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Dobro smo gospodarili,
a lahko bi Se bolje
Ali je bilo nase letosnje gospodarjenje dovolj uspesno? Taksna
vpra.Sanja si zastavljamo vedno znova, ko se leto izteee. Odgovora
na ta vprasanja pa ni lahko posredovati, saj na nase delo in gospodarjenje vpliva tudi veliko zunanjih dejavnikov, na katere pa mi ne
moremo bistveno vplivati. Vplivamo lahko samo na dogajanja znotraj
nasih tovarniskih zidov.

Da bi bilo lazje odgovoriti na
zastavljeno vprasanje, moramo
naj1p rej ugotoviti, kaksni so bill
zunanji vplivi na nase gospodarjenje·
sTEVILNI ZUNANJI VPLIVI
Eden izmed bistvenih pogojev
gospodarjenja je trina situacija
ali mofuost za prodaj o naSih <iz.
del.1kov. Ugotovimo lahiko, da so
bili ustvaTj eni pogoji za prodajo
na -domacem trgu dokaj ugodni,
posebej v drugi polovici leta, ta.ko
da s te plati nismo .imeli vecjih
tciav. Povecanju zalog gotov·i h
izdelkov v prv.em polletju je sledilo zmanjsevanje zaiog v drugem delu leta.
Povsem drugace je bilo na tujih trgih. Povpra·s evanje po nasih
izdelk~h je nakoliko upadlo, kar
pa ni bila najv~cja. ov.ilr~ prodaje
v izv.oz. Za na)vecJO ovuo dahko
stejemo visoke cene nasih ~zdel
kov, kar pomen:i, da se je na.S~
konkurencna sposobnost zman]sala. Ta ugotovitev velja seveda
za panogo kot c:eloto. Letos b ~·
Ieiimo zelo ve1.ilko nazadovanJe
izvoza jelovega zaganega lesa,
predvsem zaradi nizje cene na
tujih trgih· Prav gotovo bo potrebno vee .naporov, da bi jzvoz
znova ozivel m to ne samo v temeljnih organizacijah, temvec tu-di zuna j njih.
PREMALO IZKORISCENE
MOZNOSTI
Ka.ko smo v Brestu t e zunanje
vp:live na nase gospodarjenje
sprejemali in jih vpregli v _nase
r erul1ate? Rast zalog v .prv1 po•I ovici leta je povzrocila precej
crnogledosm v nekate rih t emeljnih organizacija!t, J<:ar je ~melo ~a
posledico zaostaJanJe pr01zvodn]e
za plans>kimi cilji. To zaostajanje
j-e bilo taksno, da ga v drugem
polletju nismo uspeli nadoll!estiti. S tern je b.il povzroeen azpad dohodka, kar se bo ob koncu leta se kako poznalo.
Povecana prodaja v drug-em
·p olletju je s~cer povzroeila tudi
odziv v ~roizvodnji, vendar ko t smo ze ugotovili, izpada ni
bilo mogoce nadomestiti· Nekate re ugotovitve govore, da tudi
konjun.kture v prodaji v drugem
polletju nismo povsem izkoristili.
Odprema je povzroeala veliko tezav; ali ni bilo dovolj kamionov
ali jih ruismo nalozili. Prodajna
sliUZba oc.enjuje, -da -smo tako iz-

gubili mesecno za vee .k ot 5 milijonov dinarjev prodaje samo
zaradi nediscipline pri odpremi
blaga.
Nedisciplina pr>i del.u je sploh
poglavje zase. S skupnimi mocmi
homo moraii to zlo nujno odpravljati iz nase sredine. Obcutek
dobis, da vcasih en nediscipliniran in nedelaven delavec prevpije sto dobrih, eesar ne bi smeli
dopustiti. Sarno zaradi nekaj Ijudi so uniceni rezultati vseh ostalih· Saj poznamo tisti stari pregovor: sto !judi ne more popraviti, kar eden lahko razruSi.
NEKATERE NOVOSTI
Tako smo ze pravzaprav pri tako imenovanih notranj.ih vprasanji:h ali pri dejavnikih, -k i vplivajo na gospodarjenje in na katere
mi la:hko vplivamo in o njih odlocamo. Pouda!'iti moramo, da se
je druiina naS.ih temeljnih organizacij povecala za novega clana - JELKO iz Begunj. Mislim,
da smo se dokaj ugodno resili
prehod na nas program proizvodnje. tako da je bil asortiment
proizvodnje v JE LKI zma.njsan,
saj je stekla proizvodnja programa ZALA v JELKI in Tovarni pohi.Stva .Cerknica; taka poenostavitev p a je olajsala prodajo.
V proizvodnjo smo uvedli precej novosti: kuhinji Brest 01, 03,
jedilnico Jasna, kopico novih izdellcov v tapetniStvu in tako naprej. Lahko ugotovimo, da so bili
novi programi na triiScu zelo
dobro sprejeti, kar je razveseljivo predvsem za kuhinje in delno
tudi za oblazinjeno pohiStvo.
Kljub vsem tern novostim smo
pripraviH kup novih programov,
ki smo jih prikazali na sejmu
pohri:stva v Beogradu. Prvic smo
prejeli tudi najvecje priznanje »zlati kljuc«. Ocena razstavlJenih
.izdelkov je bila vsestransko ugodna, tako -da smo se odloCili, da
v prihodnjem letu zamenjamo
veeino proizvodnih programov z
novimi, po -splosni oceni bolj&i-mi programi.
Posebno poglavje p.re dstavlja
Tovarna ivemih plo5c. Kljub temu, da bi b il rezultat .Jahko tudi
nekoliko boljsi (preveliki izpadi
prmzvodnje zaradi zastojev), rooramo ugotoviti, da je kljub iz.
redno u godni prodaji, saj prodamo tako rekoc tople iverice, vprasanje cen prisotno ze dve leti.
Veliko casa in energije smo porabili za resevanje teh teiav, ven-

SreCno 1979
V tej nasi vsakdanji dirki s casom redkokdaj utegnemo zastati, se zamisliti vase in v svoje Zivljenjsko okolje, ki ga
oblikujemo in ki oblikuje nas. Obicajno je temu tako ob koncu
leta, kot posk:usamo ugotoviti, kaj smo v preteklem obdobju
delali in ustvarill ter kako zastaviti delo v prihodnje, da bi
bill se bolj plodni in ucinkoviti, da bi sebi in sirsi druZbeni
skupnosti ustvarili cim vecji kolac srece in Cim debelejsi kos
dobrega kruha.
Vsekakor je bilo tudi letosnje leto za naso delovno skupnost
razgibano, ustvarjalno in uspesno. Ob uresnicevanju srednjerocnega nacrta je bila zivahna nalozbena dejavnost; vse bolj
se stopnjujejo prizadevanja za vecjo delovno storilnost in kvaliteto dela; pomembne premike smo zabelezili v samoupravni
or ganiziranosti in poglabljanju samoupravnih odnosov ob ur esnicevanju dolocil zakona o zdruzenem delu ...
Zato je tudi letosnja novoletna stevilka zastavljena kot neka.ksen celovit obracun nasega dela v tern letu - skupaj z nenehno prisotno mislijo na jutri.
Seveda smo se potrudili, da kot obicajno pripravimo tudi
novoletno zabavno-kriticno prilogo, ceprav je z njo vsako leto
vee teiav (ocitno postajamo cedalje bolj togi in resni). Povedati pa se velja, da praznuje letos nasa priloga lep jubilej:
deset let neprekinjenega izhajanja. To pot ji je ime OTROBNIK; z njo bi radi vsaj malo prispevali k temu, da bi bilo
v nasem prihodnjem delu cim manj otrobov, plev in prazne
slame in cimvec zdravega zrnja.
Naj se ob tej priloinosti iskreno zahvalim vsem, ki so kakorkoli pomagali oblikovati nase glasilo, z zeljo, da bi tako
tvorno sodelovali tudi v prihodnje. Uredniski odbor pa zeli
vsem bralcem nasega glasila, zlasti pa vsem Brestovcem, srecno in ustvarjalno leto 1979.
Urednik

dar niSIIIlO resili nicesar .in ta.ko
nas bo to spremljalo tudi prihodnj e leto.
NASE NALOZBE
Letos smo prjceli vlagati v razsiritev ali posodobitev telmologije in pogojev dela. Ze v zacetku
leta sta tapetniStvo in poliuretan
dobila nove prostore v Podskrajniku. V Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg je stekla proizvo-dnja
embalaze, v Tovarni pohistva Stari trg so zakljucena vlaganja v
razSiri<tev proizvodnih prostorov
in novih stroJnih zmog.lj.ivost~,
kar bo sicer dokoncno urejeno v
zaeetku pr-ihodnjega leta, v Tovarni pohistva Cerknica sta se
priceli rekonstrukcija m orazsiritev povrsinske obdelave in strojne, v Tovami pohistva JELKA
je biia ze opravljena nabava
strojne opreme in gradijo novo
konlovnico.
Razsirili smo mreio industrijskih prodajaln v Sarajevu in Bitoli. Zakljucili smo pripravljalna
dela in zaprli financno konstrukcijo za rekonstrukcijo stare to(Konec na 2. strani)
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obro smo gos oda eli
(Nadaljevanje s 1. strani)
varne ivernih plose v tovarno
ognjavarnih m.irneralnih plose.
Delno smo obnovHi tudi vozni
park ...
Ob nastetih nalozbenih dejavnostih lah!ko ugotovimo, da smo
uresnicevanje
srednjerocnega
programa razvoja zastavili dokaj
sirokopotezno in da je bilo dela
vee kot prevee.
Vsekakor moramo posebej podertati tudi delo, ki Je b!ilo opravljeno na podroeju samoupravne
organiziranosti v Brestu in SOZD
Slovenijales. Ta aktivnost je bila
prisotna vse Jeto, zakljuci:li pa
smo jo s sprejemom vseh aktov
in dopolnitev, ki nam j·ih je narekoval zakon o zdruzenem delu.
Aktivnost s sprejemom ni zakljucena in veliko dela nam ostane
tudi za prihodnje leto. Nova samoupravna organiziranost, nove
temeljne o.rganizacije, vse to mora za.Ziveti v polni meri sele v
prihodnjem letu.
Iz vsega povedanega lahko zakljucimo, da je bilo nase gospodarjenje se kar dobro (dokoneno potrditev bo ·prav gotovo dal
zakliueni racun). Lahko bi uporabili tudi staro resnico, da ni
nic tako dobro, da ne bi mogli
b iti se bo1jse in mislim, da to
tudi ddi. Odpraviti bi morali
predvsem tiste pomanjkljivosti,
ki so znotraj nas. Povecati discipline pri delu in odgovornost.
Skratka, obnasati se moramo kot
dobri gospodarji.
KAKO BO V PRIHODNJE?
Kaj nas caka v prihodnjem
letu? Napovedi so tvegane. Napori druzbe so u smerj eni k vecji
stabilizaciji ·i n manjsi inf.laciji.
Res je, da to niso nove opredelitve, ·p rieakovati pa je, da bodo
sledili ukrepi za zmanjsanje konjunkture, kar pomeni, da bo
otezena prodaja na domacem
trgu. Da umik na zunan ji trg
pri sedarrjih cenah nasih izdelkov
ne bo mogoe, smo ze ugotovili.
Za primer naj omenim, da smo
imeli se pred dvemi ali tremi
leti vee kot 2,5 milijona dolarjev
izvoza v drtave SEV. sedaj pa

tega ·i zvoza prakticno ni vee- v
petih letih izvoza na primer v sosednjo Madzarsko smo dosegli
povecanje cen komaj za 5 odstotkov (skupaj v vseh petili letih);
ee damo na drugo stran rast
stroskov v proizvodnji v zadnjih
petih letih, pa vidimo, da so se
vee k ot podvojile. Zato nismo
imeli noberne moznosti vee, da
se obdrZimo na teh trgih. Potrebno bo najbrf iskati nove ·i zvozne programe in nova trliSea.
Vendar pri tern rezultatov ni
mogoee doseci ze v enem letu.
Prisotna mora biti tudi podpora
sirse druzbe vsem naporom za
veeji izvoz, saj je bilo ze veekrat poudarjeno, da izvoz ni izhod v sili; izvoz je ekonomska
kategor.ija, ki mora biti t udi ekonomStko interesantna- Vedno smo
tudi na Brestu gledali izvoz kot
dolgoroeno usmeritev. Nastopijo
pa trenutki, ko je potrebna pomoe tudi zunaj gospodarstva in
sicer dejanska; z<i'l je najveekrat
ta pomoe prevee deklarativna,
simbolicna ali tudi prepozna. Ko
je d oloceno trliSee izgubJjeno,
je vrnitev zelo teZka.
Na podrocju investicijske dejavnost i nam ostanejo naloge, da
dokoneamo vse zaeetne nalo~be,
kar pravzaprav niti ni tako malo.
Za rrove nalozbe pa je v tpr·ihodnjem letu zelo malo moznosti.
Temeljito bo potrebno obdelati
tista vlaganja, ki so predvidena
v srednjeroenem programu razvoja, da bomo dobro pr.ipravljeni,
ko bo mogoea njihova realizacija. Na nove nalozbe bo mozno
racunati sele v letih 1980 in 1981,
ko bo odplaeana glavnina kreditov za dosedanje nalozbe·
Mislim, da smo s primerno
zavzetostjo, izkusnjami, organiziranostjo in sredstvi, s katerimi
r azpolagamo danes v Brestu, sposobni spoprijeti se tudi z veejimi
tezavami, saj to ne bo prvic;
tako bomo izpolnili naloge 1ki jih
pred nas nalaga nasa dnrilba.
Vsem clanom delovnih kolektivov Bresta in njihovim svojcem zelim srecno in u stvarjalno
leto 1979!
inz. J. Strle

Skupna seja vseh Brestovih delavskih svetov (o novih samoupravnih o dnosih)

Leto, ki je za n ami, sm o v politicnem zargonu imenovali »leto
kongresov«, saj so bill skoraj cez vse leto eden za drugim republiski
in zvezni kongresi vseh nasib druibenopoliticnih or ganizacij (Zveze
komunistov, sindikatov, Zveze zdruZenj borcev, Zveze socialisticne
m ladine, r azen SZDL, k i pa ima glede na svojo vlogo in organiziranost tudi dru.gacen nacin dela).
Zato je tudi letosnje delo Zveze
komunistov v nasi obeini pove
zano z leto5njima (republiskim in
zveznim) kongresoma komunistov. Seveda pa dela ne moremo
omejiti le na kongresna dogajanja, pae pa u postevati vrsto vseh
drugih dejavnosti, ki se nanasajo
na g.radi tev druibeno-ekonomskega in politicnega sistema. Gre
predvsem za razvoj in samoupravno pTeobrazbo v nasi obcini. Pri
tern ne mislimo lena delo v Zvezi
komunistov (njenih organizacijah,
organih ter drugi:h oblikah in metodah dela), pae pa tudi na delo,

a
0 DELU NA EKONOMSKO-F~NANCNEM
PODROCJU
V preteklem letu smo se v
ekonomsko-financni sluibi spoprijemali s tezavami, ki so bile
znacilne za to podrocje dela pri
obvladovanju denarnih in blagovnih tokov v procesu reprodukcije ter pri organiziranju evidence v skladu s samoupravno zakonodajo in z zakonom o zdruzenem delu. Nasa uspesnost ali
neuspesnost pri delu bodo laze
ocenjevali tisti, za katere delamo
na osnovi svobodne menjave dela, vsekakor pa moram pripomniti, da smo precej zadev vee
ali manj uspesno izpeljali, nekatere pa so seveda ostale se vedno nedoreeene.
Ce razmisljamo o preteklem
obdobju, ne mor emo mimo dejstva, da je imelo leto dve povsem razlicni obdobji. V prvem
polletju smo se sreeali z velik im
pomanj kanjem financnih likvidnih sredstev in rastjo zalog gotovih izdelkov ter nedovrsene
proizvodnje, medtem ko se je v
drugem polletju stanje nekoliko
izboljsalo.
Poleg st alnih skrbi z denarjem
za nemoteno oskrbovanje proizvodnega procesa smo morali izdvajati sredstva tudi za investicijske nalozbe v Tovarni pohiStva Cerknica in Tovarni pohistva
Stari trg. Najhuje pa je bilo
vsak mesec pred izplacilom osebnih dohodkov, kajti za 2300 Clanski kolektiv je bilo treba vsakokrat zbrati kar l epe denarce.
Letos rojeni ziro raeuni po temeljni organizacijah so nam povzrocili veliko dela in kupe papirja. v zacetku je bilo precej

tezav tudi zaradi premajhne kadrovske zasedbe, v drugi polovici
leta pa so se stvari se dokaj dobra iztekle tudi na racun poveeanja stevila delavcev, vendar se
se nismo priblizali normalnim
pogojem, ki so nujno potrebni
za uspesno opravljanje nalog.
V prihodnje pricakujemo, da
se bomo se vedno srecevali s pomanjkanjem sredstev, ker so sezonski vplivi na prodajo nasih
izdelkov pohistva se vedno zelo
moeni. Na obseg sredstev bodo
mocno vplivale tudi nase obveznosti iz vlaganj v prcteklih letih.
Naj za primer omenim, da samo
odplaeila anuitet za kredite brez
obresti presegajo znesek letne

e

amortizacij e. To nam tudi za prihodnje leta narekuje zmanjsanje
investicijskih vlaganj oziroma
popolno omejitev le na dokoncanje zacetih nalozb brez dodatnih
vlaganj v Tovarni pobistva Cerknica pri rekonstrukciji proizvodnih kapacitet in v Tovami ognjevarnih plosc s pomocjo sovlagateljev.
Ker se leta baje praviloma ne
ponavljajo, si vsi skupaj v prihodnjem letu zelimo vee sredstev na mnozici ziro raeunov temeljnih organizacij, da bi se naprej uspesno in redno dobivali
osebne dohodke in da tudi ne bi
zaradi pomanjkanja financnih
sredstev prihajalo do zastojev v
proizvodnji, bralcem Obzornika
pa sreeno in uspesno leto 1979.
T. Zigmund

Niso se vsD o zvali ...
Da bi cimbolj celovito pretehtali na5e letosnje delo na vseh podrocjih poslovanja, smo za prispevke zaprosili tudi odgovorne po po·
sameznih strokovnih sluibah. Zal sta se odzvall le dve - ekonomskofinancna in prodajna. Za ostale pa ostane vprasanje, ali se zavestno
izmikajo obvescanju all pa o svojem delu nimajo kaj povedati.
Za podobne ocene in pregled prihodnjih nalog smo zaprosili tudi
vodstva druibeno-politicnih organizacij, kar se nam zdi po letosnjih
kongresih se posebej potrebno. Zal je bil odziv le pri komiteju Zveze
komunistov, pri sindikalni in mladinski konferenci pane. Za slednji
najbti drii ze stara ugotovitev: laZe je 0 naSem glasilu brezplodno
razpravljati kot v njem plodno in ustvarjalno sodelovati . . .

ki g·a komunisti opravljajo v vseh
d.rug1h orgamziranih oo1lkah nasega sistema, v d:rugih druibenopoliticnih organizacijah, v samoupravnih organih, kot delegati v
najrazlienejsih skupseinah in drugod.
V prejsnjih stevilkah Brestovega obzorn.ika smo uspesno uresnicevanje nalog in vsebine kongresov pove2lali z organizacijsko
.k.repitvijo Zveze komunistov ter
govorili o dopolnitvah in spremembah v organiziranosti, kakrsno je sprejela obcinsk.a konfere.nca.
Ce nekoliko ocenim izvedbo teh
nalog, l:ahko :reeem, <ia smo sicer
uspesno m pravuno opravlli orgaruzacijske in tudi kadrovske spre·
membe, da pa smo premalo storili za njihova neposredno uveljavitev v vsakda.nji bi:tki za p:reobrazbo nasega zivljenja. Se
zlasti ugotavljamo pomanjkljivosti v organizacijah zdruienega dela po odpravi tovarniskih kornitejev in svetov, za nove oblike
in metode dela so se mnoge sredine premalo pripravile, zlasti
pa je premalo pobud iz osnovnih
o<rgaruzacij in 6akanja na to, da
bo pobude dal nekdo drugi, predvsem visje vodstvo. Tud1 v krajevnih skupnostih z organizirano
dejavnostjo Zveze komunistov
prek razliernih oblik nismo zadovoljni. 'l'udi za uveljavitev vloge
obcin.ske ,!conference kot najvisjega organa velja podobna ugotov.itev, da smo opravili predvsem oTganiz.acijske in kadrovske
spremembe, o uveljavitvi zastavlJenlh hotenj pa se ne moremo
govoriti. Omenrm pa naj tudi pozitivne p remike na podroeju
idejno,politienega izobra.Zevanja.
Posebej velja poudariti, da smo
po vee letih znova priceli z organiziranjem politicne sole.
Naloge na podrocju organizacijske, idejne in kadrovske krepitve komunistov bodo zelo pomembne tudi v prihodnjem obdobju.
Tudi v vsebinskem uresnicevanju druZbenih nalog lahko ugotovimo veliko opravljenega dela
in veliko pozitivnih premikov, pa
tudi precej teiav in neresenib
vprasanj.
Na
osnovi
kongresnih usmeritev je obcinski komite na svojih sejah opredelil prihodnje naloge v nasi obeini in sis tern zastavil nekaksen
akcijski program za prihodnje
obdobje.
Cas in prostor zal ne dopuscata podrobnejsih opredelitev in
ocen, zato se bom omejil le na
nekaj bistvenih zadev.

Letos se j e z volitvami delegatsk ih skupsein vkljueilo v celoten skupscinski mehanizem veliko vee obeanov kot prej. Se
vedno pa cutimo pomanjkljivosti, za odpravo katerih ::.o p red
vsemi su bjektivnimi silami se
odgovorne naloge.
Za se bolj neposredno vkljueevanje vseh obeanov je pomembna preobrazba temeljnih oblik
samoupravne politiene organiziranosti. Pri tern mislim predvsem na krajevne skupnosti z
vsemi organi in organizacijami,
zlasti pa se krajevne in vaske
organizacije SZDL. Tu di v teh
skupnostih in organizacijah so
bile ali bodo volitve. Ob tej priloznosti pa bo treba resiti se druga vprasanja, ki se tieejo prihodnjega razvoja krajevne samouprave.
Tudi v nasi dejavnosti so b ila
prisotna vprasanja, ki zadevajo
prihodnji razvoj obeine kot temeljne druibenopoliticne skupnosti, kjer smo poleg drugih nalog posebej poudarili delovanje
vseh organizmov v obcini (z nekaterimi neposrednimi vprasanji
delovanja obCinske uprave, SIS)
itd.), druzbeno planiranje v obcini, zadovoljevanje skupnih in
splosnih druzbenih potreb in
drugo.
V izpolnjevanju druzbeno-ekonomskih odnosov so bile v nasem
dela za izhodiSce nalog, ki izhaja.
jo iz uresnicevanja nacel zakona
o zdruienem delu. To, da je rok
za uresnicitev zakona potekel, ne
pomeni, da pri tern ne bo vee dela. Res, da so v glavnem povsod
sprejeti in usklajeni novi samoupravni akti.
Nedvomno pa gre za daljsi proces in bo potrebno se mnogo politicnega, str okovnega in drugega dela, da bodo novi odnosi za.
ziveli. Tudi neposredni dogodki
v nasib temeljnih organizacijah
v zadnjem casu potrujejo, da odlocanje delavcev se ni t a kSno kot
bi v sistemu samoupravnih odnosov moralo biti (ob pomanjkanju zavesti, neusposobljenosti ali
neobvescenosti, premajhni politicni pripravljenosti ali neaktivnosti politicnih organizacij se na
n rimer zl)or delavcev spremeni
ne le v formalnost, ampak vcasih
v pravo far so). Podobno velja za
uveljavljanje dohodkovnih odnosov, za svobodno m enjavo dela,
za nacela o delitvi in nagrajevanju po delu in se kai.
V prihodnje se bomo morali
bolj posvetiti tudi gospodarskim
vprasanjem, kjer sicer v obcini
beleZimo nekatere dobre rezultate, na nekaterih podrocjih pa velike probleme. 0 nekaterih teh
zadev bomo v n aslednjih dneh
govorili tudi na seji obCinske
konference Zveze komunistov.
(Konec na 3. strani)
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In Se enkrat o organiziranosti
NOV OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZU·
MA 0 ZDRUZITVI V SOZD SLOVENIJALES
V ORGANIZIRANJU SESTAVUENE ORGANIZACIJE SE TOKRAT
OBETAJO VECJE SPREMEMBE. DELAVSKI SVET SOZD SLOVE·
NIJALES JE DAL V JAVNO RAZPRAVO NOV SAMOUPRAVNI SPORAZUM 0 ZDRU:ZITVI V SESTAVLJENO ORGANIZACIJO. ziVA
JAVNA RAZPRAVA V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH BRESTA.
15. novembra je delavski svet
sestavljene organizacije posredoval v javno razpravo cistopis os·
nutka s amoupravnega sporazuma
o zdruievanju v SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina.
Ker je spor azum obsezen, ga je
teZko v nekaj stavkih predstaviti.
Pa besedah iz uvoda porocevalca
dip!. ing. F ranca Razdevska, predsrednika poslovodnega odbora,
gre za take spremembe, ki naj
utrdijo sestavljeno organizacijo·
Predvideno je, naj hi po novem
opravljali vrsto zadev kot skupne
posle v skupnih sluibah sestavljene organizacije. Taki posli naj
bi hili plansko-analitska dela z
evidenco in s s tatistiko, n ekatera
dela financne t er tehnolosko-razvojne dejavnosti, strate5ki marketing, organiziranje poslovanja,
nekatere pravne zadeve, dela sku-

(Nadaljevanje z 2. strani)
Naj se omenim, da smo se v
nasi dejavnosti precej ukvarjali
tudi z druibenimi dejavnostmi,
k jer v zadnjem casu beleZimo lepe premike v primeri z nekdanjo
zapostavljenostjo. Poleg nekaterih znanih tezav na podrocju razvoja solstva, kulture, telesne kulture, otroskega varstva, zdravstva bi posebej omenil, da se post.lvlja jo nekatere nove naloge,
ki se jib v nasi obcini n e zaveclamo dovolj in s e jib ne Iotevamo dovoli o rganizirano . Za tak
primer lahko omenim usmerjeno
izobrazevanie.
Nanizal sem le nekaj vprasanj,
ocen in nalog s podrocja nasega
dosedanjega prihodnjega delovanja. Nekaterih s e niti nisem dotaknil kadrovskih vprasanj,
obvescanja, nalog na podrocju
ljudske obrambe in druzbene samoza5cite, razlicnih idejnih in
politicnih pojavov in podobno.
Na koncu bi predvsem pouda·
ril, da je ena izmed bistvenih
nalog nasega politicnega delovanja zlasti odgovoren odnos do
zas tavljenih in sprejetih nalog, da
pa p rav zaradi premalo odgovornega odnosa prihaja tudi do prcmajhne dejavnosti, neizpolnjeva·
nja ter prelaganja nalog, cakanja, da bo s tvari resil nekdo
drug in do drugih pomanjkljivosti. Zato bomo tudi o teh vprasanjih morali veckrat in odkrito
spregovoriti.
J . Frank

pnega kreditnega in bancnega poslovanja, dela skupne elektronske obdelave podatkov ter skupnega preizkusanja in zagotavlja·
nja kakovosti izdelkov in s toritev
zdruzenih delovnih or ganizacij.
Glavna novost pa je nedvomno
v t ern, da po osn utku preide celotna prodaja do leta 1983 v delovno organizacijo Slovenijales trgovina. Enako velja tudi za prodajalne in zunanjetrgovinsko po·
slovanje. S tern naj bi dosegli popolno delitev deJa med p roizvodnjo in trgovino.
V BJREST smo dobili zadostno
s tevilo izvodov osnutka, da smo
lahko priceli z javno r azpravo
po vseh temeljnih or ganizacijah
in v Skupnih dejavnostih. Ceprav ob pisanju tega clanka j"avna razprava se ni koncana, l ahko
povzamemo prve va.Znejse pripombe, ki so v kratkem naslednje :
- Delitev dela med proizvodnim i dejavnostmi ni opravljena.
P oleg osnovnih izhodisc te delitve bi moral samoupravni sporazum tudi nakazati, kako se resujejo odnosi glede dohodkovnih
vprasanj, ki se porajajo ob taki
d elitvi. Predlog v tej smeri ni napravil odlocilnega koraka.
- Delitev dela med proizvod·
njo in trgovino je sicer nakazana
in tudi casovno je opredeljena.
.Zal pa ni razvidno, v cern je porostvo, da bo trgovina res zave·
zana prevzeti vso proizvodnjo za
prodajo. Ni mehanizma, ki bi
trgovino Zivljenjsko-odvisno povezal s proizvodnjo, tako da b i
cutili in Ziveli ena z drugo·
- Ni r eseno vprasanje premozenjsko-pravnega prenosa lastnih
prodajaln proizvodnje v okviru
delovne organizacije Slovenijales
- trgovina; zlasti se pojavi vprasanje: kaj v primeru morebitnega neizpolnjevanja prodajnih obveznosti trgovine. Manjka torej
element zascite minulega dela deIavcev temeljnih organizacij, vlozenega v prodajalne.
- Ni razciSceno vpra5anje interne banke. Ob tern se pojavi
vee vprasanj, na primer:
- kako resiti vprasanje potros nis kih kreditov glede na to,
da niso vsi clani SOZD zdruieni
v isto ba:Dko;
- kako zagotoviti, da interna
banka oziroma SOZD ne bosta
postala manipulatoria s sredstvi
temeljnih organizacij.
- Ob rezervnih s r edstvih solidarnosti s o potrebne spremembe:
- pros t a (neuporabljena) sred·
stva rezervnega sklada bi morale
med letom uporabljati temeljne
organizacije;

- subjekti pomoci iz sredstev
rezerv n aj bodo temeljne organizacije, ne pa delovne or ganizacije;
- izdelati je treba kriterije za
pomoc. Ti morajo vzpodbujati
zlasti lastno zagnanost za resevanje tezav.
- Pri zadevah skup nih poslov
se pojavlja vee vprasanj. Izhajajo predvsem iz ugotovitve, da
so v SOZD zdruzene clanice z zelo razlicno lastno organizacijsko
strukturo. BREST je doslej vedno zastopal mnenje, naj SOZD
prevzame zlasti tiste funkcije, ki
so skupne vsem clanicam SOZD.
Tega doslej nismo poglobljeno
u gotavljali in je vse prizadevanje
v to smer le plod papirnatih kon strukcij. Te niso izvedljive zaradi
velikih razlik, Zivljenjsko pogojenih v organiziranju delovnih organizacij, clank SOZD. Pojavi se
tudi vpr asanje kadr ovskega osiromasenja nasih krajevnih skupnos ti·
Iz nanizanih prvih pripomb lahko ugotovimo, d a je odprtih, ali
vsaj za nas neustrezno resenih
se precej zadev. Pred delavci
BRESTA, njihovimi organi upravljanja in druzbenopoliticnimi or·
ganizacijami se je t ako za novo
leto pojavila velika naloga - o dlociti se 0 zivljenjsko pomembni
zadevi.
Z.Zabukovec
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Poslovno leto se izteka in kot je ze v navadi, posamezne delovne
organizacije in sluibe ugotavljajo prve rezultate in uspesnost poslovanja.
V prodajni sluzbi ugotavljamo, da smo se kljub nekoliko slabsemu
zacetku uspeli pribliZati izpolnitvi plana prodaje za leto 1978.
Ne glede na nekatere trditve
o zelo dobri konjunkturi letos
smo se morali spoprijemati s
kopico organizacijskih pa tudi Cisto poslovnih tezav. .Se zdalec
namr ec nismo bili delezni podpore tistih delovnih organizacij,
s katerimi smo samoupravno po·
vezani, t ako kot smo si zeleli.
V bistvu tece na trziScu po·
slovanje se vse prevec po starem
kupnoprodaj nem sistemu in p re·
malo oziroma skoraj n ic na os·
novi dohodkovnih odnosov, tako
da so tudi rezultati temu primerni.
Prodaja pohistva je bila dokaj ugodna predvsem v drugem
polletju, tako da so zaloge v glavnem na ustrezni in normalni ravni. Tudi kar zadeva prodajo pol.
finalnih proizvodov, je stanje v
glavnem ustrezno. Nekoliko vee
tezav je z oskrbo tdisca z iver.
nimi p loscami, kjer j e povprasevanje vecje od proizvodnih moznosti tcvarne. Nekoliko je temu
krivo tudi obcasno pomanjkanje
lepil in nekaterih drugih repromaterialov. Tudi vprasanje cen
oziroma ekonomicnosti proizvod·
nj e ivernih plosc se vse prevec

Novost iz Tovarne oblazinjen ega pohistva v Podskrajniku
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zavlecuje, saj spravlja kolektive
teh tovarn v zelo tezak gospodarski polozaj.
V izvozu pohistva, predvsem
pa zaganega lesa in plosc, ne bo·
mo v celoti uspeli izpolniti zas tavljenih planskih nalog. Razlogov za to je vee. Najvainejsi je,
da se nenehno spopadamo na
tr:liscih izven nasih meja z vrsto
konkurentov, ki so v nekoliko
boljsem polozaju. Zato ugotavljamo, da bomo za uspesno nastopanje v tujini primorani prevzemati nekoliko zahtevnejse
programe, proizvajati torej kvalitetno in stilno pohiStvo visje
stopnje (ali pa se seveda umakniti iz nekaterih trliSc). Vse premalo uspemo na tr:liScih dr:lav
v razvoju, vendar smo v tern prlmeru vse prevec odvisni od posameznih izvoznikov.
Izvoz zaganega lesa je letos
precej nazadoval, vendar ocenj uj emo, da bo izvoz teh izdelkov
se padal v glavnem zaradi neustreznih tdnih pogojev v Italiji in
na Bliznjem vzhodu. Seveda je
mnogo odvisno tudi od moznosti
za nabavo ustreznih surovin in
od pogojev, ki vplivajo na ceno
zaganega lesa in ostalih polizdelkov.
Letos smo sodelovali tudi na
vseh vecjih razstavah in sejmih
v nasi dr:lavi in v tujini. Na teh
sejmih smo dobili tudi vee priznanj in diplom - n a j omenim
le Zlato plaketo kranjskega sejma za najboljso oziroma najkva.
litetnejso kuhinjo BREST 03 in
Zlati kljuc beograjskega sejma
z diploma za najboljso dnevno
opremo - model 121.
Taksna priznanja niso samo
nagrade za dobro delo in vztrajno iskanje tistega, kar nas obcan
- kupec zeli, temvec nam je tud i kazipot za naprej.
Ni slucajno, da v zelji kako zadovoljiti kupce in biti vedno med
prvimi, ki prisluhnejo trziscu,
nacrtujemo za leto 1979 vrsto novih izdelkov v pohistvu za opremo dnevnih sob, pa t udi kuhinjskega in sedeznega pohiStva.
Tudi v izvozu bomo vztrajno
spremljali vse novosti in se v okvirih moznosti vkljucevali na tuje trzisce z ustreznimi modeli.
Trdno smo odloceni, nadaljevati
tradicijo Bresta, ki je znan doma
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in y tujini kot pojem dobrega in
sohdnega partnerja v pohistvu,
pa tudi v ostalih lesnih proizvodih.
V prihodnjem letu nameravamo nadaljevati z utrjevanjem, p o
mo~nostih pa tudi s s irjenjem
SVOJ C lastne trgovske mreze, ki
nam je najboljse porostvo za pro·
riajo nasih proizvodov tudi v tislih krajih dr:lave, kjer sicer
trgovska mreza ni pripravljena
sudelovati pri prodaji nasega pohistva. Da je taksna pot upravi·
cena in edino zanesljiva, nam potrjuje uspesno poslovanje vseh
nasih
sedanjih
industrijskih
prodajaln. Zato bomo temu posvetili vso skrb tudi po organizacijski plati.
V prihodnjem letu bomo na.
stopali organizirani kot temeljna
organizacija. To pa seveda zah teva nekoliko spremenjeno obliko
i~ kva]it.eto posl~vanja v prodajm sluzb1, pa tud1 v vseh ostalih
pomoznih sluzbah.
Nobenega dvoma ni, da so
pred prodajo velike organizaciske in poslovne naloge, vendar
sem preprican, da bomo z dobro
voljo. s predanostj o do svojega
dela m do Bresta, pa tudi z iz.
kusnjami in strokovnim znanjem
vse to zmogli. Dosedanji rezultati pa so porostvo za to.
F. Turk

liJROB'N~
!Z l!P' CIERKN~CA

DV!E

Tovarni pohiStva Cerknica je
republiski odbor Rdecega kriza
podelil ob proslavi 25-letnice prost:ovoljnega krvodajalstva priznanJe.
ZA.SLUGE ZA KRVODAJ A.LSTVO
za aktivnost pri razvijanju solidarnosti med ljudmi na podroC.
ju krvodajalstva.
Za to priznanje imajo p rav gotovo velike zasluge vsi nasi krvodajalci, ki se tako stevilno odzivajo tej h u mani akciji.

-0Te dni se kon cuje monta2a linije za furniranje, ki bo nadomestila staro stiskalnico PEBO.
Linija, ki jo je dobavila firma
OTT, bo imela naprave za nakladanje in razkladanje obdelovanca, kar bo prispevalo k odpravljanju tezkega fizicnega dela.
J. Klancar
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Kamen do kamna palaCa
KAKO SMO GOSPODARILI PO NASIH TEMELJNIH OR GANIZACIJAH
BREST postaja vse bolj ~tevilna druiina temeljnih organizacij, ki
si prizadevajo vsaka po svojih moceh uresnlcevati nase skupne, Brestove cilje. Seveda pa ima vsaka izmed njih svoje posebnosti, bodisi
v proizvodnji bodisi v prodaji ali na samoupravnem podrocju in
drugod.
Zato smo se odlocili, da v okviru ~ih »novoletnih obracunov« pri·
kazemo tudi leto~nje gospodarjenje in poslovanje po posameznib temeljnih organizacijah, njihove uspebe, tefave in prihodnje nacrte.

TOVARNA POHISTVA CERKNICA
Ko se izteka staro leto, poskusamo obicajno ugotoviti, ali
smo dosegli cilje, ki smo si jib
zas tavili z letnim nacrtom, na
kaksne tezave smo naleteli, hkrati pa ze ugotavljamo, na kaj vse
moramo racunati v prihodnjem
letu.
Sicer nam s e niso znani na tancni rezultati letosnjega gospodarjenja, vendar po grobib ocenah
lahko trdimo, da je bilo poslovanje nase temeljne organizacije v
preteklem letu uspesno.
Cilji, ki smo si jih zastavili s
planom za leto 1978, bodo skoraj
vsi dosezeni: dosezeni bodo pla.
nirani obseg proizvodnje, planir ani dohodek, planirani ostanek
dohodka za pos lovni sklad in tudi planirani osebni dohodki. Se
celo vee; racunamo, da bomo nastete planske cilje celo presegli.
Dejstvo pa je, da planiranega izvoza ne bomo dosegli, za kar nosima del krivde mi sami, del pa
tudi kupec iz Zdruzenih drlav
Amerike.
Ce je plan pravilno postavljen,
je tudi mobilizator za doseganje
cimboljsib r ezultatov oziroma
cimboljsega gospodarjenja. Lahko trdimo, da je plan za leto
1978 taksen tudi bil, ceprav smo

I z Tovarne

pohi~tva

tu 1980 ugotovili, ce je to resnic-

ni uspeh, na kar nam bo dalo
odgovor tdiSce.
To so le nekatere znacilnosti
nasega gospodarjenja v tern letu, ko so bili premiki tudi na
drugih podrocjih. Pri tern moraroo omeniti, da samoupravni organi z veliko mero odgovornosti
sprejemajo odlocitve, da so seje
samoupravnih organov razgibane, odkrite in konstruktivne in
da so udelezbe na sejah mnogo
bolj stevilne kot v prejsnjih
letib.
Vse to nam daje i.lpanje, da
bomo tudi v letu 1979 uspesni,
ceprav so ze na vidiku nove tezave. Pr edvsem so to podrazitve
nekaterih re:produkcijskih materialov, surovm in energije. Prav
tako je pricakovati tudi ostrejso konkurenco na domacem
trgu, pa tudi v izvozu. Toda kljub
tezavam, ki jih pricakujemo, racunam, da bomo uspesni, in sicer tako, da homo tudi zivljenjsko raven dvignili - seveda s
tern, da si bomo vsi prizadevali
za vecjo produktivnost, za boljso organizacijo dela in za cim
boljso kvaliteto nasib izdelkov.
Vsem delovnim ljudem nasega kolektiva zelim v letu 1979

Cerknica

za dosego ciljev imeli vrsto ovir
oziroma tezav. Tezave so bile ze
na zacetku leta, in sicer z dobavo vezanih plosc, obodov predalov, lepila in barvnih koncentratov. Ne malo tezav so nam
povzrocali tudi iztroseni stroji,
saj je bilo vee zastojev kot smo
jib pricakovali. Velika ovira za
nemoten proces proizvodnje pa
je bila in je se rekonstrukcija
tovame, s katero smo priceli v
septembru.
Vendar si tudi rekonstrukcijo
tovarne lahko stejemo za uspeh,
saj bomo zamenjali del iztrosene strojne opreme, na katerih
delovnih mestih odpravili tezko
fizicno delo, ustvarili boljse po.
goje za hitrejso rast produktivnosti dela in dokoncno odpraviti
nocno delo zena.
Tudi pri oblikovanju izdelkov sodimo, da smo napravili korak
naprej . Zaradi pomanjkanja lastnih oblikovalcev smo povabili k
sodelovanju tudi zunanje; vendar uspeh je bil, saj nam to
t rditev dokazuje priznanje, ki
smo ga dobili na beograjskem
sejmu pohistva. Res pa je, da
bomo sele prihodnje leto in v le-

veliko delovnih uspehov, predvsem pa zdravja in osebne 5rece.
T . Bavdek

TOVARNA POHISTVA
JELKA BEGUNJE
Letos zakljucujemo tretje leto
uresnicevanja
srednjeroenega
programa razvoja za obdobje
1976-1980. Ceprav vseh podatkov, na osnovi katerih bi lahko
celoviteje ocenili letosnje gospo.
darjenje, se ni na voljo, pa kljub
temu na osnovi tistih, ki so nam
znani, lahko ugotovimo, da napredek ni majhen. To ugotovitev
potrjuje dejstvo, da je vrednostni obseg proizvodnje za okrog
15 odstotkov vecji v primeri z
letom 1976 in da smo plan proizvodnje presegli za 3,8 odstotka.
Pri prodaji so rezultati nekoliko pod pricakovanimi. Racunali
smo namrec in z nacrtom za leto 1978 naloge tudi tako opredelili, da se bodo zaloge gotovih
izdelkov med letom znizale, tako da bodo ob koncu leta za
3 milijone dinarjev niZje kot so
bile na zacetku leta. t.al ta naloga ne bo uresnicena, saj so nam
za!oge gotovih izdelkov vse do
oktobra stalno narascale in dvsegle :Ze zaskrbljujoc obseg. Da
te zaloge niso bile se vecje, smo
se v prvem polletju v proizvodnji pohistva usmerili bolj v izvoz.
Tr zna vrednost zalog je od 6 do
7 milijonov visja kot je bila na
zacetku leta. Prodaja je najresnejsa tezava, ki jo bomo obcutili tudi v pribodnjem letu.
Ocenjujemo, da bo dosezeni doh odek v primeri z letom 1977
vecji za 22 do 25 od5totkov, rnasa osebnih dohodkov naj bi porasla za 17 do 18 odstotkov, posamezni osebni dohodki pa nekoliko vee.
Kljub temu, da je rast dokaj
razgibana, pa pri ustvarjenih
sredstvih za razsiritev lastne materialne osnove ne bo bistvenega napredka. Odvisnost od banenih sredstev je vse vecja in ustvarjeni dohodek ne zadosca, da
bi vee sredstev izlocali v poslovni sklad.
Kar zadeva nalozbe, smo opremo, ki smo jo dobili koncem
leta 1977 in v zacetku letosnjega,
montirali in v zadnjem casu ze
prispeva k vecjemu obsegu proizvodnje. Racunali smo, da bo
se pred zimo zgrajena t udi kotlovnica, vendar so na5tale nekatere financne tezave in s kotlovnico letos ne bo nic. Racunali
smo tudi, da bomo letos uredili
vratarnico s parkirnim prestorom. Pri tern financnib tezav ni,
tezave pa so z izvajalcem del,
ker bi rad oba objekta delal
hkrati.
Letos nam je skupaj 5 krajevno skupnostjo uspelo asfaltirati
dovozno cesto in poloziti nekaj
asfalta tudi znotraj tovarniske
ograje. Kolektiv je v ta namen
delal dve pros ti soboti in pri5peval 200.000 dinarjev za asfaltiranje ceste Begunje-Bezuljak.

Tovarna pohiStva JELKA Begunje z nabavo

vse vecja proizvodnja, tefave

Brez dvoma je to pohvale vredna akcija, 5aj je nastala prav na
pobudo clanov nasega kolektiva.
Kljub nekaterim neresenim nalogam smo torej letos dosegli dinamicno rast. Bilo pa je to prvo
leto, ko smo poslovali kot temeljna organizacija zdruienega dela
v okviru Bresta.
0 tern se nehote zastavlja vprasanje, kako naprej. Pri snovanju
in oblikovanju nalog za leto 1979
smo na osnovi prvih analiz ugotovili, da je ras t materialnih stro~kov in ostalib obveznosti toliksna, da jih z nacrtovanim dohodkom ne moremo pokriti. Zato
smo morali te nacrte, ki so predvidevali vrednostno rast _:proizvodnje za 22 odstotkov v pnmeri

z dosezeno v letu 1978, zavreci
in postaviti nove. V casu, kot to
piSem, se niso znani vsi kazalci,
vendar skoraj gotovo je, da bo
morala vrednost proizvodnje narascati po stopnji nad 35 odstotkov v primeri z letosnjo. Taksna
naloga bo brez dvoma zahtevala
od kolektiva mnogo vee delovne
zagnanosti, dobre organiziranosti, pa tudi samoodpovedovanja.
Racunam, da bomo tudi ta bre.
mena uspesno prenesli ob mnogo
vecji delovni disciplini in ob spoznanju, da smo sami svoje sreee
kovac.
Naj zelim vsem delavcem v letu, v katerega vstopamo, mnogo
zdravja in osebne srece.
A. Kebe

TOVARNA POHISTVA MARTINJAK
BliZa se zakljucek poslovnega
leta, zato je potrebno, da pregledamo nase dosedanje poslovanje,
pa tudi razmislimo, kako bomo
gospodarili p.r ihodnje leto.
Letosnjdh nacrtovanih nalog ne
bomo v celoti irzpolnili. Pllan bo
pribliZno 6 odstotkov nizji od
pred!videnega, kljub temu pa bo
obseg proizvodnje v primeri z
letom 1977 dakaj viSji, ce upostevamo ukinitev ta:pet-niske dejav·

ko bodo finanCni rezultati ovredn oteni loceno.
Nacrti za leto 1979 so dokaj
optimisticni, saj nacr.t ujemo obseg poroizvodnje v visini 96.968.000
.d,inarjev, kar bo zahtevalo napore
V·Seh dela-vcev, da ta nacrt tudi
ures·n icimo. Bruto bilanca kaie
kljub poveeanju stroskov ugoden
finanCni rezul:tat, nujno pa bo
treba gospodari:ti s sred5tvi, ki so
nam da!lla v upravljanje tako, da
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Vhod v Tovarno pohistva Martinjak
nosti in manjse stevilo zaposlenih. Dejstva, ki so vplivala nato,
da plan ni v celati dosezen, lahko
st·r nemo v nekaj vrstah:
- tezave z nabavo kvalitetnega
in osu5enega lesa, cemur so vzrok
t:riiSce in trini pogoji na podrocju surovin;
- prostorske 1eiave .i n pri tern
se V!prasam.je susi<lnic;
- zamenjava in uvajanje .precejsnjega stev.ila novih proizvodov, ki so ob uvajanju v vsakem
primeru zmanjsujejo obseg proizvodnje.
Vzporedno z obsegom proizvodnje narascajo tudi proda-ja,
izvoz in zaloge (razen zalog zaganega lesa zaradi sezonske nabave).
Financni rezultat pa je v tern
letu, vsaj po do sedaj znanih podatkih za Tovamo pohistva Martinjak sorazmerno ugoden. Skladno 5 temi rez·ultati so se gibali
tud.i o sebni dohodki, ki pa seveda v gospodarstvu - zlasti v
lesni panogi ne narascajo
vzporedno z orastjo Zivljenjskih
stroskov.
Poudariti je treba, da je bilo
leto 1978 za naso 1:emeljno organirzacijo prehodno, kajti del dela.vcev in proizvodnje (tapetnistvo) se je preselilo v novo tovarno, ki pa je formaln.o se v nasi
temeljni organizaciji, pa podatki
o poslovanju :niso primerljivi z
letom 1977, ta:ko da bo jasna slika
gos.p odarjenja primerljiva sele,

homo dosegli zastavljene cilje
zlasti:
- z v~drievanjem dokaj dotraja.nih osnoVD'ih sredstev, za kar
bodo odgovor ni predvsem delavci pri vzdrzevam.ju;
- z racionalnim izkoriSeanjem
delovnega ca:sa, saj ocenjujemo,
da je mogoce izdelavne case
zmanjsati za okrog 9 odstotkov;
- z znizanjem materiaLnih
stroskov za 1 do 2 odstotka, kar
pa mora neposredno vplivati na
nagrajevanje delavcev na prihranek in
- s pravocasnim nacrtovanjem
proizvodnje, ki naj zagotovi tudi
pravocasno preskrbo in nemoten patek dela.
Za prihodnje leto ne nacrtujemo vecj'ih novib naloZ,b v razsir.if!ev mater.ialne osnove, lahko pa
ioZJrazim zeljo V5ega kolektiva, da
v prihodnjem letu pridobimo u strezno lokacijo za novo wvamo,
ki je nacrtovana s s<rednjerocnim
naCI!tom Bresta. To naj bi bila
.tudi osnovn a mativacija za dobro
in uspesno gospodarjenje v letu
1979 in obveza strokovnih sluib
za uresniCitev te naloge.
V sem sodelavcem zelim v novern Ietu veliko uspeha, sodelova·
nja pri opravljanju skupnih nalog, predvsem pa osebnega zadovoljstva.

J. Mele

HRESTOV OBZORNIK

Kamen do kamna palaCa
vimi medsebojnimi odnosi tudi
cez eno leto ugotavljali, da je
bilo uspesno.
D. Plaz

TOVAANA POHISTVA STAAl TAG
Koledarsko leto 1978 se izteka, obenem pa tudi poslovno.
Uspehe nasega dela spremljamo
sproti, zato lahko ze pred zakljuckom leta na grobo occnimo, kaj smo dosegli.
Letni nacrt, ki smo ga sprejeli
ob zacketu poslovnega leta, vsebuje mnogo elementov, ki jih je
treba upostevati, zbir vseh elementov pa je teoreticno nakazana pot za dosego planskih nalog.
Mislim, da smo zastavljene naloge izpolnjevali dokaj uspe5no.
Niso pa vedno samo stevilke, ki
kaiejo odstotke, indekse in podobno, najbolj primerne za neke zakljucke. Ta prispevek, ki je
povzetek razmisljanj, izraienih v
razgovoru s sodelavci, naj bi obsel stevilcne kazalce ter nase delo, uspehe in neuspehe prikazal
zgolj opisno.
Kot ze nekaj let nazaj, smo tudi letos iskali cimvecje moznosti
za prodajo nasih izdelkov. Iskali
smo najboljso pot, kako se kupcu priblizati tako, da bo namen-

sporazumu dolocenih mnogo pogojev, ki morajo biti izpolnjeni,
preden lahko zaposlimo novega
delavca.
PTav zaradi pomanjkanja delavcev za dela v neposredni proizvodnji so potrebne hitrejse
spremembe v tehnologiji in v njeni modernizaciji. Strokovno delo bo vedno bolj potrebno; vendar pa ga v vsakdanji praksi ne
priznavamo dovolj in ga preveckrat smatramo za odvecno. Pogosto je sliSati o slabi organizaciji dela, ceprav organizacijo najbrl premalo p oznamo. Da nekaj
organizirano deluje, mora imeti
usposobljene vse clane, ki so
med seboj povezani, ne pa samo
nekatere.
Samoupravni odnosi in obvescanje ter kot posledica teh tudi
medsebojni odnosi so vse prevec
okovani v neke stroge meje, zaradi cesar je prihajalo do n ezainteresiranosti in odmaknjenosti
nekaterih clanov kolektiva od dogajanj, med katerimi Zivimo in

TOVARINA LESNIH
IZDELKOV STAAI TAG
Oceno letosnjega gospodarjenja born skusal strn1ti v nekaj
podatkov, ki bi bili razumljivi
vsem zaposlenim. Obenern pa ne
morem mimo tezav v posameznih oddelkih, s katerimi srno se
srecevali letos.
V zacetku leta smo si zastavili
planske cilje in obveznosti. Po
podatkih za devetmesecno obdobje
je
celotni
prihodek
77.467.269 dinarjev, od tega je bil
skupni dohodek 28.558.000 dinarjev, cisti dohodek na delavca pa
101.419 dinarjev pri povprecno
202 zaposlenih. Proizvodnja se je
ubadala z vrsto tezav, ki smo
jih bolj ali manj uspesno resevali.
Zagalnica je imela dosti tezav
predvsem pri raziagovanju hlodovine, ki je delovna enota Gozdnega gospodarstva - MELES ni
pravilno sortirala. Hlodi so iznad
dolocenih in dogovorjenih debelin po vrstah raziaganja. Te pomanjkljivosti terjajo dodatna dela, ki jih ni mogoce v celoti odpraviti in se odraiajo v slabSem
izkoriscanju hlodovine. Za primerjavo naj povem, da en odstotek pri izkoriscanju .J?Omeni za
temeljno
organizaciJO
Ietno
800.000 dinarjev. Pri tej enoti je
treba omeniti tudi opravljanje
uslug, ki bi jih morali resevati
skupaj s pristojnirni organi skupscine obcine in krajevne skupnosti Laska dolina.
Odprema zaganega lesa je bila
vse leta uspesna. Sodelovanje s
prodajno sluibo je bilo kar zadovoljivo. Precej tezav pa smo imeli pri prevozu, kar se je odra.Zalo
v nestrpnosti kupcev na dornacem trgu.
V finalni proizvodnji je terneljna organizacija letos zelo napredovala. Obseg proizvodnje se
je povecal za 100 odstotkov. Letos
je stekla nova proizvodnja - izdelava kartonske embalaze.
Stevilo delovne sile se ni povecalo, kar se je odrazalo v dohodku. V oddelku stolarne prevladuje narocilniski program, kar
zahteva kar na:jveeja prizadevanja delavcev v tej enoti. Veckrat
so se pojavljale tezave pri odpremi, predvsem zaradi pomanjkanja reprornaterialov
Zelo .J?Ogoste so bile tudi tezave pn delu vzdrlevalne sluibe. Dosti kriticnih besed je bilo
izrecenih na racun nepravocasnih dobav rezervnih delov in rnaterialov za vzdrievanje, ceravno
bi lahko bile dobave dosti bolj
sprotne.
Letosnje leta je bilo tudi na
samoupravnem podrocju dokaj
razgibano. Splosna sluzba in organi upravljanja so morali r esevati zelo raznolika vprasanja od pornanjkanja delovne sile,
u sklajevanja samoupravnih ak-

Tovarna pohistva Stari trg
ska uporaba nasih izdelkov najbolj funkcionalna.
Za razliko od prejsnjih nekaj
let je bilo letosnje najbolj uspesno, kar je dokazano s tern, da
smo vsako izdelano kuhinjo tudi
prod all.
Uvajanje narocilngkega sistema za kuhinje Brest 03 nam sicer povzroca se precej organizacijskih in tehnoloskih teznv, vendar pa smo prepricani, da jih
bomo prihodnje leto, ko bomo
imeli usposobljene nove prostorske zmogljivosti, tudi opravili ali
pa vsaj zmanj sali.
Preskrba z reprodukcijskimi
materiali glede na roke dobav
in na kvali teto rna terialov ni bila najboljsa. Pogosto je prihajalo do zastojev, ki so bili taksni,
da smo pri urgencah ugotavljali
kot vzroke le cloveski faktor. Velika tezav povzroca in jih najbrl
se bo vskladiscenje gotovih izdelkov do odpreme, sledita pa transport oziroma poskodovanje izdelkov na poti do kupca. Pomanjkljiva je statisticna kontrola o poskodbah, da bi lahko na
tej podlagi ugotavljali vzroke poskodb in ukrepali za odpravo
vzrokov. Ko delavec, ki je vloZil
del svojega truda 'V izdelek, cez
nekaj casa vidi le-t ega poskodovanega, se pac vprasa, ali je vse
storjeno, da do ll:ega ne bi prislo.
Razen nastetih tezav pa verjetno velja se vee pozornosti posvetiti kadrovski politiki in zaposlovanju, saj je najpomembnejsi pri vsakem opravilu le clovek.
Plan in dejansko stevilo zaposlenih rned letorn se mocno razlikujeta. Kolektiv je bil obcutno
manjsi kot smo nacrtovali. Kolcktiv se pac stara s tern, ko novih delavcev v ozjem zaledju ni
mogoce vee dobiti, saj je vsak
dela voljan in sposoben ze zaposlen. Sprejern delavcev iz drugih
podrocij pa je povezan z vrsto
tezav, saj je po samoupravnem

'

::'

-

•

•

~

tov in ne nazadnje krsenja delovne discipline. Se veHko je neresenih vprasanj, ki jih bo treba
resevati si:rse oziroma skladno s
samoupravnimi akti.
Pripombe in kritike, izrecene v
neposredni proizvodnji, morajo
biti temeljno vodilo pri odpravljanju slabosti in tezav. Toda, ali
vidimo samo druge napake, do
svojih pa smo brezbriZni? Nikakor ne morem mirno ugotovitev,
da se vedno ne izkoriscamo delovnega casa tako, da bi bili lahko zadovoljni. Res, da srno letos
na tern podrocju dosti napravili.
Pred nami vsemi pa je obveznost, da v prihodnje storimo se
vee.
Proizvodni program za prihodnje leta je se v izdelavi. Po podatkih, ki so na voljo, bi bil obseg proizvodnje 122.000.000 din
ozirorna 186.200 norma ur. Stevilo
norma ur na delavca se prihodnje leta v primeri z letosnjim povecuje za 15 odstotkov. Z:agalnica ne povecuj e norma ur na zaposlenega, ker je vezana na dobavo hlodovine. Stevilo norma
ur pa se povecuje v stolarni za
12 odstotkov in v kartonaii za 5

delamo. Imamo toliko vseh mogocih sporazumov, da vse prepogosto prihaja do nesporazumov
zaradi sporazumov. Ure in ure
izgubljamo na sestankih, da bi
lahko ugotovili, ce se ne bos te
sporazumeli, bo to uredil odlok.
Vse prevec formalisticni postajamo iz dneva v dan. Zmanjkuje
nam casa za obcasne kolektivne
razgovore, kjer naj bi se v preprosti, vsakdanji besedi razgovorili tudi tisti, ki niso govorniki.
Z:e sarno to, da nekoga poslusas, da mu posvetiS nekaj svojega easa, mu pustis dokoncati, kar
je hotel povedati, porneni vee kot
tvoje najlepse izgovorjene besede.
Leto je za narni, pred nami pa
je zopet novo, ki bo zahtevalo
rnnogo naporov ze na samem zacetku, da se dogovorimo za nove
planske naloge. Pri tern bodo koristne izkusnje iz preteklih let,
poskusali bomo odpraviti tisto,
za kar vema, da ni bilo dobra.
Prepriean scm, da bomo s pra-

TOVARNA IVERNIH PLOSC
Z:e na samem zacetku j e treba
ugotoviti, da s planom prevzetih
obveznosti letos nasa terneljna
organizacija ne bo izpolnila. Izpolnila jih ne bo niti v kolicinskem niti vrednostnern pogledu.
Vzroke temu moramo iskati v objektivnih, pa tudi v subjektivnih
razlogih.
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vsem zaradi zavestnega zmanjsevanja proizvodnje v letnih mesecih zaradi slabe prodaje teh izdelkov.
Tudi ob koncu letosnjega leta
lahko ugotovimo zalostno resnico, da bo kljub stiriizmenskemu
delu financni rezultat temeljne
organizacije kaj picel. Ce pa oce-

Pred vhodom v Tovarno ivernih plosc
Pri proizvodnji surovin ivernih
plosc smo imeli letos najvec tezav z nenacrtovanimi zastoji. Nad
polovico zastojev, kar zadeva casovno trajanje, so predstavljale
okvare, predvsern rnanjsi in vecji strojelomi. Ce k temu pristejemo se vse ostale zastoje, lahko
ugotovimo, da srno nacrtovane
zastoje presegli za vee kot trideset delovnih dni.
V proizvodnji oplemenitenih
plosc pa bomo pod planom pred-

Z:agalnica v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg

o

odstotkov. Zastavljene naloge obvezujejo vse nase delavce, pa tudi sluibe, ki sodelujejo pri odvijanju v proizvodnem procesu.
Pricakujerno, da bodo rezultati
v prihodnjern letu prikazani z
enakirni merili .k akor letos - na
osnovi planskih obveznosti, ki jib
bomo sprejeli v januarju prihodnjega leta.
Ob zakljucnem racunu za letosnje leto moramo trezno in preudarno oceniti rezultate nasega
poslovanja in gospodarjenja. Pri
tern· se ocene nikakor ne smejo
omejiti zgolj na enostransko in
povrsinsko primerjanje kazalcev.
Obravnava zakljucnih racunov
mora biti pripravljena in organizirana taka, da bo lahko vsak
posameznik sodeloval v razpravi,
sodeloval pa tudi potem pri resevanju in premagovanju ugotovljenih slabosti in tezav ter doslednem uresnieevanju dogovorjenih nalog in ciljev.
Naj ob koncu v imenu svojih
sodelavcev zelim kolekt ivu nase
temeljne in delovne organizacije
srecno in uspesno leto 1979.
A. PiSek
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njujemo rezultate samo na osnovi surovih iverk, pa ugotavljamo
precejsnjo izgubo. Vzroki za taksno stanje so predvsem v hitrern
narascanju rnaterialnih in reprodukcijskih stroskov. Razumljivo,
·da taksno stanje, ki ze dalj
casa povzroca tezave vsem proizvajalcem ivernih plosc, povzroca tezave tudi na drugih podrocjih medsebojnih odnosov, na primer pri nagrajevanju, v pornanjkanju kadra in podobno.
Ce upostevamo ornenjene tezave, potem bi si morali v prihodnjem letu prizadevati predvsem
za vecjo proizvodnjo, posebno se
zaradi ugodne konjunkture nasih
izdelkov na triiScu. Da pa bomo
v tern uspesni, bi rnorali cimprej
bistveno zrnanjsati stevilo okvar,
odpraviti vzroke zanje in jih hitreje resevati. Pri tern je zelo pomembna pravocasna oskrba z rezervnirni deli.
Poskrbeti bi rnorali, da takoj
zapolnirno pornanjkanje delavcev
v proizvodnji in pri vzdrievanju.
Morali bi spremeniti in izpopolniti nagrajevanje, pt>sebno se za
tista delovna opravila, ki nosijo
glavno tezo in odgovornost v nasi temeljni organizaciji. Vsekakor
bi se rnorali vsi skupaj in vsak
posameznik zamisliti nad svojimi dosedanjimi slabostmi ter v
disci:plini in odgovornoS'ti nekaj
spremeniti.
D. Mazij

BRESTOV OBZORNIK
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amen do kamna palaCa
TOVARNA OBLAZINJENEGA POHISTVA
Ob :preselitvi proizvod.nje tapetniskih izdelkov, polyuretana
in razreza i:prena v nove proizvodne prostore v industrijsko cono v Podskrajnik, smo bili vsi
zaposleni v teh dejavnostih velilci
?Ptimisti, ka~ z<:deva :proizvodnjo
m go~po~~fJCTIJe nove temeljnt!
orgamzaciJe .
Zato smo se takoj na zacetku
zagrizli v delo in tezave, ki so se
pojavile zarad:i nove organizacije
dela. Novi, na oko lepi in prostorni proizvodni prostori namrec ne ustrezajo tehnoloskim zahtevam, imajo pa se druge pomanjkljivosti, na primer ogrevanje tovarne, pomanjkanje komprimiranega zraka, prepih, premajhni skladiScni prostori in
drugo.
Posledice vseh teh pomanjkljivosti so se, ceprav smo jih resevali po najhilt·r ejsi poti, zacele
kopiciti in so v•plivale na povecanje »bolniSke«, ter na manjso
delovno storilnost ~n delovno disciplino.
Poleg tega so se pojavile se
tezave s prodajo tapetniskih izdelkov, ki ni bila v plankanem
obsegu; to je se zlasti vplivalo
na delovno storilnost. z razsir.itvijo proizvodnih programov, L.
vecjo izbiro blaga in ob konjunkt uri v prodaji se je le-ta mocno

prav dosega planske naloge, tudi
nismo in n e moremo biti zadovoljni, saj bi Iahko proizvedl"i vee,
pa tudi kvaliteta izdelkov je padla pod doloceno stopnjo kvalitete.
Poleg vseh teh tezav smo imeli
tudi premalo delovne sile, tako
da se ni cudit i, ce plana ne bomo dosegli. Kljub vsem tezavam
mislim, da bi s pridobitvijo sklad·iscnih prostorov za ogrodje, z
dovolj delovne sile, s sirsim
proizvodnim
programom,
z
boljso organizacijo in pripra-

Zato bi zelel kolektivu TOZD
Tapetnistvo veli.lm uspehov pri
delu, pa tudi osebne srece, zadovoljstva in zdravja v novem
letu; to pa zelim tudi vsem osta·
lim clanom delovne skupnosti
Bresta.
J. Gornik

SKUPNE DEJAVNOSTI
Delavci
delovne
skupnosti
Skupnih dejavnosti smo si v zacetku leta zastavili vrsto nalog,
da bi skupaj z delavci v proizvodnih temeljnih organizacijah
zdruienega dela dosegli cilje, ki
smo jih sprejeli z letnim gospodarskim nacrtom.
Najprej naj omenim, da smo
v tern letu nadaljevali z uresnicevanjem dolocil zakona o zdruzenem delu. Skupne dejavnosti
so se na novo organizirale tako,
da se je iz nekaterih sluzb oblikovala nova temeljna organizacija Prodaja. Nekateri deli Skup-

Proizvodna hala za tapetni.Stvo
povecala, tako da so posamezne
garn iture nekompletne ali pa jih
sploh ni na zalogi. Na .povecanje
prodaje je vplivalo tudi to, da
sm<;> :presli na proizvodnjo po narocllu, kar pomeni, da izdelujemo l!istt; ~~a-mature in ~ tistem
blagu, k1 Jih kupec naroci po katalogu blaga.
. Zaradi vseh omenjenih tezav
m pomanjkljivosti in se zlasti
zar.ac!i pomanjkanja ogrodij, do
katerega prihaja ob premajhnih
varnostnih zalogah, ob premajhnem ~kladiscnem prostoru, tovar·
na. m dose~ala planskih nalog,
sa.1 bo letilll plan dosezen s 75o?sto~ki, kaor: bo imelo za posledlco 1zgubo m s tern tudi manjse <?Seb!le dohod_ke. Doseganje
plamramh nalog Je .po oddelkih
zelo razlicno. V Tapetnistvu bo
po oceni plan dosezen s 70 odstoki, v oddelku Polyuretan z
nad 100 odstotki in v oddelku
Razrez iprena s 75 odstotki. Za
odd~lek ~azrez iprena je pot-rebno 1skat1 vzrok v spremenjeni
politiki cen za ipren v blokih
zaradi cesar ni naroCil. S proiz~
vodnjo v oddelku Polyuretan, ce-

vo dela ter z vecJO delovno
discipli-ne in storilnostjo v prihodnjem letu lahko dosegli postavljene planske obveznosti. Te
niso majhne, kar vidimo iz podatkov. V letu 1977 je bilo proizvedeno 13300 tapetniSkih izdelkov,
v letu 1978 - 15600 (ocena), za
leto 1979 pa planiramo 23000 tapetniSkih izdelkov.

nih dejavnosti - umetne mase
in razre~ iprena pa so se skupaj
s tapetmstvom organizirali v temeljno organizacijo TapetniStvo.
Sprejetih je ?ila vrst a samoupravnih splosmh aktov znotraj delovne organizacije, pa t udi vrsta
sam~u~ravnih
sporazumov z
dr~&1m1 delovnimi organizacijaml m samoupravnimi interesnimi skupnostmi.
Invest icijske odlocitve - rekons_trukcij a Tovarne pohistva
S~an trg, Tovarne pohiStva Cerkmca, Jelke Begunje in Minerallee, so terjale vrsto s trokovnih
priprav, v katerih so sodelovali
kadri z razlicnih delovnih podrocij.
Dosledno uresnicevanje zakona
o zdru.Zenem delu je zahtevalo
tudi spremembe v celotnem informacij skem sistemu in uvedbo
zi_ro ~~cunov po temeljnih orgamzaClJah.
N!l; p9drocju ~amoupravnega
plamranJa so blle opravljene
strokovne pripombe za sprejem
osnutka an eksa k srednjer ocnemu programu razvoja, pa tudi za
letni gospodarski nacrt.

Oskrba je bila za de!avce v nabavi se posebno trd oreh. Vzrok
za to so administrativni ukrepi
na podrocju uvoza, po drugi strani pa nam jo je zagodla zima,
da je bila zaloga surovin za primarno p:redelavo majhna.
se bi Iahko nastevali. Menim,
da so delavci Skupnih dejavnosti
zveCine zadovoljivo opravili svoje naloge, kar se odraza tudi v
oceni letosnjega gospodarskega
uspeha.
V prihodnjem letu bo potrebno
opraviti naloge v zvezi s pravnim
konstituiranjem novih temeljnih
organizacij ter prouciti pogoje in
opraviti pripravljalna dela za organiziranje nove temeljne organizacije Mineralka. V letu 1979
moramo uskladiti z osnovnimi
akti tudi se preostale samoupravne splosne akte, ki jih v preteklih dveh letih nismo popravili.
Opraviti bomo morali tudi vsa
strokovna opravila na podrocju
prostorskega planiranja in pri
pripravi srednjerocnega programa razvoja.
Z organiziranjem novih temeljnih organizacij in z doslednejsim uveljavljanjem zakona 0
zdruzenem delu, zlasti nacela o
svobodni menjavi dela, se vprasanje organizacije poslovanja in
predvsem delitve dela se zaostruje. V prihodnjem letu bomo
morali ponovno pregledati, katere naloge bomo opravljali v te.
meljnih organizacijah, katere v
Skupnih dejavnostih Bresta in
katere v Skupnih dejavnostih
SOZD. Na podlagi dolgorocnejse
opredelitve organizacije za vsako temeljno organizacijo in
?k~pne dejavnosti b? treba spreJetl podrobno orgamzacijo z vsemi medsebojnimi povezavami.
v zacetku leta 1980 homo za.
menjali tudi racunalnik, zato homo morali v letu 1979 opraviti
reorganizacijo celotnega informacij skega sistema. To bo zahtevalo
sodelovanje strokovnih kadrov v
temeljnih organizacijah in posamez-?-ih sluzbah Skupnih dej avnostl, ker bomo le tako dosegli
najracionalnejse resitve in poso-

dobitev poslovnih postopkov. Izboljsanje organizacije dela na
vseh podrocjih bo prispevalo tudi k visjemu dohodku.
Pred strokovnimi sluzbami bo·
do v prihodnjem letu zahtevne
naloge tudi na vseh drugih podrocjih; od operativnih del pri
izpeljavi nalozb, redne oskrbe,
proizvodnje, prizadevanj za vecji

izvoz, do izobrazevanja, kadrova·
nja, skratka, na vseh podrocjih.
Preprican sem, da bomo tudi v
prihodnjem letu dosegli postavljene cilje. Vsem sodelavcem zelim, da bi v novem letu doscgali
se boljse uspehe, da bi bili medsebojni odnosi kar najboljsi in
da bi bili v osebnem zivljenju
srecni in zadovoljni.
J. Hren

Ce ne glasuj emo »ZA«
Ne dolgo tega je po vseh temeljnih organizac-ijah v nasi obcini na vrat na nos sll:ekla akcija
za s.prejemanje »aneksov« k samoupravnim sporazumom o k meljih srednjerocnih planov samoupravnih interesnih skupnosti
druzbenih dejavnosti« (kako uceno ·to zveni!) - preprosteje: sprejemanje prispevnih stopenj za
delo teh skupnosti v prihodnjem
letu.
Kljub gori informacijskega gradiva in kljub neposredni - ustni
razlagi predstavnikov SIS pa
omenjenih dokumentov delavci v
treh Brestovih temeljnih organizacijah- Tovarni pob.istva Cerknica, Tovarni ivernih plosc in Tovarni pohistva Martinjak- niso
sprejeli.
Seveda se ob tern dejstvu
oblikujejo razlicne politicne occne. Nehote se cloveku porodi naslednja dilema: ali je bolje, ce
delavci avtOtiDati6no dvigajo roke,
ne da bi vedeli, kaj so sprejeli
in stvari g-redo n emoteno dalje,
ali pa je bolje, ce ob glasovanju
razm:isljajo in st vari ne sprejmejo, ker jih ne razumejo ozi-roma
vanje · niso prepricani ... (odvec
je govoriti, kako cudovito bi bilo,

......~ :.
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ce bi gradivo dobro poznali ter
se zavestno in z interesom odlo·
cali oziroma, da bi za<res nastalo
na osnovi svobodne menjave
dela).
V2lroki za omenjeni nedavni
pojav so najbrz:
- prehiter in politicno nepripravljen samoupravni postopek,
pri cemer so odpovedale tudi
druibeno-politicne organizacije,
posebej sindikat;
- neustrezno in premalo jasno
informativno gradivo;
- pricakovanje, da bodo delavci - podobno kot doslej ze
veckrat kar avtomaticno glasovali;
- nedodelan sis tem obvescanja
v na5i delovni organizaciji in v
obcini sploh (na kar smo ze veckrat opozarjali);
- strokovni delavci v SIS se
premalo zavedajo odgovornosti
za celovito obvescanje.
Naj na koncu poudarim, da so
to cisto osebna ra:tmisljanja.
Prav bi bilo, ce b'i se oglasil se
kdo; morda kdo izmed tistih ki
so bili pri stvari neposredno ti.de·
lezeni.
B. Levee

Mladinski seminar
Seminar, ki je bil sredi novembra, je organizirala mladinska
or.ganizacija v SOZD Slovenijales.
Nas prvi delovni dan se je price! z uvodnim pozdravom in s
predoavanjem o komuniciranju v
zdruienem delu. Izc:npno SG!.O
spoznali vsa teorericna izhodisca
predvsem o samoupravnem obvescanju.
Naslednjega dne smo obravnavali inovativno dejavnost, ki
vpliva tudi na vecjo produktivnost. Tej dejavnosti posvecajo
v mnogih -delovnih organizacijah
premoalo pozornosti. Nas razvoj
vse prevec temelji na tuj-ih tehnologijah in tehnoloskih postopkih. lnovativna dejavnost je si·
cer iz leta v leto vecja, vendar
pa zaostajamo· v primerjavi z
ostalimi -dr:lavamL
Koordinacijski svet SOZD je
napravil anketo po vseh osnovnih organiZ!acijah in ugotovil, da

·"'-
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Nas Salon pohgtva ter prostori za Skupne dejavnosti in Prodajo

je zanimanje za inovativno dejavnost premajhno. Zato si mora
vsaka osnovna organizacija pri·
zadevati, da se stanje na tern podrocju izboljsa.
V drugem delu tega dne smo se
pogovarjali o gospodarjenju in o
organiziranosti SOZD Slovenija·
les. Seznanjeni smo bili da delovne organizacije z nekaterimi
izjemami dokaj dobro gospodarijo. Nekatere stvari so se neure·
jene, predvsem dohodkovni od·
nosi.
Zatem nas je tovaris Boris
Bavdek seznanil z gradivom za
X. kongres ZSMS.
V zadnjem delu seminarja smo
si izdelal!i program deJa za prihodnje leto.
Pos·r edovani so nam bili tudi
rezultati ocenjevanja za najboljso osnovno organizacijo v SOZD
Slovenijales; kar tri Brestove so
med prvimi desetimi.
A. Crnigoj

.-·

brestov

•

T
clovek hi na koncu vzkliknil: »Kar odlicno leto!«
Ni bilo ohlapno, ne zapeto. Ravno prav napeto.
In mislim si, tako rekoc brez zlobe:
le kam bi z moko, ce ne bi zrna sla v otrobe?
SOZD nam smelo se naprej nacrte kuje,
svobodno delo pod zastavo crno pluje.
Ce poetu ne bilo bi vee do place,
iz SOZD-a stresel bi otrob za polne hlace.
Za uvod v leto TOZD·i so dobili nov obraz,
ziro racune je prinesel dobri dedek Mraz·
Takoj zatem je seme slo v zrnja klas;
prej enega, zdaj sedmih slisi se kruljenja glas·
Cosic BKESTU kuha. Kaj bo prislo iz piskra?
Na nebu nova je vzplamtela ISKRA!
Mar ISKRA zdaj je z OLVMPA mece BREST?
Ne, ne denar. denar, tako sporoca zadnja vest!
Le kaj bi z iskro, Brestu se obeta svetla luc,
omaram vrata v svet odpira .ZLATI KUUC·
In brez zalog skJadisce glavno lsce nove kvalitete,
na r<\Znju zajce in se druge nudil bo specialitete.
ce za imena TOZD postal poet bi svetnik,
potem bi Brest preimenovan bil v Anuitetnik·
Za prima balerino bi v njem izbral lverko
in ji ime spremenil v Brestovo rdeceperko.
V veliki so tovarni rekli: »le kaj s parkimo krizo?u
Pred glavnim vhodom bomo ohranili kolesarsko remizo.
Ob potoku na plevelu zraste naj ner}aveca avto·vlfal
Problem parkiranja pa ni, ce prides brez avtomobila!
Bolj ko razmisljam, bolj se mi po glavi mota,
da nam izvoz zahaja s pota na stranpota.
Domaci trg vse bolj postaja nas adut;
pac slabse je hoditi bos kot pa obut.

Skupnim sluzbam BREST ze leto dni mezika,
se ve, za znak gre, pa tudi svobodna je menjava prevelika.
Smo nove in moderne narocili IBM zadeve,
-~~-ve, za novo seme, a prostor bo tudi za pleve.
I

Pravijo GGjevei, da zro kosute jelke namesto trave.
nKosut pac ni«, de lovei. »Na streljamo mar krave?«
Morda presvetli Pan bo stari pravdi kos
in Brest namesto surovin dobll bo daljsi nos.

Sc lani Cerkniea bilo je malo mesto,
cez noc jo skup5cina je spremenila v velemesto.
Petkratno je zemljisko rento pomnozilo nam glavarstvo,
,s_ prisilo bo iz mesta na dezelo slo vse gospodarstvo.
Kot bi gnalo nas na strasno drisko.
na Golan tekli re5evat smo stanovanjsko stisko.
Zdaj Svinjegorcl postali bodo svetovljani,
cez leto bodo ze silvestrovali tam z Rimljani.

,.
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Ko SAP pri nas je TOZD postal, v roke vzel je pipee.
Zastonj ponuja nam (od obcine podarjeno) vlecnico na
Lisee.
Bi clovek rekel, da gre za izgubo, ce bil bi mislee,
Bojda se SAPKO zmazal rad bi, Iisee.
Nam s once posiialo na strani turizma je osojne,
r«Jenkrat kar kipi promet turistov iz Postojne.
lz Jame pravijo, da nam prinasajo darove,
liazaj naj vz1memo od eoprnic ocarane domove.
Na obcini bili so se kar v redu fantje,
saj bolj podpirali kakor podirali so erne gradnje.
Od godbe nase kmalu ne dobili bi vee glas,
je moral razvozlati streno eel politicni Parnas.
Za nase malo mesto dovolj otrobov je namleto.
Srecno vo!;cim vam in BRESTU novo leto!
In za Silvester se vesela Cerknica bo zavrtela
v kristalni dvorani novega - nLOPATNIK« motela.

esilna siste
Tako iznenada se je posvetilo v
glavi obc;ma, krajana in samoupravljalca Scjnika, da sc je zbal
za svojc varovalke· Prav gotovo
bo to tisto ta pravo· !deja, mise!
odre5ilna. Pot k usp ehu. Rditev
stolctja, re5itev sistema. Se vee:
sistcmska resitev sistema.
Takole jc razmisljal obbn, krajan in samoupravljalec Sejnik:
»lmamo obcinsko slamom!atilnico in obcinsko otrobovcznico.
Prcden vsi zaintercscrani (in nezainteresirani) mlatilci in otrobovczci p ridejo na vrsto, da bi opravili :;voj e ali tuj e delo, jih ze
caka uelo p ri krajevni slamomlatilnici in krajevni otrobovezn ici.
In, zacuda, najvecknlt morajo t u
mlatiti in vczati podobno, en ako
ali pa kar isti material kot so ga
bill v okviru obcinskc mlatilnovczalne akcije.
P reden se jim odpocije od dviganja utrujena roka in pred~.:n se
polezc prah, zc morajo ponovno
s ccpci na delo v ozedejevsko ali
v tozcdcjevsko slamomlatilnico
in otrobovcznico ·Delati s cc.pci ni

ka inovac1j

preprosto, u trujata pa t udi prah
in zagonctnost pri vezanju otrobov. Prl vsem p a se ta nezgoda,
ua je zrnja le se za ·p ol prgiSca,
saj o bdelujejo najveckrat isti material kot so ga bili popr ej ze v
obc:.lnski in n ato se v krajevni topogled.ni obdelovalnici.
Resitev, lei mu je prevevala v
zaa n:jcm casu .nekoliko zalcrknjeno
duso, pa je bila enostavna, vendar zaradi ckonornsko-tehnicnih
ucinkov inovacija v vsakem smislu te besede: zgraditi centralno
filtersko ·kemo-fizicno preciScevalnico in sortirnico slamomlat ilnega in otroboveznega rnater lala.
Glavna n aloga preciscevalnosortirnega a~:,regata bo prcci!icevanje slarnotvornih in otroboveznih materlalov. Sam agregat pa
bi deloval v osnovi takole: V
sprejemni lijak bi vlagali slamotvorn<.: in otrobovezne materiale.
Te materiale obvezno vlagajo
njihovi pridelov<lJci osebno. Posebcn racunalnik najprcj oceni
ma tt-rial s + (plus) ali- (minus)

glede na razurnljivost in obseg.
V primeru minusa se sprozi poseben mehanizem, ki primerno f·izicno obdela .ustreznega pr i.na!ialca. V prirneru plusa p a vre material v sortirnico, ki s posebno
nalepko zagotovi dostavo preciscenega materiaia v tisto obcinsko, krajevno ali tozdovsko slamomlatilnlco ali otrobovezno obdelovalnico, kjer bo n ajbolje uporabljeno. Tudi pri sortiran ju bo
poseben r acunalnik skrbel za avtomaticno izlocevanje vseh vrst
slame in otrobov, ki so bili ze obdelani, to je, precisceni in sortirani. S tern se bo delo s cepci in
otrobovezenjem zmanjsalo na
najnujnejsi obseg. Pr ihranjena
bosta cas in denar.«
Zakljucil je svoje razmisljanje
obcan, krajan in samoupravljalec Sejnrk, se sladko nasmehnil,
se obrnil na drugo stran in se naprej glasno srnrcal kot velikanski avtomaticni slamo-mlatilni in
otrobovezni agregat, v katerern se
je nekaj zataknilo.

Tole je sislcm otrebovezeuja n a osnovi gomj t ga elaborata

Kakoizlustiti

prav~ga d~ rektor ja

Nima izobrazbe, kar sc mu
vidi in vsi vcmo, da iz nj ega
nc bo nikoli nic.
Izobrazbo na papirju sicer
ima, lahko maha s tcm papirj cm, vendar i:t njega nc bo nikoli nic.

Na delo pride pol ure prepozna. Gospod si lahko vse privosci.
V tovarni strasi. po cele dneve. S eveda, ko pa svojega
dela ni spo sobe n opraviti v
redncm deJovnem casu.

Sklical jc zbor ddavccv. Spd
bulllo mbtili prazno slamo.
Zc spct ni sklical zbora, saj
odloca kar ~am. Du~, p a tak a
S<.lluouprava!

Na pikniku kolektiva se ga
je nacuka l. Je nepoboljsljiv pijanec.
Na pih.niku ga ni bilo. On je
»prcvec pameten«, da bi se
druZil z narni.

PoroCilo j e pripravil na dveh
s tr.m.:h. Zdaj vidite, da j e nepbmcn. Pripravil jc pctdeset
s tran i porocila. Kaze, da ima
clost.i casa, ub adati se s to solata.
Na delavsl:em svetu sc vedno oglasa. Mora vezati otrobe,
ker je poklicen cliskutant.
Na delavskem svetu vedn o
molci, potuhnjcnec stari.
Dajc n aloge s vojim sodelavccm, leer ne zna sam nicesar
uarcdi ti.
Nikomur n e dajc nalog, kcr
s ploh nima pojma, kaj in kako
sc dela.
Ko je na zboru pojasnil sporazurn, so ga delavci zavmilL
Pulitic no j e vprasljiv.
Ko je na zboru p ojasnil sporazum, so ga vsi sprejeli. Seveda, kcr se ga bojijo, rnu samo
kimajo.
Kar naprej potuj e. Seveda,
dncvnice, kilometrina. Doma
pa k ot vemo in znamo.
Kar naprej cepi cloma, n i
cudno, da jc n::tse poslovanje
tako zaplankano.

Na razp.is se je ie spet javil,
saj za drugo dclo tako ali tako
ni sposoben.
Na razpis se ni j a vil; dom issill.
lja\·ec misli, da ea bomo

pro- ;1~i~~~;~~~~~~i
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Ocka, kako tezka pa je ta produktivnost, ki ob stalnem dviganju
stalno pada?
~ : !J.

Mal· iterarni eksikon
NI VSE ZLATO, K.AR SE SVETI - n as.1 scstavlj~na organizacija
zdruzencga dela
DRUSCINA- Brest
KRALJ NA BETAJNOVI - Tovarna pohistva Ccrknica
PREVIHARIMO VIHARJE - Tm·arna ivernih plosc
SRECA NA VASI- Tovarna pohiStva Martinj ak
BOBRI - Tovarna lesnih i.zdelkov Stari trg
IMEL SEM JIH RAD - Tovarna pohistva S tari trg
POD SVOBODNIM SONCEM - Tovarna pohi.:itva Jelka
SAMORASTNIKI- Tovarna oblazinjence;a pohistva
DESETI BRAT - Tovama m ineralnih plosc
TIHOTAPCI - Prodaja
JARA GOSPODA - Skupne dejavnosti
ENAJSTA SOLA POD MOSTOM- kolegij
ZA NARODOV BLAGOR - druzben()-po!itic ne organizacijc
IZZA KONGRESA- sindik:lt
GRIVARJEVI OTROCI - mlaclina
HUZARJI NA POLICI - komt..rciala
GOSPODIN FRANJO - trgovski potnik
K.NJIGA ZA LAHKOl\iiSELNE LJUDI - uradni list
ABECEDARIUM - poslovna politika
PODOBJE IZ SANJ - t.rednjerocni n::tcrt invcsticij
CVET IN SAD - plan in zakljucni ra~.:un
KAM PLOVEMO - sanacijski program
SREcA. V NESRECI - kredit
POGINE NAJ, PES - anuitetc
GRAJSKI PISAR- sestavljalec splosnih aktov
BUKUVCE ZA RAJTENGO - pod:1tki iz AOP
SREcA NA VRVICI - osebni dohodki
TA VESEL! DAN - izplacilni dan
UTOPIJA 4000 - enoten sistcm narrrajevanja na Brestu
MED DVEMA STOLOMA - vodilni ob razpisih
MULE - transport
NAPAKE SLOVENSKEGA PISANJA - stevilni referati
PESMI ZA BRAMBOVCE- poziv na orozne vajc
SUMIJO GOZDOVI DOMACI - gozdno gospouarstvo
TROP BREZ ZVONCEV- n asc gostinstvo
VASK.A KOMANDA- svct krajevne skupnosti
VELIKA GALA PREDSTAVA - nesklepcne skupscine SIS
BALADE IN ROMANCE- delegatsb gradiva
AGlTATOR- »poklicni.« diskutant
BUTALCI- to pa kar sami uganite!

VPRA~ANJE:

Fantje, kaj pa,

ee nam ta kup pade na glavc'l

Kaj je na gomjem napisu narobe?
ODGOVOR: Pravilno slovensko se pge BREZ (ali pa morda tudi
BREST?)

-

.. ...
•
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Temelj koplje Aron, temelj cvrsti,
koplje, rije po zemljoj globoki
koplje v prst pesceno bunker varni
na Golanu, zemljicl predragi.
nKomu stavim hiso to bogata,
hiso belo, zidano - drveno?«
nZase«, Aron sam si odgovarja,
nzase ino za druzino svojo«.
Veje hlad od jezera Nestalca.
megla mokra z Javorniltov diha,
dan pocao;i gasne , noc se dviga
s temnih tal duhtecih in od hriba,
ko se Aron v jami sam zgovarja,
ustavi s c in gleda delo svoje:
~>Tri so stene danes podkopanc,
s tone t ri za mojo belo daco,
jutri dan ponovno se rndil bo,
pridem zjutraj sem v Golan zar;~na
z.,dnji steni temelje izdolbem
z·adnji steni - to bo likof prvi!

TRIKRAT Je se mahnem naj s kopaco,
TRIKRAT vrzem prhko prst iz jame do kolicka bas dospem natanko.
Zjutraj naj zacne se delo jasno,
brez ostankov od danasnje mere,
bolj bo jutri delo mi uspesno«.

•

....
V takih mislih glava mu omahne,
trudna glava, polna misli hudih.
Nic nl cudnega, da Aron zgasne:
dva sta dolga sihta v njem zaspala:
vse dopoldne zakopan v racunih
je na ozdu svojem gospodaril,
vse popoldne s krampom in lopato
temelje za daco si voglaril Spi zdaj, Aron, sladko mirno spavaj!
Ali komaj glava mu zasniva,
sanja Aron tete svetle sanje:
Sarkofag pod njim se rahlo nagne ,
cvrst pokrov kot sapa se zamaje,
ze stoji pred njim Fiimljan postaven.
S helebardo, sulico broneno,
ves odet v bogate svetle sleme,
okovan od cvrstih nog do glave
takele besede rece trezno:
»Kdo si, ki kratis mi vecno spanje?!
Tlsoc let in drugih tisoc zraven
spal ~em tu poslednje svoje sanje;
nic iz zemlje te me ni pregnalo.
cutil pac nad glavo sem oraca,
cutil vole vleci plug cez glavo,
slisal voz tezak po poti mimo
skripati na njivo ino s polja,
vondar nihce ni me v zemlji motil.
Mar zelis me ti od tod pregnati?!«

Mahne Aron prvic, mahne druglc.
c uti mehko prst pod svojim krampom ;
mahne tretjic - kramp grdo odskoci!
Mravlje cuti v prstih vseh desetlh,
bolecina vsega ga presine!

»Vse narobe, d~~agi moj Emonec:
Res delitev ni s e v vscm koncana:
Eni noposredni so proizvajalci,
dtugi smo posredni ne proizvajalci;
vsi smo hkrati dobri In se veckrat slabi dobri v porabi, s labi izvajalci .. .
fnim s o pritika, da s o tehnokrati,
ti nazaj kricijo: Vi ate birokrati!
Vsi se nnvsezadnjc srecamo v Golani,
spremo se, da koncno s kupaj bi garali,
d<-lali za sebe, z drugim drug ob rami.«
»Cudna druzba tvoja, dragi Aron!
Kdo v potoku t i lovi p.ostrvi,
kdo pobira scuke iz Nestalca?«
»Mi vse sami to uredimo, dragi!
Vendar r~d bi nekaj te povprasal:
Kaksno jezero je takrat stalo,
ko ste vi si vikendo zidali
tu, n3 mestu tern, kjer zdaj sediva?«

Kaj sprasujes? Menda ni odteklo
jezero Ne<;talno vam pod zemljo?
Nikdar vee morda se ne povme?«

Luna lc ze svetla izza Bloscka,
lomi zarke blede po parceli.
Temni trije jarki so okviri
temeljev za hiso Jelovico s vetli kamen se v cetrti beli,
kamen gladki, bruseni, oglati .•.

»Ne, kaj takega se ni zgodilo!
Pravijo pa ?daj, da bo zalilo
vse to polje in f.e ono spodai s tern, da bo Emono razsvetlilo
v drugo stran Primorce napojilo .. ·«

Plaho Aron zemljo zdaj odstira,
grebe prst zrahliano okrog skate,
mrzla mu na celo stopi sraqa,
ko pokrov odkrije - sarkofagal

»Prazne marnje! - Kdo ze spet pogreva?
To Rimljanl smo ze pesem pelil
Jaz s em eden tistih bogatasev:
Risal sem in crtal dan za dnevom,
pisal in racunal, diskutiral,
s suznji luknje sem masil, odpi~~al,
dohro sluzil, lepc solde trosil koncno v jezero sem se zaljubil,
vikend lep si tu na rob postavil
mirna leta sem ob njem docakal
in sc pustil tukaj pokopati .•..
To sRmo pristavim: Poleg mene
tu leze se drugi, vsi bogati kaknr pravis danes - tehnokrati:
V!<-!(do ve, P.." noce se izdatl;
kdor bi hotel vodo obdriatl,
pleve melje, prazno slamo mlati!

Pravdi treba je na ljubo reci:
Dolgo Aron ni o smrti mislil:
Leta ze je zivel za zivljcnje
in za zeno, za druzino svoio,
za otroke - in za cilje visje;
7.daj se spomni - luna "P. je skrifa ka.i nekoc ga mati je ucila:
V!'ak, kdor 7.iv je. da se v prah pogrezne,
kdor je mrtev, res da kite zverne
pooustiio pod pritiskom casa,
duh ostane, se po svetu klati.

Kaj ce spomenisko varstvo stare
mP..-;to mene tu ho zdaj kopalo?
Krlai bo moia hisa tukaj stala?
Ali bo se so!nh na mestu starem?
Kaj ce sarkofa!J do sarkofaga
tu lezi na moiem svetu dra!Jem?
Tezko tebi, o zadruznik Aron.!«

. »Kaj si, kdo si, to povej in prime!
s ko;n imam si east disput deliti?
Si patricij nli si plebejec?
Da patrlcij, lice te izdajc,
tla si suzenj - pa orodje tvoje!«

»Ka!ls no jezero? Pres ihajoce!
D:mes je, ze' jutri s amo blato!
Surnji ::;o nam s cul<e ven metali,
dru!':ji so jih pE'!d i, polivali;
Z vinom smo jih potlej zalivali
in dekleta · .. Kaj bi se cvekali!

nBes te Jopi!« vroce mu postane:
s kala cvrsta, t rda in oglata kramp povsod zvoni in odskakuje!
»Bog nebeski, kje je zd1j Iopata?!•<

cudno vendar, Aron se ne pfasi
prednika iz teme sarkofaqa.
Pot obliva pridnega kopaca,
truclno ~P.de na pokrov kamnitni,
nal'lonivsi glavo v roke tezke
tezie misli mil'li kot so roke:
»Zate, Aron moi. ze noc koncana!
Kai bo jutri rekla komunala?
Kaj sosedje bodo klepetali?

res so flas e mimo uses frcale,
v jezi babe z ritjo so mencole,
vendar je nazadnje - le imc ostalo!
- Kaj je zdaj se tebe, sema treba?!«

Daj, povej ti Notranjec bahati,
kam bi sla nocoj, da sva med brati?!cc

Rece Aron zdaj besede take:
»Ave, bratec, ti Rimljan plehnatil
Mar ne ves, da zemlja ta je nasa?
Da v Zadrugo smo se skupaj zbratli
le z namenom, da bi tu kopali,
hisice si lepe pozidali?!
Res parcele s svajo smo zalili,
res sosedu so zaprli vodo,
(sam je kriv, zakaj je ni poplacal),

Nic ni hujsega ga mogel usratil
Pr~budi se Aron ob lopati:
Kam nai pelje svojega Emonca?
Mar v lekarno? Nl se vsa pod streho.
Mar v kino? Ve, da gladiator
vee uzitl<a nudi - navsezadnje sram ga je gostilne - pa mu v stiski
kosarko ponudi! cudna iql\3:
ISKRA : BREST : OLIMPIJA! Cetudi!
TI~O

ZLEZE STAR RIMUAN V KRSTO
MISLI ARON: DR2:1\L Ml BO VRSTO!

Najb ·" veste, ali pa tudi e ...

Kako cudovit material, da se ga temeljito obdela!

- Ob dolgih uradnih in neuraonm
razpravah in pravdah o najprime rnejsem delovnem cas u v Skupnih
dejavnostih je bilo izgubljenega ze
toliko delovnega easa, da bi bilo
koris tneje preziveti ga doma ob konistnejsem de lu . . ·
- V nekaterl h temeljnih organi·
zacijah uvajajo nova merila za nagrajevanje - VZD-3· Baje t emelji
na izsiljevanju in se od vseh dosedanjih najbolje obnese .. .
- Nekaj krajanov iz okoliskih nas elij s e pritozuje, da tovarna ive rk
v Pods krajniku povzroea p reve e ropota. Kako le, saj ropot ne moti nekaterih del avcev v tovarni , da lahko
mirno zadremljejo · . .
- V Tovarni pohistva Cerknica v
teh dneh veekrat prijetno zadls l.
Doma so zdaj koline in se za malice prav lepo prileze (zal v tovarni
s pecena) krvavica . . .
- Zdaj, ko s mo le dobili nekaj
mok rote. spet nismo zadovoljni. Nova s treha t ovarne v Martinjaku kar
pusea in pusea . Le kaj se pritozujejo, saj pusca s treha tudi na najsodobnejsem prizidku osnovne s ole
v Cerknici . . ·
- V Tovarni pohistva Cerknica
menda za vsal,o najmanjso delovno
operacijo zaht evajo posebno skico.
Ko je bilo nekomu te •Skicomanijecc
le dovolj, je sodelavcu, ki jo je zaht eval, narisal natancno skico, kako
se od ide iz tovarne . ..
- Razbu rjamo se, da ni inovacij.
V Tovarni ivernih ploile menda delajo ze iverke z luknjami, tako da
dodatna tehnoloska obdelava v pohistveni industriji nl vee potrebna . ..

- lmamo zelo di namienega potnika. kli je porusil fizl kalno pravilo,
da is to tela ne more bit'i istoeasno
na dveh krajih. Z dakume nt i je dokazal, da je s luzbeno potoval po juznih kraji h nase domovine in istoeasno poslovno kosi I v drugem, moeno oddaljenem l<oncu . ..
- Let osnja investicijska bera je
kar precejsnja. Poleg nekaterih manj
pomembn ih investicij s mo asfalt irali dohode k skoraj vsem tovarnam . . .
- Med partijs kim kongresom, ko
so pov sod visele parti js ke In drzavne zastave, so na naslh gostinskih
ustanovah plapolale nekak~ n e e rnobele · . . Komu na cast ?
- Srednjeroeni program gradnje
in obnove spo rtnih objektov v obcini se je prevesil v drugo polovico; o tem progrnmu je bil izdelan
izerpen in bogat e laborat. Sedaj s mo
ile ve dno samo pri elabor.3tu . ..
- lzdelan je tud i program obnovitve kulturnih domov. ls tocasno
pa je nedavno obnovljeni kult urni
dom na Uncu strahotno zane marje n
in vidno pro:pada ...
- Mnogi ribici In ne rlbici so ob
letosnjih s usnh resili precej rib baje t udi v svoje hladilnike .. .
- Lovske druzine so le to;;nj(l jesen kar te kmovale, kat era bo na
svoj lov povabi la vee uglednih druzb eno-po~it i eni h in drugih delavcev.
Le kaj so nameravale ujeti?
- Neki sodelavec je uredniku nailega glasila ponu jal kar tri sveze
jetrne klobase. da mu ne bi bilo
t reba nap isat i elanka . lme li bi kar

Telefonski pogovor

Gradiva je dovolj , kakilno pa je, hom

p~vedal a ,

ko ga bom predelala.

Gasilske eselojevske vaje
Ta zgod ba, ki jo hos te prehrali
sedaj, jc precej rcsniena.
Pomcmhen moz, ki jc odgovorcn za organ izacijo gasilsko-escloj cvsko-civiln e zasCi tc - druzbc110 sa moza seitnih in drugih podobn ih za dcv v tcmel jni o rganizaciji,
si je zazelel akcijc. Poklical je se
dvil skor..tj enako pom-=:mbna
moza in jima razlozil svoj nacrt.
Dogovor ili so se: jutr i, natanko
pol u re prcd malico bomo opr avili komp lctcn p rcizkus pr ipravlj cnosti in uspdnos ti gasilskih
in os talih n porcdnih cno t p o
novi organizaciji. Venclar, fantj e,
da sc razu memo - nohenih vnaprej snjih o bvestil! Str oga tajna
a kc ija, da bomo ugotovili r esnil:no pripr avlj enost. Organizacij o
smo do lgo s tud ir ali in pripravlja li, mora us pcti.
Naslcdnjega dnc je sircna p resunljivo t.avi jala, da je p rislo
p reccj radovcd nezev pogledat,
kaj sc dogaja. Pa se ni n ic p osebncna. Nasa trojka jc zazgala
»ogcnj«, ki ga jc tr..:ba v super
a kcij i tako j zad usiti. Malo j~
manjk alo, da sc ni zadu.m e den
od njih, ker sc jc »pozar« tako
nezarensko kadil, lc o~nja kljuh
hczanj u n i bilo od nikoder. Ko
j e koncno lc zagorclo, jc pritekel
o d nckod nchodigatr eba, ki je
znal r.wnati I. rocnim gasilnim
apara tom in j e v nckaj sekundah
pogasil s truclo m vznikli ogen j.
»Cc bo sc gorelo, me pa spet
poklit:itc, zdaj grcm n a malico,<<
se je priporoeil strmecim in nekoliko jezn im organizator jcm. Ko
je Sci oa malico, jc tud i povedal
vsem prihajaj ocim, da n i nie nevarncga in naj sc 'l epo vrnejo na
delo ozir orna v menzo. Velika
akcija je hila zakljucena.
Nasi trije organizatorj i so bili
razocar ani in srditi obencm . Prekle ti lcnuhi, cia so vsi tisti, ki hi

m orali pridrveti sem in por-asiti
ogenj, resiti ogrozene, n uditi
prvo p om oc opecenim in sploh
dclova ti kot se gasilcem in tist im
okrog njih s podobi te r vse s kup aj naj e-re k vragu, ko ~e clovek
muci, n a ro d pa vsega sit nima
n obene zavcst i ne vesti vee.
>>Na od:;ovornost z njimi« jc zahtcvJ.l prvi. »Na o d govornost!«
de d r ugi. »Cakajta, cakajta!« reee
t retji, tisti preccj pomemben
m o:l, ki je odgovoren za organizacijo
gasilsk o-eselojevskih . .
itd. zadcv. »Sto zvi:tih cevi! Zdaj
p a zc vern, zPkaj super akcija n i
uspola. Pozabil sem razdelit grad ivo, fwl..kcij e in navod ila o n ovi
or!::aniziranosti. Samo, fantje,
molcimo! Kot j e bila tajn a prip rava n a a kcijo, naj bo tud.i n j en

Tovaris Ropotulc, predsednik
obcinske ko misije za analiza kraj cvnih analiz, se jc t e dni nadvse sproseeno in hrez b remen pocutil. Na repu bliko je poslal obcinsko analiza, v bolnisnico pa
na nekajdnevni pregled svojo zeno. Tako se je lahko z vsem
s rccm in duso posvetil s vojim
skritim konjiekom- brez ob veznosti in n epotrehne dru.Zh ene ali
druge kontrole.
Ne toliko za radi slah e vesti,
predvsem zar adi dohrega vtisa
se sp odohi, da se p ozanim a , kako je z zeno in seveda, k daj se
bo vrnila .
Z razsejanimi in r aztr esenimi
prsti popra ska po telefonski st evilen ici, da hi povprasal ustrezno
zdr avniSko oseho : »Zdravo! Tukaj Ropotulc. Kako jc z njo?
Kdaj I11i jo hoste kaj vrnili?«
Odgovor: 0, zdra vo! Tezko j e
se reci . . . Mi smo se t emeljito
pozah ava li z njo, vendar jo mora ohdelati se nas posehn i strokovni tea m . Scle, ko bomo pretehtali in ocenili vsc njene dohre in slahe plat i, vam jo homo
vrnili. Naj se dodam, da vprasanje prepr ieljivega in opredeljenega sodelovanja med vsemi faktorji sc ni docela razciilceno.
Ropotulc: Mcnda ne mislite,
da sem pretiraval . . . saj vest e,
kje mi slim . ..
Odgovor: Kakor se vzame. N a
nckaterih mestih so stvari izred-

n o obcutljive, ali kakor recemo,
»skodljive, ali kakor r eecmo,
»skakljive«. T ern stvan :m hi morali p r av vi p osvetiti nekoliko vee
pozornos ti, morda t udi vee ostrine, nep osrednosti in samokrit iCnosti.
Ropotulc: Saj se ; a!ite! Saj
sem se potrudil, kolikor scm rnagel! Kaj je vcndar z njo?
Odgovor : Pos teno p ovedano, ni
ravno najboljs:.-.. Na zacetku sicer ka.Ze n ek o sirino in uvodom a
tudi dobro p oznavanje stvari. Potem, ko prides do praver:a jedra,
pa je zadeva doka j suha, ozka
in n epreprieljiva. Sele proti koncu je vse b olj sproscena , zakljueek pa je, cepr av nerad hvalim,
zares izreden, fenom enalen. Sicer
homo lahko dali koncno oceno,
ko jo b odo oh delali in ocenili sc
drugi tovarisi. Torej razumc te,
da je se ne moremo vrniti, saj
b o s tvar trajala dalj casa, ce naj
se tega zahtevnega dela in ocenjevanj a lotijo vsi , ki so " zadevi in v postopku dom a . V glavn cm pa se ne razlikuje od drugih - ni n iti boljsa niti sb.bSa.
Ropotulc: Hud.ici, le kje je vasa t oliko hvaljena morala in et ika? Vid imo se na sodiS.';u ! (Klik !)
Sekretar repuhliSke kom isije
za ana liza ob cinskih analiz zamislje::J.O s pusti slusalko in zamrm ra: »Ta t ovaris si p a najbrZ. n e
h o zaslu:lil pozi tivnc politicnc
ocene.«

zak l j ue~k !«

Viditc, pa zaklj ucck le ni bil eis to tajcn. Pocasi se je r azsir ila novica v svet. K .!r pa ne zelimo sitn m,ti, nc p ovemo, v kateri tem eljni orr;anizaciji se je, priblizno
tako kot jc opisano, p r ipetilo . Vi
pa iz prcvidnost i nckaj casa ne
sprasuj tc o ga silskih akcij ah .
NOVOLE TNI OTROBNIK. Pr azno slaLlO so ml at ili in otrob e
VC7.a li : Bozo LEVEC, Danilo MLI·
NAR, Janez PRAPROTNIK in
Zdra vko ZABUKOVEC.
Nekaj otrobov so prispevali Ste·
fan BOGOVclc, Vojko HARMEL,
Miha SEPEC in Viktor ZNIDARSIC·
Celotni pr occs so cr aficno opremili Bozo KOS, J oze sKRLJ in
Z dravko ZABUKOVEC.
Glavni in odgovorni otrobovezcc
Bozo LEVEC.
Slamo je skupaj zme tal MIRO
LESKOVEC.
V snope j o ie povezala in ~ e n amnozila ZELEZNisKA TISKARNA v Ljubljani.

Vsaka podobnos' z vailo d elegacijo je zgolj nakljucna

rejenega urednika , ee bi za vsak
napis ani sestavek dobil koline ...
- Sicer pa so nam pr av povsod,
kjer smo povprasali, kaj je bilo
pri nji h letos smes nega ali pa takega, kar zasluzi kritiko, na vse pretege zatrjevali, da prav nic in da
nadvse resno delajo in samouprav·
ljajo ...

Nekaj
slovenskih
pregovorov
Dobro blago se samo hvali - nasa
propaganda
Sita vrana lacni ne verjame - so·
lida rnost med temeljnimi organ:zacijami
Vsak je svoj e srece kovac - s istemi nagrajevanja po teme ljnih organlzacijah
Molk je zlato - kandidaci js ki zbor
delavcev
Kdo r molci, desetim odgovorl - ne·
napisani sestavki za Bre stov ob·
zornik
Vrana vrani oci ne izkljuje - disciplins ka ko mis ija
Vsak berac svojo malho hvali - na:.a poroeila o opravljenem delu
Dobr.a vaga v nebesa pomaga - oblikovanje analitiene ocene delovnih mest
Laz ima kratke noge - porocilo o
sluzbenem potovanju (ce imate
strogega vodjo! )
Rana ura - zlata ural - prva jut ranja kava (v nasem bifeju)
Kdor prosi, zlata usta nosi - delovni prog rami samoupravnih interesnih in krajevnih skupnosti
Povsod je lepo, a doma je najlepse
- gostins ke ustanove v nasi obeini
Kdor s s rcem da , dvakrat da - samoprispevek za izgradnjo sols kih
objektov
Kjer se osel valja, dlako pusti
t uristi ob Cerkniilkem jezeru

Pistolce gor,
pistolce dol ...
Za p otrebc druzbene samozascitc v nasi delovni or <?;a nizacij i
je hilo nar occnih pet p iStol.
Lepo omo tano je Slovenijasport
to »kanonado« poslal na Brcstov
naslov. V ckspeditu tovar iSicc pac
niso vedele, kam bi z zadevo in
so j o po kurirski po ti poslalc v
Tovarno poh istva Star i trg.
Ker n a ovojih ni pisalo, kaj se
v n jih sk r iva, so dva dni stali
prcd t ekfonsko ccntralo te tcmeljne organizacijc. N azadnjc je
tajnik narocil tclefonistki, n aj na·
r oci v s kladiScu, da odnescjo te
»vijakc«.
Koni:no so eno le odprli in ugotovili , da v n jcm niso vij..tki,
tcmvec naj sodohnejse pistole.
Tako j e »ka nonada« p o ovink ih lc priS!a nazaj - v prave r oke· Pa naj sc kdo r ece, da Star ot dani niso postenj aki!
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Besedo imajo predsedniki nasih delavskih svetov
Marjan Ku sic, predsednik skup·
nega delavskega sveta
Po sprejetju nove ustave, se
bolje pa po sprejetju zakona o
zdruzenem delu, se je dokoncno
utrdilo prepricanje, da brez dobrega in doslednega opravljanja
delovnih obveznosti ni dobrega
samoupravljanja in da brez dobrega samoupravljanja ni dobrega poslovanja.
Zavoljo tega je bilo celotno letosnje delovanje vseh samoupravnih organov na Brestu usmerjeno k uresnicevanju dolocil zakona o zdruzenem del u.
Komisije po temeljnih organizacijah, pa tudi koordinacijska
komisija in strokovne sluZbe so
dosedanje sporazume zvecine le
dopolnjevale, nekatere zadeve pa
je bilo potrebno v skladu z zakonom urediti na novo. Zato je
bilo dela veliko, se posebej, ker
smo pripr avljali pet sporazumov
o:
- zdruzevanju dela delavcev v
TOZD oziroma v delovno skupnost ,
- sprcmembah v organiziranju delovne organizacije,
- zdruzitvi v delovno organizacijo,
- razporcditcv sredstev, pravic in obveznosti in se statute
temeljnih organizacij oziroma de-

'i .·:;:..,
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lovne skupnosti, o cemer smo odlocali na referendumu 27. decembra.
K temu naj dodamo, da smo
dopolnili tudi samoupravni sporazum o stanovan jskih zadevah.
Dopolitve so se nanasale na
ustanovitev in delovanj e stanovanjske zadruge, ki nejevernim
Toma:Zem ze ka:Ze uspehe. Seveda so omenjene le glavne znacilnosti delovanja samoupravnih organov, ker v tern kratkem zapisu ni mogoce nanizati vsega.
Kmalu po novem letu bomo obravnavali samoupravni sporazum
o medsebojnih razmerjih, ob cemer bo zopet potrebno sodelovanjc vseh zaposlenih. Ob tern bi
rad dodal, naj bi bilo sodelovanje vseh zaposlenih resnicno sodelovanje, saj gre pri tern za nas
boljsi jutri in ne za obrabljeno
frazo.
ze v pripravi aktov, se bolj pa,
ko so bili le-ti v javni razpravi,
so se skoraj vse pripombe nanasale na neposredno in vsakodnevno· uresnicevanje le-teh v
praksi.
To pomeni, da bomo morali
v prihodnje vee pozornosti posveti ti boljsi in smotrnejsi organizaciji dela med posameznimi
tcmeljnimi organizacijami, pa
tudi v odnosih med njimi in
Skupnimi dejavnostmi.
Na koncu bi rad zazelel vsem
delavcem Bresta zdravo in uspesno novo leta 1979 z zeljo, da bi
se naprej dobra gospodarili.

JO.ZE BAVEC, predsednik delavskega sveta Tovarne pohistva
Cerknica.
SamoupraVInO dogajanje je bilo
·letos v nasi temeljni organizaciji
dokaj razgibano i n zanimivo. Delavski svet j e imel deset rednih
in sest izrednih sej. Udelezba na
sejah je bila zadovoljiva, ce upostevamo, da j e v nasi temeljni
organ.izaciji precej delavcev -

vozacev; tezave pa je povzrocalo
t.udi delo v vee izmenah.

<

I
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Na sejah smo obravnavali nove
samoupravne sporazume, plan in
druga sprotna vprasanja. Mislim,
da so delegati na vseh sejah
aktivno sodelovali in dobra zastopa:li delavce, ki so jih izvolili.
Vsa vprasanja smo obravnavali
5proti, mnenja .in staliSea delegatov so bila koostru.Mivna, uresni·
cevanje sprejetih sklepov ps
skrtm.o nadzorovano.
Cez vse leto je bi.lo v :teiiscu
razprav uresnicevanje zahtev zakona o zdruzenem delu in iz njega izhajajocih aktov.
Snov, ki smo jo obravnavali na
sejah , je bila zanimiva in raznoLika, ker je bilo poleg druzbenih
sprememb dovolj problemov tudi
v proizvodnji, saj je delna rekonstrukcija tovarne prav sedaj v
polnem teku. Pr-ecej razprav je
bilo v zvezi z vecjo produk.tivnos.tjo dela, oseb.nih dohodkov, s
tern v zvez.i pa .tudi o varovan ju
pravic dela'Vca. Pri tern smo ugotovili, da se je letos produktiv
nost neko.liko povecala (okoli 5
odstatkov), vendar je gled.e na to,
da -so stroji jn op-rema precej
izSitroseni, rezu!Jtat zadovoljiv.
Osebni dohodki -so med letom
rastli skladno s produktivnostjo,
dosegaliljem p'lan a in prodajo nasih tizdelkov.
V blimji prihodnosti moramo
bi:ti kos problemom, Jci n~m jih
nalaga rekons-tTUkcija tovarne,
izpeljati moramo nov sis.tem n!lgrajevanja, .( toni sam_o VJ?~as~Je
nase temeljne orgaruzaClje, aiD·
pak vsega Bresta), ·poleg tega n as
caka 'Spremernba proizvodnega
programa, ki bo zahreval od I).as
kar najvecja prizadevanja v tehnoloSk.em in organizacijskem pogledu. Vzporedno s tern pa si bomo morali ·pr.iQ:adevati stalno
rast produkitivnosti in i:z;boljsevanje pogojev dela 'in kat posledico za dvig osebnega standarda
vsakega delavca v nasi delovni
organizaciji.
z zeljo, da bodo nasi napori
rodili sadove, zelim vsem delovnim ljudem Bresta srecno ter
delovnih in osebnih uspehov polno novo leta!

zahtevno in razgibano. Pojavljajo pa se vedno nove naloge, ki
jib skusamo po svojih moceh
cimbolje izpeljati in tako prispevati k Cimboljsem dograjevanju
samoupravnega sistema.
Vendar je tezko ocenjevati delo delavskega sveta; laze ga ocenjujejo in bolj kriticno gledajo
drugi clani kolektiva. Mislim, da
delegatski sistem in obveseanje
v njem nista se povsem zaiivela
in je zato tudi delo samoupravnih organov tezje. To je opaziti
najbolj tedaj, ko sprejemamo
razlicne samoupravne akte. Ciani
kolektiva se premalo poglobijo v
gradivo in zato tudi v razpravo,
da bi stvari lahko razcistili pred
sprejetjem splosnega akta.
Mnogo samoupravnih sporazumov je bilo treba obravnavati
in sprejeti. Vprasujem se, ali
smo vse te sporazume resnicno
razumeli in jih sprejeli po svojem prepricanju. Ali smo v organih upr avljanja k ot delegati izrazili svojo voljo ali voljo in zahteve volilcev? Dostikrat se pred
nas vse postavlja vprasanj e: kako
naj se odlocam, kako naj se opredelim za neko novost, ce pa ne
vern, zakaj je sploh potrebna.
Prav gotovo samoupravljalec ni
tisti, ki neutrudno kima in dviga
roko brez pripomb, ali pa t isti,
ki ima na »privatnih« sestankih
mnogo povedati, ko pa bi moral
govoriti, molci.
Mnogo je bilo ze besed o obvescanju. Vendar mislim, da se
niso vse informacije pravocasne,
jasne, kratke, ki bi omogocale
delegatom samoupravnih organov nedvoumne opredelitve in
stali.sca.
Ko ocenjujem samoupravljanje
v nasi temeljni organizaciji letos,
menim, da je bilo zadovoljivo,
trudili pa se bomo, da bomo se
v naprej resevali vse n aloge, ki
bodo pred nami. V novem letu
zelim kolektivu uspesno poslovanje, delavskim svetom in drugim
organom upravljanja pa veliko
uspesnega dela.
VINKO URBAS, predsednik deIavskega sveta Tovarne ivernih
plosc
Delo nasega delavskega sveta
in ostalih samoupravnih organov
je v nasem mandatnem obdobju
kar zivahno. V Tovarni ivernih
plosc samo enkrat delavski svet
ni bil sklepcen; vzrok temu pa
je stiriizmensko delo, zato je tezje dobiti delegate iz vseh temeljnih enot.

MIRO HITI, predsednik delavskega sveta Tovarne pohistva
Martinjak
Delo samoupravnih organov je
bilo v letu, ki se izteka, precej
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Seveda se posamezniki razlikujejo v svoji aktivnosti, tako kat
povsod. Najbolj se zanimajo za
tiste tocke dnevnega reda, ki zadevajo neposredno zivljenje v delovni organizaciji, manj pa za
razlicne samoupr avne sporazume, ceprav le-ti daljnosezno vplivajo.
Veliko dela ima pri nas tudi
kadrovska komisija, ki se neprestano bori s pomanjkanjem kadrov. Vzrok za pomanjkanje kadrov je nepopularno stiriizmensko delo in gotovo tudi osebni
dohodki, ki so glede na druge delovne organizacije in glede na pogoje dela pod povprecjem.
Med najpomembnejse prihodnje naloge nedvomno sodita razvijanje samoupravljanja in ohra-

nitev proizvodnje v skladu s pianom. Pri tern imamo tezave predvsem zaradi pomanjkanja surovin, zaradi dolgih dobavnih rokov
za rezervne dele iz tujine, pa tudi zaradi neodgovornosti posameznikov. Prevec je zastojev, izboljsati pa bomo morali tudi organizacijo in vodenje vzdrzevan j a. Narediti bomo morali razlike med tistimi, ki delajo in tistimi ki ne, kajti uravnilovka
zmanjsuje voljo do dela.
Ceprav sem nastel samo nekaj
nalog, vidimo, da nas caka se
mnogo dela. Prav zato zelim vsem
uspesno in srecno novo leto.
STEFAN DAJ{;, namestnik
predsednika delavskega sveta Tovarne lesnih izdeikov
Leta se bliza h koncu in taka
ze lahko ocenimo nase delo v
tern letu. Uspehe poslovanja lahko prika:Zemo s stevilkami in
nam je vse jasno, drugace pa je
z delom v samoupravnih organih
in v druZbeno-politicnih organizacijah, saj tega dela ne moreroo vrednotiti s stevilkami ali z
naprej pripravljenimi modeli.

Zakon o zdruzenem delu, ki
smo ga sprejeli in ki ga ravno
sedaj prenasamo v samoupravne sporazume oziroma akte, nam
daje pravico oziroma nas zadolzuje, da z vsemi sredstvi gospodarimo sami. To pomeni, da mora biti vsak clan nase delovne
skupnosti seznanjen, kako se bomo samoupravno oblikovali, kako bom o ustvarjena sredstva delili in kam bodo porabljena.
Zato je dolznost vsakega posameznika, da se sam zanima o
delitvi sredstev in prispeva vse
svoje sposobnosti, da bo njegov
trud cim bolj smotrno izkoriscen. Zato bi moral vsak delavec
poznati gradiva, ki so na voljo in
prebrati informacije 0 nasih
uspehih in neuspehih. Sarno taka
pripravljen bo lahko pravilno octlocal.
Ce pogledamo delo samoupravnih organov v nasi temeljni organizaciji, ugot ovimo, da je njihova delo skladno z zakonom o
zdruienem delu. S tern pa ne
troim, da je vse v najlepsem redu
in da ni nobenih pomanjkljivosti.
Ne moremo biti zadovoljni, ker
nekat ere stvari tecejo prepocasi,
posamezne sluzbe v skut>nih dejavnostih zavlacujejo delo, ceprav so bile nanj opozorjene ze
v zacetku leta pa stvari se zdaj
niso do konca urejene. To se v
prihodnje ne bi smelo dogajati.
Samoupravna gradiva so p reobsezna ali pa napisana taka uceno, da jih povprecni samoupravl ialec ne more razumeti. Zato se
d.elegat tudi ne more posvetovati
z drugimi delavci in zato ne more
pravilno odlocati v njihovem
imenu. Mislim, da bi morali pri
tern se marsikaj spremeniti; treba bo organizirati seminarje za
delegate, kjer se bodo izobrazevali in povedali o svojih tezavah.
U~odna je ugotovitev, da je v
nasi temeljni organizaciji delavska kontrola nasla svoje mesto
in zacela aktivno delati. Tako je
letos uspesno resevala vee prinlf:"TOV. Led je torej prebit, zace•ck storjen; vendar zdaj ne
smemo biti samo zadovolj ni,
temvec si prizadevati, da b o delavska kontrola povsod prisotna

in da bo sproti opozarjala na nase nepravilnosti.
Samoupravljanje je nas druibeni sistem, zato ga moramo sami oblikovati in se u citi ob lastnih neuspehih in uspehih. Zato
moramo zakon o zdruzenem delu tudi v prihodnje dosledno upostevati in na tej osnovi krepiti
nase samoupravljanje.
Ob tej priloznosti zelim vsem
delovnim ljudem mnogo uspeha
v novem letu.

PETER KRASEVEC - pred·
sednik delavskega sveta Tovarne
oblazinjenega pohistva.
Pred letom d.ni smo se iz Tovarne pohistva Mai\t.i njak preselili v nove proizvodne prostore za
tapetnis.tvo v Podskrajnik. V novo
tovarno S'ta je preselila ·tudi oddelek za polyuretan, ki je bil
pred tern v Cerknici in pa oddelek za razrez iprena z Rakeka.
V novih pogojih dela je nastala
n:otn~st za novo temeljno orga·
nlZaCI!JO, ceprav SIDO formalno se
vedno Tovarna pohHtva Martinjak. S preselitvijo smo se pre·
vee oddaljili od matiCn.e tovarne,
pa tudi posamezna vprasanja, ki
so se poj avljala zaradi specificnosti proizvodnje, so samo nasa.
To so biE glavni vz·rolci, da smo
29. maja letos oprav.i li volitve v
zacasne organe upravljanja, k:i
naj bi ostali do konstituiranja
nove 1emeljne organizacije.
Delavski svet je takoj zacel s
svojim delom in se je sestal ze v
zacet:ku junija. Ce na kratko ocemmo delovanje samoupravnih
organov, velja reci, da so nekateri
delali dobro, lahko pa trdimo, da
je imela najvec dela osnovna organizacija s.indikata, ki je svojo
nalogo dokaj soJi.dno opravila.
Ugotavljamo pa, da nekaterih
samoupravnih organov ni bilo cuti.ti, ali pa vefiiko premalo.
Z uveljavljanjem delegatskega
sistema so se vedno tefuve. Pri
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tern mislim predvsem na obvcscanje, ki se ni dovolj uCinkovito,
pa tudi gradiva so za poprecnega
delavca prevec zapletena in preobsirna. Teh stvaori ne znamo naredilti enostavno in ·k ratko.
Misiim, da smo se v tern kratkem CaSU veJ1,k o naucili .i n bomo
v prihodnjem Jetu znali vse to
kor.istno uporabiti. Osnovna nasa
naloga pa bo, doseg.aH pozitivne
gospodarske rezultate; zato si
bodo moralli vse komisije in ostali samoupravni organi se bolj prizad evati, da bomo dosegali plane
in uspesno iz:polnili vse naloge,
ki si iih bomo zastavili ter skrbelf tudi za dobre medsebojne adnose.
V letu 1979 zelim vsem Brestovcem dosti delovnih uspehov in
osebne srece.
ANA KOGEJPREDSEDNICA DELAVSKEGA
SVETA SKUPNIH DEJAVNOSTI
Tudi delavski svet Skupnih dejavnosti je imel v tern letu precej dela, saj smo se sestali sestnajstkrat. Poleg stalnih dolznosti
in obveznosti, ki jib ima delavski svet, smo obravnavali tudi
stevilne samoupravne akte, ki so
osnova za prihodnje razvijanje
(Konec na 8. strani)
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Besedo imajo predsedniki
nasih delavskih svetov
(Nadaljevanje s 7. strani)
samoupravnega sistema. Za resno in ucinkovito delo je zelo po·
membno, da je gradivo dobro
pripravljeno in posredovano pravocasno. Sicer se seje zavlecejo
in tudi u cinek ni taksen kot bi
moral biti.

Tudi ostali organi upravljanja
so se morali veckrat sestati, posebno se svet za osebne dohodke zaradi novega nacina nagrajevanja po delu.
Za prihodnje leto, v katerem
se bo iztekel tudi nas mandat,
nalaga novi statut delavskemu
svetu se nekaj novih obveznosti.

Se naprej pa se bomo morali potruditi vsi, da zakon o zdruienem delu ne bo samo zakon, amzak da bo za2ivel v svoji pravi
vsebini.
Naj izkoristim to prilomost,
da zazelim vsem delavcem Bresta mnogo delovnih uspehov v
novem letu in dosti srece v osebnem zivljenju.
STANKO TRUDEN, predsednik
delavskega sveta Tovarne pohi·
stva Stari trg.
Lahko recem, da sem z delom
nasih organov upravljanja na
splosno zadovo}jen, pa naj si bo
z delavskim svetom, osnovno organizacijo sindi.kata in drugimi
organi. Marda bi le za delavsko
korntrolo lahko rekel, da ne more
za2iveti tako kot bi bilo treba.
Ne vern, zakaj, toda nikjer ne
more zaZiveti v talco polni meri
kot ostali organi. Menim, da bi
bilo treba v p-rihodnje temu organu posvetiti vee pozomosti.
Ce pa primerjam sedanje delo
ru-ganov v samoupravljanju z nekaj leti nazaj, victim velik napredek. To lahko pripiSemo samo
nasemu nenehnemu prizadevanju
za izboljsanje nasega samoupravnega sistema, tako da ga prilagajamo nasemu delovnemu cloveku. Pri tem je veliko narejenega v Brestu samem, v •krajevni
slrupnosti in v obcin~ kot celoti.
Danes lahko reeemo, da je vsak
dellavec samoupravljalec - vosredno ali neposredno.

v nasi •temelj-ni organizaciji je
skoraj vsak dr.ugi delavec delegat in je zastopan v razlicnih
organih in delegacijah zd.ruienega dela •ter v samoupravnih interesnih skupnostih. Zato morajo
delegati imeti nenehne stike s sodelavci, da prena:Sajo njihova stalisca v svoje delegacije. Pri nas
delavci zelijo, da vsaj enkrat na
mesec na zboru delavcev javno
·povedo o svojem delu. Na take
zbore gledam pozitivno, zelel pa
bi, da bi prenesli nanje tudi vse
sklepe sarmoupravnih organov,
saj bomo le taka nase samoupravljanje prJblliali delovnemu cloveku in nam bo se bolj zaupal.
Mislim, da bl bilo 1reba v prihodnje bolj skorbeti za izobr.aZevanje delegatov, saj nenehno
s.preminjanje nasega sarooupravnega sistema 1erja tudi zanje, ki
je pogoj za uspesno delo vseh
orga!llov.
Na s.plo5no pa menim, da se
je letosnje leta zakljueilo dokaj
uspe5no, kar je .posledica na§ega
dela. Na trliSeu smo z nasimi izdelki uspeli, zato 'lahko z velikim
optimizmom stopamo v novo
leto. Ne smemo pa se sedaj ustaviti; se naprej si IDOTamo pdzadevati v vseh samoupravnih organih, da si ustva.rjamo eim lepse zivljenje, kajti zadovoljiti delavca je nas cillj.
Vsem delega.tom, ki so kjerkoli zastopani v nasem BRESTU
pa ltudi v.sem ostalim delavce~
zelimo uspesno leto 1979.

Novoletna kramljanja
Ob novem letu radi pokramljamo med seboj o vsemogocem; o
tem, kaj in kako smo delali, o sodelavcib, o na§ih kuvertab, o uspehih,
ki smo jib dosegli sami ali skupaj v kolektivu, o teiavab, s katerimi
smo se ubadali, o nasib skupnih in posamiCnih zeljab ter hotenjib ...
0 vseh teh in drugib zadevah so se nasi sodelavci pogovarjali z nekaterimi Brestovimi delavci. Prisluhnimo jim!
V Tovarni pohistva Cerknica
smo se pogovarjali z Danico Rupar, vodjo raeunske stuzbe in z
Janezom Peckom, rezervnim delavcem v II. strojni.
Kako ocenjujes poslovanje nase temeljne organizacije v letu,
ld se izteka?
Rupar: Mislim, da je bilo letosnje poslovno obdobje dokaj
uspesno. Kljub nekaterim tezavam smo vseskozi izpolnjevali
zadane naloge in jih sproti resevali. Odraz tega so bill tudi visji
osebni dohodki, poveCala se je
produktivnost, prodaja. . . in
uspeh ni izostal. Da pa bi bilo
poslovanje v prihodnje se bolj
u spesno, se moramo zavedati, da
je za to potrebno se veliko skupnega dela in iskanj naj ustreznej-

sih poti ter podpore vsem neposrednim teznjam v nasem kolektivu.
Pecek: 0 nasem poslovanju nimam pripomb. Menim pa, da samoupravljanje se ni dovolj zazivelo. Vzrokov za to je vee. Eden
od glavnih je premajhna zainteresiranost posameznikov. Skoraj
vedno je premalo casa za teme-

ljito razlago gradiv, o katerih
naj bi odlocali.
Kaksno je tvoje mnenje o vlaganjib Bresta v nove proizvodnje?
Rupar: Na to bi tezko odgovorila, ker sem premalo seznanjena. Menim pa, da je vsako vlaganje v doloeeno proizvodnjo, ce
le-ta opravici vlozena sredstva,
upraviceno in koristno, obenem
pa tudi prispevek k napredku kolektiva ter druzbe kot celote.
Pecek: Men im, da pravilno viagame v nove proizvodnje; na prim er v tovarno mineralnih plosc.
Ne smemo pa zanemarjati dosedanjih kapacitet, ki jih je treba sproti nadomescati in modernizirati, tako da neposrednega
proizvajalca razbremenimo napornega fizienega dela.
Kaksne so tvoje zelje v novem
letu?
Rupar: :l:elje v novem letu?
Kot vsi mladi.
Delovnemu kolektivu zelim v
novem letu se veliko poslovnih
uspehov.
Pecek: Najbolj si seveda zelim zdravja v drufini, kot clan

delovne skupnosti pa se vee delovnih uspehov.
VIKTOR RUPAR- skladiScnik.
gotovib izdelkov v Tovarni pohiStva Jelka.
Letos je bila proizvodnja kar
uspesna, saj smo na.redili mnogo
vee kot v preteklem letu. Tudi
kvalliteta se je precej izbolj5ala.
Ce ocenjujem proizvodnjo kot
uspe5no, pa za prodajo tega ne bi
mogel trdilti. Zaloge so porasle
kljub pricakovanju, da se bodo
zmanjsale. Mis.lim, da nismo
imeli najboljsega proizvodnega
programa. Po plitvih elementil1
programa ZALA skoraj ni povprasevanja, teh pa smo naredili kar
precej.
Kot skladiseni-k me zelo moti,
da :imamo pohistvo skladiseeno v
sedmih skladisCih. Tudi stroski
za taksno skladiseenje niso majhni. Delo v skladiseu je zelo naporno, ker nim amo vilicarja in
vse delamo rocno. Mislim, da
(Nadaljevanje na 9. strani)

Vsi predsedniki nasih delavskih svetov predsedstva na skupnem
zasedanju

Premalo s elovanja
SESTAL SE JE UREDNISKI SVET NASEGA
GLASILA
Nedavno se je v novi sestavi zbral na svoji prvi seji uredniSki svet
- drufbeni organ upravljanja. Osnovni namen tega organa je, da
zagotovi vpliv siriie druzbene skupnosti na oblikovanje vsebinske
podobe nasega glasila.
Potem, ko se je svet konstituiral (njegov novi predscdnik jc
Zdravko Zabukovec delegat
stalnih sodelavcev), se je zadrlaJ
predvsem ob porocilu o delu uredniskega odbora in o njegovem
uresnicevanju temeljne vsebinske
zasnove.
Porocilo je nadrobno nanizalo
predvsem tezave, ki jih ima uredniski odbor pri uresnicevanju temeljne vsebinske zasnove. Pri
tern velja poudariti predvsem
premajhno razumevanje oziroma
neodvisnost pri nekaterih strokovnih sluzbah in v nekaterih temeljnih organizacijah ter - kar
posebej preseneca- pri vods tvih
druibenopolitienih organizacij v
nasi delovni organizaciji.
Zato je iz nekaterih temeljnih
organizacij in s posameznih podrocij premalo informacij. Gre
zlasti za kadrovsko, stipendijsko
in stanovanjsko politiko, politiko in organizacijo nabave, nove
izdelke, sisteme in probleme nagrajevanja, organizacijska vprasanja, kriticna stalisca drufbenopoliticnih organizacij do posameznih pojavov v kolektivu, medsebojne delovne in cloveske odnose,
moralno-eticne vrednote delavca
- samoupravljalca, premalo kriticnosti in polemicnosti .. .
Uredniski svet je v celoti ugodno ocenil delo in prizadevanja
uredniskega odbora pri uresnicevanju temeljne vsebinske zasnove, pa tudi staliSc in pripo-

Novi urednisld svet Brestovega obzornika se je konstituiral

rocil prejsnjega uredniSkega sveta.
Posebej je beseda tekla o prilogi OBZORNIK za oboane; idcja o izdajanju obcinske priloge
je predvsem zaradi kadrovskih
tezav (tezko je dobiti delovno
skupino pisocih !judi, ki bi se
sistematicno ukvarjali z obvescanjem) padla v vodo; druibenopoliticne organizacije se o zadevi niso izrekle; zastavljeno delo
obcinskega INDOK centra je zamrlo; strokovne sluibe SIS se
premalo zavedajo odgovornosti v
zvezi z obvescanjem; zamisel o
izdajanju priloge v okviru Ljubljanskega dnevnika je v povojih.
Zato naj Brestov obzornik se
naprej izdaja to prilogo, k u rcjanju in sodelovanju pa naj pritegne se ostale zainteresirane p redstavnike druzbeno-politicnih
organizacij, samoupravnih inter esnih in krajevnih skupnosti ter
skupscine obcine; medsebojne
pravice in obveznosti med njimi
in Brestovim obzornikom pa naj
uredi s posebnim sporazumom.
Naj sklenemo: uredniSki svet
je ugodno ocenil prizadevanja
uredniskega odbora, obenem pa
poudaril dolZnost vseh Brestovih
delavcev in drugib obeanov, zlasti tistih, ki imajo na voljo pomembnejse informacije, da posvetijo vee pozornosti in podpore vsem organiziranim oblikam
obvescanja.
B. Levee
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lektiv na Brestu. Omenil bi same nekatere.
Ob preselitvi v nove prostore
je prislo do zdruzevanja treh razlienih kolektivov. Od tod tudi precej tezav na podrocju organiziranosti, zlasti v proizvodnji. Zaradi posebnega poloZaja nase delovne enote je bilo tudi nekaj tezav na podrocju samoupravljanja in odlocanja. Ubadali smo se
tudi s produktivnostjo, vendar bi
se morali o tern zavedati, da nasa tehnologija zahteva precej fizicnega dela. Vecina zaposlenih
je zensk, pogoji dela pa niso najboljsi, kar povzroca precej odsotnosti z deJa. Pa vendar smo imeli
najveeje tezave zaradi pomanjkanja prostorov, predvsem skladise.
Lahk.o reeem, da smo veliko tezav resili, ne pa se vseh. Ce Sarno primerjamo zacetek in konec

Novoletna kramljanja
(Nadaljevanje z 8. strani)
bomo morali tudi na to kmalu
misliti, saj bi tak.o bolje izlkoristili skladisene prostore.
Letos smo nabavili nekaj novih
strojev, asfaltirali si dostop do
tovarne, p;rJpravljamo pa se tudi
na izgradnjo kotlovnice. Napredek je viden, kljub temu pa se
b ojim, da se vedno prepoeasi sled.imo razvoju tehnologije po svetu. Zakaj pridne roke so premalo
za danasnji razvoj. Ne trdim, pa,
da nimamo tudi v intenzivnosti
deJa se nekaj rezerv.

:Z.a prihodnje J.eto bi si predvsem zelel, da bi proizvajali t~k
sen program, ki bJ si hitro nasel
kupca. Mislim, da je ves kolektiv
pripravljen se bolj kot doslej zagrabiti za delo, da bomo proizvodnjo se poveeali in s tern ustva'l"ili vee dohodka za •skupne potrebe in tudi za osebne dohodke.
P.rieakujem, da bomo zgradili
energets-ko postajo, si s 1:em zagotovili normalno ogrevanje in tudi
ostalo prepotrebno energijo. Tudi
izgradnja vratarnice je nujna.
Upam, da bodo sredstva tudi za
kaksen novi .stroj.
Predvsem pa si zelim, da bi bil
zdrav in da bi bilo prihod!Ilje lffio
vsaj tako kot je bilo letosnje.
Zetim, da bi se s sodelavci tudi
v prihodnje dobro •r azumeli in tako bomo lahko prebrodili tudi
prihodnje Jeto.
JOZE PRIMOZIC, delavec v
montaii Tovarne pohistva Jelka
Kljub vsem tciavam, ki so nas
spremljale letos, moramo biti se
ka•r zadovoljni. Kot delegat delavskega sveta ocenjujem, da
nam je tudi samoupravljanje nekoli'ko priSlo v kri. Njmamo vee
tezav z nesklepenostjo in tudi
razprave na sestankih delavskega

sveta so postaae karr zivahne. ~e
vedno pa so tezave z gra-divi, posebno z Taz.nimi samoupravnipri
sporazumi, ki so tako obSirni in
zapleteni, da j:ih je tezko !razumeti. Ce bi h<Ytel vsa gradiva, s
.katerimi naj bi bil seznanjen delegat delavs.kega sveta, vsaj prebrati bi bili dnevi prekratki.
Dobri predlogi delegatov vedno naj d ejo pravo m esto. Veasih
pa je tezko kaj reCi, saj je dosti
zadev resenih ze z zakoni.

.

:

-~~...:..;:-.....___

-

- ·-

~- -

- ... -

v pro.irz;vodnji se vecina delavcev zoo:-es trudi, da bi proizvedli
cim vee, so pa tudi taki, ki jim
je za proizvodnjo malo maT. Ana
sreeo je takih malo in bodo morali s:prevideti, da se morajo po·dredJti veeini, sicer zanje ne bo
mesta v kolekrtivu.
Mislim, da smo kar dobro delali, Cep!rav ne trdim, da smo izkoristili prav vse momosti. Tudi
kvali:teta izdelkov se je izboljsala.
v zacetku leta je billo precej tezav z nabavo, a pozneje se je tudi
ta se kar utekla in nimamo kaksnih posebnih tezav.
Za prihodnje leto bi zelel, da
bi nekoliko modernizirali montaio. Tudi na izboljsanje delovnih pogojev bomo morali misliti,
zakaj zavedati se moramo, da
homo pri takih delovnih pogojih,
kjer so tezka fiziena dela, ropot,
prah in skodlj.iv.i hlapi, imeli eedalje vee iztrosenih delavcev in
invalidov. Tudi proizvodnja ne bo
mog.Ja biti uspesna na zastarelih
strojih, zato je obnova v proizvodnji pohistva nujna. Upam, da
bomo dobro izbrali proizvodni
program, da ga borne lahko kvalitetmo p:roizvajali in ·t udi prodali.
Moja najvecja osebna zelja je,
da bi bi•l zd'I'av in da bi lahko
normalno delal ter da bi tudi na
JELKI in v celotnem BRESTU
bilo delo uspe~no. Mlaj@ delavci
pa naj zacnejo razmisljati o tern,
da z leti delovna zmomost pada
in moramo star ejsi delavci vlagati vee ~truda in naporov za iste
rezultate.
Ivan Skrlj - popravljac izdelkov v Tovarni pohistva !'dartinjak.
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Marjan Znidar~ic ivernih plosc
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Igor Gornik planer - v Tovarni pohistva Start trg
Letosnje leto pomeni za naso
temeljno organizacijo obdobje hitrega razvoja in uspehov. Toda
brez tezav in napak ni slo. Vend:ar kj er se dela, tam se tudi gi:'esi.
pva vt:lika usp~ha sta: novi proIZvodru proston (veliko tega smo
napravili delavci sami v tovarni)
in dva nova kuhinj ska programa
BREST-01 in BREST-03. Pri slednjem kuhinjskem programu smo
napravili nekaj napak, ki pa smo
jih do konca tega leta v mnogocem popravili. Tako mislim, da
v prihodnjem letu ne bo prislo
do zastojev v izdelavi te zelo
uspele kuhinje. Zato ocenjujem
leto 1978 za zelo uspesno.
V prihodnjem letu moramo pospesiti rast proizvodnje in dohodka. To pomeni, da bo treba
doseci vecjo proizvodnost, boljso organizacijo dela, smoternejse izkoriscanje delovnega casa;
morali b omo vareevati, :predvsem
z materiali, izkoriseat1 znanje
vse oblike porabe pa bo treba
spraviti v okvire, kakrsne postavlja dohodek. Upam, da boob
rasti proizvodnje tudi prodaja
n asih izdelkov ugodna.

Milena Leskovec - tehnolog v
Tovarni pohistva Martinjak.
Za letosnje leto mislim, da j e
bilo dokaj uspesno glede na tezave, ki smo jih morali skupno
premagovati. Notranjih rezerv v
nasi temeljni organizaciji nismo
docela izkoriseali, kar mislim, da
je v prihodnje nasa glavna naloga.
V naslednj em letu pricakujem
boljso organiziranost v proizvodnji, vee povezave z zunanjimi
partnerji, ker pa se ukvarjam s
povrsinsko obdelavo izdelkov
pricakujem boljso izbiro in kvaliteto povrsinskih materialov.

Osebne zelje sicer imam, vendar pa niso za sirso javnost. zelim pa vsemu Brestovemu kolektivu sreeno in uspesno novo
leto!

Tovama

v naso temeljno organizacijo
sem prise! marca 1976. leta. Moje
prvo delovno mesto je bilo pri
stiskalnici, nato pa sem sel za
pozarnovarnostnega gasilca. Med
delom sem koneal tudi poklicno
gasilsko solo. Delo poklicnega gasilca me zelo veseli, zato vse delovne naloge z veseljem in vestno opravljam.
Zelim si, da bi si v novem letu medsebojni odnosi v kolektivu se bolj uredili in da bi se poveeala produktivnost ter zavest
delavcev pri opravljanju njihovih delovnih nalog. Obenem pa
zelim, da bi bili izpolnjeni vsi
ukrepi in naloge za protipozarno
varnost.

Dmzini in sebi zelim kopico
zdravja ter da bi hiSo v naslednjem letu dogradili.

/

tega leta, lahko ugotovimo veliko razliko v pogojih za delo. Planirane proizvodnje sicer nismo
dosegli. Vendar pa zaupam v kolektiv in sem preprican, da je
sposoben doseci veliko veeje
uspehe. Zato pa morajo biti vsi
pogoji. Predvsem mislim na redno dobavo in prodajo, ki n aj bi
prodala planirane kolieine izdelkov. Tesneje bi morali sodelovati s sluzbo za raziskavo trga, vsekakor pa je potrebno resit i vprasnje prostorov. v nasem kolektivu si zelim vee sodelovanja, vee
discipline, vecje produktivnosti in
pa seveda veeji osebni dohodek.
Kolektivu Bresta, se posebej pa
nasemu kolektivu, zelim mnogo
uspehov pri delu, dosti zdravja
in osebne srece.
Marija Gerl delavka na bidravlicni stlskalnici v Tovami
pohiStva Stari trg.

Z letom 1978 nisem popolnoma zadovoljen. Sprejeli smo veliko samoupravnih aktov, veliko
sklepov na nasih samoupravnih
organih, pa kljub temu ni bilo
pravega rezultata. Nasa temeljna
organizacija veliko izvaza, kar se
mi zdi, da je spodbudno za nas
Brest, za nas kot enoto pa ni.
Izvoznih cen ni mogoee zvisevati
glede na podra.Zitev surovin.
Za leto 1979 zelim samo eno
(ceprav je sicer veliko zelja): da
bi b ili poslovni odnosi med proizvajalcem in trgovsko-prodajno
mrezo boljsi. Mi znamo narediti
izdelke, samo ob pravem casu
naj postavijo zahteve.
v zasebnem zivljenju zelim veliko zdravja v druzini, svojima
osnovnosolcema uspeha v soli;
sedaj pa, ko je zima, zelim cim
manj snega, da ne bi nasa vas
Sleme bila odrezana od sveta.

Kar se tiee obveseanja kolektiva, mislim, da je zadovoljivo,
boljse pa bi bilo, ee bi nasi delegati vee povedali 0 posameznih
zadevah . Delovna disciplina tudi
ni zadovoljiva; vse prevee je popuscanja.
V prihodnje leto lahko gledamo z veejim optimizmom, saj bo
steklo delo v novih delovnih prostorih, pa tudi nasi izdelki so se
letos bolj uveljavili na trliseu
kot prejsnja leta. Za vecje osebne
dohodke, ki so glavni cilj vsakega delavca, pa bomo morali tudi sami vee storiti. Pri tern mislim na veejo storilnost. Ce borne ustvarili vee in hkrati tudi
bolj kvalitetno, lahko tudi vee
pricakujemo.
Vsem Brestovim delavcem pa
zelim ob novem letu zdravja in
delovnih u spehov.

Z delom na svojem delovnem
mestu sem zadovoljna, pa t udi
z. ?eloJ:l!. .t;~ase temeljne organizaCIJe. Mishm pa, da bi lahko Se
marsikaj izboljsali ali spremenili, tako da bi bilo delo nemoteno. Letos je bilo delo veckrat
moteno zaradi pomanjkanja polizdelkov, kar je seveda vplivalo
na storilnost in na uspehe kolektiva. Prepricana sem, da bi z
bolj organiziranim delom dosegli boljse rezultate in s tern tudi
vecje osebne dohodke, kar vedno
zuli nasega delavca. v minulem
letu, ko smo ,rrisli na naroCilnisko proizvodnJO, bi se temu morali prilagoditi tudi normativi
easa.

Joze Snoj plosc

Tovama ivernih

Ob tej priloznosti zelim kolektivu Bresta srecno in uspesno

Franc Srklj - Tapetnistvo
Vsekakor je danes Brest ena izmed vodilnih delovnih organizacij v slovenski lesni industriji.
Nasi izdelki so priznani na domaeem, pa tudi na tujih tdiScih. v
zadnjih letih si kolektiv Bresta
prizadeva tudi za ustvarjanje pogojev za razsirjeno reprodukcijo.
Vlagamo v izgradnjo novih tovarn in v modernizacijo sedanjih.
To pa pomeni veliko odrekanja
kolektiva tudi na podroeju druzbenega standarda.
Ce naj spregovorimo o nasem
kolektivu kot o novi temeljni or·
ganizaciji, bi r ad upoudaril, da
smo imeli letos veliko tezav. Mislim, da toliko kot malokateri ko-

- --

- -

_,

novo leto. Se posebej bi .;.ciel, da
bi v Iver ki koncno resili tezave
z rezervnimi deli, kar nam povzroca vecino zastojev. Ravno tako bi se mor ala izboljsati preskrba z lepilom in s sur ovinami,
kar nam je letos tudi povzroealo zastoje. Tu di na podroeju
osebnih dohodkov bi morali · narediti korak naprej. Nujno rnaramo visje ovrednotiti p ogoje deJa v izmenah, kar bi nam pomagalo pri resevanju kadrovskih tezav, ki jih tudi ni malo.
(Konec na 10. strani)
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Novo et a kramljan·a
(Nadaljevanje z 9. strani)
Dragica Znidarsic - Tapetnistvo
Veliko je bile narejenega v tridesetih letih in tezko je primerjati nekdanje obrate z danasnjimi. Nas druzbeni standard in
osebni dohodki so tesno odvisni
od nasih vlaganj v razvoj. To
pa pomcni veli!<O odrekan ja iz
leta v leto. In talco je bilo tudi
minulo leto.
Za nas mislim, dn. smo v tern
letu prebrodili zaeetne tezave. Pa
vendar se ne moremo biti zadovoljni. v nasi t ovarni je precej fizicnega dela. Delovnih mes t,
prirejenih za im tlide in za zenske pa je premalo. Res je, da delame v novih prostorih, pa vendar so delovni pogoji v nekaterih pogledih sbbsi. Naj omenim
samo pomanjkanje prostorov,
neurejeno ogrevanje in prezracevanje ter prepih.
Lahko se vprasamo, ali je bilo
potrebno novo nastali kolektiv
ze na samem zaeetku obremeniti
s toliko tezavami. Nasa enota je
bila v postopku ustanavljanja temeljne organizacije, pred nami
pa je bil zelo napet plan. To vse
je vplivalo na rezultate poslovanja in na medsebojne odnose.
Vplivalo je tudi na oseb ne dohodke, ki so v primerjavi z zivljenjskimi stroski nizki.

darili, dosegli dokaj dobre rezultate, ki pa bi jih ob primernejsi
organizaciji lahko se izboljsali.
Uresnicitev vseh planov, lci si
jih zastavljamo za prihodnje leto, je vsekakor odvisna od tdne
situacije, ki bo pogojevala prodajo nasih izdelkov. Zadnja leta
opazam, da je samoupravno zivljenje doseglo toliksen obseg, da
ljudje tezko vsemu sledijo. Zato
mislim, da bi se morali v prihodnje vee posvetiti temu, da bi delavci razumeli gradivo, ki ga
prejemajo za posamezne sestanke.
Ob novem letu si zelim predvsem zdravja in medsebojnega
razu mevanja.
Marija Zakrajsek -

Ce OCCn]U]CIDO letosnje leto,
kar zadeva prodaje, moramo reci, da ga zakljucujemo z dokaj
dobrimi rezultati, saj pricakujem, da bo plan prodaje izpolnjen. Ob tern ugotavljam, da pos tajamo velika delovna organizacija in se srecujemo z vse zahtevnejsim poslovarijem, ki terja od
nas vedno vee prizadevnosti.
Prieakujem, da bode prodajni
posli v prihodnjem letu priblizno taka uspesni kot letos, k ar pa
je v najveeji meri odvisno od nas
samih, pa tudi od ugodnih prodajnih pogojev.
V novem letu ielim, da bi dosegli tesnejse sodelovanje rned
temeljnimi organizacijami, osebno pa si zelim zdravja v druzini.

Prodaja
KRISTINA KRASEVEC - 18
let zaposlena v Tovarni lesnih izdelkov, Stari trg.
Sedaj delarn v oddelku kartonaze. Vsem delavkam in delavcem na BRESTU, posebno pa sodelavcern v nasi temeljni organizaciji zelim veliko zdravja in
sreee v osebnem zivlj en ju, pa
tudi uspehov na delovnem mestu.
Poseb:no pa si zelim, da bi bil
se nap:rej mir in da bi se osebni
standard povecal taka, da bi bili
v prihodnjem :letu tudi za nas,
delavke v kartonaznem oddelku
·nekoliko veeji osebni dohodki.
Pogovore so pripravili: V Znidarsic, A. Sega, F. Gagula, T. Strochsack, I. Likar, J . Opeka, M. ~e
pee in F. Truden.

lz druoih lesarskih kolektivov

..\
v naslednjem letu nas cal<a se
mnogo nalog. V eliko dela bo z
utrjevanjem in izboljsavami v
nasi organiziranostl. Malo vee posluha borne rr:orali imeti do starejsih delavcev, ki bi jim morali
omogociti l azje delo. Odpraviti
bo potrebno vse te2ave, ki ovirajo vecjo produktivnost in obseg proizvodnje. S tern v zvezi
bi se morali izboljsati tudi osebni dohodki. Zelela bi si tudi malo vee strpnosti in razumevanja,
boljse medsebojne odnose.
Vsem Brestovcem pa zelim obilo zdravja, zadovoljstva ter uspehov pri delu in doma.
Stefan Bogovcic javnosti

Skupne de-

Zelo tezko ocenjujem letosnje
poslovno leto, ker sem bil zaradi
bolezni precej easa odsoten z dela. Menim, da smo g!ede na pogoje, v katerih smo letos gospo-

Komisija za sportno rekreacijo
SAVINJE je dobila letosnjo B1oudkovo plaketo za uspehe na ob~inskih _rekreativnih tekm~vanjih
ill lesanadah ter za orgaruzi:ranje
mnozicne rekreacije, saj imajo
organiz-irano vadbo kar v 17 panogah. Savinja je v preteklih treh
letih na lesa'!"iadah osvojila 21.,
22. in 19. mesto; podatek, da je
tek~ovala le v polovici razpisasamh panog, pa ne govori v prid
mnozicnosti.
NOVOLESOV program Kolpa
je dobil na jugoslovanski razstaV•i izumov, tehnicnih izboljsav in
novosti srebrno p laketo. Gre za
uporabo akrila oziroma sanitarnih plose v kopalnicah.
V LIKU Vrhnika so zaskrbljeni
nad prodajo v drugem polletju.
Kupci jih obveseajo o narascajoeih zalogah, narocila ne prihajajo
vee tako redno, vse vee je prosenj, naj z odpremo poeakajo.
Tudi stanje na ameriSkem trgu,
kamor je usmerjeno 800j0 izvoza,
kaze na blizajoco se kr·izo.
I NLES je dal v javno razpravo
spremembe in dopolnitve srednjerocnega n acr ta razvoja· Iz objektivnih .r azlogov namrec uresnicevanje razvojnega nacrta precej
kasni·
V LIP Bled bode kupili novo
racunalnisko opremo· Doslej so
delali na sku pnem terminalu, pri
katerem sta bila solastnika se
Vezenina in GG Bled. Z novJm
racunalnikom naj bi pokrili veeino posloV'Ilega dogajanja v delovni organizaciji.
TOVARNA MERI L Slovenj Gradec je v preteklem Ietu poslovala z izgubo. Sprejeti sanacijski
prog·ram letos uspesno izpolnj ujejo, saj >imajo po devetih mesecih poslovanja ugoden financni
rezultat, taksnega pa pricaku jejo
tudi ob koncu leta.
STOL je po vojni izgradil oziroma kupil 258 stanovanj. Letos
je bil zgrajen in vseljen se en
blok na Duplici s 38 stanovanji.
Doslej so d elili sredstva stanovanjskega sklada skupne porabe
v razmerju 80 : 20 v korist blokovne gradnje. Letos se je razmerje bistveno spremenilo v prid
zasebne gradnje.
V ALPLESU gradijo lastni" saIon pohistva. Dela v notranjosti

so v glavnem koncana vendar celotna gradnja nekoliko kasni, ceprav pricakujejo, da bo objekt v
kratk ern rpo'k!rit in bodo cez zimo
lahko dokoncali obrtniska dela
znotraj salona.
V JAVORJU so poloZ.ili temeljni karnen za izgradnjo nove zagalnice na prostoru med MELESOM in furnirnico v Pivki· Nova
zaga bo lahko razzagala 70-000
kubienih metrov jelovine Ietno,
vee kot tri eetrtine zaganega lesa
pa bode finalizirali in predelali
v lastnih tovarnah za opazne in
panel plosce.
V MEBLU znasajo letos povpr ecni mesecni dohodki 6.201 d inarjev, s cimer so v vrhu slovenske lesne industrije. So kar za
30 odstotkov visji od lanskih in
16 odst otkov nad letosnjirn pianom in seveda znatno nad mejo,
ki jo dovoljuje samoupravni sporazum o osebnih dohodkih za lesno industrijo. Ugotavljajo, da niso rasli vzporedno s produktivnostjo dela in drugimi kazalci gospodarjenj a, zato pripravljajo ukrepe, s katerimi hi zadriali >>pOdivjane« osebne dohodke.

0 NAGRAJEVANJU PO DELU

Na pobudo sindikata je bil
13. decembra v Tovami pohistva
Cerknica sestanek predstavnikov
druibenopoliticnih
organizacij.
Na njem smo razpravljali o nagrajevanju po delu. V razpravi
je bilo u gotovljeno, da je veliko
tezav na tem podroeju tudi zaradi dveh sistemov, ki sta v temeljni organizaciji veljavna za
vrednotenje delovnih opravil oziroma nalog.
Po razpravi je bila dana pobuda delavskemu svetu, naj na
prvi redni seji obravnava to vprasanje in naj sprejme sistem metodologijo, po kateri bodo vse
delovne naloge vrednotene. 0 tej
pobudi smo obvestili tudi druge
temeljne organizacije zaradi doloeil tozadevnega samoupravnega sp orazuma, po k aterih moraroo v delovni organizaciji imeti
enotno metodologijo.
J.K.lancar

UspeSni brigadirji
28. novembra se je vrnila z zvezne mladinske delovne akcije brigada TONE TOMSIC.
V brigJ.di so bili mladinke in
rnladinci iz cerlrniske, postojnske
in ilirskobistriske obcine. Za izredne ·delovne uspehe in dosezke
na podroeju druzbenih dejavnosti je dobila sest udarniSkih priznanj in najvisje priznanje letosnje akcije >>Trak akcije 1947<<.
31 brigadirjev in brigadirk je
dobHo priznanje udarnika, 27 pa
jih prejelo pismeno priznanje·
V brigadi je bilo vee Brestovih
fantov, ki so se dobra odrezali.

Safe~ Prosic je dobil ·priznanje,
MarJan Premrov, Danica Hiti Joze Gornik in Tone Abrahamsberg
pa so si prisluiili udarniska imenovanja. Joze Gornik iz Tovarne
pohiStva Cerknica si je za pozrtvovalno delo pri sestavi ·brigadnega bilt ena in za delo na lculturno-sportnem podrocju prisluzil udarniSki znacki ze po dvanajstih dneh. Najstarejsi brigadir iz nase obcine je bil trideset
letni Tone Abrahamsberg iz Tovarne pohistva Martinjak.

s. Bogovcic

Novost4D v
Ko govorimo o planiranju oziroma o izdelavi planskih dokumentov, se pogoslto ne zavedamo,
da je 1Jlaniranje v bistvu predvsem oblika ·r azpolaganj a z delorn, s sredstvi za proizvodnjo,
dohodkom in z d.ruZbenim ·kapitalom . .Zato plamranja ni mogoce
odvajati mti od tistih, ki imajo
pravico, razpolagati s proizvod·
nimi sredstvi, pa mdi ne od tistih, ki imajo morebiti monopol
politicne oblasti nad temi sredstvi. Zato govorimo, da je planiranje pravica in dolznost vseh
temeljnih nosilcev planiranja, torej tistih, ki imajo pravico razpo·
lagati s sredstvi ali imajo nad
njimi monopol politicne oblasti.
Bistvene kval:itetne spremembe
na podroeju plankanja so bili
dosezeni takoj po sprejetju zveznega zakona o sistemu druzbenega planiranja, saj smo se takrat vsi d.ntenzivno lotili izdeJave
srednjeroenih planskih dokumentov za obdobje 1976-80.
Lahko ugotovimo, da so se nase
temelj.ne organizaoije zdruienega
dela, samoupravne interesne
skupnosti, krajevne skupnosti in
ne nazadnje tudi obeina resno
lotile naloge in so sprejele svoje
srednjeroene nacrte, kljub temu,
da za .to niso imele organiziranih
u:streznih pl.anskih sluzb (razen
!redkih izjern). Moramo ugotoviti,
da smo prvo .nalogo uspesno prestall in da smo uspesno naprav1Ii prvi korak pri uveljavljanju
n~)Veg_a sistema druzbenega pianrranJa.
Kljub temu se nismo dosegli
tega, da bi bili plani celoviti, da
bi obravnavaH druzbenoekonomske, socialne in prostorske silni·
ce razvoja, dane bi izrazali samo
planov dela in razvoja. Morali bi
·biti instrument stalnega obnavljanja socialisticnih druzbenih
odnosov, reproduciranja samoupravljanja, instrument stalnega
urejanja dohodkovnih odnosov,
zagotavljati bi morali pogoje za
ustvarjalno in materialno delo
ter za razvoj delovnega cloveka.
pa tudi vedno vecji ekonomski,
soclalni in kulturni polozaj delavca in njegove druZine.
ce zelimo do.seCi te cilje, .rooramo nadaljevati z dograjevanjern sistema plani:ranja ter vsi
odgovomo, s polno mero zavze.
tosti sodelovali .p-ri izdelavi po-

sameznih planskih dokumentov,
ker bo le tako planiranje postalo
sistem odlocanja o celovitosti
elovekovih interesov.
V prlhodnjem obdobju stoje
pred nami vdike naloge. V kratkem bosta sprejeta odloka in
program p11iprav novega srednje·
rocnega nacrta Ju goslavije za obdobje 1981-1985 in dolgorocnega
·plana za obdobje do leta 2000. V
skladu z zakonskim nacelom so·
casnosti v sistemu druibenega
planiranja je s tema dokumentoma sprozena aktivnost za pripravo ustreznih planov tudi pri
·drugih nosilcih in udelezencih
v druzbenem pJaniranju.

V Sloveniji m v obcini bo vzporedno s pi'ipravami srednjeroenih planov za obdobje od leta
1981 do 1985 in dolgoroonih oplanov za obdobje od leta 1986 do
1995 (z elementi do leta 2000) steklo delo se pri sprejemanju prostorskih p-lanov in pri planiranju
obrambnih ;priprav. Poleg tega
bo intenzivna planska dejaV'Il.ost
v zvezi z uresnicevanjem ze sprejetih ·s rednjeroenih nacrtov za
obdobje 1976 do 1980. Vse te zahtevne in obseZ.ne druzbene na·
loge je treba opraviti v razmeroma kratkem casu ter ob dos.Jednem izvajanju novega s.istema
druzbenega planiranja, ki bo dobil novo opredelitev v republiSkem zakonu o sistemu druibene·
ga ·planira:nj a, za katerega oblikovanje ze dalj casa teee inten·
zivno delo.
iza izvedbo toliko nalog pa je
kljucnega pomena pravoeasno in·
tenzivno praknicno delo, pravoeasno aktivranje nosilcev planiranja v temeljnih organizacijah
zdru.Zenega dela, samoupravnih
intereSIIlih skupnostih ter krajevnih skupnostih, tam, kjer se zacenja in koneuje proces samoupravnega usklajevanja, sporazumevanja in dogovarjanja.

L. Ule
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CerkniSki koSarkarji spesn1
Na5i kosarkarji so v letosnji sezoni dosegli prav gotovo svoj na·
vecji dosedanji uspeb.

Prva zmrzal v zacetku novembra je kakor lastovke v tople kraje
pregnala prodajalce zelenjave lila naSi trZnici; le obeasno je od mraza
se tresoca stara znanka ponujala nekaj zelenjave.
Ze Jeta nazaj, odkar je bila urejena pes pot, ob cesti od Bresta, do
mostu, je le-ta teda:j, ko zapade sneg, .pravi nebogljencek. Nihce se ga
ne usmili, da bi ga pravoeasno ocistil in tako omogocil pescem , ki
gredo na delo ali z n jega ter okoliskim stanovalcem, da bi bila njihova pot varna, saj so primorani stopati po ze tako prometnem
cestiScu. Najhuje je takrat, ko nastopi nagla otorplitev in vozeci se
avtomobilisti s svojimi vozili pe5ce brezobzirno s plahujejo z umazano
brozgo.
-

0-

v zacetku decembra so »dvonozne vidre« razdrle s trudom zgrajeni
jt-z v zadnjem kraju CerkniSkega jezera. Iz usihajocih jam so pospravile na cente Tib, ki so jib ribici v potu svojih obrazov kljub
mrazu resili ob zadnjem presihanj u in jib odlagali v prim erne vode.
Pristojni organi so menda ze zasledili nehumane storilce. Odskodninski zakon za taka pocetja je s·trog, pa jim bodo ribji repi za vecne
case ostali v gr enkem spominu.
-oze prejsnjo zimo je odpovedala zagarska sluiba pri krajevni skupnosti na~ega malega mesta. Taka ;nasi meseani ie drugo leto poslusajo
zalopojko najrazlicnejsih m otomih zag, kakor da smo med kanadskimi drvoseki.
-0 -

Vse v~c je takib, ki zelijo zam_enjat i stanovanje s klasicnim pecnim
ogrevanJern za taka s centralnun. Predvsern zato, da se jim ne bo
treb.a vee ubadati z drvrni. To, da bo s povecanjem stanarine vsa
zadev~ sil'!- draga, pa jih ne skrbi, saj pricakuj ejo, da bodo na spisku
regresrranih.

(Iz stevilke 15 -

27. dec- 1968)

PRED NAMI SO sE VELIKE
NALOGE
Brestovci zakljucuj emo poslovno leto 1968, ki je znacilno po zelo veiiki poslovni dinantiCIJlos ti.
Za seboj irnamo v glavnem opravljene vse naloge iz poslovne politike za letos ·i n poleg teh t udi
vrsto drugih, ki jib nismo mogli
predvideti in ki jih je navrglo
zivljenje samo- Pri vsem le rekonstrukcije ne potekajo s taksno hitrostjo kot smo si jo zamisljali.
Trenutno zivimo v izredni k:onjukturi, ko nimamo dovolj blaga
glede n a povpr asevanje. Ta p ojav
pa po svoje tudi negativno deluje
na naso miselnost, kar se nekje
ka:le v oblikah samozadovoljstva.
Lahko recemo, da smo v Brestu
zelo uspeli ne samo razviti organizirano sam oupravljanje, pac pa
ga tudi utrditi, tako da predstavlja trajno pridobitev na~ega kolektiva. Vendar smo tudi tu pred
nujnostjo spremenjenih pojmovanj in delovnih metod. Otresti
se bo treba, v kolikor to obst aja ,
narniSljenega socialisticnega hurnanizma, saj je na dlani, da sta
taka demokratizacija in humanizem predvsem odvisna od materialno vrednostnih dosezkov tako na relacij i kolekti v - poslovne moznosti in p osameznik
njegovo delovno mesto.
SODOBEN PREVOZ BLAGA
Uporaba palet j e zelo ustrezna
za sodobni prevoz v .prometu zeleznica-cesta in tudi kot sredstvo za uskladiscevanje. Paleta
omogoca skladanje tudi tezjega
blaga v vecje vi·s ine, 6 do 8 metrov, medtem ko je skladanje s
clovesko silo omejeno do viSine
nekako dveh me trov.
Kar zadeva zunanji prevoz, pa
smo napravili zelo malo. Opravljanj e dela na skladiscih zaganega lesa je se :popolnoma klasicno. Sodobno urejena skladisca
imajo vse opravljanje d ela urejeno z vilicarji, tako da delavci de-

Uvrstitev med 25 ekip, ki so
1ekmovale v p-rvi fazi slovenske
kosaTka.rs•k e lige po novem tekmova[nem sistemu je zahtevala
od organov d rust'\ a in igralcev
veJiko dela in t·r uda. Precej l ivcev in casa je bilo porabljenih
t udi za neuspelo dogovaTjanje v
okviru Notranjske, kar vse se je
pokazalo kasneje pri oblikovanju
selekcije Notranjske iz igralcev
KK Cerknica, KK Vrhnika in KK
Logatec.
·
Kljub vsemu se je resno delo
pricelo sTedi septembra s treningi ~ti·rikra1: na teden i;n s prijateljskimi tekmami s katerimi
smo poskusali u jeti zamujeno.
ze prva :prvenstvena tekma na
gostovanju v Litiji je pokazaia,
da so se fantje dobra pripravili,
ceprav so prvic jgrali v kvalitetnejsem tekmovanju. Pokazalo pa
se je tudi, da doslej nemani ekipi
Notranjske iz Cerknice sodnik:i ne
bodo IIla!klonjeni, kar je b ilo se
posebno vid no n a :predzadnji, odloc ilni tekmi z ekipo Tr.iglava v
Cerknici.
Ce ;na Icr-atko ocenimo :igro v
skupini E, v kateri so mimo Notranj ske igrale se ekipe T.r iglava
iz Kranja, selekcije U tije - Zagorja, E!lektre iz Sostanja .in
Sentjurj a, potem smo lahko zadovoljni. Z enkratno igro proti
Elektr.i, borbenostjo proti Litiji
in izrednim tempom ter borbenostjo proti Triglavu so se fantje
oddolZili domacim gledalcem , ki
jib je bilo v poprecju najvec n a
vseh tekmah tega dela tekmovanja.
Nekoliko sicer preseneea slabsa igra v gosteh. Temu so m enda
vzrok utesnjene telovadnice, kjer
se igralci _Notranj ske, navajeni

vellike domace dvorane, nikakor
n e morejo .znajti.
Notranjska je v sku:pini E osvoj.ila z osmimi tockami cetrto
mesto. Pred njo so ekipa Triglava z dvanajstimi tockami ter
ekipi Elekt;re in Litije - Zagorja
z desetimi t ockami. Za n jo pa je
Sentjur, k i ni zmagal v n oben:i
tekmi.
Drugi del (super-liga, v katero
sta se uvrsti.li najboljsi dve ekipi
iz vsake skup:ine) se bo pricel 27.
januarj a prihodnjega leta in bo
trajal do konca aprila.
Tekmovanja vseh ostalih, ki se

Kegljaske
Ob praznovanju dneva JLA je
klub BREST organiziral tekrnovanj e v borbenih partijah. Na tekmovanju je sodelovalo devet osnovnih organizacij
sindikata.
Vrstni red:
1. Gr adiSce Cerknica
2. Kartonaza Rakek
3. Brest Cerknica
4. Elcktro Cerknica
5. Upokojenci Cer knica itd.
Ustanovljena je medobcinska
komisija za kegljanje. V njenem
okviru nastopajo lcegljaski klubi
iz petih obcin: Cerknice, Postojne, Ilirske Bistrice, Logatca in
Vrhnike.
Tekmovanje b o trajalo do 15.
januarj a 1979. Prvo kolo tega tekmovanja je ze bilo v Cerknici.
Vodijo tekrnovalci iz Postojne,
ekipa KK Brest pa je trenutno
na drugem mestu.
keglja~ki

ske skladajo v primerne zlozaje
pod strcho, viliear pa jib odvaza
na skladisce i'Il zlaga v kope.
KAKO SO KUPCI ZADOVOLJNI
Z NAsiMI IZDELKI
Na zadovoljstvo vplivajo solidno izdelan izdelek, uspesna montaza ~n ze v naprej pricakovana
oblikovnost in funkcionalnost. Od
delavcev v proizvodnji, pri montazi, kontroli, zavijanju , pretovar janju in voznji je p redvsem
odvisno, ali bo kupec dobil ·r es
dobro blago. S arno eden izrned
teh - v proizvodnji, prevozu aii
trgovini - naj ne pazi na kvaliteto, pa so ze tezave. Hlago je poskodovano, kupec se jezi in nase
dobro ime gr e v n ic.

I Z NOVOLETNE PRILOGE
Nevesta Jelka je bogata,
Brestu ze ne bo copata,
moska voda pa zdravilo,
ki se malo Jelko je zdramilo.
Imelo Ieto 366 je glavobolov
s proizvodnjo kooperantskih
Sardan stolov.
Sicer pa leto se sele koncuje,
ko kooperacija ze nove zobobole
snuje.

T. Urbas

•

nOVICe
Tudi zenska ekipa je organizirana v to obmocno tekmovanje
notranjskih obcin. S tekmovanjem bodo pricele v januarju
1979. leta.
Ker je minilo ze deset let tekmovanja moskih dvojic v poeastitev preminulega clana na5ega
kluba LEA GROMA »Gromov memorial«, se je KK Brest
odlocil, da bo s tern tekmovanjem nadaljeval pod novim nazivom NOVOLETNI TURNm. Za
letosnji Novoletni turnir se je
prijavilo 62 parov iz vse Slovenije.
REZULTATI TURNIRJA:
1· GRADIS - Sparemblek, Bel·
cijan (902-912) 1814
2. GRADIS - Zdesar, Kacic
(85~940) 1790
3. PROTEUS - Sterzaj, Bizjak
(858-906) 1764
4- GRADIS - Mitar, Fortuna
(92~833) 1753
5. KRP...NJSKA GORA - Pecar,
Lovse (876-872) 1748
6· GRADIS - Kriiaj, Jansa
(858--887) 1745
7. TRIGLAV - Fende, Potocnik
(845--895) 1740
8- PROTEUS - Gornik F., Mulec S. (861-860) 1721
9. BREST - Urbas, Krasevec
(853-868) 1721
10. KOVAC Tomacevo - AnZ.in,
Grad (853--867) 1720 itd.
D.Pokleka
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NASI UPOKOJE'NCI

NACRTI KRAJEVNE SKUPNO·
STI CERKNICA
Svet krajevne skupnosti zbira
nacrte in predracune za ureditev kana:lizacije ter asfaltiranje
Partizanske in Gerbiceve ulke,
Tabora in drugod, v Vidmu je
nujno potrebna javna ·r azsvetljava in ureditev poti, prav tako
ceste na Podslivnico, v Kamno
gorico, p odaljsek vodovoda na
Pe5cenku, ureditev tdnice. Treba
bi bilo asfaltirati cesto na Dolenje jezero ter v Dolenjo vas, ki
ju najvec uporabljajo delavci
Bresta. Svet skrbi za dokoncno
ureditev vodovoda, ker lahko v
najlcr-ajsem casu ostanemo brez
pitne vode.

niso uvrstili v super ligo, se bodo
nadaljevala v ll!igah: vzhod in zahod. Cerknicani, ki bodo ig·r ali v
ligi zahod, oblj ubljajo, da bodo
nadaljevali se z resnejsim delom
in tako dokazali, da doslej osvojenih osem tock ni ·bilo slucajnih.
Nj'im se bo pridruzilo tudi nekaj igrailcev iz mladinske in ka
detske vrste, katerima je domaci
kosarkarsk.i klub letos posvetil
vee pozomosti. Rutini.ranim ig·
ralcem se bodo pridrUZ.ili mlajsi,
pomladitev elcipe pa p-rav gotovo
pomeni pravcilno pot dolgOTocnejsega in pers.pektivn ejsega
deJa.

S kvalifikacij za slovensko ligo

FILMI V "JANUARJU
1. 1. ob 16. uri in ob 19.30- francoska komedija BITKA ZA ALZACIJO IN LORENO.
2. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriSki western PROFESIONALCI.
4. 1. ob 19.30 - am eriSki western POT K SLAV!.
6. 1. ob 16. uri - ameriSka risanka MACEK ZA MILIJON DOLARJEV.
6. 1. ob 19.30 in 7. 1. ob 16. uri - hongkongski fantasticni film SUPER INFRAMAN.
7. 1. ob 19.30- Mlgle~ki pustolovski film KRALJEVIC IN BERA<~.
8. 1. ob 19.30 - francoska drama DEDISCINA.
11. 1. ob 19.30- ameriska kriminalka GANGSTER.
13. 1. ob 19.30 in 14. 1. ob 16. uri - italijanski western EL MACO
KAVBOJ
14. 1. ob 19.30 - jugoslovanska drama PRAZNOVANJE POMLADI.
15. 1. ob 19.30 - ameriSka kriminalka SREBRNA PUSCICA.
18. 1. ob 19.30 - nemska drama SKUPINSKI PORTRET Z GOSPO.
20. 1. ob 19.30 in 21. 1. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film
PREROJENJE V DIVJINI.
21. 1. ob 19.30 - italijanski pustolovski film CRNI PIRAT.
22. 1. ob 19.30 - angleska drama POTOVANJE PREKLETIH.
25. 1. ob 19.30- argentinski vojni film ZGODILO SE JE V MARUSJI.
27. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - hongkongski pus tolovski film BRUCE
LEE PROT! SUPER MANU.
28. 1. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriska komedija HOLYWOOD ALI
PROPAD.
29. 1. ob 19.30 - ameriska kriminalka BAGSY MELONE.

Iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg je odsel v pokoj ALOJZ
TROHA iz Blaske p olice. V podjetju je bil zaposlen od 1968. leta. V pokoj je odsel z delovnega
mesta sabloner j a.
Upokojil se je tudi JAKOB
MULC iz Markovca. V . n asi temeljni organizaciji je bil zaposlen od leta 1950 oziroma v podjetju BREST od leta 1947. V pokoj je sel z opravljanja del in
nalog brusaca.
Kolektiv se jima zahvaljuje za
prizadevno delo, jima Z.eli veliko
osebne srece in prijetnega pocutja v njunem prihodnjem delu in
zivljenju.

V spomin
Delovna skupnost Tovarne pohistva Martinjak sporoca ialostno novico, da je umrl nas upokojenec JANEZ URBAS iz Martinjaka.
v nasi temeljni organizaciji je
bil zaposlen od 1. 1. 1947. leta
do upokojitve leta 1970. Delal je
kot delavec v razrezu surovin.
TovariS Urbas nam bo ostal v
lepem spominu kot dober delovni tovariS in marljiv delavec.

BRESTOV OBZORNIK
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NAGRADNI RAZPIS
Po daljsem casu smo vam spet
pripravili nagradno kriZanko, da
bi se z njo Iahko pozabavali med
novoletnimi praznild. Ker ste najbd nasih kriZank ze »lacni« in
ker je tokrat zelo labko, pricakufemo rekordno stevilo re5itev.
Cakajo vas tudi naslednje nagrade:
1. nagrada 200 din,
2. nagrada 150 din,
3. nagrada 100 din,
tri nagrade po 50 din in pet nagrad po 20 din.
Resitve s pripisom »nagradna
kriZanka« posljite urednistvu
najkasneje do vkljueno 23. januarja 1979.
Pri resevanju vam zelimo pol
urice razvedrila, prl irebanju pa
cimvec srece!
BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne
alrupnostl Brest Cerknlea n. sol. o. Glavnt
ln odgovomJ urednlk Bofo LEVEC. Ureja
urednUid odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
HARMEL. Mate JAKOVAC, Bofo LEVEC,
Danllo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez
OPEKA, Tomaf STROHSACK, Andrej SE·
GA, M1ba SEPEC, Franc TRUDEN, .Z:enl
ZEMI..JAK tn Vlktor :tNIDARSIC. Foto:
Jofe SKRLJ. Tlska %elemtlka tlskarna v
LjubljanL Naklada 2800 lzvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke
prve2a odstavka 36. ~lena zakona o obdavi!cva:oju prolzvodov In storitev v prometu,
za kalere se ne pla~uje temeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata
za infonniranje izvr§nega sveta SR Slovenije ~t. 421-1/72 z dne 24. oktol>ra 1974).

RAZPIS

PRIJAVNICA

Temeljna telesnokulturna skupnost Cerknica prireja v nedeljo, 28. 1. 1979

PRIIMEK IN IME ..............................................................................................................................................

V. BLOSKE SMUCARSKE TEKE

kategoriZiiran tekmova·l ec:

Start In cirlj bo v Novri vasi 1-n sicer: 1. BLOSKI TEK na 30 km II. TRIM TEK na 7 km - start ob 10. ur.i .

start ob 9.30

DA

NE

( ustrezno obkrozi)

rojen(a) .................................................................................................................. .
kraj bivanj-a .................................................................................................................................................... ...
poklic ..................................................................................................................................................................... .

POGOJI :
1. Za udelezbo na BLOSKIH TEKIH ni starostnih omej itev, zato lahko nastopi
vsak, ki zeli preizkusiti svoje sposobne>stl. Posebej vabimo k .prijavi za
TRIM TEK vsa soiska sportna drustva, ekipe TVD Partizan, tabe>m iske in
ostale mnozicne organizacije.
2. P.rireditelj ne bo ugotavljal telesne sposobnostl za teke, zato vsak prijavljeni nastopa na lastno ·odgovornost.
3. Vsak udelezenec te~ov bo dobil .pred startom bi.lten In spomlnsko znacko, po prihodu na cilj pa se startno stevilko in tope! obrok.
4. Nagrade:
Moski tekmo-valci so razporejeni v naslednje razrede :
- kategorizirani rtekmovalcl (clani, mlajsl clani in starejsi mladinci);
- rojeni leta 1949 in mlajsi;
- veteran! , rojeni do v.kljucno 1948. leta.
Za vsako kategorijo dobi prvo plasirani zlato, drug! srebrno in tretjl bronasto medaljo •• BLOSKI SMUCAR•. Zenske bodo nastopile v eni skupi·ni.
Naojboljse tri tekmovalke ·dobi·jo zlato, srebrno in bronasto medaljo.
5. B:loski tek je eden izmed tekorv, ki se upostevajo pni dodef.itvi ZLATE
TROFEJE VZDRZLJIVOSTI , ki jo daje revija ANTENA.
6. Prijave in vplacila prijavnine bomo sprejemali na naslov: TIKS Cerknlca,
do 15. januarja 1979.
2iro racun: Organizaoijski odbor Bloski teloi Cerknica: 50160-678-99793.
PnLjavnina za tek na 30 km 2masa 100 din, za TRIM TEK pa 60 din za
posamez-nika.
7. Vsak udelezen.ec desetih zaporednih BLOSKIH TEKOV (teka na 30 km all
na 7 km) bo dotril posebno spominsko priznanje.
8. V primeru neugodnih snezllli·h razmer bomo tekmovanje prelozili.
9. Vsl udelezenci BLOSKIH TEKOV bodo za cas teka nezgodno zavarovanl
pni zavarovalni skupnosti TRIGLAV, obmocna enota Postojna.
ORGANIZACIJSKI ODBOR

clan (drustvo ali druga DPO) ................................................................................................................
se prijavljam za sodelovan-je na:
a) BLOSKEM TEKU 30 km
ob} TRIM TEKU 7 km

(ustremo obkrozi)
BLOSKIH TEKOV (30 km in 7 km) se udelezujem : 1., 2., 3., 4., 5.
Startnino v znesku ................................................ din sem placal dne
Podpls:
lzrezi in poslji r~ naslov: TTKS 61380 Cerknica (za BLO~KE TEKE)

NAMESTO SALE MESECA- POPRAVEK
Takoj po izidu prejsnje stevilke nasega glasila je pri nas nekajkrat
zapovrstjo zazvonil telefon. Delavci iz Tovarne ivernih plosc so se
hudovali, da se »inovacija<< v rubriki SALA MESECA (modernizirani
izhod iz tovarniskih prostorov) ne nana5a nanje, pac pa na delavce
iz centralnega skladiSca gotovih izdelkov.
Del~m._ iz Tovarne ivernih plosc se zaradi nase nerodnosti vljudno t&!1!~Ji~o, delavcem CSGI pa za »inovacijO<< - seveda ce-

sti\J~m~l U00\1&~
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