi
stveno pospešilo prodaje). Iz tega 
sledi zaključek, da je ocenjevanje 
vrednosti izdelka po <;troškov· 

nem kriteriju za nas lahko zelo 
var ljivo. 

4. Menjalna vrednost. Menjalna 
vrednost je pomembna predvsem 
za trgovca. Le-ta kupuje izdelke 
zato, da jih spet zamenjuje za 
denar, pri čemer teži, da ustvari 
čim bolj ugodno razliko med na
bavno in prodajno vrednostjo. Ce 
·proizvajalec oziroma mi pri ne-

Konec na 6. strani 
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Govorijo predsedniki .. svetov 
RAZGOVOR S PREDSEDNIKI 

CENTRALNIH ORGANOV 
UPRAVLJANJA· 

Ob izteku leta smo se namenili, 
pogovoriti se s. predsedniki. cen
tralnih · organov upravljanja naše 
delovne · :skupnosti. Nedvomno ti 
razgovori ne· morejo v celoti oce· 
niti · dela, · pomanjkljivosti, uspe~ 
li~v. 'in .~streznosti samoupravne
ga· sistema v našem podjetju. 
Prav· gotovo pa bodo po svoje o· 
svetliH njegovo delovanje in opo
zorili na pomanjJ,tljivosti. To je 
zlasti pomembno sedaj, ko bomo 
morali s samoupravniin sporazu· 
mom znova pretehtati učinkovi· 
tost in · ustreznost samoupravlja· 
nja v naši delovni skupnosti. 

Dipl. inž. Drago Mazij, predsed-
nik centralnega delavskega sveta. 
· Kako v splošnem ocenjuješ de

lo centralnega delavskega sveta 
v preteklem letu? 

:Leto, ki se pravkar izteka, 
predstavlja za vso našo družbeno 
skupnost, pa tudi za Brest veliko 
praktično preizkušnjo pri odprav
~janju ·gospodarskih težav. Zato 
ocenjujem delo centralnega de
~avskega ·sveta s tega vidika, ka
ko je .obravnaval in razreševal ta 
vprašanja. Poleg tega so bili letos 
pred:rri.eLrazprav na sejah cen
tralnega · delavskega sveta važni 
sa1noupravni · akti, na primer 
družbeni dogovor in samouprav
ni sporazum, analitična ocena de-

!ovnih mest, pravilnik o delovnih 
razmerjih, sporazum o delitvi do
·hodka in osebnih dohdkov, stabi· 
lizacijski program podjetja in po· 
dobno. Skratka, to so bili zelo 
važrii akt.i, katerih sprejetje' in do
sledno izpolnjevanje se bo odra· 
žalo v našem prihodnjem razva· 
ju. Preskromen bi bil, če ne bi v 
taki situaciji pozitivno ocenil pri· 
zadevanja najvišjega organa u· 
pravljanja naše delovne skupno· 
sti v letu 1971. · 

Katere· so po tvoji sodbi po· 
manjkljivosti pri njegovem delu? 

Prepričan sem, da je ena izmed 
glavnih pomanjklijvosti dela ka· 
teregakoli organa upravljanja 
premajhna in nepravilna pouče· 
nost. Največkrat smo priča oh 
ravnavi dokaj težko razumljivih 
zadev ekonomsko-finančega pod· 
ročja. Zato ni skrivnost, da se 
dostikrat razidemo s sklepi, ne pa 
tudi z dovolj jasnimi in razčiš.če· 
nimi pojmi. Razumljivo je, da ·so 
mogoče v takih primerih eno· 
stranske ocene, ugibanja, nepra· 
vilna tolmačenje, tendencioznost 
in podobno, temu ustrezno pa ka· 
sneje tudi izpopolnjevanje spre· 
jetih sklepov. 

Druga stvar, ki se mi zdi, da je 
včasih še prisotna pri delu orga: 
nov upravljanja, je bojazen pred 
posledicami. Mislim, da je le od· 
krita izmenjava mnenj poroštvo 
za objektivne sklepe. Občutek i· 
mam, da se na tem področju 
stvari popravljajo. 

Kaj želiš članom delovne skup· 
nosti Bresta v novem letu? 

Vsem čla116m delovne skupno: 
sti želim uspešno in srečno novo 
leto. Prav tako pa bi želel, da bi 
kar najhitreje s skupnimi močmi 
prebrodili sedanje težave in še 
hitreje napredovali na vseh pod· 
roč jih. 

* 
Franc Hvala, predsednik sveta 

za koordinacijo poslovanja. 

AU je po tvojem mnenju dovolj 
usklajeno delo med organi uprav· 
ljanja v podjetju? 

V zadnji mandatni dobi .imamo 
zelo razširjeno omrežje organov 
upravljanja, kar je posledica :{(:V. 
ustavnega amandmaja. Pri· cen· 
tralnem delavskem svetu imamo 
vrsto specializranih svetov in ko
misij. Namen take organizacije je 
bil vključiti čim večje število lju· 
di in reševati nastalo problem~· 
tiko na bolj strokovni podlagi. 

·Analiza vrednosti 
Nadaljevanje s S. strani 
k em izdelku n e znamo pravilno 
oceniti uporabne in prestižne 
vrednosti in .bo to storila trgovi
na, bo ona pobrala del n ašega za
s lužka. 

Vsak izdelek mora torej zado
voljiti določene funkcije, da mu 
potrošnik prizna ustrezno vred
nost. Te so lahl,<o uporabne ali 
prestižne , ali oboje hkrati. Z na
bavo spalnice ne kupujemo pol 
kubičnega m etra lesa, plošč, fur
nirja, ampak njeno funkcijo in 
estetski videz.Prav tako j e pri 
dnevni sobi, kuhinji, jedilnici in 
drugod. 

Ko oblikovalci, a rhitekti in 
konstruktorji snujejo prihodnji 
izdelek, morajo najprej natanč
no vedeti, kakšne funkcije bo mo
ral izdelek opravljati. Vijak za 
privijanje v les ima skoraj iz
ključno uporabno funkcijo, kra
vata, šal, prstan pa izključno es
tetske funkcije. Zato tudi arhitek
ti potrebujejo ustrezne inform a
cije o potrebnih funkcijah, ki jih 
mora izdelek imeti. Brez teh in· 
formacij se izpostavljamo nevar
nosti,' da bodo projektanti v izde· 
lek · vnesli nepotrebne, nepredvi
dene funkcije. To bo la hko moč
n o. okrnilo vrednost izdelka. 
: Ugotovljeno je namreč, da od·· 

pade .. velik del stroškov na manj 
pomembne funkcij e, po katerih 
kupci niti ne povprašujejo. Pro· 

jektant mora torej zadeti samo 
bistvene. 

Stroški predstavljajo ovredno· 
tene potroške vseh proizvodnih 
dejavnikov in so povezani z rea
lizacijo vsake funkcije v izdelku. 
Težiti moramo za tem, da uresni· 
čimo v izdelku potrebne funkcije 
s čim manjšimi stroški. 

Iz tega torej sledi, da iz ome
njene enačbe lahko povečamo 
vrednost proizvoda n a različne 
načine. Oglejmo si kakšen pri· 
mer; recimo police. Pri n aših iz· 
delkih poznamo različne vrste po· 
lic. So s teklene, lesene, tanjše, de· 
belejše. Podobno je s stranica mi, 
vr ati, različnim okovjem .. . Vse 
police imajo isto funkcijo : nanje 
.zlagamo določene vrste blaga. 
··Prav tako je z drugimi deli in ma· 
teriali. S tem hočem reči, da lah· 
ko funkcije izdelka obdržimo, 
bis tveno pa lahko zmanjšamo 
proizvodne stroške. Lep primer 
za to je v naši poslovni enoti je
dilnica Living. Funkcija in este t
ski ·videz sta ostala popolnoma 
neprizadeta. Stroške pa smo le 
pocenili. Menim, da bi bil t ak pri
stop potreben na vsej črti. Ce pa 
hočemo doseči sis tematično de
lo · na t em področju, bi bilo po· 
trebno, da se začne n ekdo s tem 
stalno ukva,r jati. Zdi se mi, da l;>i 
~il . trud poplačan v zla tu. · 

T . Kebe 

Pri predlaganju kandidatov v 
te organe smo hoteli z izborom 
ljudi doseči njihovo zadovoljivo 
aktivnost. Menim, da nam to ni 
uspelo v celoti. Menim pa tudi, 
da nismo v celoti dojeli bistva 
take organizacije. Najbrž sta to 
dva osnovna vzroka, ki nam do· 
voljujeta ugotovitev, da delo teh 
organov ni usklajeno in ne dovolj 
učinkovito. 

Zaradi tega pride včasih tudi 
do kratkega stika med posamez. 
nimi samoupravnimi telesi. Man· 
datni komisiji si upam predla
gati, da pri predlaganju kandida· 
tov za organe novega sestava ne 
spregleda mladine in žena. Tudi 
mi potrebujemo nove sile. 

Se ti zdi sedanji sistem uprav· 
!janja dovolj učinkovit? 

Glede na prej povedano menim, 
da sistem ni dovolj učinkovit. Sa· 
mo tega ni kriv sistem, ampak 
mi, ki ga nismo znali »Oživiti« . 

Kaj meniš o informiranju v 
podjetju? 

Informiranje? Brestov obzor· 
nik ni več dojenček, že kar dob· 
ro hodi. Pazimo, da se mu na tej 
poledici kaj ne zgodi. Za sprotno 
informiranje vsakega o vsem 
pa je to premalo. Bilten? 
~koda papirja za takega kot je, 
ker je bil že bolj ši. 

* 
Tone Bavdek, predsednik sveta 

za ekonomiko in finance. 

Kako ocenjuješ delo sveta za 
ekonomiko in finance v pretek
lem letu? 

Menim, da so bili člani sveta 
dokaj prizadevni, vendar pa bi 
moral t udi svet za ekonomiko in 
finance v preteklem letu bolje 
opravljati svojo dolžnost. Boljše 
ali s labše delo pa ni bilo odvisno 
samo od članov sveta, ali od sve· 
ta kot . celote , temveč tudi od u
činkovitosti strokovnih služb . 

Se ti zdi sedanji:' sistem uprav
ljanja v podjetju dovolj učin
kovit? 
. Težko je ocenjevati učinkovi· 

tost sed anjega sistema upravlja· 
nja v našem podjetju. Menim p~. 
da bi bilo umestno znova anahzl· 
rati celotni sistem oziroma nje· 
govo delovanje: · 

Kaj želiš ob novem letu delov· 
nim ljudem Bresta? 

želim jim mnogo delovnih U · 

spehov in osebne sreče. 

* 
Evgen Pazic, predsednik sveta 

za proizvodnjo in tržišče. 

Kakšna je povezava med delom 
vašega sveta in strokovnimi služ· 
b ami? 

Svet je uspešno· deloval le na 
začetku in na koncu leta. Reorga· 
nizacija tehničnih s lužb, različni 
kadrovski premiki, vse to je one· 
mogočalo u sp ešnejše sodelovanje 
služb in sveta. V zadnjem času 
je svet tesneje navezal stike z 
marketingom, prodajno službo, 
oblikovalnim teamom in tehnič· 
nim razvojem. Analiza izvajanja 
planov proizvodnje in proda je, pa 
tudi program za leto 1972 je dal 
svetu n ove idej e za delovanje. 

Kako ocenjujete delo sveta v 
preteklem letu? 

Svet v preteklem letu ni živel, 
čenrav .ie v začetku kazalo, da 

bo. Novi strokovni tajnik sveta 
je bil imenovan komaj nov~mbra, 
prejšnji pa je odšel že spomladi 
na drugo delovno mesto. Ta od· 
sotnost je mnogo pripomogla, da 
delo ni bilo bolj uspešno in kon
tinuirano. 

Kakšne so vaše osebne želje 
kolektivu ob novem letu? 

Moja želja je seveda želja nas 
vseh. Ta želja pa je: J;J.apredek v 
proizvodnji, uspehi pri delu, za· 
dovoljstvo in osebna sreča. 

Jože Hren, predsednik sveta za 
kader. 

Kakšna je povezava sveta za 
kader s kadrovsko politiko po
litiko poslovnih enot? 

S statutom so določena načela 
kadrovske politike. Poudariti mo
ram, da s ta osnova kadrovske po
litike dolgoročna in vsakoletna 
poslovna politika in organizacija 
dela. Le-to po javni razpravi v 
vseh poslovnih enotah sprejema 
centralni delavski svet. V 117. čle
nu statuta je med drugim dolo· 
čeno, da r ealizacija kadrovske 
politike temelji na objektivnem 
planiranju kadra po potrebnih 
strokovnostih; planirane potrebe 
so osnova za vsakoletne in večlet· 
n e akcije sistematičnega izobra· 
ževanja. Vsaka poslovn a enota to· 
r ej postavlja potreb e glede na 

plan proizvodnje. Sestavni del 
razvojnega programa podjetja je 
tudi razvoj kadra. 

Kadrovska politika zajema 
predvsem naslednja področja: 
kadrovanje, ki zajema komplete 
nalog s področja sprejemanja, 
razporejanja in prenehanja dela 
delavcev, 
- izobraževanje, 
- vrednotenje dela, 
- zdravstveno varstvo, 
- rekreacija in standard delav· 

cev. 
Ali delo vašega sveta obsega 

vsa področja, ki so v njegovi pri· 
stoj nosti? 

Za opravljanje nalog s posa
meznih področij imenuje svet za 
kadre komisije. Sedaj imamo ko· 
misijo za kader, komisijo za sta· 
novanjska vprašanja in komisijo 
za izrekanje ukrepov. 

Kako ocenjujete delo komisij 
pri svetu za kader? 

Iz pregleda dela komisij lahko 
sklepam, da opravljajo vse tiste 
naloge, ki so določene s statutom. 
V prihodnje bo potrebno podrob· 
neje opredeliti naloge in pristoj
nosti stanovanjske komisije, prav 
tako tudi proučiti in razmejiti na· 
loge sveta za koordinacijo in sve
ta za kader o vprašanjih izvaja
nja kadrovske politike. 

Prebrali ste mnenja predsedni
kov svetov. Prav gotovo bodo lah
ko osnova za razmišljanje, pa tu
di za analizo o sistemu samou
pravljanja, ki jo bo treba sesta· 
viti. B. LEVEC 

IzobraževauJe delavcev 
V eni izmed prejšnjih številk 

naš~ga glasila sm o obljubili, da 
se bo začelo izobraževanje za po· 
klice ozkega profila. Programi so 
že p ripravljeni, o njih je razprav
ljal tudi svet za k adre in jih spre
j el ter priporočil njihovo izpol
njevanje. 

Pa si oglejmo najprej program! 
Deljen je v dva dela: 

l. Splošni del s predmeti: eko· 
nomika podjetja, b ranje načrtov, 
varnost pri delu in požarna var· 
nost. 

2. Strokovni del s teoretičnim 
delom za značilni poklic in prak
tični del z na vodili za varno delo. 

Poklici so razvrščeni v nasled· 
n je skupine: polnoj armeničar, 
cirkularist, rezkalec, s trugar-vrta· 
lee, sestavljalec furnirja, stiskal· 
ničar-lepilec, nanašalec laka, lu· 
žilec, brusilec laka-polirec, brusi· 
lee lesa, tapetnik in embalažer. 

Vodstvom poslovnih enot je 
prepuščeno, kateri poklic bodo 
najprej izobraževali. Vsekakor· p a 
bi v približno petih letih p rišli 
vsi poklici na vr sto. Predavatelji 
so vsi iz podjetja, tako da bodo 
n ajus trezneje prilagodili sn ov po· 
trebam in delavcem. 
Težišče dela bo v razumevanju 

snovi in v praktičnem delu pri 
določenem str oju. Vzemimo za 
primer poklic-sestavljalec furnir· 
ja. V tem oddelku je več strojev. 
Vsalcdo pa naj bi znal ravnati z 
vsakim stroj em v furnirnici. To· 
r ej se bo moral tega naučiti. Na 
koncu tečaja bodo po krajšem 

odmoru izpiti iz vseh predmetov 
in iz praktičnega dela pri strojih . 

Novost tega izobraževanja · bo 
tudi v tem, da bo podjetje pri· 
znalo kvalifikacijo (velja la bo sa
mo na Brestu) . tistemu, ki bo do· 
segel u sposobitev za več poklicev 
ozkega profila. Koliko in katere 
poklice bo potrebno za poklic 
strojni mizar, bo treba še dolo· 

Vsakdo se bo vprašal: čemu p a 
zopet to? Odgovor ni lahak, saj 
s pridobitvijo poklica ozkega pro· 
fila oziroma spričevala v kuverti 
ne bo tudi dinarja več. Vsakdo 
pa bo lahko kandidiral na delov
no m esto, za katerega se je uspo· 
sobil in p azil, da ne pride na tako 
delovno mesto delavec brez vsa
kršnih kvalifikacij . Isto velja tu
di za vsa strokovna delovna m e· 
sta. Kadrovska služba v podjetju 
in v poslovnih enotah pa bo ra· 
da upoštevala s papirjem doka· 
zano zn anje, saj ji bo s ledil tudi 
večji finančni učinek. 

Takšnega izobraževvanja pa so 
izvzeti delavci, ki že vrsto let u
spešno delajo na delovnem m estu 
in so stari nad štirideset let. 

Za zaključek ne bo . odveč od
govoriti na bojazen o j avnem pri
znanju. Stopnja kvalifikacije ozi
roma z novim izrazom imenova
na - priučen delavec, se ne pri
znava javno in se ne vpisuje v 
delovno knjižico, bodo jo pa radi 
priznavali povsod drugod v lesni 
indu striji. · 

F. Turšič 
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NOVOLETNI 

Spet leto - stabilizacijsko! smo sklenili, 
poglejmo, kaj v tem času smo storili . .. 
Je treba reči, da bilo dinamično je, živo, 
saj sklepe in ukrepe smo sprejemali marljivo. 

Smo se razhudili ob akciji poslancev 
in naj diferenciacija ne dela nam izbrancev. 
In znova smo sklenili: zavihajmo rokave, 
da spet zaplovemo v vode prave! 

Pa kaj bi z mislimi preveč v širino, 
poglejmo raje v ožjo domovino! 
Ceprav o jezeru so spet prelivali črnilo, 
se nam v poletni je pripeki posušilo. 

Ker pa smo zviti, smo tudi suhega rabili 
in s sindikalnimi ga pikniki prekrili. 
Ce ni bilo pač vode, je vino teklo, 
ker pa ni rib bilo, pa se čevapčiče je peklo. 

Ker pa je takšna rekreacija občanom na očeh, 
postale popularne polharije so - v nočeh. 
Ce kdo je polha ali mačka ujel, se ne izda, 
ker je tedaj v glavnem le bila tema. · 

Vse to je bito najvažnejše - to ste· uganili, 
ker razen tega nismo bogve kaj storiti. 
Si naše je glavarstvo obleko novo ogrnilo, 
a znotraj se baje ni nič kaj spremenilo. 

Na kratko: o turizmu in kmetijstvu smo razpravljali 
v trgovini pa nove cene smo postavljali, 
seveda, da v razvoju ne bi zaostali, 
pa da nam t ega ne bi očitali. 

Sicer pa se, občan, prihodnosti ne boj, 
v glavarstvu je imenovana komisija za razvoj! 
Spet polno bo statistik, pregledov, analiz,· 
zato, občan, ne boj se novih kriz! 

Pa naj bo še vrstica za kulturo: 
kuLturna skupnost je ustanovljena zadnjo uro. 
Ce to pomeni za kulturo novi list, 
ob letu bo spet ugotavljal vaš kronist. 

In šolstvo? Statistike ... pa matematika je vrag, 
saj ji še starši ne morejo v korak. 
Se nove šole v Starem trgu vesele, 
a kaj, ko je največji njen problem - ime. 

O vrlih fuzbalistih pa le to, 
da borbeno borijo se za lestvic dno. 
Košarkarji so v iše se povzpeli, 
ker več mladosti in srca so imeli. 

In še o Brestovcih in Brestu besedo ali dve, 
da si ob koncu leta izpraznimo srce. 
Dobili-poleg znaka-smo novega krmarja, 
ki ne boji se ne čeri in ne viharja. 

li 

In moštvo naše barke še bolj smo okrepili, 
ko četo Gabra smo k sebi pripojili. 
Zdaj naša je posadka prav številna, 
če pridna bo, morda še žetev bo obilna. 

O dobri žetvi smo razpravljali vse leto 
in v javne se razprave vključevali vneto. 
AODM, pravilniki in sporazumi, pa še sklepi
a nič bolj težki niso bili naši žepi. 

Morda rešitev je še kje drugje, 
a kaj ko brez čarovnice se nič ne ve .. . 
Ker pa čarovnic ni, morda bo sektor AOP 
nekoč povedal, kje in pa zakaj ne gre. 

Sicer pa, kdor zaupa naši evidenci, 
lahko verjame samo sv oji lastni senci. 
Saj še ob naših delavnikih vladala je zmeda: 
naj prosta bo nedelja, al'sobota ali sreda? 

Za sveže novo leto - svež in nov program, 
da se-kakor raketa-ne bo spet vračal k nam .. . 
Smo dekadentne dame (Patricia etc. ) nagnali, 
le naši kranjski Barbari zvesti bomo ostali. 

Na beograjskem sejmu, okrogla postelja, priznanje 
A kaj, ko krotoviči neumno me vprašanje: 
Ce v postelji (ženica, Tjuhe itd.) bo vse okroglo, 
kako se konstruktivno bo spati moglo? 

Politične organizacije - po starem vse ... 
aktivni smo: saj članarine so vse plačane; 
razpravljali o marsičem na višjih smo ravneh, 
a kaj, če se zbudili bomo prav na tleh? 

Omenim naj še silno športno zmagosla~je: 
na lesariadi zmagovalec BREST postal je. 
Vendar pa lepi je pokal prinesel novo zlo: 
kako pripraviti to tekmovanje v Cerknici, kako? 

Samo primer: kegljišče je . v zimskem spanju, 
le miši sanjajo o tekmovanju . . . 
Sicer pa naša rekreacija bo živa, 
dokler bo še kaj kapljic piva. 

Dovolj! Ne bomo v urah teh opravljali, 
ko se od starega bomo poslavljati. 
Napolnimo v kozarce čistega si vina, 
in vs~ slabo izbrišimo iz spomina! 

In trčimo, nazdravimo, izpijmo, 
se v novo, lepše leto zavrtimo! 
Naj vsem bo srečno, delavno in zdravo 
in da bi vedno našli misel pravo! 

-- ---------~~-
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Oni dan, ko je prvič v tej -zimi 
zapadel sneg, sem bil nekam llrlč
no razpoložen. Vzel sem v roke 
tri all ~tiri knjižice, v katerih je 
obilo pesmi. Takih ljudskih ln tJ. 
stih, katerih verze so skovali bolj 
all manj znani wnetnlld sloven
ske besede. 

Ej, veilko modrosti tiči v teh 
pesmih! Ceprav so zvečine nastale 
v tistih časih, ko sveti Komerclj 
~e ni bU glavni svetnik, se jih da 
s pridom uporabiti tudi na po
slovnem področju. V kolikšni me
ri je ta povezava pregrešna ln v 
kolik1ni pravoverna, pa presodite 
sami: 

NABAVA 

Kako bo z mano, 
oh kako, 
naprej ne vem, 
nazaj ne smem .• • 

INVESTICIJE 

Kaj se ti fantič 
v nevarnost podaja§ ... 

INTEGRACIJE 

Pravijo, bogata bo, 
pojdimo klicat jo . .. 

KADRI 

Ne hodi za mano, 
ne boš me dobil . . . 

REZlJA 

Krava noče piti, 
udari jo po riti . . . 

-KaJ _meniš, rone, ~ naj ga podrem ali ponudim Brestu 
za skladišče? 

MARKETING 

Zdej smo pa .Hi po svejt, 
pozimi in polejt, 
pa ne samu možje, 
kar lejze in kar- "gr~ ... 

PROIZVODNJA 

Igra je ukazana, 
tla so namazana, 
hoj, hej, hoj, hej, 
kaj bo pa zdej • .. 

PRODAJA 

Jest hvalit se ne smejm, 
le tii.lku vam povejm, 
ko ruobo se preda, 
nej dnarja, ne blaga . . . 

FINANCE 

. -

Brodar pa začne zdaj vozit, 
pa barka začne se topit; 
pomagaj mi Marija ti, 
Marija sedem žalosti ... 

Marija pa odgovori: 
Ne morem ti pomagati. 
Pomagajo naj krajcarji 
in· tisti beli zeksarji. 

OSEBNI DOHODKI 

Cel teden je na tlaki bil, 
v soboto je domov prišel, 
mu krajcarjev je zmanjkalo. 

o 
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Oh krajcar, krajcar, majhen 
dnar, 

bom moral dati dušo zanj ... 

DRUZBENISTANDARD 

Sijaj, sijaj, sončece, 
oj sonce rumeno, 
kako bom sijalo sonce, 
k'sem vedno žalostno ... 

Tisto noč so me mučile hude 
sanje. Se danes ne vem, ali jih je 
povzročila prevelika porcija fižo
la, ki sem jo pojedel za večerjo 
ali zagrebški dogodki, ki sem jih 
zasledoval po televiziji. Nemara 
oboje skupaj. Ko so možgani ne
kontrolirano obdelali vse moje 
privatne in službene probleme, 
so se ustavili še pri našem OB
ZORNIKU. 

»Nekaj s tem časopisom ni v 
redu«, so kot zla duh natolcevati 
m ožgani. 

»Najbrže bo treba spremeniti 
ime,« so nadaljevali. »Ime je po
membno. 1:e ime samo naj vsem 
nedvomno pove, za kakšen vir in
formacije gre. Hm - OBZOR
NIK! Obzorje je lahko svetlo ali 
temno, ozko ali široko. In če bi 
hoteli točneje povedati, kakšen je 
naš časopis, bi torej morali zapi
sati: OZKI ali šiROKI ali SVET
LI ali TEMNI OBZORNIK. Kaj
ne, da to ne gre? 

NOVO ime naj v eni besedi po
ve svojo bistvo. Toda kakšno naj 
bo to ime? 

Morda OBZOBNIK, da bi malo 
bolj zasajal zobe v nepravilnosti, 
ki jih opazi med nami. Ali pa OB
ZOSNIK da bi kakega grešnika 
spravil v »ZOS«. Ne, to ni dovolj. 
Niti prvo, niti drugo ime ni dob
ro. Ne smemo samo gristi oziro
ma spravljati sodelavcev v teža
ve. (Da ne bodo v naslednjih šte
vilki oni nas!) Aha OBROBNIK! 
Ne, tudi to ne, saj tako že zdaj 
pišemo bolj ali manj obrobne 
stvari. 

Možgani so utihnili, sam pa 
sem se zbudil. Sreča moja. Ven
dar moram priznati, da so mi sa
nje pustile težko misel. Se ved
no sem premleval, kakšno ime 
naj damo. 

• 
CD.. VIB 

INFORMACIJE 

Slišala sem ptičko pet, --· 
zapela je ku-ku. 
K'tera more neki bit, 
ki poje tak lepu ..• 

UVELJAVLJANJE 
ODGOVORNOSTI 

M i ca Kovačeva, 
pila nič plačala, 
pil bi ga vsak " hudič, 
plačal pa nič ••• 

SPLOSNA OCENA 

Vremena Kranjcem bodo se 
zjasnila, 

milejši zvezde jim kot prej 
sijale . .. 

o teh svojih težavah sem se po- ral imeti, pa bi vse barbare ugnal 
tožil prijatelju. Odgovoril mi je, · v · kozji rog.« 
da IJ?i I?o povedal šalo, ki ~oži:p~ Tedaj sta oba pogledala Naper 
podjetju~ pa bom morda v njej ·"leona ki je· zamišljen bral časo-
našel kaj spodbudnega: · · · · ,H. · ka' b" · · y 1 1? 

~>Odpotoval je uredniški odbor PlS. ,. ej, .kfa 1 Sl tl ze e " 
Brestovega časopisa v Moskvq. sta ga pobar · 
Na vojaški paradi je član ured- Tudi Napoleon je globoko 
niškega odbora, ki je izjemoma vzdihnil in pomahal z BRESTO
tudi vnet dopisnik glasila, ugle- VIM· OBZORNIKOM, ki ga je der 

l ~ ' 
~u , 

---.:..' 1 
\ --... 

Naša sejemska praksa: nekaj mfuut pred otvoritvijo jugoslovanskega 
paviljona na sejmu v Tripolisu 

dal Hanibala, Cezarja in Napo
leona. Sklenil je, da bo prisluh-. 
nil njihovemu razgovoru. PrVi je· 
spregovoril Hanibal: »Oh«, je 
vzdihnil, ~>ko bi imel jaz v svojih 
časih en sam takle tank, bi ne 
bilo vrat, ki bi jih ne odprl!« 

~>Da, da, verjamem«, je povzel 
Cezar. »Vsaj en takle MIG bi mo-

SEJEM MISU 
MARLES, 
MEBLO, 
STOL ali 
BREST .. • 
kdo dalje skoči, 
lesariada naj odloči. 

- o-
Naj bo kakorkoli hoče, 
plača ~ati se noče. 

-o-
Reforma • Inflacija • devalvacija, 
to naša stalna je relacija. 

-o-

Hej, vedve, umaknita se! 

tlej vneto prebiral: ~>Ej, fanta, če 
bi jaz imel njega dni takle časo
pis, Francozi še danes ne bi ve
deli, da sem bil pri Waterlooju 
premagan.« 

Drugega ni znano, kot samo še 
to, da se jim član u redniškega 
odbora ni predstavil, da bi jih 
intervjuval, kot si je bil izpočet· 
ka zamislil. 

Zdaj, vidite, se je tudi meni per 
svetilo: Ne ime, vsebina je važna! 

{ 
) 
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KULTURNISKI INTERVJU 
(Prispevek k prizadevanjem za 
ustanovitev lrulturne skupnosti v 
našem malem mestu) 

Kdo bi bil primernejši, da oce
ni pozabljeno in bogato kulturno 
dejavnost v tem usodnem trenut
ku kot naš medobčinski pisatelj 
Ivan Cankar? Pogumnemu novi
narju lokalnega časnika je prišlo 
na misel in povabil je velikega 
umetnika na sprehod po kultur
niških cestah osrednje Notranj
ske. Takole je tekel razgovor: 

OBZORNIK: Tovariš Cankar, 
kot rojak - Vrhničan dobro ve
ste, da je vaš »prečudni kraj« s 
tisočerimi nitmi povezan z našo 
osrednjo Notranjsko. Prepričani 
smo, da zato ne boste odrekli so
delovanja z našim listom, saj na
vsezadnje opravlja svoje kultur
no poslanstvo, vi pa se za te stva
ri zmeraj goreče zavzemate. 

CANKAR: Sem z vami, če do
volite tudi meni eno vprašanje. 

OBZORNIK: Prosim? Izvolite? 
CANKAR: Je vaš list edina kul

turna ustanova v slavni občini 
cerkniški? 

OBZORNIK: (malo počaščen, 
malo užaljeno): Kako morete 
vendar kaj takega ... ? Verjetno 
ste premalo obveščeni. Kaj pa 
štant pri mostu v samem središ
ču našega mesta?! Res, da ga ni 
vsak dan, toda kadar pride kra
mar, si človek res za nizko ceno 
nakupi vrednost trajnega pome
na: kipce in portrete od mamce 
božje do Mao Tse Tunga, molke 
in ogledalca, voščeno sadje in su
he rože - vse iz najbolj pisanih 
plastičnih mas, kar jih premore 
današnji civilizirani svet. 

Glejte, ves v ognju in srečen, 
da se je domislil prav zdaj in 
prav pred Cankarjem, glejte to
variš umetnik, mi smo si morali 
včasih v sramotnih letih naše 
bedne mladosti s pipci izrezovati 
piščalke iz muževne vrhove šibe 
- dandanašnji drobiž si kupuje 
na tem štantu vsehmogočih piš
čalk, trobent in pojočih petelinč
kov zares za majhen denar. Kul
turo, tovariš Cankar, smo pribli
žali malemu človeku! Danes lah
ko v vsakem letnem času najdete 
v naših domovih umetnega sad
ja in voščenih rož, kolikor in 
kjer hočete, ne več samo v stano
vanjih inteligence. 

CANKAR (bled) 
OBZORNIK: Vam ni dobro, to

variš Jlisatelj? 
CANKAR (prihaja k sebi): Ne, 

ne, je že v redu. Sem mislil, da je 
pri vas kaj drugače ... 

Bi se preselila v gostilno? Sem 
slišal, da imate povsod zelo kul
turno in poceni _postrežbo . .. 

OBZORNIK (počaščen): lahko 
boste dolgo čakali v okolju umet
nin naših akademskih slikarjev, 
ne da bi vas kdo nadlegoval z 
vprašanji ,Kaj želite?' Se dobro 
počutite? Ste zadovoljni s po
strežbo? in podobnimi staromod
nostmi. 

CANKAR (v intimnem okolju 
najelitnejše kavarne našega me
sta oziraje se po Rotovih upodo
bitvah Skocjanovih naravnih mo
stov): 

Slišal sem, da imate v Cerknici 
kar nekaj galerij, kjer vaš Perko 
stalno razstavlja svoja platna? 

OBZORNIK (ves žareč): Prav 
ste obveščeni, tovariš Cankar. 
Kar nekaj galerij je v Cerknici. 
Naše mesto se zaveda, da ne bi 
bilo prav, če bi vse to slikarjevo 
veliko delo zbasali v en sam jav
ni prostor. Njegova platna bi, ta
ko vsem na očeh, izgubila svojo 
vrednost. Tako pa je njegovo de
lo varno spravlJeno v nekaj pri
vatnih stanovanjih. 

CANKAR: To ste resnično du
hovito rešili. Blagor umetniku, 
zakaj shranjena so njegova dela! 

OBZORNIK (navdušen): Lepo 
ste to rekli! Pa . ste sploh že sli
šali, tovariš Cankar, da ima Cer
knica v tem trenutku kar tri sli
karje, da o arhitektih sploh ne 
govorimo? Kaj pravite na takšno 
skoncentriranost umetnikov v 
našem malem mestu? 

CANKAR (zvito): Vprašal bom: 
kaj pa delajo? 

OBZORNIK (ponosno): Tudi za 
to je poskrbljeno! (zmagoslavno) 
OI'Y1ARE in reklamo zanje! 

CANKAR (zelo zamišljeno): To
rej niso naivci. 

OBZORNIK: Kje pa! 
CANKAR: Seveda, seveda, na

ivcem dandanes ni treba delati 
omar . .. 

OBZORNIK: O, imamo pa tudi 
naivec v občini ... 

CANKAR: Vem, tudi na Vrhni
ki so. Kaj pa primitivci? 

OBZORNIK: Jasno! Vam jih 
naštejem? . 

CANKAR (smehljaje): Ne ne, ni 
treba, bi se predolgo zadržala. 

OBZORNIK (hoteč preiti na 
drugo temo): Tovariš Cankar! 
Kot kulturnik zelo širokega ob
zorja ste v svojih številnih delih 
dokazali, da se dovolj dobro ra
zumete na slikarstvo in da znate 
podoživljati tudi glasbo. Vendar 
vas mladi rod pozna predvsem 
kot pisatelja, besednega umetni
ka. Pričakujemo torej, da dobro 
poznate literaturo, ki je nastaja
la in še nastaja prav v naši oko
lici. Kako boste ocenili občinska 
prizadevanja v tej smeri? 

CANKAR (v očitni zadregi -
to si OBZORNIK šteje v nemin
ljivo priznanje: doslej namreč 
Cankarja še živ krst ni spravil v 
zadrego. Po čudnem mencanju, 
ko je vmes nekajkrat nervozno 
pogledal proti šanku, če mu pun
ca vendarle že prinaša naročeni 
konjak- po zadnji podražitvi je 
prešel z vina na žgane pijače -
je moral le odgovoriti): 

Ja, bral sem Komisarjeve za
piske pa Tihotapce in še več dru
gih zadev s tega konca, sem pa 
slišal, da je Milčinski po zadnji 
delitvi stanovanj še zmeraj ostal 
Ptiček brez gnezda. Prav mu je, 
kaj je pa pisal take otročarije, 
da jih slovenska mularija še da
nes na pamet zna. (ZdaJ je bil v 
zadregi OBZORNIK. Ta čas je si
cer prišel konjak v majčlteno o
krušenem kozarčku sicer, vendar 
brez vode, kar se je pa OBZOR· 
NIKU spet zdelo inteligentno, saj 
je imel Cankar tako že mokro v 
čižmih. Ker je torej OBZORNIK 
prefinjeno spoznal, da se o lite
raturi ne bo kaj meniti, je napel 
drugo mrežo: 

Tovariš poslanec! 
CANKAR vmes: Oprostite 

nisem bil izvoljen! 
OBZORNIK (se ne da zmesti) : 

Vseeno: vi ste se pred leti mnogo 
ukvarjali s politiko .. . 

CANKAR: To so bili drugačni 
časi. (Hm, si misli OBZORNIK, 
zdaj bo pa spregovoril): V čem 
drugačni? 

CANKAR (zamišljeno): Pravza
prav ne toliko drugačni. Tudi ta-

krat smo se šli socialno diferen
ciacije in kmetijsko politiko, pa 
za federacijo smo se tolkli. Le da 
sem jaz šel s paternoštrom na 
zborovanje v Litijo, danes pa ho
dijo z amandmaji. 

OBZORNIK (ves v ognju): Pa 
uspeh, tovariš Cankar? 

CANKAR: Isto, isto . . . Le ·da so 
kmetje takrat dali več na patrno
šter, kot dajv danes na amandma
je. 

- Zoprna stvar, si misli OB
ZORNIK: Kaj pa delavstvo? Vi 
ste dolgo živeli na Dunaju, prav 
v delavskih četrtih. Ste bili pred 
kratkim kaj v Avstriji? Kako bi 
danes opisali njihov proletariat? 

CANKAR: Tako kot takrat. V ti
stih časih je bilo gor mnogo Ce
hov, danes je več Jugoslovanov. 
Takrat je bil Pavliček, danes je 
Pavičevic, takrat Martin Sobotka, 
danes Janez Petek . .. 

Zamisli se je Cankar, čudno je 
bilo Obzorniku: Molčala sta in 
premlevala vsak svoje misli. Na
takarice ni bilo, da bi vprašala 
umetnika, če bi še enkrat ko
njak: točila je delavcem, ki so v 
oranžnih sraJcah in plavih hlačah 
prihajali k šanku, da po večer
nem šihtu zvrnejo vase kozarček 
žganega. 

OBZORNIK je presodil, da ni 
več pametno drezati v KRIZAN
TEMO, ki se je zaprla vase. Can
kar je vprašal odsotno, kje bi 
lahko kulturno prespa! in OB
ZORNIK mu je sramežljivo od
govoril, da »tu zgoraj«, vendar se 
boji, da ne bo zakurjeno. 

Rekla sta si lahko noč in umet
nik je odšvedral po mestu, pogo
varjat se s temno jesensko noč
jo. Vedel je, da ga zdaj ne bo 
motila umazanija po trgu in da 
Cerkniščica šumi skoraj prav 
tako prijetno, čeprav smrdljiva 
teče cez razbite zaboje gnilega 
paradajza, čez kartonske škatle 
in odslužene otroške vozičke, čez 
kastrole in piksne in zavržene 
avtomobilske gume . .. 

Spomnil se je na »enajsto šolo 
pod mostom« in zavil opotekaje 
se po novem asfaltu proti bri
tofu. 
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GO (gola oseba) - 1972 

Računalnik in mi 
Ko smo se odločali in odločili skupaj z učitelji. Ponovno so nam 

za nabavo računalnika in mu na- ~ovedali starodavno resnico, da 
menili prvo »Vladno<< hišo pod- Je ena in ena dva (vsaj v raču
jetja, vso ozaljšana kot nevesto, nalništvu). Nadalje smo ugotovHi, 
smo se oddahnili. Samo še pritisk da je rojstni list izdelka prav ta
na gumb in informacije, podatki, ko pomemben kakor človekov in 
pregledi so tu. Upov, želja in ho- da Janko ni Marko ali obratno. 
tenj je bilo toliko, da je veliko Zvedeli smo tudi, da se bomo 
črnogledov govorilo:- saj je pre- črtanja učili šele v tretjem letu 
majhen ! In drugi: kaj bomo pa šolanja in ne prvo uro, kot je to 
.sedaj delali? · primer v osnovni šoli. 

O:t> prvi obletnici ugotavljamo, Naslednje načelo so nam tudi 
da je v družini samo toliko otrok, uspeli vliti v glavo. To je, da ju
kolikor sta za to bila pripravlje- goslovansko prirejen rek - kar 
na oče in mati. Po domače po- danes lahko storiš, storiš lahko 
vedano, obrodil nam je samo iz tudi jutri - ni na »liniji«. Nam
semena, ki smo ga vsadili v to reč, posledica takega mišljenja 
elektronsko zemljo. Izneverili1 bi j e negativna bilanca, ki se pri
se tradiciji in r eformi, če ne bi merja lahko samo z jugoslovan
pričakovali več kot je bilo truda. sko zunanje trgovinsko menjavo. 
Iluzijam je sledil padec. Ni bil Da bi si vse to čimbolj zapom-

o 

brez bolečine, vendar je spozna
nje, da naša ljuba mati zemlja 
najlaže prenaša opotekavo hojo, 
streznilo mnoge izmed nas. 

Postali smo osnovnošolci in se 
začeli učiti abecede. Mnogokrat 

~\1?/ 

nili, so. nam povedali, da je bre
me nalog v takem sistemu enako
merno razporejena. Navada pre
našanja bremena s svojega hrbta 
na drugega ni želena navada. Se
veda pa še vedno raje vidimo bre-

me na tujem hrbtu kot na svo
jem, čeprav nam računalnik po
kaže napačnega nosača, žal brez 
imena. 

In tako je bilo iz dneva v dan. 
Solar in učitelj rasteta, dozoreva
ta. Prvi počasneje, drugi hitreje. 
Vsi skupaj pa silimo naprej , više. 
Vrtoglavica, ki je bila v začetku 
skoraj neznosna, je danes milej
ša in občasna. Nevarnost, da bo 
komu zaradi centrifugalne sile 
odneslo glavo, je še vedno pri
sotna. Upajmo na boljše in mo
limo. Vsak ukrep, ki naj nam po
maga izplavati, je dobrodošel. Tu
di zveza z onostranstvom. 

Naj se sedaj še pohvalimo s pri
dobljenim znanjem. Uspeli smo 
speljati voz faktur. Vprega zalog 
rine in sopiha v breg. Malo na
prej, malo nazaj. Se ne vidimo, 

-

kolikšna pot je prevožena. Podat
ke, ki jih stresa ta vprega malo 
za šalo, malo zares, pobiramo z 
zatisnjenim nosom. Prepričan 
sem, da bomo v kebrovem letu že 
vozili po ravnini in dihali normal
no. Globoko verujem, da v letu, 
ki je pred nami, računarjem ne 
bo težava obdelovati kupcev in 
dobaviteljev brez bojazni, da bi 
se med seboj zmešati. 

Dalje bodo prodajalci, oboro
ženi z listo zalog, natanko vedeli, 

NOVOLETNI OBZORNIK sestavili 
in se graji Izpostavili: 

Božo Kos, Božo Levec, Aleksan
der Markovčič, Danilo Mlinar, Janez 
Praprotnik, Milan Rot in Zdravko 
Zabukovec. Tehnične usluge Jože 
Kovšca in Franc Sterle. 

kaj in koliko je vskladiščeno na 
stoenaindvajsetem metru skla
dišča. Pred kupcem bodo stresali 
podatke kot za šalo. Natančno 
nam bo znano, koliko nam je ta 
in ta dolžan ob 13. uri, 30 minut. 
Prav tako bomo vedeli, kateremu 
lahko še odložimo plačilo, ker 
smo mu dolžni šele 123 dni in 11 
ur. Tudi v tovarni bo lahko vsak 
izvedel ob odhodu z dela, koliko 
je njegova organizacija združen~
ga dela naredila tisti dan in do 
tistega dne. In še in še in . .. 

Seveda nas bo to stalo še mno
go truda. Prav tako bomo mora
li navkljub modernim vzgojitelj
skim pogledom in dragem lesu u
porabiti palico. V vrteče se glave 
oziroma glave z vrtoglavico bo 
potrebno, ker smo že pri elektri
ki, montirati magnetne zavore 
(dela jih.v Postojni mojster ško
dič) . Vse to skupaj nam bo mo-

Nace Osip 
Zadnja šolska naloga 

ralo dati rezultat, kakršnega si 
želimo in za katerega smo se že 
šolali eno leto. Prepričan sem, da 
nam bo to uspelo. 

Pred nami sta sedaj še dve šol
ski leti. Potem moramo biti tudi 
po merilih komercialno zelo u
spešne firme IBM zreli za življe
nje. Nevarnost je morda v tem, 
da ne bomo po našem mnenju 
prerasli računalnika. Napaka, ki 
se nam je zgodila z DISPOM, se 
ne sme ponoviti, če upoštevamo, 
da imamo v hiši samo enega 
advokata. 

Pregled in razmišljanja o dose
danjem delu in uspehu naših e
lektronskih možganov so pri kra
ju. Vtisi in ocena so osebni. Ne 
vem, če se mi je uspelo približati 
resnici in samo resnici. Veste, 
sem šele v prvem razredu, pero 
pa se mi ne more otresti navad 
male šole. Vaš šolar 

Moji načrti 
za življenje 

(Prosti spis) 

Uvod 

Jaz ne vem, kakšni so moji na
črti za življenje. Ker jih še ni
mam. Zato to ni koristen naslov. 
Verjetno bom mehanikar. Bom 
pa napisal, kaj bi ate radi, da bi 
bil. Ko bom nehal hoditi v šolo. 

Jedro 

Naš ate so Brestovec. Delajo na 
oberfrezarju. To je velika maši
na. Jaz sem že tudi bil na Bre
stu. Ate pravijo, da je to najbolj
ša tovarna v Evropi. Prej so de
lali omare, zdaj pa APOLO za A
meriko. Enkrat smo s tovarišico 
pri spoznavanju šli skoznjo. Pri 
vratarju smo počakali. Eden nam 
je nekaj pravil, pa je zelo ropo-

Ate so v petek prišli domov} o
kajeni. Zelo so govorili. Da jim 
bodo za Novo leto plače povišali 
vsem. Tavišjim pa še več. Mi 
bomo spomladi kupili dva puj
ska. Takrat me je spet silil, da bi 
šel v tehnično. Je rekel, da se 
moram učit, da bom izdelal. Dru
gače mi ne bodo dali na Brestu 
štipendije za v tehnično. Pa za 
inženirja. Je rekel, da dobi inže
nir enkrat več plače kot naš ate. 
Dani v A je od inženirja. Pa še 
mamo ima na Brestu v pisarni. 
Naš ate bi zelo radi videli, da bi 
bil jaz inženir. 

Naša mama pa doma prašiče 
futrajo. Imeli smo domač praz
nik. Zjutraj sem jedel za fruštek 
godijo. 

- Bo prosta sobota, ne bo proste sobote, bo prosta sobota, ne bo .. . 

t alo. Videli smo velike skladance 
dii in dilc. 

Stoji sredi Cerknice. Na oni 
strani je Slivnica na tej pa voda. 
Na Slivnici so bile včasih coper
nice, zdaj je pa Gostilna. V vodi 
so ribe. Letos jeseni sem videl 
eno crknjeno. Crknjenih ne lovi
m o. Pod mostom teče zelo grda 
voda. Pozimi je zamrznjena. Ate 
so zadnjič rekli, da bodo še pla
če zamrznile. 

Naš ate se vsak dan vozijo na 
Brest z avtobusom. Jaz pa v šolo. 
Pa z drugim avtobusom. Mi smo 
doma z Otav, zato nam pravijo 
Hribci. Ajevci so sami dolinci. Le
po so oblečeni pa v kino hodijo. 
Kulije pa zvezke imajo vse iz 
Trsta. Hribci smo zmeraj v ce ra
razredu. Mi se vozimo z avtobu
som. 

Zaključek 

Moj življenjski načrt je meha
nikar. Tovariš mi je v torek re
kel, da še za šlosarja ne bom 
dober. Da bi svojega avta nikoli 
k meni ne peljal popravit. In da 
naj grem kar na Otave kravt
past je r ekel. Mebanikarji se z 
avto vozijo na vse motorne dir
ke pa punce prevažajo. Na Maro
fu j e nova delavnica. Sosedov 
Rudi je že šel tja. Je prej v Mar
tulku delov. 

Zdaj bom pa nehal. Mislim da 
bo moj življenjski načrt mehani· 
kar. Hribci že ne bomo krav pa
sli. 

Rudl j e . zadneč pripovdvav da 
so učitejni cukra v tank nasuli. 
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BRESTOV OBZORNIK 

NaSi ljudje 
Stanko že dolgo poznam. Vse

eno pa me je malo čudno pogle
dala, ko sem ji dejal, da smo jo 
na seji uredniškega odbora izbra
li za rubriko NASI LJUDJE. 

Poznate jo tudi vi in vem, da 
se ne čudite, da je takqj rekla: 
zakaj pa ravno jaz? Stanka Me-

Stanka Mekinda 

klnda je ena izmed deklet, ki so 
pred skoraj dvajsetimi leti prišle 
iz šol v službo na BREST. Stanka 
se je zaposlila l. avgusta 1954 in 
je po nekaj tednih dela v račun
ski službi odšla na delo v pro
dajno službo, kjer dela še danes. 
Opravlja delovno mesto v obra· 
čunu in evidenci inozemskih do
bav. Kot znanec iz kolektiva sem 
ji postavil nekaj vprašanj. Skrb
no sem jih izbral, ker vem, da je 
Stanka dovolj kritična in polna 
želja po napredku. 

Ali bi hotela povedati, kako si 
uspela, da je vsak podatek o iz
vozu, ki ga daješ, sprejet kot su· 
ho zlato? 

V letu 1967 smo prvič presegli 
2 milijona dolarjev izvoza, kar je 
bil velik dogodek. Do preteklega 
meseca smo letos izvozili že za 
več kot 4 milijone dolarjev. Kaj
ne, da se rada pohvalim? Ta ob
seg nas uvršča v največja izvoz
nika pohištva v državi . In sedaj 
k odgovoru: Takoj, ko so mi za
upali obračun in evidenco izvoza, 
sem si postvaila nalogo, da bodo 
vsi podatki natančni, da bo evi· 
denca tekoča, arhiv pa naj skrb
neje hranjen. Da, to sem si dejala 
in ta svoj sklep tudi ohranila v 
sebi. Vrtam po dokumentih toli
ko časa, da izžarevajo pravilnost. 
Brez skrbi in čuta odgovornosti 
za natančnost ne gre pri tem, ne 
pri nobenem poslu. To, vidite, je 
recept o točnih podatkih. 

Avtomatska obdelava podatkov 
nam tudi daje podatke, ti pa so 
daleč od suhega zlata - kaj bi 
hotela reči o naši evidenci? 

Avtomatska obdelava podatkov 
šele začenja dajati podatke. Pra
vijo da stroj ne greši. Kdo pa po
tem'? Najbrž tisti, ki pripravlj~jo 
podatke in jih dajejo za strOJnO 
obdelavo. In če ti niso točni, 
stroj napačno odgovori. Menim, 
da morajo biti vse evidex;ce toč_ne, 
pa naj gre za ročno ab stroJnO 
obdelavo. Odgovori, ki jih dobimo 
obdelane, iz avtomatske o~delave 
podatkov, so 9dr!iz skrbi_ o. na
tančnosti porocanJa v podJetJu. 

Dovolj vprašanj z delovnega 
področja! 

Brest, družina, dom - polne 
roke dela, kako je mogoče vse to 
sestaviti v celoto - in po vsem 
še vedno biti nasmejana? 

To vprašnje lahko velj a skoraj 
sleherni zaposleni ženi. Včasih je 
potrebno malo ~arx;ozataje~an~a 
in veliko potrplJenJa, včasih Je 
služba kar odveč. To občutijo tu
di otroci in družina, kar je naj
huje. Smeh, pravite? Mar naj bi 
jokala? Ne, to pa ne - čeprav 
rada jokam. 

. Ali je od' tvojega hobbyja -
dopisovanje- še kaj ostalo? 

Da, ostala so poznanstva in do
pisovanje. Veste, pa z dekleti! Se 
sedaj rada zbiram razglednice 
krajev. Kar poglejte zbirko v pi
sarni, kjer delam! Z vseh koncev 
sveta so. 

Za družabno življenje ostaja 
malo časa. Kaj bi bilo treba 
storiti, da bi na Brestu obnovili 
stare navade velike družine kot 
nekoč, ko smo znali delati in se 
tudi veselili? 
Večkrat mislim o tem, vendar 

menim, da je to sedaj skoraj ne
mogoče, ker je število zaposlenih 
veliko večje, odnosi in navade pa 
so različni. Včasih smo bili bolj 
enotni, naj si bo pri delu ali raz
vedrilu. Danes pa je sindikatu te
žavno organizrati izlet in čeprav 
je vse preskrbljeno, udeležba ni 
niti polovična. Zakaj tako? ali gre 
tudi pri tem za socialno diferen
ciacijo ali kakšno drugačno? Pre
pričana sem, da bo še prišel čas, 
ko bodo potrebe po zbliževanju 
v delu in pri razvedrilu. 

Bogat vrt in veliko . rož okrog 
v"'še hiše . . . čigava :z;asluga je -
morda moževa? Cerkničani želijo 
lepo Cerknico - pa ne vsi ... kaj 
misliš o tem? 

Da, tutli moževa zasluga je, saj 
ima zelo rad cvetje in mi pomaga 
pri urejanju in negovanju vrta. 
veliko občanov si želi, da bi Cer
knica postala lepo urejena, ven
dar to ni dovolj, ko pa nekateri 
namerno ne sodelujejo. Izpred 
Brestovih zelenic so bile izkopa
ne vrtnice, pohojeni tulipani, ze
lenice pred spomenikom so uni
čene, odpadke pri Kulturnem do
mu je moral pokriti sneg, vidi
mo ostanke nedokončanih del na 
cestah in zgradbah, ki nam govo
re, da vsak naredi samo to, kar 
hoče in ne to, kar bi olepšaJo ce
lotni videz našega okraja. 

Brest je omogočil, da Cerknica 
iz zaostalega trga raste v majhno 

mesto. Ali b~ _hotela povedati še 
o tem kaj, predvsem pa, kaf mi· 
sUš o prihodnjem razvoju? 

Res je Brest omogočil, da se je 
Cerknica tako razvila. Iz skoraj 
neznanega LIP Cerknica je zrasla 
Industrija pohištva Brest. Se ne
davno malo znana Cerknica je 
danes znana po vsem svetu. Ne
koč je nekdo zapisal, da Cerknica 
bolj poznajo zunaj države kot do
ma. Danes nas poznajo doma in 
zunaj. Cerknica spreminja svojo 
podobo. Visoki bloki dajejo da
nes mogočni vtis. Nešteto družin
skih hiš prav tako dopoljnuje to 
podobo. Tudi javne zgradbe se 
lepšajo. Prepričana sem, da bo 
šel ta napredek še naprej, pred
vsem pa mislim, da morajo otro
ci čimprej do telovadnice, mladi
na do kulturnih prostorov. Pa 
kaj bi naštevala, saj o tem mno
go govorimo, nič pa ne naredimo. 

Kakšne želje imaš u novo leto? 

Ta je podobno željam skoraj 
vseh ljudi sveta: da bi bil mir, da 
bi bilo bratstvo in prijateljstvo 
med ljudmi! 

In kaj želiš članom kolektiva 
Brest za 1972. leto? 

želim jim uspeha pri delu, 
zdravja, miru in osebnega zdo
voljstva! 

želiš še kaj povedait? 
Brestov obzornik naj bi v pri

hodnje vsaj eno stran posvetil 
novicam iz vse občine, saj nam . 
tega ne delajo niti dnevniki, niti 
radio, niti televizija. Iz vsebine, 
ki naj bi bila bolj pestra, bi mor
da lahko izvedeli tudi o drugih , 
nam sorodnih podjetj ih, morda 
tudi kaj o znanosti in napredku. 
Kdo ve. kaj še vse bi bilo treba? 

Tako mi ' je uspelo predstav ti 
Stanko Mekindo. Prepričan sem , 
da so vas njeni odgovori nekoli 
ko spravili k razmišljanju. 

D. Trotovšek 

Kako drago 
je naše zdravje? 

Skladno z zakonskimi določili, s statutom skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja delavcev ljubljanske regije (kamor sodi tudi naša obči
na) in z njenimi poslovruki smo vsi zaposleni na tem področju dolžni 
plačevati določen odstotek od bruto ali neto osebnih dohodkov, da 
bi zagotovili obvezne in razširjene oblike zdravstvenega varstva nas 
in naših družinskih članov. Ta odstotek znaša za našo občino 7,34 
odstotka od bruto osebnih dohodkov, vštevši tudi 0,62 odstotka do
datnega prispevka za nesreče pri delu. 

Da bi laže razumeli delitev družbenih obveznosti, ki jih moramo 
plačevati od bruto osebnih dohodkov vsi redno zaposleni s polnim 
delovnim časom, dajem tabelarični pregled strukture vseh prispev
kov za konkreten primer mesečnega neto zaslužka 1.500 dinarjev. 

bruto osebni dohodek - poln delovni čas 
prispevki iz de lovnega razmerja 
osnovni prispevek za zdrav. zavarovajen 
invalidsko-pokojninski prispevek 
prispevek za .otroško varstvo 
prispevek za otroški dodatek 
prispevek za zaposlovanje 
Skupaj prispevki, ki jih plača posameznik 

Neto i zp la či l o: 

9,65 'O f o 
6,72 Ofo 

12,70 Ofo 
0,45 Ofo 
1,35 Ofo 
0,20 Ofo 

31,07 Ofo 

68,93 Ofo 

2.176,05 din 
210,00 din 
146,25 din 
276,35 din 

9,80 din 
29,45 din 
4,30 din 

676,05 din 
1.500,00 din 

Na omenjeni bruto osebni dohodek je gospodarska organizacija 
dolžna obračunati in odvesti še naslednje družbene dajatve: 
prispevek za stanovanjsko izgradnjo 4,00 o;0 87,02 din 
prispevek za Bosansko krajino 0,70 o;0 15,23 din 
dodatni soc. za nesreče pri delu 0,62 Of& 13,50 din 
dodatni prispevek 0,30 Ofo 10,90 din 
komunalni prispevek 0,50 Ofo 10,90 din 

Skupna obveznost 6,12 Ofo 133,15 din 

Povzetek: Delavec, ki ob mesecu dobi neto 1.500 din osebnih do
hodkov, pogosto niti ne ve, da je moral sočasno posredno zagotoviti 
sredstva vsem zgoraj omenjenim družbenim porabnikom za zagoto
vitev vseh ostalih dobrin, ki mu jih družba v taki ali drugačni obliki 
vrača od plačanega deleža 809,20 din, odštetega od bruto osebnega 
dohodka. 

V omenjenem znesku plačanih prispevkov je delež 159,75 din na
menjen za potrebe vseh zdravstvenih ustapov, ki se kakor koli 
ukvarjajo z našim zdravjem in dobrim počutjem na delovnem me
stu, v prijetni družbi ali doma, skratka, s tem deležem smo zago
tovili sebi in nezaposlenim družinskim članom: 
- vse oblike obveznega in razširjenega zdravstvenega varstva, 
- zdravljenje v vseh zdravstvenih ustanovah (zdravstveni domovi, 

bolnišnice, klinike in zdravilišča), 
- nadomestilo osebnega dohodka za čas nezmožnosti za delo, no

sečnosti in skrajšanega delovnega časa, 

- potne stroške v zvezi z uveljav.itvijo .zdravstvenega varstva, 
- pogrebnino, · · · · 
- posmrtnino. ,.., 

Glede na to, da smo o oblikah zdravstvenega varstva že iz nuje 
dovolj · poučeni, bi posltušal razčleniti še nekatere , stvari, ki zani
majo našega ·delpvnega človeka. · 

Nadomestila 
Pravico do nadomestila osebnega ·dohodka zaradi nezmožnosti. 

za delo ima vsak zaposleni zavarovanec od prvega dne; vendar se 
mu to nadomestilo zmanjša za 10 odstotkov, dokler ne izpolni" p,.o'
goja - devet mesecev neprekinjene zaposlitve. Ta pogoj ne velja 
za nesreče .pri delu, poklicna obolenja, nosečnost, izolacijo fu ·nego 
obolelega otroka v starosti do treh let. · · 

Višina nadomestila temelji na povprečni osnovi osebnega dohod
ka preteklega leta, če je posameznik bil zaposlen, če ne. pa ·na 
povprečju osebnih dohodkov vseh zaposlitev v tekočem letu in jq 
za posamezne vrste obolenj določa gospodarska organizacija v so
glasju s skupnostjo. Vendar pa to nadomestilo skladno z medna-
rodno konvencijo ne more biti hižje od 60 odstotkov. .. · 

Nadomestilo v višini osnove, to je 100 odstotkov, je .zavarovancu 
zagotovljeno od prvega dne za nesrečo pri delu, za poklicno obo
lenje, nosečnost in skrajšani delovni čas doječih mater. · · 

Za vse ostale primere se nadomestilo izenači z osnovo po pre' 
teku določene dobe trajanja takega primera (po 61. dnevu). Pono
vitev bolezrli. - recidiva se ne šteje za prekinitev. 

Med bivanjem zavarovanca v stacioniranih zdravstvenih domo~ 
vih se mu nadomestilo zmanjša za 20 odstotkov če· nima družinskih 
članov (če je sam), če pa preživlja vsaj enega, tega zmanjšanja ni·. 

Pogrebnina 

Po poslovniku skupnosti pripadajo zavarovancem in njihovim 
družinskim članom naslednji zneski za leto 1971: 
- starost ·do enega leta 470,00 din 
- starost od 1 do 14 le t 660,00 din 
- starost nad 14 let 920,00 din 

Posmrtnina 

Ob smrti zaposlenega zavarovanca ali zavarovanca, ki dobiva na
domestilo iz zaposlitve, izplača skupnost enomesečni znesek izraču
nane povprečne mesečne osnove preteklega leta. 

Participacija 

Zaradi nenehnega naf.aščanja stroškov na eni strani in nesoraz
mernega dotoka sredstev na drugi strarli.; je bil osnovni moto zako
nodajalca, da je za kritje potreb zdravstva predčasno določil pri
spevek zavarovanih oseb k stroškom za doočene oblike zdravstve
nega varstva in sicer: 
- za vsak prvi pregled pri specialistu z napotnico 
- · brez napotnice . 

i.. 

Ambulantne čakalnice so vedno polne 

- za prvi obisk na domu (na zahtevo 1.avarov.) 
- za zdravila 
- za prevoz z rešilnim avtomobilom 
- za zdravljenje zob 
- za zobne proteze 
- za ortopedske pripomočke 
- za intervencijo in zdravljenje zastrupitve z alkoholom 

(pijanost) 
- za neobvezna cepljenje 
- za splav (če ni zdravniško odobren) 

Participacije so oproščeni naslednji primeri: 

5,00 din 
30,00 din 

10,00 din 
4,00 din 

10,00 din 
10 Ofo 
300fo 
300fo 

50 Ofo 
500fo 

150,00 din 

- obvezno zdravstveno varstvo (TBC, duševne bolezni, nosečnice 
in zdravstveno varstvo šolske mladine do 18. leta starosti oziro-
ma študentje do 26. leta), ' 

- nesreče pri delu in poklicna obolenja. 

Valorizacija nadomestil 

Zavarovancem, ki so po l. januarju 1970 postali začasno ·nezmož
ni za delo in jim nezmožnost traja neprekinjeno več kot eno leto, 
se osnova za nadomestilo osebnega dohodka poveča za 19,4 odstotka 
od prvega dne nad eno leto. 

Prosta izbira zdravnika 
To je z zakonom zagotovljena pravica vsakega zavarovanca. Mor

da pa vam ni znano, da izbranega zdravruka med letom ne morete 
menjati. Predvsem velja to za zavarovance, katerih gospodarske or
ganizacije imajo obratno ambulanto oziroma obratnega zdravnika, 
ki je med ostalim edinii pristojen za priznavanje ali določanje bol
niškega staleža ne glede na kraj nastanka. Ce ste torej zboleli na 
morju ali v hribih, pojdite čimprej k obratnemu zdravniku s po
trebnimi izvidi ali dokazili. 

Pogosto smo· preP, dilemo: dopust ali bolniška, če nam zboli kdo 
od svojcev. Največ 15 dni bolrli.škega staleža vam bo določil zdrav
nik za nego obolelega družinskega člana, če t~ še ni star sedem let. 
Za vse ostale na:d sedem let pa boste lahko dobili največ sedem dni . 

Doječe matere pogosto zanima način in trajanja dela med skraj
šanim delovnmi časom. Sporazumno je dopustno delo 8 ur dnevno 
tri dni v tednu za dva prosta dneva, vendar samo, če je prizadeta 
delavka toliko oddaljena od delovnega mesta, da bi na času prihoda 
in odhoda z dela izgubila toliko, kot znaša skupaj s skrajšanim de-
lovnim časom njen poln· delovni čas. · $·.KRALJ 

- - . ------------ --~ 
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VabljiV& razstava. v 
Sal·onu pohištva : 

16. decembra je bila v Bresta
vem Salonu pohištva odprta nova 
razstava. Tokrat razstavljata svo
ja dela dva člana delovne skup
nosti Bresta, akademska slikarja 
Milan Rot' iii. Franc Golob. Na ot
voritvi se je zbralo številno ob
činstvo, predstavniki družbenih 
ln kulturnih ustanov, predstavni
ki delovnih organizacij in drugih. 
Namesto običajnega poročila · z 
razstave objavljamo otvoritvene 
besede, ki j~ je prispeval tov. 
Janez PraP,rotilik. 

Nagovorili so me za težko, ven
dar lepo opravilo, naj poskušam 
predstav1ti pričujočo razstavo, 
pravzaprav že tretjo v kratkem 
času, kar je odprt ta salon, zgra
jen sicer iz čistih komercialnih, 
podjetniških nagibov, ki pa poleg 
svojega osnovnega namena že do
biva obeležje svetišča kulture, no
vega središča, v katerem si bo 
cerkniški človek poleg izdelkov 
svoje tehniške domišljije in pro
izvodne ustvarjalnosti lahko na
polnil svoj intimni svet s poezijo 
umetnikovih barv, oblik in pro
stora. Trdim: ideja naših dveh 
mladih sodelavcev, ki je bila do
slej uresničena s skupno razsta
vo akademskih slikarjev Lojzeta 
Perka in Doreta Klemenčiča-Maja 
tel' .z razstavo prispevkov za na
t~čaj , Brestovega zaščit~~ga ~a
ka ~ je vredno . nepnmerlJlVO 
večje pozornosti, kot je bila v 
cerkniškem javnem življenju in v kolektivu Bresta doslej deležna. 

A nič za to: vsaka novost, vsak 
napredek le počasi dobiva svoj 
pravi predznak in prepričan sem, 
da bo razstava, ki jo danes odpi
ramo, prekrila nov znatnejši del 
mozaika, kf:~ta .$i ga mlada umet
nika zamislila s prvo idejo o cer
kniški s~rski · koloniji. 
Cer~ca potrebuje svoj novi 

obraz. Tudi kolekti:v Bresta ga 
potpebttje. 

Kot priseljenec v kraju si do
'voljujem z drugačnimi očrni gle
dati na razvoj kraja in na ·slog 
življenja v tem kraju, kot so. na
vajeni gledati domačini. Cerkni· 
:ca je postala v nekaj letih velika 
tin lahko rečemo - tudi bogata. 
'Da je k temu levji delež prispe· 
.val Brest - tega ne bo nihče o
·porekal. Naši domovi so po ve· 
čini lepi, novi, modernizrani, iz 
Ueta v le.to se Cerknica ·širi; ma· 
!kadam je zamenjal 'a$falt, fur: 
·m~nske v-prege: ploče\jna, sko;raJ 
edino kufturno življenj'e občanov 
pa izpolnjuje, kolikor je pač 
zmožna, televizija med štirimi 
stenami in še kino. Morda je za 
ko' ga to dovolj, morda za mar si-

koga že danes premalo, jutri pa 
bo ta svet siromačija, ki jo je 
treba že danes obogatiti. Tudi• ta 
razstava in še nas~ednja, ki jo 
bosta prav tako organizirala naša 
umetnika - razstava otroških 
risb v februarju prihodnjega le
ta - ne bosta napolnili naših 
duš za večno, bosta pa odprli no
va pričakovanja in nove želje, pri
dobili si bosta novo občinstvo, 
vzdramili naš zdolgočaseni vsak
dan in nas ·obogatili za kanček 
novega sveta, novega doživetja, 
napravili nas bolj domačine, bolj 
povezane s krajem in s časom. 
v katerem živimo, in naš jutrišnji 
dan bosta napravili zanimivejši, 
bolj pričakujoč in vrednejši živ
ljenja. 

Clovek ne živi samo od kruha! 
Stara ugotovitev, splošna in to
rej veljavna tudi za našega člove
ka, tudi za našega delavca za stro
jem, za mizo in za volanom -
za vse! 

In če bodo ta dela vnesla v na
še številke o proizvodnji in o pro
daji, o dohodku in o dobičku -
poezije in lepote, topline in raz
mišljujoče odmevnosti, toliko bo 
vredna in ravno za toliko bo bo
gatejše in plemenitejše naše pe
hanje od ponedeljka do sobote. 

In toliko bo vrednejši naš človek, 
toliko smiselnejše bo njegovo 
delo. 

Ne upam si govoriti o obeh mla
dih fantih, ki sta vam s temi deli 
nocoj na široko odprla svoj no
tranji svet; premalo ju poznam, 
premalo sem strokovnjak v svetu 
likovne umetnosti, da bi ju mo
gel ocenjevati - njuna dela bodo 
govorila vam in meni, vsako po 
svoje in vsakemu po svoje. 

Samo še imena: Svoja dela vam 
predstavljata akademska slikarja 
France GOLOB in Milan ROT, oba 
delavca Brestovega kolektiva, 
prvi Celjan, drugi domače gore 
list. Dela, ki jih razstavljata, so 
na voljo morebitnim kupcem, 
vsak po eno stvaritev pa daru
jeta podjetju kot osnovo za fond 
likovnih svari tev cerkniške slikar
ske kolonije, v kar naj bi po nju
ni zamisli prerasli ti spodbudni 
začetki njunega ne-le slikarskega, 
ampak tudi organizacijskega kul
turniškega prizadevanja. 

Prihodnji razvoj in usoda te i
deje sta seveda v veliki ·meri •od
visna od nas, od Bresta in od Cer
knice v celoti in morda predvsem 
od pravkar ustanavljajoče se 
kulturne skupnosti. 

O nedelavnosti 
naše mladine 

9. decembra sem dobila na šolo 
vabilo na mladinski sestanek. To 
je bilo prvo vabilo, ki sem ga do
bila v tem šolskem letu, čeprav 
to ni bil prvi sestanek. Sestanek 
naj bi bil naslednjega dne. Na 
spor:edu je bila tudi volitev no
vega vodstva aktiva. Zato bi mo
ralo biti na sestanku vsaj tri če
trtine aktivnih mladincev. 

V šoli sem se opravičila pri 
predvojaški vzgoji, da sem lahko 
odšla na sestanek. Izkazalo pa se 
je, da je na sestanek prišlo samo 
6 mladincev od 150, kolikor jih 
Brest premore. Zato pri volitvah 
nismo bili sklepčni in smo »sesta· 
nek« nadaljevali v Delikatesi. 
Tam smo ugotovili, da bi moral 
biti na sestanku tudi predstavnik 
občinske kohference zveze mladi
ne. Izkazalo pa se je, da tja va
bila sploh ni nihče poslal. Poleg 
tega smo ob kavi in mleku tar
nali nad slabo udeležbo in sploh 
nad neaktivno mladino. Podobne 
težave so bile tudi poleti, ko smo 
prišli na sestanek štirje mladinci 

in predstavnik občin~ke konfe
rence, le s to razliko, da se je ta 
nezačeti sestanek končal v hote
lu. Upravičeno bi lahko obesili 
nad vrati delikatese ali hotela 
tablo MLADINSKI AKTIV. 

Iz Srednje tehnične šole je na 
mladinskem sestanku vedno vsaj 
po eden predstavnik, če le dobi· 
mo vabilo ali smo o sestanku 
pravočasno obveščeni. Seveda bi 
lahko sestanke obiskovalo več di
jakov. Toda na sestanek gremo 
lahko š~le po šoli. Jasno je, da 
gre vsak raje domov (včasih ima 
tudi vmesne postaje) kot pa na 
sestanek. Oj, zavest ti naša, kam 
si odšla, oj kje si . . . ? 

Težave so tudi z obveščanjem 
ostalih dijakov o sklepih sestan
kov. Nekajkrat sem namreč poiz
kušala o njih poročati, vendar so 
bili dijaki neresni in niso poka
zali zanimanja za to. Sedaj pa po
vemo sklepe sestanka samo ti· 
stim, ki jih to zanima. 

Lani je na sestanke hodilo več 
mladincev kot letos. Celoten ak· 

Slikarska razstava v Salonu pohištva je dobro obiskana 

tiv je bil bolj delaven 'in je bilo 
veeje 'zanimanje za sodelovanje 
kot danes. ' 

Danes je pač tako, da mladi
nec ne bo prišel na sestanek, če 
ne bo imel ničesar od tega. Oj, 
zavest ti naša, kam si šla, oj, kje 
si ... ? Je res zavest eden izmed 
glavnih vzrokov, da je mladina 
tako nezainteresirana za delova
nje v okviru mladinske organiza
cije? Enega izmed odgovorov lah· 
ko poiščemo v vzgoji mladine. 
V osnovni šoli in v nekaterih 
srednjih šolah _imajo poseben 
predmet: temelji socialistične 
morale, vendar te ure največkrat 
uporabljajo za vse drugo, samo 
za vzgojo ne. Pri teh urah bi mo
rali pedagogi vzgajati dijake v 
duhu socializma in jim nekako 
krepiti zavest. S tem bi jih tudi 
spodbujali k delovanju v okviru 
različnih organizacij. Le tako se 
dijaki začnejo zavedati, kolikšen 
je lahko prispevek mladine pri 
graditvi socialistične družbe. To 
pa ne velja samo za šolsko, 
ampak tudi za delavsko mladino. 
Vsi bi se morali spoznati z delo
vanjem in pomenom mladinske 
organizacije. že na samem začet
ku uvajanja v novo okolje (delo v 
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tovarni ali v šoli) bi morali mla
dincu pokazati pot in ga voditi, 
kajti sam ne bo pristopil k akti· 
vu. Nekateri sploh ne vedo, da 
aktiv deluje. Zato bi moralo biti 
vodstvo bolj povezano z mladinci 
v tovarni in v šoli. Bolj bi morali 
biti enotni in povezani. 

O vzrokih neaktivnosti mladin
cev sem vprašala nekatere mladin
ce iz tovarne. Slišala sem, da so 
prej mladinci hodili na sestanke 
in so bili bolj aktivni zato, ker 
so po sestanku prirejali zabave. 
Iz tega lahko sklepam, da so ho
dili na sestanke samo zaradi za
bave in ne zaradi sestankov sa
mih. Vendar je to najbrž edini 
način, kako pridobiti mladino. 

Ob ponovnem iskanju vzrokov 
za mrtvilo mladinskega aktiva 
sem spoz~la, da mladincu član
stvo v mladinski organizaciji ni· 
česar ne pomeni. Sestanki so jim 
zdijo nepotrebni, potrata časa. 

Našo mladino sem tudi vpraša
la, kaj jih zanima. Odgovorili so 
mi, da se za »Akcijo 75« ne ogre
vajo preveč. Raje bi prirejali ve
selice in podobno. 

.Oj, zavest ti naša, kam si šla1 
oj, kje si .. . ? ' 

B. Turšič 

Sindikati včeraj in jutri 
Delovanje sindikalne organiza

cije na Brestu je bilo letos usmer
jeno predvsem v aktivno sodelo
vanje pri sprejemanju samouprav
nih aktov in v nadzorstvo v čim 
doslednejšem izpolnjevanju le-teh 
po poslovnih enotah. Problemati
ka pri izpolnjevanju letnega pla
na je bila letos zelo obširna. Tudi 
sindikat se je vključil vanjo, da 
bi tudi v dani situaciji kar naj
bolje gospodaril. Tudi na področ
ju strokovnega izobraževanja v 
podjetju se je premaknilo in za 
letošnjo izobraževalno sezono 
predvidevamo, da bo le narejen 
korak naprej. 

Tudi na področju športa je bil 
napredek. Na letošnjem tekmova
nju lesnih delavcev Slovenije si 
je BREST priboril prvo mesto. 
Ob tej priložnosti bi se vsem čla
nom kolektiva, ki so prispevali za 
ta uspeh, zahvalil in jim čestital. 
Obenem pa tudi pozivam, da se 
v prihodnjem letu še bolj vklju
čimo v čim večjem številu v raz
lična športna tekmovanja, da bo
mo uspešni tudi na III. Lesariadi, 
katere organizatorji smo p.r;av mi. 

Sindikat Bresta si bo v prihod
njem obdobju prizadeval, da se 
bodo vsi samoupravni dogovori 
in sprejeta pravila dosledno izva
jala. Ugotavljamo pa, da je po
trebno v prihodnjem obdobju po
svetiti večjo pozornost nasled
njim področjem : 

- Izdelati je treba dolgoročni 
program stanovanjske politike v 
podjetju. Izdelati j e treba m erila 
Zfl pridobitev stanovanjskega kre
dita s tem, da se delavcem z niž
jimi osebnimi dohodki oziroma 
z manjšimi materialnimi možno
s tmi odobrava kredit pod ugod· 
nejšimi pogoji. 

- Delovni pogoji in varstvo pri 

delu. S tem mislim, d.a bi z moder
nizacijo in novo tehnologijo iz' 
boljšali delovne pogoje, da qi 
zmanjšali zdravju škodljive vpli· 
ve, da bi zmanjšali obseg nočne· 
ga dela žena in mladine, da bi or
ganizrali za delavce, ki delajo v 
nočni izmeni, topel obrok in po· 
dob no. 

- Standard zaposlenih. Priza
devati si bo treba, da bo osebnih 
dohodkov izpod 800 din oziroma 
1.000 din čim manj, da bo rekre
acija zaposlenih skrb podjetja, da 
bi omogočili čim večjemu številu 
zaposlenih letovanje med letnim 
dopustom in podobno. 

Se bi lahko govoril o delu sin
dikata, za katerega je prav on 
poklican. Uspešni bomo le tedaj, 
če bomo temeljili v problem.atiki 
osnovne organizacije sindikata po 
poslovnih enotah in v resničnih 
interesih članstva. To pa pomeni, 
da je sindikat toliko, kolikor si 
ga sami želimo in kolikor smo 
ustvarjalni pri svojem delu. Na· 
ša organizacija bo namreč imela 
pri članstvu ustrezno veljavo ·in 
ugled samo tedaj, če bo članstvo 
čutilo, da lahko z njeno pomočjo 
rešuje praktične probleme svo
jega življenja in dela. V teh ne
kaj besedah lahko dobijo odgo
vor tudi tisti posamezniki, ki vča
sih sprašujejo, zakaj plačujejo 
sindikalno članarino. 

Na koncu naj izkoristirn to 
priložnost, ko zaključujemo letoš· 
nje, nič kaj lahko poslovno leto, 
da izrazim željo, da bi v prihod· 
njem letu s skupnimi napori čla
nov sindikata in organov uprav· 
ljanja dosegli kar najboljše de
lovne uspehe, v zasebnem življe
nju pa vam želim mnogo zdravja 
in osebne sreče. 

A. Otoničar 

Ustanovljena je kulturna skupnost 
Po letu priprav, razprav in po

svetov smo končno ustanovili 
kulturno skupnost. Kulturna 
skupnost je bila ustanovljena z 
namenom, da bi se kultura v ob
čini uspešneje razvijala, da bi bili 
zagotovljeni pogoji za uresničeva
nje človekovih teženj na kultJ,u'
no umetniškem področju in da bi 
spodbujala kulturno delovanje 
ter varovala našo kulturno dedi
ščino. Zato, da bi delo kulturnih 
skupnosti kolikor toliko normal
no potekalo in da se ne b i vse 
končalo ob ustanovitvi in vpraša
nju denarja, prepušča republika 
del sredstev od prometnega dav
ka, ki se zberejo na območju ob· 
čine. Zadnji rok za ustanovitev 
kulturne skupnosti je 31. 12. 1971, 
naša kulturna skupnost je bila 
tako ustanovljena ravno še o pra· 
vem času. Da je do tega prišlo 
tako pozno, je več vzrokov, vse
kakor pa je to najlepša in najpre
pričljivejša slika kulturnega sta
nja v naši občini. 

V četrtek, 2. decembra so se na 
Brestu zbrali izvoljeni delegati 
delovnih · organizacij, družbeno 
političnih organizacij, šol in kra
jevnih skupnosti na ustanovno 

skupščino kulturne skupnosti. Na 
skupščini smo najprej obravna
vali in sprejeli statut in poslov
nik kulturne skupnosti. Na volit· 
vah, ki so sledile, j e bil za pred· 
sednika začasne skupščine kul· 
turne skupnosti izvoljen tov. Du· 
šan Trotovšek, za predsednika iz· 
vršnega odbora tov. Božo Levec 
in za sekretarja izvršnega odbo
ra tov. Franc Dolničar. Izvoljen 
je bil tudi začasni izvršni odbor 
kulturne skupnosti. V razpravi o 
kulturnem stanju v naši občini 
je bilo govora predvsem o seda· 
njih kulturno prosvetnih društ
vih in organizacijah in pa o u
smeritvi dela novoustanovljene 
kulturne skupnosti. 

S kulturno skupnostjo je vse· 
kakor zagotovljena neka naj
osnovnejša gmotna podlaga za u
spešno kulturno prosvetno delo 
na našem področju. Koliko bomo 
to osnovo znali razširiti in pove· 
čati, pa ni odvisno le od tovari
šev, ki so si prostovoljno zadali 
nalogo izpeljati kulturo iz njene· 
ga mrtvila, ampak od nas vseh, 
ki tu v tem našem malem svetu 
živimo. 

I. Razdrih 
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Skupščina sklada 
skupnih rezerv 

Nedavno tega je bila seja skup
ščine sklada skupnih rezerv ob
čine Cerknica. 

Na tej seji so konstituirali skup
ščino, izvolili upravni odbor skla
da skupnih rezerv, predsednika 
skupščine in namestnika pred
sednika. 
Skupščina je sprejela statut 

sklada, ki ureja njegovo poslova
nje. Omenil bi samo nekatere zna
čilnosti statuta. 

Sredstva sklada sestavljajo: 
- sredstva, prenesena iz prej

šnjega rezervnega sklada, 
- sredstva, ki so jih dolžne od

vajati v sklad samostojne or
ganizacije združenega dela, 

- sredstva, dosežena s poslova
njem sklada, 

- sredstva, ki se stekajo v sklad 
po posebnih zakonskih določi
lih in druga sredstva. 

Sredstva sklada se uporabljajo 
za sanacijo in preventivno sana
cijo samostojnih organizacij 
združenega dela na območju ob
čine Cerknica. Z njimi se odprav
ljajo vzroki in posledice izgub 
in prepreči njihovo nastajanje, u
porabljajo se za kritje minimc;l
nih osebnih dohdkov delavcev m 
za druge gospodarske namene, ki 
so v zvezi s sanacijo. 

Sklad odobri kredit na podlagi 
sanacijskega pr?grama, ki ~a Pr!'!· 
dloži samostojna orgamzaclja 
združenega dela. 

Sklad upravlja skupščina, ki je 
sestavljena iz ~olj~J?-ih člal!ov sa
stojnih orgamzac1j. zdruz.":nega 
dela in iz predstavrukov obcmske 
skupščine. 

Na seji skupščine sklada so ~o
ločili tudi okvirne pogoje za daja
nje kreditov iz sredstev sklada, 
obrestno mero za posamezne vr
ste posojil ter roke in način vra
čanja. 

Višina obveznega vplačila v 
skad je 2 odstotka od dohodka, ki 
ga delovne organizacije namenijo 
za sklade. Sredstva, ki jih v sklad 
plačujejo samostojne organizaci
je združenega dela, so dejansko 
sredstva poslovnega sklada teh 
organizacij, ki so za dobo štirih 
let izločena za posebne namene v 
sklad skupnih r ezerv. Po preteku 
štiriletne dobe lahko delovne or
ganizacije zahtevajo povrnitev 
teh sredstev s sorazmernim de
lom dohodka, ki je bil ustvarjen 
z obračanjem vloženih sredstev. 
Vložena sredstva se obrestujejo s 
S odstotki. Za kredite sklada 

skupnih rezerv je skupščina do
ločila naslednje obrestne mere: 
-za kritje minimalnih osebnih 

osebnih dohodkov delavcev po 
2 odstotka, 

- za kritje izgub po 4 odstotke, 
- za sanacijo poslovanja po 7 od-

stotkov, 
- za druge gospodarske namene 

po 8 odstotkov. 
Odplačilna doba danih kreditov 

je lahko največ štiri leta z odpla
čevanjem po polletnih anuitetah. 
Skupščina sklada skupnih re

zerv je sprejela tudi okvirna na
vodila o podatkih, ki jih mora 
vsebovati sanacijski program. 
Clani skupščine so se podrobno 
seznanili s pregledom sredstev 
sklada skupnih rezerv gospodar
skih organizacij skupščine obči
ne Cerknica ter s stanjem kre
ditov, danih iz sklada skupnih 
rezerv. 30. novembra 1971 je bilo 
stanje sredstev sklada skupnih 
rezerv 359.297,19 din, neodplačani 
krediti so po odpisu neizterljive 
terjatve do Centra obrti Cerkni
ca v znesku 22.510,87 znašali 
1,708.598,03. 

V upravni odbor sklada so bili 
izvoljeni: 
- Danilo MLINAR, Brest Cerk

nica - predsednik 
- Matevž KOCEVAR, Kovinopla

stika Lož - namestnik pred
sednika 

- Damir MAZI - Gradišče Cerk
nica, član 

- Janez PAKiž, Obč. sind. svet, 
član 

- Srečo LONCAR, Kovinoservis 
Unec, član. 

Upravni odbor sklada opravlja 
zlasti naslednje naloge: 
- skrbi za izpolnjevanje sklepov 

in smernic skupščine sklada, 
- odloča o vlogah za kredite iz 

sredstev sklada na podlagi 
smernic in splošnih pogojev, 
ki jih določa skupščina sklada, 

- spremlja izpolnjevanje sana-

Filmi v 
1. januarja ob 16. in 19.30 -

italijanska film: ALI BABA IN 
SVETA KRONA. Pustolovski film. 
V glavni vlogi Rod Flash. 

2. januarja ob 16. in 19.30 -
ameriški film PONNY EXPRES. 
Junaki popularne Bonance na 
filmskem platnu. V glavni vlogi 
Lorne Greene. 

3. januarja ob 16. in 19.30 -
ameriški film VDOVA IZ VEGON 

Naše malo mesto je dobilo nov stanovanjsld blok. V decembru se 
je vselilo vanj trideset družin, od tega šestnajst Brestovih. Okolica 
pa bo baje urejena spomladi 

----

Cerknica pod snegom 

cij skih programov, ki so fi
nancirani iz sredstev sklada, 

- pripravlja predloge vprašanj, 
o katerih odloča skupščina 
sklada. 

Z novim načinom upravljanja 
sklada skupnih rezerv občine 
Cerknica bodo imele samostojne 
organizacije združenega dela do
sti večji vpliv na odločanje o 
sredstvih, ki jih začasno vlagajo 
v ta sklad. Izvoljeni upravni od
bor sklada bo s sprejetim statu
tom, s politiko, z okvirnimi pogo
ji za dajanje kreditov in s smer
nicami skupščine svoje naloge o
pravljal v korist vseh samostoj
nih organizacij združenega dela, 
ki prispevajo sredstva v ta sklad. 

J. Hren 

• • JBDUBrJD 
GEPA, Vedra komedija. V glavnih 
vlogah znana Abbott in Costello. 

6. januarja ob 19.30 - ameri
ški film ~TIRJE NA POCITNI
CAH, Izredna napeta kriminalna 
zgodba. V glavni vlogi Giuliano 
Gemma. 

8. januarja ob 19.30- franco
ski film LABIRINT ZLOCINA. 
Napeta kriminalka. V glavni vlo
gi Michel Constantin. 

9. januarja ob 16. in 19.30 -
ameriški film VETROVI JAMAJ
KE. Fantastične pustolovščine na 
daljnem morju. V glavni vlogi 
Anthony Quinn. 

10. januarja ob 19.30 - ame
riški film MALA VILI VINKY. 
Uspela drama. V glavni vlogi 
Shirley Temple. 

13. januarja ob 19.30 - ameri
ški film PEKLENSKA STEZA 
INDIANOPOLISA. Film prikazu
je napete avtomobilske dirke. V 
glavni vlogi Paul Neumann. 

15. januarja ob 19.30 in 16. ja
nuarja ob 16.00 ameriški film 
BUCH CASIDY IN KID. Najlep
ši vestern zadnjih desetih let. V 
glavni vlogi Robert Redford. 

16. januarja ob 16. - ameri
ški film BUCH SASIDY IN KW. 
Najlepši versten zadnjih desetih 
let. V glavni vlogi Robert Redfort. 

16. januarja ob 19.30 - španski 
film ULICA TUSET. še eden iz
med uspelih filmov Sarite Mon
tiel. 

17. januarja ob 19.30 - ame
riški film PRIVATNi DETEKTIV 
CLEGG. Pustolovščine privatnega 
detektiva. V glavni vlogi Gilbert 
Wynne. 

20. januarja ob 19.30 - itali
janski film NEVIDNA žENA. 
Drama ženske, ki je izgubila lju
bezen. V glavni vlogi Giovanna 
Ralli. 

22. januarja ob 19.30 in 23. ja
nuarja ob 16. - ameriški film 
KAPETAN NEMO IN PODVOD
NO MESTO. Film po znamenitem 
romanu pisatelja Julesa Vernea. 

23. januarja ob 19.30 italijanski 
film BOG ODPU~CA . . . JAZ NE. 
Divja zgodba iz El Paza. V glav
ba ni vlogi Terence Hill. 

24. januarja ob 19.30- ameri
ški film BALALAJKA. Glasbeni 
film. V glavni vlogi Eddy Nelson. 

27. januarja ob 19.30 - ameri
ški film SPREHOD PO SPOMLA
DANSKEM DEžJU. Zgodba dveh 
zaljubljencev. V glavni vlogi In
grid Bergman. 

29. januarja ob 19.30 in 30. ja
nuarja ob 16. - ameriški film 
VOHUN Z ZELENIM KLOBU-
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KOM. Uspela kriminalna komedi
ja. V glavni vlogi Jack Palance. 

30. januarja ob 19.30 - ameri
ški film DIVJA BANDA. Zgodba 
o krvavem pustošenju na divjem 
zahodu. V glavni vlogi Wiliam 
Holden. 

31. januarja ob 19.30 - ameri
ški film STAN IN OLIO V DEžE
LI SMEHA. Mnogo smeha s sta· 
r imi komiki. 

Kongres v Monacu 
Med 21. in 24. oktobrom letos 

je bil v Monacu (samostojni kne
ževini na sredozemski obali Fran
cije) sedmi kongres Zveze med
narodnih organizacij darovalcev 
krvi. Prisotnosti okrog šesto de
legatov iz zahodnoevropskih in 
južnoameriških dežel je dala pe
čat tudi številčno skromna jugo
slovanska delegacija, sestavljena 
iz predstavnikov nacionalnih od
borov Rdečega križa. Temu kon
gresu je prisostvoval kot sloven
ski delegat tudi dr. Boris Krava
vanja, predsednik komisije za 
prostovoljno krvodajalstvo pri 
Glavnem odboru Rdečega križa 
Slovenije. 

Pogovorili smo se z našim ro
jakom, ki je za naš mesečnik po
sredoval nekaj zanimivih vtisov. 
Namen kongresa, ki je sicer vsa
ka tri leta, je bil zbrati pregled 
nad delom članov združenja kr-

RAZPIS ZA šAHOVSKO 
PRVENSTVO 

1. Koordinacijski odbor sindi
ta Brest Cerknica razpisuje ša
hovski turnir za prvenstvo Bre
sta. 

2. Pravico do sodelovanja ima
jo vsi redno zaposleni, ki se bodo 
prijavili vključno do 7. januarja 
1972 turnirskemu vodji (tov. Ivo 
~tefan - SKS). 

3. Turnir bo v pr ostorih stare 
delavske restavracije v Cerknici 
v dneh: 8., 9., 15. in 16. januarja. 
Začetek tekmovanja bo v soboto, 
8. januarja ob 9. uri. 

4. Tempo igre je kot običa1no 
za tovrstna tekmovanja (sindikal
na) - to je eno uro skupnega ča
sa oziroma pol ure za posamez
nika, kar bo omogočilo odigrava
nje štiri do pet kol na dan. 

5. Igra se po Bergerjevem si
stemu (vsak z vsakim). V prime
ru, da bo število tekmovalcev več 
kot dvajset, bo turnir potekal po 
skrajšanem - švicarskem siste
mu. 

6. Morebitne spore bo reševal 
turnirski vodja (sodnik) na osno
vi mednarodnih pravil FIDE. 
Spore na drugi stopnji pa bo r e
ševal tričlanski turnirski odbor, 
izvoljen pred pričetkom tekmova
nja. 

7. Organizator je pripravil na
gradnl sklad: pokal, diplome in 
praktične nagrade. 

Koordinacijski odbor sindikata 

vodaj lcev, izmenjava mnenj med 
člani o krvodajalstvu in njegovi 
organizaciji med različnimi de
želami, potrditev statuta, izvoli
tev novega vodstva, poskus pro
pagande, naj bi bil naslednji kon
gres svetovnega značaja z najšir
šo udeležbo. Kot zanimivost je 
umestno zabeležiti, da so člani 
južn_oameriške dežele, severnoa
menške pa ne. 

Kongres je imel zgoščen delov
ni in spoznavni program. V glav
ni razpravi je aktivno sodelovala 
~udi jugos~ovanska delegacija, ki 
Je poudanla uspehe jugoslovan
skega Rdečega križa pri prosto
voljnem krvodajalstvu. Posebno 
Slovenija se s svojim odstotkom 
4,2 na število prebivalcev uvršča 
v sam svetovni vrh, na drugo me
sto, takoj za Finsko, medtem ko 
je jugoslovansko poprečje 2,1 od
stotka. 

Kongres je pozdravila in vodila 
njena delovna predsednica, mo
naška kne_ginja gospa Rainer, 
mo.r:da bOlJ znana kot nekdanja 
vod1lna hollywoodska filmska ig
ral!-<a Grace Kelly. Pod pokrovi
t~ljstvom m~naških suverenov je 
bil kongr es Izvrstno organiziran 
tako v delovnem kot v spoznav
no-rekreacij skem pogledu. Dele
gati so imeli priložnost spoznati 
do~r~en d~l. _kt_.llturno-zgodovin
skih m tunst1cmh zanimivosti te 
male dežele , ki z vsakim kvad
ratnim metrom svoje izjemno 
drage površine diha povsem turi· 
stično. Med podrobnostmi, ki so 
se našemu delegatu dr. Kravanji 
posebno vtisnile v spomin, so 
vsekakor mnoge naravne lepote, 
odlična turistična postrežba, ne 
glede na petičnost gosta, simpa
tije vzbujajoče zanimivosti, da 
Monte Carlo, mesto s kompleks
om igr alnic, vsako jutro temelji
to operejo. 

Splošni vtisi, ki jih je naš de
legat prinesel z izjemne medna
rodne humanitarne organizacije, 
so zelo ugodni in vzpodbudni. 
Spričo referatov drugih članov te 
organizacije je ostal zapažen in 
cenjen poda tek, da se nam ni tre
ba sramovati zaradi 75.000 pro
stovoljnih krvodajalcev, ki zbero 
letno 25.000 litrov dragocene krvi. 
To dokazuje, da je krvodajalstvo 
pri nas osnovano na pravilnih od
nosih humanosti in resnično člo· 
veških odnosih med ljudmi. Ste
vilčno obetajoči mladi rod v 
vrstah krvodajalcev pa je svetla 
perspektiva. J. Lavrenčič 

----- • ~ ---~~.,.;;;,-;-;;-.--=---;-;......:: -
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RESITEV NOVEMBRSKE 
NAGRADNE KRižANKE 

CESTITAMO KOLEKTIVU K DNEVU 
REPUBLIKE - IS - NORICA - IR -
AG - TANIN - STRELIVO - UKORI 
- NEGATIVEN - TROPINAR - MARAT 
- ORINOCO - ARSA - JP - RADIKAL 
- LANOLIN SUMA - PROTOKOL -
IVICA - EMIN - GO - SI - SLOKA 
- 0 2 A - PETE - GNOJ - KR - PRI· 
DEN - LEK - ENKA - KIKLA - GA· 
BON - EKIPA - BALTAZAR - RAF 
DANIC! - SONET - OBJEMATI - E· 
RIK - RESPEKT - EH - EDIT -
LOIRE - ANEMIJA - ARPAD - ANE 
MITRA - NR - NIL - FANATIK 

l 
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ODISEJ - RAI - ION - ITALIK 
DETE - OLE - MLEKO - PONCO 
VT - CUREK - KOKOT - LIK 
EIRE - NAJADE - CI - AS!NKAR -
TR - DIN - NM - TVOR - ARNIK -
ONI - !LOK - AKI - ISO - OK -
OCA - KARAJAN - KALK - ILIRIST 
-ALPE- SAFARI - ULAKA - LAMA 
- VIADUKT - UNEC - ARAN:tERKA. 

IZID NAGRADNEGA žREBANJA 

V splošni sektor je prispelo 41 
rešit ev, žal jih je bilo tudi tokrat 
malo pravilnih - le šest in so bi· 
le seveda vse nagrajene. Največ 
spodrsljajev je bilo v rešitvi gesla 
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»znamka trakov«, kjer ste napi· 
sali »arpa« n amesto irpa«. 

žreb je nagrade razdelil takole: 

l. nagrada 100 din - TELIC 
MARIJA, žerovnica 47, p. Graho
vo. 

2. nagrada SO din - FERFILA 
BRONISLAVA, Cerknica, No
tranjska 9. 

3. nagrada po 10 din- PATER
NOST VESNA, Cerknica, Pešče
nek 11, KLANCAR IGOR, Cerkni· 
ca, Partizanska 14, TURSIC LEO
POLDINA, Partizanska 14, Cerkni· 

ime 
fli .. rja 

1 9 7 2 

ca, TAVžELJ DRAGICA, SKS, 
BREST Cer knica. 

Nagrajenim čestitamo! 

RAZPIS 
Tudi letos je za novoletne praz· 

nike nagradna križanka. Nagrade 
so tokrat vabljivejše: 
l. nagrada - šivalna omarica, 
2. nagrada- 100 din, 
3. nagrada- SO din, 
4. pet nagrad po 10 din. 

Rešitve pošljite do 20. januarja 
v splošni sektor! Prosimo pa vas, 
da bi iz ene družine pošiljali le 
po eno rešitev. 
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Brestov obzornik, glasilo kolek· 
tiva Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
uredniški odbor: Vojko Barmel, 
Jože Klančar, Janez Lavrenčie, 

Danilo Mlinar, Dubravka Pazič, 
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha 
Sepec, Franc Strukelj, Dušan 
Trotoviek in Zdravko Zabuko
vec. Tiska železniška tiskarna, 

LjubljaJU 


