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mern1ce za pr1pravo sre
V tern mesecu so bile posredovane v javno razpravo smemice za
pripravo srednjerocnega nacrta za obdobje 1981- 1985. Smern.ice
temeljijo na analizi o uresnicevanju srednjerocnega nacrta za obdobje 1976--1980 ter na analizi razvojnih momosti v pribodnjem petletnem obdobju, obenem pa iz njib izvirajo elementi za sklepanje
samoupravnih sporazumov o temeljib plana.
Analiza o uresnicevanju srednjerocnega nacrta v obdobju
1976-1980 daje za nase temeljne
organizacije precej ugodno sliko,
ce jib primerjamo s slovenskim
povpreejem. Vendar dobrsen del
teh rezultatov izvira iz nizke zacetne osnove leta 1975 ter veasih
tudi iz vprasljivih indeltsov ceo.
Vendar pa so stopnje rasti zvecine pod nacrtovanimi.
Tako je dru.Zbeni proizvod, kar
velja tudi za proizvodnjo, narascal bitreje predvsem v temeljnih organizacijah, kjer so bile
vecje nalozbe (Iverka, Zagalnica),
medtem ko imajo ostale bolj
umirjeno rast. Zaostajanja opazamo pri izvozu, kjer nacrtova·
nih ciljev nismo dosegli, rast zaposlenosti pa je nad nacrtovano.
Torej je bil bitrejsi razvoj v vecji meri posledica zaposlovanja
kot pa uveljavljanja kvalitativnih
dejavnikov. Osebni dohodki so
se gibali skladno s slovenskim
povpreejem, kar ka:le, da je giban je osebnih dohodkov mocno od-

visno od sirsega druibenega prostora.
Ocena za leti 1979 in 1980 predvideva bolj umirjeno rast vseh
kategorij. Tako naj bi proizvodnja nara5Cala v skoraj vseh temeljnih organizacijah za okoli
3 odstotke letno (kot je predvidena rast produktivnosti); za
Brest kot celoto pa to stopnjo
povecuje proizvodnja ognjevarnih plosc v Ietu 1980. Zaposlenost naj bi ostala na isti ravni,
nekoliko hitreje pa naj bi narascal izvoz.
0 nalozb ah naj povemo, da so
bile vrednostno uresnicene nekaj
cez polovico in da jib prenasamo
v naslednje srednjerocno obdobje.
V analizi razvojnih momosti
za obdobje 1981-1985 so najprej
podani okviri, na katere racunata
Jugoslavija in Slovenija. Za temeljne organizacije pa je najva:l.nejsa analiza pogojev na domacem
in tujem trgu. Za pohistveno industrijo na splosno velja, da po-

nudba ze presega povprasevanje.
Tako je indeks rasti celotne pJ;oizvodnje v Jugoslaviji v zadnjib
desetib letih 201; povprecna letna stopnja je 7;1.. Ce primerjamo
letno proizvodnjo lesne industrije Jugoslavije v Ietu 1977, dobimo na stanovanje 114 pobistvenih elementov in dve sedeZni garnituri.
Res je sicer, da moramo upostevati tudi nakup pobistva v ze
dosedanjib stanovanjib, vendar
je odvisen predvsem od stanovanjske izgradnje. Prihaja tudi
zamenjava pohistva, ki je v razvitib ddavah dosti krajsa kot
pri nas. Gotovo se bo ta proces
tudi pri nas nadaljeval, vendar
sedanja kupna moe ne dovoljuje
hitrejse zamenjave trajnih potrosnih dobrin. K temu moramo
dodati nove nalozbe na podrocjib, kjer je 5e dovolj delovne sile, saj so vlaganja v delovno mesto v lesni industriji nizka v primerjavi s kapitalno intenzivnimi
panogami.
Zato je edina prihodnja pot v
vecji fuDkcionalnosti, boljsi kvaliteti in v ustremejsem oblikovanju. Ob t ern mora vedno vecjo
vlogo imeti narocilniski program
povsod tam, kjer ga je m ogoee

v

cne
uveljaviti. Poleg tega moramo se
naprej razvijati lastno trgovsko mreio. Na drugi strani pa bo
potrebno vecji deleZ proizvodnje
prodati na tuje trge. Ti pogoji
dovoljujejo rast proizvodnje pohistva za okoli 3 odstotke Ietno,
s tern da si moramo ob nalo:l·
bah prizadevati za zmanjsevanje delovne sile in ne za cez·
memo povecevanje proizvodnje.
Za primarne proizvode ocenjujemo, da bo povprasevanje tudi v
naslednjem obdobju presegalo
ponudbo, vendar ob pomanjkanju lesne surovine ne moremo
racunati s povecanjem proizvodnje.
Za nabavni trg ugotavljamo, da
bo potrebno vse bolj razvijati
kooperacijske odnose motraj in
izven delov.ne organizacije ter doseci trajnejse sodelovanje z dobavitelji. Nabava iz uvoza pa naj
bi zaradi zaostrovanja pogojev
ostala na sedanji ra~.
Kar zadeva zaposlovanje, ugotavljamo, da je v obcini doseiena
polna zaposlenost. Za zaposlovanje delovne sile iz drugih republik je vse manj momosti, saj
bo razvijajoce se gospodarstvo
pri njib rabilo vse vee delovne
sile. Poleg tega je potrebno za
delavce iz drugih republik zagotavljati minimalne standarde Zivljenjskih pogojev, za kar pa imamo omejena sredstva. Na naravni prirastek ne moremo racunati,
saj bo sel pretemo v druge pa·
noge. Zato naj bi se stevilo zaposlenih v naslednjem obdobju
ne povecevalo.
Pri pogojib proizvodnje so posebej poudarjeni boljsa organizacija prcizvodnje, boljse izkoriscanje delovnega casa ter kooperacijski odnosi in delitev dela.
To naj bi omogocilo rast produktivnosti dela za okoli 3 odstotke
letno.
Ker j.e bila po dogovoru te·
mel_inib organizacij nalozba v
TOZD Masiva prenesena v nasledn_ie srednjeroeno obdobje, je
tudi izgradnja nove tovar.ne postavljena v leto 1981. Ce hocemo
zaokroziti proizvodnjo masive v
okviru Bresta, so nujne v letib
1981 in 1982 tudi nalozbe v TOZD
Zagalnica, v kotlovnico, decimirnico in v susilnice. v letu 1982
je predviden tudi zacetek gradnje
tovame lesno·cementnih plosc,
saj interesantnost nalozbe s po-

crta
daljsevanjem zaeetka izgradnje
pada. Ostale nalozbe po temeljnih organizacijah, z izjemo izgradnje prodajaln, so razporejene v ostalih Ietih. Pri takSnem
nacrtu pa Se vedno ostaja moznost, da se TOZD Maslva usmeri
tudi v dejavnost izven Iesne industrije, seveda, ce bo taksna na·
lozba dala kolel{tivu boljsi dohodek. Poudariti moramo, da je
nacrt nalozb zelo napet in ga bomo lahko uresnicili samo ob naj·
vecjem prizadevanju vseh.
Pri druibenem standardu je
postavljena potreba po izgradnji
pocitniskega doma, ki pa bo morala potekati v vee fazah v skladu s financnimi moznostmi.
Na podlagi analize razvojnih
momosti v obdobju 1981-1985
so podane smernice, ki naj odrazajo temeljne interese in cilje
delavcev v temeljni organizaciji.
Tako naj bi bill temeljni cilji naslednji:
- se naprej zagotavljati prodajo s kvalitativnimi dejavniki kot
so funkcionalnost, kvaliteta in
designe izdelkov,
- hitrejsa rast dohodka, tako
da bo dosezena niZja stopnja rasti materialnih stroskov,
- uresnicitev temeljnih ciljev
z n espremenjenim stevllom zaposlenih,
- bolj5a organizacija proizvodnje, boljse izkoriscanje delovnega casa,
- hitrejsa rast izvoza ter obseg uvoza na sedanji ravni,
- uresnicitev nacrta nalozb,
- porast produktivnosti za
okoli 3 odstotke letno,
- izgradnja pocitniskega dorna,
- pocasnejsa rast vseh oblik
porabe v strukturi dohodka in
izboljsanje materialne osnove deJa.
Te smemice so izhodisce za
sklepanje samoupravrlib spora·
zumov o temeljib plana. V tern
gradivu so najprej podane vse
sedanje in predvidene povezave
z drugimi subjekti. V okviru delovne organizacije so zastavljene
povezave rned temeljnimi organizacijami ter dela in podrocja, ki
naj bi jib temeljne organizacije
skupaj obravnavale. S trgovsko
mrezo naj bi povezave temeljile
na vecji vlogi proizvodnje, z dobavitelji pa naj bi povezave zago(Konec na 2. strani)

Ob dnevu republ ike
cestitamo Brestovcem
~n ostali1n obcanom!
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Nekaj primerjav znaSim gospodarjenjem
Devet mesecev na~ega poslovanja je ie za nami in znani so tudi
podatki o na~em gospodarjenju. Kot smo videli, so na~ slabse rezultate pogojevali objektivni, pa tudi subjektivni vzroki. Subjektivne
vzrol{e lahko odpravimo ali vsaj delno zmanj~amo z na~im vecjim
prizadevanjem in bolj~o organizacijo, na objektivne vzroke pa ne
moremo vplivati. Tem se lahko samo prilagajamo. Ker proizvaja jugoslovanska lesna industrija v enotnem gospodarskem sistemu in za
enoten trg, je zanimivo pregledati, kako so se na sprei'Ililmbe v gospodarstvu in na trgu prilagajale ostale lesarske delovne organizacije.
Ceprav bi bili bol.j zanimivi podatki o gospodarjenju za devetmesecno obdoblje, pa sluiba druibenega knjigovodstva se ni posredovala devetmesecnih poda·tkov in bo nase primerjanje te·
meljilo na polletnih.
LeS!lla in<lusbrija je razdeljena
v tri skupine: v proizvodnjo po·
hiS-tva, pro~vodnjo vseh vrsi
plo5c ter rpro~vodnjo in primarno opredela'VO zaganega lesa. Zato
je smiselna :primerjava samo v
okvirru skup.ine, pa se ta ne z
vsemi delovnimi al-i temeljnimJ
organizacijami, saj so skupine
dokalj obsirne in denimo v skupino proizvodnje pohistva ~odijo
proizvajaJci plos.kovnega, masivnega in obla.zinjenega pohi:stva.
Poleg tega pa ima-jo proizvajalc:
stranske obrate, ki ta.ko ali drugace vplivajo na gospo<larjenje
organizacije zdruzenega deJa.
Kljub temu rpa nam ·p rimerjava
op okaze, kakSino mesto imajo nase
temeljne organizaci1e v slovenski
in v jugoslovanski lesni industriji.
Za primenjavo uspesnosti gospodarjenja so pomembni nasledm.ji ka2a!lci: dohodek na zaposlenega, akumrulacija ~ede na sredstva, .poprecen neto osebni do·
hodki na zaposlenega ter prispev·
ki iz osebnega dohodka in iz do·
hodka na zaposlenega.
Ken- je Qesna 1ndustrija razde·
ljena na tlfi &kupine, so tudi nase
tomeljne orgmizacije razdeljene
po teh sk.upinah. Ker sodijo v
skupino »proizvodnja vseh wst
pohistva« temeljne organizacije
Pohgt-vo, Masiva, Gaber, Tapet·
nrstvo in Jelka, so najvainejsi
kazaici gospo.darjenja .nanizani v
posebni ta-beli.

Gorica pa z 132.266.000 din na
25. med 290 <temeljnimi organizacijami.
Tovama pohi&tva Sora Medvode, ki bi se lahko primerjala z
Jclko Begunje je z 206.252.000 din
dohodka :na zaposlenega na 2.
-mestu, Upa - TOZD Ploskovno
pohistvo
Aj<l.ovscina
pa
s
194.524.000 din na 4. mestu.
Temeljna organizacija Iverka
je med 68 temeljnimi organizacijami z 208.181.000 d1n dohodka na
zapos1enega na prvem mestu med
proizvajalci razlicnih lesnih plosc
z 1,3% akumulacijo v primerjavi
s sredstvi na 32. mestu in s 6727
din popreenega neto osebnega dohodka na zaposlenega na cetrtem
mestu. Za primerjavo v slovenskem merilu sta umestni predvsem tovarni ivernih plo~c iz
Mebla in Lesne Slovenj Gradec.
Obe dosega-ta niiji dohodek na
zaposlenega, Iverka iz Mebla. !li·
rna niti sredstev za akumulaclJO.
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vse •t ri temeljne organizacije pa
imajo visoke poprecne mesecne
osebne dohodke na zaposlenega.
Temeljna organizacija 1:agalnica je v skupini 169 proizvajalk
iagaonega lesa in sodi med uspdne.
Dohodek na zaposlenega jo z
138.178.000 din postavlja na 20.
mesto, 9% a!kumulacijo v primer-

Gospoda-r jenje v I. polletju 1979
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Dohodek na
zaposlenega
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Pohistvo
90.692
Masiva
67.751
Gaber
166.507
TapetniStvo
91.050
Jelka
124.469
Popreejeskupine 75.220

82
165
9
81
29
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Neto OD
na zap.
mes. v din
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5,9
0,9
4,1
2,2

38
168
69
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0,4
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5.509
5.600
5.625
5.384
5.902
4.860

78
68
66
96
46

sa zadr:Zala ali pa celo izboljsala
svoje mesto v Iesni industriji, da
pa proizvodnja pohistva, razen
kuhinjskega pohistva, dosega slab·
~ rezultate in s tern tudi izgublja vod.ilno mesto v lesni industriji. Skladno z manjsim dohodkom pada tudi altumulativna sposobnost nasih temeljnih organizacij. Osebni dohodki so sorazmerno visoki, vendar je treba pripomniti, da so se vedno pod slo·
venskim poprecjem. Primujava
z jugoslovanskim poprecjem pa
ni prevec primema, saj zaposleni
v ostalih republikah dosegajo v
poprecju manjse osebne dohodke
kot zaposleni v Sloveniji. Skladno
s tem pa imajo tudi manj~e prispevke iz osebnih dohodkov in
manj~ prispevke iz dohdka na
zaposlenega.

..

V okviru rekonstrukcije v TOZD POHISTVO se je prieelo poskusno
obratovanje v susilnem kanalu

•

to ovtne
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ZASTOJ PROIZVODNJE V 2:AGALNICI STARI TRG
ZARADI POMANJKANJA HLODOVINE
V prvi polovici novembra je
prislo zaradi ·pomanjkanja surovin do enotedenskega zastoja proizvodnje v Zagalnioi Stari trg.
V vseh povojnih letih je to
prvi primer, da v tern letnem
casu ni bilo dovolj hlodovine.
Pred leti so sicer bile manjse
motnje v zimskih -mesecih, vendar zaradi izjemnih vremensk!ih
razmer. J eseni in se ob tako
ugodnem vremenu kot je bilo letos pa se kaj takega se ni pripetilo. Dobava thlodovine je bila ze
cez vse leto v ;zaostanku. Posebno kriticna pa je bila v oktobru,
medtem ko je billani dotok oktobra in. novembra najugodnejsi.
Oba Brestova bganslka obrata
skupaj sta v desetih mesecih dohila komaj 80 odstotkov pogodbene kolicine. Za nemoteno proizvodnjo pa bi moralo biti do-

PRIPRAVA NASEGA
SREDNJEROCNEGA
NACRTA
(Nadaijevanje s 1. stram..i)
tovile zamenjavo dela uvozenih
surovin z domacimi. Za samo·
upravne interesne skupnosti pa
je kot element podano, naj se
stopnje za zadovoljevanje sirupnih potreb .n e povecujejo. Na
koncu pa so se opredeljene povezave s krajevnimi skupnostmi
in z druibeno-politicnimi skupnostmi.
Seveda v tem sestavku nismo
mogli opozoriti na vse posebnosti, ki jih imajo posamezne temeljne organizacije, vendar upamo, da bo o njih toliko bolj Zivahna razprava v samih temeljnih organizacijah.
P. Oblak

lz •tabele je vi-deti, da ima naj- javi s sredstvi na 35. in poprecni
dohodek na zaposlenega te- meseC.ni neto osebni dohodek v
meljna organizacija Gaber, druga visini 5.756 din na 31. mesto.
je Jelka, ostale pa precej zaosttaCe ocenimo gospodarjenje ceja:jo za njima. Toda sam dohodek lotne delovne organizacije, vidina zaposienega nam ne pove, na mo, da je primama predelava le·
ka!ksne:m mestu v Jesni industriji
je posamezna temeljna organizadja. To nam pove uvrstitev v
dohodku na zaposlenega. Taku
vidimo, da sodijo temeljne organizaciJj e Gaber in J e1ka med 29
lesnimi onganizacijami v sam vrh
skupine, Pohi'Stvo in Tapetnistvo
so nelcje na rpopn;-ecju, Masiva pa
je med manj uspes.nimi temeljnimi organizacijami.
Ce pri-merjamo akumulacijo v
primeri s porabljenimi sredstvi,
potem v.i.<limo, da je moeno odvisna od dosezenega dohodka, saj
organizaci~e, ·k i dosegajo majhen
dohodek .na zarposlenega, tudi ne
morejo iZII.ocati velikih sredstev
za ra.zsirjeno reprodukci.jo. Odvisni od dohodka na zaposlenega
bi moraJi biti tudi poprecni neto
osebni dohodki na zaposlenega.
Zanimiva je primen-java z nekaterimi drugimi, predv-sem sloven·
skimi or.ganizacijami. Tako so za
TOZD Pohistvo umestne primer·
jave z A:lp1esom in Meblom. Tako
je Alples - TOZD Sestavlji.vo
pohmvo z 132.266.000 din dohodka na zarposlenega na 8. mestu,
Meblo - TOZD Pohistvo Nova Hlodovine vse premalo . . . (posnetek iz TOZD JELKA)
vi~ji

___ _____

bavljene do konca oktobra najmanj 90 odstotkov letne ·kolicine.
Dobava po sektorjih je bila:
- druibeni sektor 90 odstot.,
- zasebni sektor
59 odstot.
Po oceni gozdarjev bo dru.Zbeni sektor do konca leta izrpolnil
pogodbene obveznosti. Izpada pri
zasebnem sektorju pa ne bo mogoce nadomestiti. Zato -se bojimo, da se bodo zastoji med zimo
panavljali, bodisi v Starem tJ:Igu
bodisi na Jelki v Begunjah.
Ob tern se pojavlja v.prasanje,
kam z -delavci, ·k.i <l.elajo v bgalnicah jn na slk ladiScih, kako zagotoviti redno delo delavcem, ki
delajo v <l.rugih temeljnih organizacijah pri predelavi lesa, kako
organizirati proi-zvodnjo energije, ogrevanja in opodobno, ce ne
bo tudi potrebnih lesnih ostankov, 'k i se uporabljajo v ta namen. Vprasanje zadeva tudi sirso druZbeno skupnost. Zaradi izpada v proizvodnji bo izpad tudi
pri potrebnih sredstvih za kritje
druibenih obvemosti.
In kje je vzrok za tako stanje?
Ze nekaj let ISC zni~ujejo etati
v druzbenem osektorju, ker d.ivjad
dela skodo. 0 tern je bHo fe veliko povedanega in napisanega,
zato stvari ne obi ponavljaL
To z.niZe'Vanje -sicer urpostevamo pri sklepa-nju letnih ~ogodb
in so tudi proizvodni nac:rt-i na
zagarskih obratih temu .prilago-

Za dr.ugo pa je vzrok v nezainteresiranosti lastnikov, predvsem
nekmetov.
Brest kot kupec na omejevanje
omenjenih pogojev ne more vplivati drugace kot da priznava
ustrezne cene Iesa. Le-ta pa se v
zadnjih Ietih oblikuje sporazumno z gozdnim gospodarstvom in
je enaka popreeni doseieni republlski ceni. V tern primeru krivde za nastaie razmere ni moe
pripisovati lesni industriji.
Naj omenim se, da cene hlo<lovine rastejo hi<treje kot cene zaganega lesa. Ce primerjamo dosezene cene v letih 1968 z 1978,
lallk.o ugotovimo, da je -i.ndek-s
rasti cen pri hlodovim 546, pri
zaganem Jesu pa 538.
Ta podatek dokazuje, da se
razmerje cen ·s preminja v skodo
primarni proizvodnji.
Poleg t ega lesna industrija po
posebnem sporazumu prispeva
2,5 odstotka od nabavne vrednosti v-seh vrst lesov -za posp~eno
izgradnjo gozdnih prometnic, kar
naj bi ·pripomoglo ik hitrej~emu
odpiranju nedostopnih in neizkoriscenih gozdnih predelov.

je"~cje

tezave predstavlja izjemen i.zpad dobave od zasebnega
sektorja. Le-ta .ge pojavlja v dveh
vaznejsih oblikah in sicer:
1. v odtujevanju vseh vrst lesov,
2. neizpolnjevanju letnih etatov.
Za pwo gre vse >1pr.iznanje«
razlicnim .prekupcevalcem, •k i nemoteno »Obvladujejo teren«.

Kljub temu pa se stanje ne izboljsuje. Nasprotno. Oskrba zagarskih obratov je iz leta v Ieto
slabsa. Kapacitete bodo le delno
izkorlseene in skoda bo vedno
vecja. Zato bi bil ze cas, da se
resno letimo re~vanja teh tezav,
ki se postopoma sirijo tudi na
druga podrocja. Pri tem pa je
potrebno, da se v rdevanje
vkljucijo vsi pristojni gospodarski in politicni organi. Nujno potrebno je vzpostaviti red pri prometu z lesom.
S tern nimam namena ixpodbijati rpravic tistim, ki les res rabijo za domaco uporabo. Vendar morajo biti tJUdi pri tern
reallne m eje in ustrezno na<l.zorstvo. Merum .pa, da je nujno treba onemogociti nedovoljeno prekupeevanje in od.tujevanje lesa.
Hkrati je z ustreznimi ukrepi
treba zagotoviti dosledno izvajanje zakona o gozdovih in omogociti dnlibenemu sektorju posek
tam, kjer je nujno potrebno, pa
se Iastnik: iz kakrSnihkoll nagibov noce odzvati k sodelovanju.
Skratka, zagotoviti je treba taksno gospodarjenje z gozdovi, da
bo doseiena cimboljsa izkori!cenost rastiScnih potencialov ob
nezmanjsani zalogi Iesne mase.
A.mti

,;
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Zidovi in stroji so le podlaga
Nalozba v tovarno ognjeodpornih mineralnih plosc poteka v glavnem po nacrtu. Nekaj zamude bo zaradi uvoznih tefav. Sestal se je
skupni organ - odbor udelef~nk samoupravnega sporazuma. Poleg
tovarne moramo zgraditi tudi trdno samoupravno organiziranost.
Letos v apri.lu so delovne orgarrizacije BREST, BELINKA, LESNINA iz Ljubljane in MBLAMIN
iz Kocevja dokoncno uskladile.
sprejele in podpisale -sarrnoupravni sporazum o rekonstrukciji nekdanje Brestove tovan-ne ivernih
plosc. Omenjene delovne organizacije ·s o iz ["~licnih inter~sov
zdruZEle svoda sredstva, da bi
izgradile tovarno za proizvodnjo
ognjenoodpornih
mineralnih
plosc. Nalozbena dela tecejo v
nebistveni zamudi od predvidenih rokov. PTicaokovati je le zamudo emega do dveh mesecev pTedvsem zaradi uvoznih tezav.
Za omenjeme stvari v glavnem
ze vemo. Prav pa je, da se po·
vprasamo tudi o dlrugih nalogah.
ki jih je potrebno opraviti za
uspesen zacetek nase nove dejavnosti.
Na seji v oktobr.u je delavski
svet delovne or.ganizacije obravnaval vprasanja v zvezi z or.gani·
ziranjem nove dejavnosti in sprejel vee s'kllepov, s k aterimi je 0·

rna v zvezi s predvideno pobudo
o organiziranju nove temeljnc
organizacije. Iz poroCila oziroma
iz ugotovitev odbora je videti, da
bodo po vsej verjetnosti izpolnjeni pogoji za organiziranje nove
temeljne organizacije in za pro·
izvodnjo ze v prvem trimesecju
prihodnjega leta. To pomeni, da
bomo v OBZORNIKU kmalu spet

V oktobru smo v novi tovarni
mineralnih plosc konCali z montazo teilih delov in naprav, tako
da prehajamo sedaj na koncno
nastavitev in utekanje dolocenih
strojnih skupin.
Kar zadeva gradbena dela, 5edaj delavci popravljajo oziroma
zamenjujejo stresne kritine; fa·sada je na dveh straneh koncana,
steklarji pa precej kassnijo, kar
vsi na gradbiseu obCutimo, saj so

Pogled na proizvodno halo nove MINERALK.E
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Montazna dela na Mineralki
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pTedeli:l nas~ednJje naloge:
- izdelavo in sprejem zaeetne
organizacije - to je razvida del
oziroma nalog z nacrtom 0 ste·
vilu delavcev;
- izdelavo in sprejem ocene
del oziroma nalog;
- izdelavo in sprejem zacetne
kadrovske zasedbe;
- izdelavo analiticnih, organi
zacijskih in drugih strokovnih naIog, ki so potrebne za samoupra·
vno odloeitev 0 tern, ce so pogoji
za organiziranje nove temeljne
organizacije.
S :samoupravnim sporazumom
je sicer predvi.deno, da bo tovarna, v kateri bo nova proizvodnja,
v slclopu nove temeljne organ.iza.
cije. 0 l!:em pa morajo oziroma
smejo odloCiti. le delavci, ki bodo
v •tej tovan-ni deladi. Odloeitev bo·
do •sprejemali na podlagi prou
cenih pogojev, lci jih zakon c
zdrufenem delu zahteva za orga·
niziranje t emeljne organizacije
To pomeni, da smo vsi ostali dol
zni pripraviti pogoje, ki bodo da
nes se nemanim delavcem omo·
gocm uveljaviti llljihovo pravico
in dolZ,nost.
S samoupravnim sporazumom
so se udeleiene delovne organi
zacije BREST, BELINKA, LESNINA in MELAMIN dogovorile
tudi, da hodo oblikovale skupni
organ - odbor udelezenk . Ta
or.gan .:i.ma stiri c lane. Vsaka ude·
lezenka ima v njem po enega de·
legata. Odbor O'dloea o opredeljenih ·s kupnih zad evah in »bdi«
na"d izvajanjem samoupravnega
sporaz·u ma.
Omenjeni odbor se je prvic sestal v novembru. Na prvi seji se
je konstituiral ter sprejel porocllo 0 ftzicnem in financnem po·
teku naloibe ter porocilo o samoupravno-organizacljskih nalogah v zvezi z novo tovarno ozlro-

pisali o vpra5anjih nove dejavno·
sti. Tedaj verjetno najprej predvsem o komercialnih vprasanjih,
kasneje ali istocasno pa t~:~di o
vpisu temeljne organizacije v sodni register. Ne smemo namrec
pozabiti, da morajo delavci temeljne organizacije za njeno kon·
stituiranje opraviti celo vrsto po·
membnih samuopravnih odloeitev - skoraj vse z referendu·
mom. Toda o tern kaj vee pri·
hodjni.c!

temperature v haLi vcasih zelo
nizke.
Po sam:i strojniski in energetski plati sedaj konoujemo r~e
ljavo pnevmatskih vodov, termokanalov za ogrevanje hale, cevovodov za kemikalije, t ehnoloske
vode in toplotne postaje.
Ravno te dni smo priceli utekati elektro skrupino z oznako
100, k.i zajema predpripravo in
delno pripravo materiala za proizvodnjo ter filtrske naprave za
mineralni prah. Pri tern delu nas
ovirajo slabo vreme in pa ogrodja, ·k i jih u porablja .gradbeno
podjetje. V glavni proizvodni Ji.
niji montliramo 'koncna stikala
(vee kot ·stiristo jih je), spajamo
kable z motorji in stikalnimiomarami, istocasno pa m ontiramo
vejo za pnevmarski transport
materiala.
Seda.i so najlbolj zaposieni
elektricarji, saj j e bilo polozenih
nad dvajset kilometrov -kablov;
le-te .pa je potrebno sedaj ~e
pravilno tin pazlj!i.v o •s pajati, oznaciti .iJn zarvarovati. Raounamo, da
bomo v naslednjih tednih preizkusili se p r eostali dve elektro
skupini. Upa"mo, da se ne bodo
pokazale kaksne skrite napake in
bo montafa pravocassno koncana.
Omeniti pa je potrebno, da s mo
ze skora} v zacetku zime in je
potrebno Cim prej koncati se preostala zunanja gradbena dela t er
stavbo doikoncno urediti.
M. Kogej

IZ NASE PROPAGANDE
Stevilni pametni Slovenci imajo v Pavlihovi pratiki za prihodnje
leto ob sliki BRESTOVE kuhinje prilomost uZivati ob naslednji
pesmici:
Kuhinja je svet druZine,
toda le BREST KUHINJA,
vsak ima po njej skomine,
saj le v tej je res doma.
Le katerl propagandistlcni spesnik:ovatelj je tako neusmiljeno
udrihal po svojih pesniskih Zicah, da je nastal ta umotvor?
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Na Mineralki montiramo zahtevne naprave in stroje

Spretekle seje izvrsilnega odbora
slovenskega lesarstva
S te seje bi omenili predvsem dve temi: analizo momosti razvoja
lesne industrije Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in analizo mot.
nosti razvoja gozdarstva SRS v obdobju 1981-1985.
V naslednjem srednjeroenem
obdobju naj bi .ge p roi:zvodnja rezanega :l.esa in plosc tV Jugoslaviji gibala po stopnji 4,5 odstot!kov
letno, proizvodnja finalnih lesnih izdelkov pa po stopnji 6 odstotkov. Pri tern bo manj.sa rast
proizvodnje zaganega lesa (2,5
odstotka) ter veeja furnirja in
plosc ·(7,7 odstotkov). Glede na
izkoriscanje gozdnega fonda -bo
razrez iglarvcev rastel samo po
stop.nj i enega odstotka, medtem
ko listavcev po stopnji 3,6 odstotka. Za Brest je zanimiva prognoza o bitrejsi rasti proizvodnje
ivernih in mediapan plosc, kar
kafe .n a dejstvo, da bodo na tem
podrocju nove tovarne.
Pri nacrtavanem povecanju
proizvO'dnje koncnih lesnih izdelkov se predvideva ne'koliko
manjSi tempo proizvodnje pohis1Na. Tudi ob tern je p oudarjena·
potreba po ·u streznem asortima·
nu, funkcionalnosti, desi.gnu in
drugih zahtevah domacega in :run anjega tr.ga.
Torej je se vedno predvldena
precejsnja rast proizvodnje kljub
nasicenosti trga. Zato je bil.o i.tz.
rafeno mnenje, da je pO'trebno
ustrezno povecati izvoz, saj dokument predvideva .samo 2,7-odstotno rast i2rvoza; ·t orej niZjo 'kot
jo ima proizvodnja.
Manj optimistiane prognoze pa
nam daje analiza moznosti razvoja slovenskega .goz<lal'S1Na v
naslednjem obdobju. Ob UlpOste-

vanju ze dosezenega se kafejo
momosti razvoj a z uravnove~ e
njem 'SeCenj z 7Jllogljivostmi v
ohranjenih go:zJdavih, pri cemer
je treba upo~tevati, da je dosedanj~ obseg secenj debelega lesa
verjetno ze dosegel zgornjo dopustno mejo, da pa so momosti
vecjih secenj 'V op oveeanih redcenjih v mladih in s rednjedobnih
sestojli!h .Jistavcev.
Prav tako so m<>Znosti za povecanje intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi v vecjih melioracijah malodonosnih gozdov. Tak~ na usmeritev pomeni, da so na
podlagi poveeanih gozdnogojitvenih del mofuosti v poveeanju blagovne proizvodnje predvsem
drobnih gozdnih sortimentov, to
je -lesa za proizvodnjo vlalmin in
pl<>Sc. Ostala pro izvodnja gozdnih sortimentov bi v glavnem
ostala na dosedanji ravni.
Koncept pavecanja pro:izvodnje drobnih gozdnih sortimentov
pa zahteva poveeana vlaganja.
Pri t ern ugotarvljamo, da· sedanji
gospodanski pol<>Zaj prowajalcev vlaknin in op losc ne omogoea
ta!ksnega financiranja. Ker pa
plosce slu.Zijo nadaljnji predelavi v pobistveni industriji, je
potrebno vlaganje obravnavati
kot potrebo celotne 1Slovenske
lesne industrije. Na dru~ strani
pa je gozd sirsega dr:uZbenega
pomena, zato je .potrebno vklj.uciti v odlocanje tudi sir5o druZ·
beno skupnost.
P. Oblak

Samoupravna dogajanja ob koncu leta
Katarina
1

ZAK.AJ TAKO? Gornji »reldamni« oglas smo iztrgali iz enega iZ·
med slovenskih casopisov. Prlseiemo, da slika ni nic slabsa od one
v onem casopisu. Ce bi vprasali nase delavce, katerl nas izdelek
predstavlja crni pravokotnik na sliki, bi to malokdo vedel, da je to
KATARINA, potrosnik pa se zanjo najbri tudi n e bo pretirano navdu5il. S tern si prav gotovo delamo vee §kode kot reklamne koristi.

~

Samoupravna dogajanja v nasi delovni or ganizaciji ob :koncu leta
niso prav nic manj ziva.hna ka:kor so bila vse leto. Ob ·k oncu oktobra
se .je sesta:l de'lavslci svet delovne or.gani,zacije in obravnaval stevilne
skupne samoupr avne splosne ak1te oziroma osnutke n jihovih spre·
memb ter jih dal v poprejSn.jo obra¥navo v t em eljn e orgamizacije.
Tako je delavSki svet delov·n e organizacije dal v :poprejsnjo obravnavo naslednj e samoupravne sploSrle akte:
- Osm.111:ek samoupraWlega sporazli!Illa o zd!ruiitvi v sestavljeno
organiozaci:jo Slovenijal.es-proizvodnja in tTgavina. Poprejsnja obravnava o tern osnutku pote.ka v temeljnih organizadjah po stndikal!nih
skupinaih, Ida bi cim vee delavcev sodelava~o oziroma da b i dobiili vse
zeljene informacije in pojasnila.
- Poslovnik delavskega sveta sest avilijene organizaci:je Slovemijales.
- O.snutek sarrnoupraV'ilega 9p0ra.zuma za pospesevanje izvoza.
- Osnutek sprememb samolllpravnega sporazuma o s kupnih osnovah in merilih za rpridobivanje in ra.zporejanj e dohodka - Priloga
s t. 1 - vrednotenj e zahtevnosH :dela. Med poprejsnjo obraV!Ilavo tega
osnutka naj bi izoblikovali in zbrail.i twdi druge m orebitne utemeljene
pripombe k temu sporazumu.
Poleg <teh atk.tov, ki jih je da'l v poprdj~njo obnwnavo, je delavski
svet dolocil tudi pred~og samoupravnega spoxazuma o zacasnem raz·
p oreja-rrju delavcev v tujino in ga dal v obravnavo in sprejem delavcem temeljnih organizacij.
V teh dneh se v otemeljnih organizacijah oriroma v <lelovni sirupn osH kaneuje tudi javna razprli!Va o osnutkih razvidov del ozirOm.a
nalog. Pripombe na osnutke bodo uskladile komisije, lki so bile imenovane za sestavo teh razvidov oziroma k oordinacijska komisija na
ravni delovne oc.ganizaci~e.
v decembru bo potekel mandat dosedanjim clanom delavskih svetov
temeljnih organizacij, delovne skupnosti in delovne organizacije. Zato
bodo morale sindikalne organizacije temeljnih organizaclj in delovne
skupnosti takoj opraviti postopek za kandidiranje in doloeiti kandi·
datne liste. Volitve za nove clane delavsldh svetov naj bi b ile pred·
videne 24. decembra.
A. Pe~i~

--

~

--

- ~

-

-

-

-

--- - · ...

4

------~-~«.

BRESTOV OBZORNIK

Delovni dogovori
Z II. SRECANJA ORGANIZATORJEV OBVESCANJA, NOVINARJEV
IN UREDNIKOV GLASIL V ZDRUZENEM DELU
Odbor republi~kega sveta zveze sindikatov Slovenije za obve~ca·
nje in politieno propagando je pri~ravil II. srec~je v Rad~cih! ~~
bi iz kopice ~e nere~enih vpr~anJ o obveScanJU delavcev izlusCili
tista katerim homo v prihodnjem obdobju dali posebno prednost.
Prlblifno 150 udelefencev sreCan.ja je aktivno poseglo v razprave
po posameznih delovnih komisijah. S svojbni prispevk.i so obogatili nasa spoznanja tudi ugledni gostje: Vinko Hafner, Alojz Gojcic,
Lenart Setinc, France Vreg, Ivo ZorCic in drugi.
Udelezenci srecanja so poudarili, da obve~canje v zdruienem
delu kljub velikim naporom, precejsnjim materialnim sredstvom,
vse vecjemu stevilu organizatorjev in oblikovalcev samoupravnega obve~canja, ~e ni za.Zivelo kot
enakovredna sestavina celovitega druzbenega sistema obve5ca·
nja. Vzroki za taksno stanje so
v premalo uveljavljeni praksi in
zavesti o vlogi, ki jo ima obvescanje v procesu samoupravnega
odlocanja. Samoupravna informacija se vse preve6krat ubaja
delavskemu nadzoru.
Na srecanju je bilo vseskozi
prisotno vpra~anje, katere poti
vodijo k uveljavitvi delavca subjekta obvescanja. Ena izmed
njih je prav gotovo ta, da so mu
vse potrebne informacije dostopne; ·da pridejo do nje, in druga.. je ta, da se sam v najveeji
moZni meri vkljucuje v proces
obvescanja ne Je kot sprejemnik,
ampak tUdi kot vir informacije.
Na srecanju je bilo med dru·
gim receno tudi to, da bi ostali
na povr~ju vprabnja, ce hi videli edinega krivca za slabo obve-

silec niti enakop~aWli subje!-<t .v
PI'?cesu obv~scanJa. To stanJe Je
ovrra za holJse samouprarvno odlocanje.
2. Sistem obvescanja v zdr·uienem delu mora postati ena:kovreden pomemben sestavni del
celovitega wllZbenega sistema
obvescanja. Le ta'ko bo obve~a
nje v zdruienem delu postalo
tudi sestavina organizi.ra:nosti
dela in dru.Zbenopoliticne aktivnosti v temeljnih organizacijab
in torej vtkano v vsakodnevne
samoupravne odnose.
3. Organi-z acije ~druzenega dela morajo zgraditi celov:it sistem obvescanja, ki bo zajel vse
vire, nosilce -ter sredstva za obvescanje in bo norm ativn:o opredeljen z vsemi odgovornostmi.
Za v~postavitev tega :sistema, za
njegovo opredeljenost in izvedbo
so politicno odgovorne osn<YVne
organizacije zveze sindikatov in
druge druibenopoli ticne ol'gani·
zacije v zdruienem delu. Se rposebno velilko odgovornost i..majo
pri tern tudi vsi <ielavci s podrocja obvescanja v :zrlrtiZenem
delu in poslovodni o11gani kot je

Tudi na oglasni deski je moe naj ti zanimive informavije
7. Zaradi neurejenih razmer se
oblike izobrazevanja in us.posabljanja .pogosto ponavljajo. Skupaj s fakulteto za sociologijo, p~
liticne vede in nov.i narstvo m
viSjo upravno solo se bo rpotretb·
no dogovoriti 0 moznostih studija ob delu tistih, ki se .ukvarjajo
z ob<vescanjem v zdl'uzenem delu.
8. Izdelava srednjerocnih razvojnih programov za obdobje
1980-1985 je dobra .prilof.nost, d a
zacrtamo tudi razvojno !pOt obvescanju v zxiruZenem delru, ki bi
morala vsebovati ne samo izhodi·s.Ca organizacije in funkcije
obvescanja, temvec tudi elemente
svobodne menjave dela, dohodkovnih odnosov, uvajanja novih

oziroma za neobvescenost
delavcev le v informacijskem si·
stemu, saj ta sistem vendar deluje v neposrednem okolju, je od
njega soodvisen. A hkrati ne
smemo pozabiti, da dober infor·
macijski sistem na svoje okolje
tudi vpliva, ga sooblikuje. Ob
tem .nam mora biti jasno, da v
samoupravnem sistemu ni le neposredni proizvajalec tisti, ki potrebuje informacijo od strokovnih in poslovodnih delavcev,
marvec da mora biti med njbni
sklenjen komunikacijski tok. Ce
ga ni, potem samoupravljanje
sepa - nekdo drug hoee odlocati v delavcevem imenu. Ce deJavee ne odloca, potem tudi nima
prave motiviranosti, da bi bil obvescen,
Da ne bi ponavljali starih spoznanj, da pa bj osvezili in pl'edv.sem akcijSiko usmerili najpomembnejse bli.Znje naloge za iz·
boljsanje obvescanja v 2Jdr.uZenem delu, so udelezenci srecanja
s.pr.ejeli naslednje !Sklepe (objavljamo le neka1ere najpomembnejse):
1. Sistem obvescanja v zdruienem <ielu mora biti o.dprt in podruzblj en, tako da bomo prepretevati nevamosti monopoliziranja informacij, zapiranja informacij in njihovih virov in truco
tudi v :praksi dosledno uveljavili
.pravico in dolinost delavcev do
resnicne obvescenosti. Delavec v
veliko prjmerih se vedno ni no-

to tudi doloeeno v zakonu o
zdruzenem delu.
4. Temeljna raven obvescanja
v zdruzenem delu so delavci v temeljni organizaciji zdrtiZenega
dela; ·temu je treba prilagoditi
or.ganizacijo sistema oibvescanja v zdvuzenem delu. Slu~be .z a
obvescanje naj bodo ol'gani2irane na ravni delovne organitzacije.
Na ravni SOZD 10a naj bo .usklajevanje te dejavnosti in obvescanje o tistih skupnih zadevah, o
ka:terih so se delavci s -sporazumom ta!ko dogovorili.
5. Temeljne informacije za delavce naj ·bi postale tista vsebina, ki naj bi jo skusali podati
delavcem v slehernem delovnem
okolju. Pri tern ne bi smeli ostro
lociti poslovnih od samourpravnih informacij. Tisto najmanj,
kar delavci morajo dobiti, ostajajo kazarlci gospodarjenja in poslovanja, ki se po za'konu o zdruzenem rdelu izkazujejo ob periodicnih in zakljucnih racunih in
ki ga sindika:ti zahtevamo ze sedaj.
6. Taka zasnovan si-stem obvescanja v zdru.Zenem delu mora
omogociti tudi ustrezen status
dela<vcem v shl.Z.bah za obvescanje. Pri tern je treba izhajati iz
dejstva, da je ta dejavnost posebnega druZbenega .pomena in
jo je treba zato tudi ustrezno
ovrednotiti. Sl~be za obveS<:anje morajo biti tesno povezane s
samouprcrvnimi OI'gani, njim so
tudi odgovorne, ne ipa posJovodnim strukturam.

V novemb.ru je imela osnovna
organizacija zveze komunistov v
TOZD GABER vee sestankov. Na
sestank.ih smo obravnava.li druz·
beno-po1i-ti:6na d ogajanja p r ed·
vsem v Jugoslarviji, odm~ve v
svetu ob hava.nski kQ111ferenci ne·
uv!I"Scenih ~n vlogo nase delega·
cije pod vod:stvom tovariSa Tita,
pri cemer smo dali podporo no
tranji lin zunanjli politiki nase
partije.
Dnevn.i xed je obsegal tudi pregled dela osn.ov.ne organ~zacije
ter vlogo njenih cla:nov v njihovih del"OVIIlih okolijih. Ugotovili
smo, da se je s povecanje~ 5!~·
vila Olanov osnovne orgarnzaclJe
okrepila tudi n.jena druibe.no po·
litJiiSna dejavnost. Osnovna orga·
nizaoija m ladine je ponovno »Za·
zivela« prav na pobudo osnovne
or.g anizacije zveze komunistov,
mlaidi :pa so si zastavili ak.cijski
program in ga zaceli uspemo
uresnicevati.
In ka'k~a je bila vloga komunistov v osnoWli organoi.zaciji sin
di:kata? Ugotavljali smo, da smo
tudi pri tern nap raviloi korak na·
prej, kar pa ne pomeni, da smo
izpdlnill.i tudi mllloge, zacrtane v
akcijskem progiramu. Se ve~o
je cutiti premalo ·poveza:ve s sm

dika1nimi delavoi predvsem tedaj.
kadar gre za <~~kcije politicnega
pomena. P.ri tern je smdikat se
vedno .prepuscen samemu sebi.
Kdtiono smo obravnavali tudi
ohna•sanje komunistov v svoj•ih
okoljdh. Hujsih :pojavov sicer ni
bilo, ve.ndaor bo potrebno tudi ti
sta majhna odstopanja od lika
komunista odprarvi.ti, saj se taka
majohna na:paka daje v s:labo lut
delo osnoVIIle orga.nizacije. Komu·
nisti se bodo moraii se bolj samokri•ticno Jotit:i izvajanja v.seh
nalog, oJci :So •jim zau.pane. Pri nekaterih je cutiti premajhno
spremljanje nasih drtiZbeno PO·
l1ti0nioh gibanj, ·k i ·s o osnova za
uspeS.no poH.tiC.no delovanje. To'
rej je tpotrebno vsaj prek sredstev javnega obvescanja -i n samo·
us.posabljanja spremljati dogajanj a, tako da je .mogoee na poH
ticnili sestan!kih l.a.Ze razpravlj ati
in sprejemati stalisca o perecih
druibeno•politiooih in gospodarsl.cih vprasarnjoih.
·
Osnovnaor.ganizaoija, predvsem
pa sekretariat, :prevec cakata na
napotke obcinskega .komiteja, kar
ima za posledtico pomanjkljivo
obravnavanje vpra:sanj, '.ki se (J?O·
javljajo v nasi temelljni organizaciji.
A. Humar

Uspela jesenska razprodaja

Nas OBZORNIK in INFORMATOR- le del v sistemu obvdcanja
~cenos t

Premalo ucinkoviti

in sodobnih tehnolo§kih pripomockov in podobno.
9. Predlagamo, da bi bili obcinski sveti zveze sindikatov pobudniki -r ednih tis·kovnih ·konferenc oziroma pogovorov o aktualni gospodarski, samoupravni in
druZ!benopoliticni dejavnosti. Na
konference, ki naj hi bile enlkrat
mesecno ali dvomesecno, .naj bi
vabili tudi novinarje in organizatorje obvescanja v zdruienem
delu.
10. Da b-i. v Sloveniji dobili temeljit .p regled sredstev dbvescanja v zodruienem delu , opdprav·l jamo v odboru RS ZSS rza obve~
nje .in politicno propagando dve
anketi. Prva naj ·bi zajela lkvantitativ.ne ipodatke v vseh tozdih
(6000), naslednja :pa naj :bi daJ.a
kvalitativne podatke. To nalogo
bomo ·l ahko usroesno lizpeljaU le
ob tvornem sodelovanju z obtinskimi sveti ZSS oziroma njihovimi organi za obvescanje.
11. Gradivo s tega srecanja homo vkljucili v razpravo o obvescanju v zdr.u ienem delu na
predsedstvo republiskega sveta
ZSS, po -tej seji pa se bomo -sestali s predsedniJd organov za
informiranje :pri obcinskih svetih ZSS in .se dogovorili za izvajanje sprotnih nalog.
12. Nujno bo potrebno oceniti
delovanje I!NDOK centrov ·i n jih
usposobiti za delo. Sindikati so
kot ipodpis.niki spor~uma dolZni,
da to prouce in zahtevajo.

Tudi letosnji november (od 5. do 24.) na Brestu je bil v znamenju
razprodaje. Ta cas je seveda veljal za kupce, za zaposlene v salonu
pa se je zacel ze. prej. Priprav za organizacijo razprodaje ni malo,
pa tudi preproste niso, posebno se zato, ker imamo dosti temeljnih
organizacij in je potrebno pli vseh ugotoviti natancne zaloge izdelkov, ki naj bodo na razprodaji.
Predvsem smo razprodajali opuscena programa ZALA in REAL,
poleg tega pa tudi druge izdelke iz vseh Brestovih temeljnih organi·
zacij. Izbira elementov je bila zelo velika. Zato je na razprodajo
pri!Ho dosti kupcev in smo ze prvi dan razprodaje dosegli skupaj
s salonom pohi~tva 230 milijonov starih dinarjev prometa, kar je
preseglo na~a pricakovanja. Z veseljem ugotavljamo, da se je izredno
poveCal tudi obisk kupcev v salonu, s Cimer se je povecala tudi prodaja programov iz vseh Brestovih temeljnih organizacij.
Za tako uspe~no razprodajo so omeli veliko zaslug predvsem delavci, ki so sodelovali pri razprodaji in ki so delali v salonu. Tudi
odprema iz skladiSc je bila brez vecjih zastojev.
Zato .nam ni Zal vseh dni, ki smo jib preiiveli na razprodaji, saj
z veseljem ugotavljamo, da je bila financno zelo uspe5na. Tudi kupci
so bill zadovoljni, kar je se najpomembnejse.
D. Krasevec
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Soustvarjali smo Brest . • •
LETOSNJE SRECANJE BRESTOVIH
JUBILANTOV

ra proizvodnjo, zato si vsi zelimo,
da bi kaj kmalu pridobiH tudi
nove sklad iScne prostore:<<

18. novembra je bilo v delavski
restavraciji TOZD Pobi§tvo sre·
canje vseh ]eto5njih delovnih ju·
bilantov.
Na slavnostno s recanje so bili
iz vseh temeljnih organizacij Bre·
sta vabljeni tudi predstavniki
druzbenopoliticnih
organizacij,
predstavniki organov upravljanja
ter direktorji. (Samo iz Iverke na
srecanje ni bilo nikogar).
Predsednik delavskega sveta
delovne organizacije tovaris Ku·
sic je v uvodnem govoru delovne
jubilante toplo pozdravil in jim
v imenu delavskega sveta delovne
organizacije ob jubileju iskreno
cestital ter zaielel, da bi tudi v
prihodnje ostali zvesti in uspe§nl
delavci.
z vedro pesmijo, ki je osusila
solze v prenekaterih oceh, je mos·
ki pevski zbor »Tabor« zakljuciJ
uvodni del slavnostnega srecanja.
Ob zvokih harmonike so se
slavljenci tudi zavrteli. Kljub ve'
selemu razpolozenju smo nekate·
re izmed njih le pridobili za kra·
tek razgovor.
Mara Kebe, ZGiipOslena v racun·
skli s111Zbi na Skupnih dejavnostih, je Bres.tovka ze trideset let.
Na Vtprasanje, kaj meni o dosedanjem in prihodnjem razvoju Bresta, je ;povedala:
»Na Bres1:u se je gradilo in se
gradi se danes. v vecini nasili te·
mcljnih organizacij se kar naprej
izdclujemo le pohistvene izdelke.
Naikup il:ra:j.n ih dobrin kot je pohist'Vo pa ob !llenehnem narascanju cen !llajnu jnesim i~;vljenjskim
pot·rebscinam, lah.ko pocaka. Tudi raznii sta:bi'lizacijski ukrep.i od poveeanja pOiloga pxi najemanju potT"oSI:noiskih kreditov do
zmanjsanja stanovanjske gradnje
- moeno 'V'plivajo na prodajo nasih izde}kov.

Joze PrimoZic, zapos.len v TOZD ·
Jelka, je iz temeljne organizacije
edini, ki Jetos praznuje trideseti
jubilej.

Danes smo vsi veliko bolj seznanjeni z vsemi vprasailJj.i, ki
nas zanimajo in o kaiterih odlocamo. Vendar pane morem mimo
tega, da na.Si delavci resni6no ne
kazejo dovolj zanimanja za razHOn.a v.prasnja o temeljni organizacij•i. Menim, da so delegati v
samoupravnih organih p remalo
povezani z ostalilmi delavci. Informacije se ne prenasajo ne na·
vzdol ne navzgor. Vsa vprasanja
bi morali delavoi med seboj ,predeba tirati'.
Naj ob tej pni!loznosti povem
se to, da so rtudi v nasi -delomi
or.ganizaciji rprid!lli in prJzadevni
delavci oin -da se vsi skupaj zelo
pili;zadevamo, da ne bi ob koncu
leta zopet ugotavlja:li izgube.«

»S pri!kljuOitvijo nase temeljne
OJ:lganizacije k Brestu se kaj bistvenega n.i spremenilo. Mogoee je
med delavci nelkoliko vee zanimanja za sprotna dogajanja, ker
nam je Brest bliZ!ji in bolj znan,
kot nam je bioi Slovenijales. Na·
rascanje zaJog nas1h idzelkov pa
spremljamo vsi z veliko zaskrbljenostjo.«

-

Anton Petrie je eden izmed delovnih jubi:la!lltO'V iz TOZD PohiStvo, ki letos pra:mujejo tridesetletnico.
»Na Brestu sem se zaposlil
pred tT"idesetoimii leti ·in danes sem
na svoj deloV<ni jubilej zelo poncJ<Sen. Samoupravnega sporazuma, k i ureja nagrajevanje delovn ih jubilanil:ov, ne bi smeli spre-

Stane Prevec je v TOZD Gaber
zaposlen ze trideset let 1n kot
pravi sam, so mu ta leta hitro
minevala.
»Najbolj od vsega pogresamo
obdobje, ko smo med delom imeli
enournd odmor za maJico. Takrat
smo se med seboj :l ahko pogovorili o vseh teiavah.
Ob bolj organizoiranem delu in
strnjenem delovnim easom pa to
sedaj ni mogoce. Danes posve·
camo premalo pozornosti prostemu medsebojnemu razgovoru.
Sam sem se 'Vedno trudil, da bi

Rado Cvetko je bil najprej zaposlen v TOZD Masiva, •s edaj pa
minjati. Se naprej bi ·Se za delovni jubilej morrola upostevati le
dellovna doba, prebita na Bres·tu·.
Misllim, da 1je tako bolj prav in
bolj posteno.<<
Joze svigelj je zaposlen v
TOZD Iverka in ·praJZTiuje letos
desetletnico dela na Brestu. Iz
TOZD Iverka sta izmed devetih
delovnih dubi1lantov prisla na slaV'Ilos.tno ·s recanje le dva.
,,zelo tezko mi je ob tern, posebno pa mi je hudo, ker ni tudi
n~kogar iz nasega vodstva tukaj.
V !llovi 't ovaTni imamo zelo dobre delo'\f.Ile pogoje. Nam pa doba·

dela v TOZD TapetniStvo. Na
Brestu je zaposlen deset let.
»Orgam.i;zaaida dela je v novozgrajenih tovarniskih prostorih
res ib<rljsa, delovni pogoji pa se
niso veliko izboljsali. Na racun
prepiha !izgub1jamo veliko delovn:ih ur. BolmiSki stalez nenehno
narasca. Veli'ko pomanjlcljivosti
smo ze sami odstranili. Skladiscenje surovin ~n polizdelkov po
prooi?Jvodnih prostorih moti in ovi-

-

va Jepila, veokratni izpadi elektricne energoije ter razne okvare
strojev onemogocajo, da bi naredi·l i toliko :kot ze1imo - da bi
dosegli vsaj naortovano proizvod
njo. Med seboj se v nasi temeljni
organizaciji dobro .razumemo, .pa
ceprav imamo za.poslenrih tudi veliko delavcev iz drugih republik.«

Franc Klancar, servoiser v TOZD
Prodaja je v tridesetih letih dela
na Brestu preiivel 1:udi ve1iko

te7Jkth in kritionih obdobij. Trenutno vp·rasanje l~kvidnosti na
B!restu pa je vendarle eno najtezjili obdobij na n jegovi dolgoletni
delovni poti.
»Lesna ±ndustrija se resnieno
prehitro ·razvija in siri. ze sedaj nam prodaja povzroca vel:ike
skrbi. Kri-v.i smo tuchl sami, saj izdelujemo kvaliotetno pohiStvo,
vendar ne znamo posk!rbeti, da bi
bHo do klllpca tudi kvalitetno dostavijeno. Imamo veliko reklamacij in vzrok veeine od nj~h so
prav po.Skodbe pili transportu.
Spremeniti in -izboljsati bi mo·
rali predvsem odnos do kupca,
hitreje resevati reklamacije, pred·
vsem rpa pohis·tNo •k upcu kar najhitreje dostavitti.«
Mi!slim, da bi bilo dohro, da bi
vsaj v eni temeljni organizaciji
preusmedH pr~vodnjo, .zacell~ bi
izdelovati nekaj, kar nas bi ob
takih in .podobnih ukrepih resevalo.
0 pri:hodiO.jem razvoju Bresta
pa bi bilo vseikakor potrebno vee
razmis'ijatoi.«
Marta Dragolic, tehn:olog v
TOZD Masiva praznuje letos de·
seti delovni jubilej.
»Desetlet je dOIVolj dolga doba,
da o ·razvoju samoupravljamja
lah!ko ~reeemo, da je biJo pred desetimi leti drugace.

Z letosnjega sreeanja Brestovih jubilantov

hi!li odnosi med zaposlenimi kar
se da dobri <i.IO da bi vsa vprasanja resevaH skupaj.<<
z . Jerie

Delovni jubHej - deset, dvajset in trideset let dela na Brestu
je letos praznovalo 152 delavcev.
13 delavcev je praznovalo tridesetletnico, 52 delavcev dvajsetletnico in 87 delavcev desetletnico.
Skoraj tretjina vseh letosnjih jubilantov je iz TOZD Pohistvo.
Iz te temeljne organizacije je od skupaj 40 kar 7 jubilantov
praznovalo tridesetletno, 21 pa dvajsetletno delo na Brestu.
Naslednja po stevilu delovnih jubilantov je TOZD Jelka.
V njej je letos 21 jubilantov; sledita ji TOZD Zagalnica in Skup·
ne dejavnosti s po 17 jubilanti. Zatem imajo v TOZD Masiva
14, v TOZD TapetniStvo 13, v TOZD Iverka 9 in v TOZD Prodaja
5 delovnih jubilantov.

--

Usmerjeno
izobrazevanje
v lesarstvu
Zavod za ·s olstvo, ki je strokovni nosdlec preobrazbe zastavljene mrloge sprati uresnicuje.
Intenzivnejse ;priprave se bodo
pricele v decernbnu in nato naprej skozi vse leto. Delo na tern
podrocju torej ne miruje in se
predvideva (Zaeetek novega izobrazevalnega sistema v letu 1980.
SlaMe pa je z vkljucevanjem
organizacij zdruzenega deJa v pre·
obrazbo. Menim, da je to tpoglavitni pogoj za 'kvalitetno preobraz'bo: organizirati izobraievanje
za delo, samOU:pravljanje in osebno zivljenje. Se vedno pa osta·
jajo so:lniki glavni nosilci in predblikoiValci sedanjega solskega sistema. ·Ce bo tcrko ostalo, bodo
uspehi skroo:nnejsi klj:ub kvalitetnemu delu v ngojno izobrazevalnih organizacijah.
Za ucinkovito dejarvnost je torej nujno potrelbna s-kladnost v
prizadevanjih med izvajalci in
uporabniki. Na materialnem podrocju to skladnost ureja triisce: slab:i izdeilki ostajajo 'V skladiScih. Seveda je kadrovsko podroeje rnnogo bolj zapleteno z
medsebojnimi odnosi in z druibenimi vpHvi ikot so odnosi v materialni proizNodnji. Tezave se
kazejo ipredvsem v vse slabSem
izkor.iScanju kadrov z dolocenini
znanjem. Potrebujemo nove profile.
Izvrsn.i odbor .posebne izobrazevalne skupnosti je na eni izmed sej, !ko je obravnaval analiza
razvoja v:zgoje in izobraievanja
v SR Sloveniji v obdo.bju 19761978, za svojo strdk:o ugotovi:l, da
imata centra v .Mariboru in Novi
Gorici urejene materialne pogoje za delo, medtem .ko osrednja
Slovenija tega se nima. Zato iScejo ustrezne resitve.
Sedaj poteka iwbrazevanje na
dveh mes-tih z razlicnima progra·
moma. Usmerjeno izdbraievanje
pa predvideva enoten program,
zato tudi nastane potreba po cent ru na enem mestu.
Tehniska sola za lesarstvo v
Ljubljani gostuje v prostorih, ki
so bili zgrajeni na zacetku tega
stoletja in ISO docela dotrajani.
Potrebni so celatne iprenove. Ne
samo pri centralni kurjavi (ta j e
tako dotrajana, da grozi celo prekinitev pO'Uika v hujsem mrazu),
temvec tudi pri elek:tricni napeljavi, sanitarijah, oknih, vratih,
podih ... Ta'ko se je posebna i2ob.razevalna Slklllpnost za kemijo
ze odlocila, da poi-See vse moinosti .z a .g radnj-o centra za kemijo dr.ugje, ostali pa naj hi kovinarji s tern, da b:i se razS.irili in
izvajali enaten 12rogram za vso
str oke do srednJe stopnje.
Lesarji se nirnamo us•klajenih
pogledov. Trenutno sta -dilemi:
ali center v doglednem ea~Su prenesti v Skofjo Loko ali naj ostane v Ljubljani. To alternative je
podprlo rudi neus-pesno zd:ruZevanje sredstev za srednjo stopnjo. Imenovana je tJudi strokovna skupina za pripravo predloga
o prihodnem centru, nakar bodo
delovne o rganizacije kot uporabniki kadrov odlocale o predlagani rditve.
F. Turs.ic
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opozorile, da so osnovne organi
zacije premalo prisotne pri re5evanju vprasanj v svojem delov·
nem in Zivljenjskem okolju (temeljne organizacije, krajevne
skupnosti ..•).
Komunisti so sicernajbolj delavni, vendar bolj kot posamezniki,
osnovne organizacije pa premalo
usmerjajo in usklajujejo dejavnosti tam, kjer delajo - v samo·
upravnih organih, delegacijah in
drugod.
Prav volilni sestanki bi morali
sedaj ugotoviti, ali so se stvari
premaknile na bolje. Ob tern so
posebej vaina vprasanja, koliko
so se spremenili in poglobili samoupravni odnosi, da bi delovni
ljudje in obcani neposredno odlocali. Kljub vsem spremembam
in doseZkom, kljub aktivnosti in
(pre)stevilnemu
sestankovanju
namrec ne moremo trditi, da so
vse bistvene odlocitve z vso zavestjo in odgovornostjo res v rokah vseh delovnih ljudi.
Naslednje pomembno vprasanje je, kaj je storjeneganagospodarskem podrocjti ne le v smislu
materialnega napredka, ampak
predvsem v uresnieevanju stabilizacijskih ciljev.
Poleg vseh teh pa so izredno
pomembna tudi druga podrocja,
o katerih morajo osnovne organizacije kriticno spregovoriti; to
so doseZki in naloge v podruiabljanju splo5nega ljudskega odpo·
ra in druibene samoza5cite, pre-

obrazba vzgoje in izobrazevanja,
stanovanjskega gospodarstva, kadrovske politike in podobno. Krlticna ocena dosezkov in slabosti
pa bo sluZila za programsko o£novo dela v prihodnjem mandatnem obdobju.
Obcinski konferenci mandat se
ni potekel (ker je stirileten), ven.;
dar pa se pripravljajo tudi neka·
tere organizacijs,k e in kadrovske
spremembe ter dopolnitve in sl
cer na osnovi sklepa o organiziranosti obcinske konference, ki
ga bo CK ZKS sprejel na nasled·
nji seji, predvidoma v decembru.
Te spremernbe so povezane z uresnicevanjem pobude tovarisa Tita
in politike zveze komunistov o
kolektivnem vodenju, delu in odgovornosti ter prihodnji demokratizaciji odnosov v nasi drufbi.
V vsebinskem smislu je seda
nja aktivnost obcinske konferen·
ce in njenih organov usmerjena
predvsem v obravnavo in uresnicevanje stalisc 5. seje CK ZKS o
nalogah v politicnem sistemu socialisticnega
samoupravljanja.
Sprozena je hila aktivnost v vseh
osnovnih organizacijah in drugih
organizacijah ter organih.
Obcinska konferenca je o nalo·
gah in zlasti o slabostih v delovanju politicnega sistema in aktivnosti ter odgovornosti kornuni·
stov pri tern zelo kritiC.no spre·
govorila na seji 9. novembra.
J. Frank
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Ni vee drevja, okrasenega z
odpadlimi vreckam'l, •pnevmatikami
in drugimi uporabljen-imi !predmeti
nase civilizacije. Pokrajina, .kol·ikor
jo lahko vid iva iz colna, je zeio .YO·
mantiona, nizka obala, ob obaH plavajo race in gosi, vcasih se prikaze
tudi ·kaksen ,konj, dostikra.t pa se
po obali podijo otroci, ki ·naju vese·
Ia pozdravljajo ,jn sprasujejo, od kod
i·n kam pl·ujeva.
Lacna sva kot volka. Od prejsnjega popoldneva •ni,s va ·s e nicesar jedla. V prvi ·vecji vasi p~istaneva,
vprasava brodnika, ·c e imajo trgovino
i-n se napoUva skozi vso do.lgo vas
do nje. Kot pri -nas, so trgovine in
gostilne v neposredni b'lizini cerkve.
V trgovini :se krepko zalozi,va s
hrano, najmanj za .elva dni in se je
lotiva se prej, :preden prideva do
oolna.
Po nekaj kilometrih plovbe zacne
spet sijati sonce. Zelo hitro nama
uspe posusiti vso opremo , ki .sva
jo :namocila prejsnje popoldne. ·Cez
nekaj casa zagledava most v Jase-novcu. Nekaj metrov pred n}lm, na
·levi strani, pr-istaneva, 'J)ot:egneva kanu na ·breg ·in se napotiva v mesto.
P<J kratkem og-ledu Jasenovca piseva
tudl prve razglednice in se odpraviva nazaj k colnu. •Prispela s-va v
zadnjem trenutku. Narascajoca IJ'eka
ga je ze tpr-iv2xHgnila; se trenutek
ali dva in kanu hi odpul po Savl
hrez oaju.
·V lepem soncnem vremenu ·nadaljujeva pot. Na desni strani se ie
kazejo obronki bos!111ski·h hrilbov.
Ker sva precej v zaostanku za nacrtovano prevozeno •potjo, •s e dogo-

g

Prvi letosnji sneg je ze pokazal kako bo cez zimo: brez ploenikov vsi po cestiscu!

Slovenscina v javni rabi
SEST~SKI

JEZIK

Danasnji cas je cas poucevanja, p.repricevanja, dokazovanja, obvescanja in dogovarjanja. Zato toliko sestankov in toliko besedovanja na njih.

KOMUNISTI IN OBVESCANJE
Novembra so se po vseh Brestovih osnovnih organizacijah
sestali komunisti, da bi na osnovi staliSc in ugotovitev 5. seje
CK ZKS pretehtali svoje delo in delovno ucinkovitost v oko·
ljih, kjer delujejo.
Zato smo posebej zaprosili vse sekretarje, naj nam posljejo
strnjen in kriticen zapis o delu njihovih osnovnih organizacij
oziroma ugotovitve s teh sej. Nasemu prijaznemu vabilu se je
zal odzval le sekretar osnov.ne organizacije v Gabru.
Kako naj torej govorimo o podruibljanju obvescanja, o njegovem politicnem in samoupravnem pomenu, ee imajo takSen
odnos do njega celo odgovorni v zvezi komunistov? Obenem
to tudi dokazuje, kako drii ugotovitev, da se osnovne organi·
zacije vse bolj zapirajo za svoje plotove in je njihovo dejav·
nost navzven dosti premalo cutiti.

S kamijem od BreZic do Beograda
(Nadaljevanje iz )}rejsnje stevilke)

.~_.

BRESTOV OBZORNIK

Komunisti o svojem delu
Nedavno, ko sem pisal o pogla- ·
vitnih nalogah komunistov v je·
senskem obdobju, sem omenil kot
eno izmed pomembnih nalog izvedbo volilnih konferenc osnov·
nih organizacij. Sedaj je ta akcija v polnem teku in bo koncana
v naslednjih dneh. Zato sedaj se
ni moe govoriti o oceni konferenc,
le-to homo lahko dali potem, ko
bo akcija v celoti opravljena.
Namen in cilj volilnih sestankov osnovnih organizacij ni zgolj
izvolitev novih sekretarjev ozi.
roma vodstev po dveletnem man·
datnem obdobju, pac pa je poudarek na vsebini, na kriticni ocenl svojega dela v tem obdobju.
To obdobje pa je bilo za drufbenopoliticno Zivljenje v celotni
drufbi, pa tudi v na5i obcini dokaj Zivahno. Zlasti je treba omeniti, da so bill v tem casu zvezni
in republiski kongresi zveze komunistov, ki so postavili na vseh
podrocjih nove cilje in naloge,
pri graditvi samoupravnega socializma.·
S splosJiim.i volitvami v skupscine druZbenopoliticnih skupnosti in samoupravnih interesnih
skupnosti pa se je zacel drugi
mandat delegatov in delegacij.
Tako smo torej z delegatskim
sistemom kot novostjo v politicnero sistemu prisli od zacetnih
korakov k resnicnosti obenem pa
k novim, zrelejsim preizkusnjam.
Za naso obcino naj omenim
obisk delovne skupine centralnega komiteja ZKS, ki je s svojimi
ugotovitvami opozorila tudi na
nekatere slabosti v delovanju in
ucinkovitosti zveze komunistov
pri preobrazbi druibenoekonomskih, politicnih in samoupravnih
odnosov ter ob prisotnosti tovarisa Popita na seji obcinske konference dala spodbudo in smer za
prihodnje delo.
Tako je zastavljeno, da osnov
ne organizacije na svojih sestankih pretresejo in ocenijo svojo
vlogo, dejavnost in uchtkovitost
ter uspehe svojega dela - organizacije kot celote, pa tudi vsakega posameznega clana v njegovem delovnem in Zivljenjskem
okolju. V zvezi s tern so prav ugotovitve delovne skupine CK ZKS
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voriva, da •bova veslala cimdlje, tudi
ponoci, ce bo treba.
Nacrt zacneva ·ie.polnjevati ze ta
vecer. Veslava, do.kler lahko sploh
se ·kaj vidi:va. Nato se zavljeva v
spalne vrece, privezeva h ·kanuju in
-poskusava zaspati. ce ste ze kdaj
poskusali spati v .colnu, ki je dolg
centimeter manj kot pet metrov, sirok pa ne vee kot petdeset centlmetrov, pa se precej trd in nestabilen je, potem lahko uganate, da sva
V nocni .piovbi, posebno 'J)a V 'Spanju,
kar Jepo uzivala.
Postla'la sva si kar na vesHh 'in
-prtljagi, ki sva jo natovorila v srednji del colna. p,Jov.ba ponoci tniti ni
slaba. Sava tece pocas·l, vendar stal-

no, pa se nic se ne utrudis .z vesla·
njem. Vcasih, ko se zbudis, sp1oh
ne ve-s, v katero smer plujes. E-nkrat je spredaj knma, drugic pramec, vcas"ih se ustaviva ob bregu,
vendar J<ar :krepko plavava ;proti cilju. Po noci, ki ·sva jo malo prespala,
malo ;prebde.la, naju pozdrav-i tope(
soncen dan in obljubiva sl, da tbova
se eno noc plula s tokom.
Ves dan veslava, VISa ·naslednjo
noc plujeva s tokom, se en t!an i·n
pozna .ponoci s-va prispela do Sremske Mitrovice. Usotor.iva se kar ob
hotelu Plaza. Niti hrup iz tbliiitje gostHne, ki dela tudi .pozno ponoci, na·
ju ne moti. Zaspiva kot ubita.
(Se bo nada•ljevalo)

Seveda si je to sestankarstvo, brez katerega ne gre, scasoma ustvarilo tudi svoj sestankarnlci jezik. Neke vrste pol<'licno bolezen ljudi,
ki jim je cas naloZil, da si v potu svojega obraza sluzijo kruh vecj•i
del na sestankih.
So pa lahko •ti ljudje .tudi cisto nava-dru delavci in samoupravljalc.i, pa jili ta bolezen napade v tj.stem 1lrenutku, ko odprejo usta
- na sestanku. Kot alergija.
Taka predsedn~k ·k ake k:omisije alJi. tudi selm'etar OOZSMS ali
sindilkata, ali ZK ali katere koli ze organizacije ali delegacije lahko
ves dan dela v i.s.ti proizvodmi dvorani, v rsti pisarni s sodelavci, ki
zdaj sestankujejo, celo ze na sestanku ob devetih so sedeli skupaj, pa
bo svoje tovarise ob enih popoldne spet takole nagovoril: »OTVADJAM sestanek 00 . .. in vas vse prnv lepo poz;dravljam. (Morda je
komu vsec, da je ze spet pozdravljen, meni, vern, da g.re ob taksnem
pozdravu Zlilleraj na smeh) .. V NASI SREDI {ceprav sedi Oisto spredaj in mu je :najveckrat silno zoprno!) POZDRAVLJAM tovard:sa tega
in tega« itd. ..•
Oglejmo si zdaj 1a vzorec od b1izu:
Names to OTVARJAM se slovensko rece ODPIRAM, <k:er se pa s tern
glagolom zelo lepo stkladajo ne:ka.teni :samostalniki, n . pr.: v.rata,
okno, knjiga, denarnica, steklenica . . ., bomo hralci Brestovega obzornika sestanke raie kar ZACENJALI .
Pozdravljal!i se takole skupinsko ne bomo, ker smo se po vsej
verjetnostrl. ze kar med prihajanjern, ce nampa to ni uspelo, bomo
k.omu lahko segli v roko t udi se po sestanku.
Narnesto ti:stega ,,v NASI SREDI ...« se lepo slisi, ce obvestimo
domace, kateri so neznani ob:razi v prvi vrsti in cemu so prisli. S
tern gos.te mimogrede zadolzimo za ustvarjalni delez v razgovoru.
Lahko tudi izrazimo veselje ob njihovi ·p risotnost;i, ce je seveda
to veselje odk:ritosreno.
Zdaj pa lahko zacnemo z vsebino sestanka. Ta ni predmet jezikovnih pogovorov. Tudi to ne, kako naj sestam.ek vodimo, da bo kaj
od njega. (Z nasveti o teh receh so delavske univerze ze dosti zasluzile, pa malo naredile!) Mi bomo opozorili samo na nekatere »marilee«, ki vselej mnogo govo.rijo, pa rekdo ·~daj kaj povedo - na
poklicne razp!l'avljalce.
Skoraj vsak stevilnejsi sestanek lima katerega. Kot zakleto. Ljudje
ga iz gole vljudnosti prenasajo, cetudi ne posluSa.jo. Vsebina njegove ·r azprarve je SPLOSNA, NACELNA, obvezno DOLGA. Ce je ta tovallis se mlad, :boste gotovo v vsakem drugem stavku kje v sredini
sli·s ali besedo NEKJE. ·P a ne misliti, da je tisti NEKJE ipclslovno
doloeilo kraja. Kje pa! Kar t ako NEKJE NEKJE masi .Juknjo v ze
ta~ko NEKJE reseta~stem g10voricenju. GrozaTa NEKJE, ki opravlja NEKJE poslanstvo NEKJE neopredeljivega,
pa venda:r NEKJE pomembnega masila, i.zhaja i.z mladinskih komitejev sestdesetih let in se posebno med mladimi dobro drli se danes.
Kot >ble5cec govornik bo -t ak neunitljivi diskutant skoraj za vsak
PROBLEM (poln je problernov!) nasel nata:ncno po 't ri vzroke ali
posledice (narvadno ;prvih od drugih ne loCi). Po tri - :kot v -ljudski
pesmi: Rekel bo »PRVIC .. . DRUGIC ...«, potem pa ne tretjic,
ampak »IN !NE NAZADNJE . . .«, ceprav je to rekel nazadnje in ruma
vee cetrtega.
Ce pa ima .t udi se cetrto, ker je pravkar dobil navdih, bo pa ,r ekel:
»IN NAZADNJE, PA NAJMANJ POMEMBNO ...« (Zaikaj vendar ni
tega izpel ze prej, ce :ni najmanj 'pome~bno?!)
Moj bog, !lro1isk:o taksnih j ezi·k ovnih grozot smo ze presedelii v SLOVENSKEM KULTURNEM IN POLITICNEM P.ROSTORU. In .koliiloo
j,ih se ibomo!

Stevilni vikendi ob Savi

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in zakljucujem sestanek. Pa
lepo- pozdravljeni!
J. Praprotnilk
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PODELITEV BLOUDKOVIH ZNACK
Ob sedanjem bogatem utripu telesne kulture ugotavljamo, da
smo sprejeli dediscino, ki je plod velike predanosti in nesebicnega amaterskega dela posameznikov. Zato so telesnokultume
skupnosti v Slovenijl sklenile, da najbolj zaslu.Znim delavcem
na tern podroeju podelijo Bloudkove znacke - zlate za 30 let,
srebme za 20 let in bronaste za 10 let vzgojno-organizacijskega
dela v telesni kulturi.
Na podlagi evidentiranja in predloga krajevnih konferenc
SZDL je izvrsni odbor telesnokulturne skupnosti Cerknica
sklenil, da Bloudkove znacke dobijo:
l:EBOHIN Franc, rojen 1906 iz Loza - zlato znacko
KRANJC Franc, roj. 1901 iz Cerknice - zlato znacko
TORNI{; Slavko, roj. 1932 ,iz Cerknice - srebmo znacko
TURSI{; Franc, roj. 1939 iz Starega trga - srebmo znacko
POPEK Franc, roj. 1942 iz Begunj - srebmo znacko
SKUK Anton, roj. 1911 iz Cerknice- srebmo zna~ko
ZURGA Ivan, roj. 1929 iz Nove vasi - bronasto znacko
SKRABEC Franc, roj. 1931 iz Nove vasi - bronasto znacko
SKRABEC Ivica, roj. 1923 iz Nove vasi - bronasto znacko
MILAVEC Albin, roj. 1900 iz Cerknice - bronasto znacko
KEBE Branko, roj. 1939 iz Cerknice - bronasto znacko.
Prva podelitev Bloudkovih .mack v nasi obcini je se posebej
svecana, saj jib podeljujemo tovarisem, ki so opravili pionir·
sko delo na podrocju telesne kulture pri nas.

Na dr.ugi strani Cerkniscice nasproti TOZD Pohistvo je v reko.rdnem casu zrasla sodobna stanovanjska s ta;\.lba, ki bo nudi•la zacasni
dom stevilnim samslcim delavcem .GG Postojna- obrat Cerknica in
SGP Gradisca kot investi.Jtorja gra!dnje. .P.redvideno je, da bo ta sodobni samslk:i dom vseljiv s prvim ma~em prihodnjega leta. Gradinja
je v skladu s pred dvema letoma sprejetim samoupravnim sporazumom o minimahrih standrurdih .za ziW.denjske in kulturne razmere
delavcev na olbmoeju obcine Cerk'Ilica.
Do tukaj je vse v '!'edu in prav. Kako bo pa poskrbljeno za tistih
stilrina:jst mla:dih, ki so bidi na dan 16. novembra letos v prijavnih
1kartotekah obCine nasega mailega mesta prjljavljenih, da stanujejo na
Notranjski cesti s.t. 15 in po izjavi dveh, ki p:rosi•t a za sta:novanje na
Brestu, da mora vsaik: od·S teti za resnicno minimalne sta:novanjske
pogoje !PO sedemdeset starih tisocakov 111a mesec, pa naj ostane odprto vprasaa::!Je.
Natanko 10. novembra, ko je iz temnih oblak:ov l·i lo kot iz skafa, se
ustavi pred mostom nasega maJega mesta .stoenka in sota'!'ejsi moski
poprosi slucajnega mimoidoeega, kje je pot .proti oDolenji vasi. Resnicno nerodna zadeva. Ta veJ:i.ka vl!IS steje Ce:z 130 his ill1 nima nobenega
ka.Zipota. Mi ze vemo zoojo. Kaj pa drugi?
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(Iz stevilke 26 - 29. .november 1969)
VSE POGOSTEJSE POMANJKANJE REPROMATERIALA
V zadnjem casu opazamo, da posamezne surovine in repromateriali vedno pogosteje niso dobavljeni v dolocenem casu. To ima za
posledico zastoje v proizvodnji, odvecne stroske in negodovanje
delavcev. Prisli smo ze tako dalec, da smo morali zaradi pomanjkanja iverastih plosc prestaviti prosto soboto, kar nam je porusilo
plan pri investicijskih in vzdrievalnih delih .
NOVA TRGOVINA POHISTVA
Ne mislite, da bo nova trgovina odprta ze jutri ali za novo leto.
Sredi prihodnjega leta pa bo menda res. Vse dotlej bo t r govina
s pohistvom na drobno tekla kot doslej, to se pravi izza pisalne
v prodajni slu.Zbi. Upajmo pa, da bolj organizirano in z vee priprave
za pravo trgovino s pohi9tvom.
Ograja okrog gradbiSca, ropot kompresorjev, hrup betonskega mesalca pred Tovarno pohistva kazejo, da raste tam lllOV objekt. Malo
pozna sicer zaceta investicija, vendar bodo vsaj temelji nared na
pomlad. Upajmo, da se kaj vee kot samo temelji.
KAM Z OSEBNIMI DOHODKI
v nagrajevanju zaposlenih med poslovnimi enotami je priSlo do
prevelikih disproporcev. Taka smo doslej te disproporce vedno uravnavali po posameznih obdobjih -. dolocenih okvirih, se j e ta nujnost
uskladitve pojavila tudi letos, ko odstopajo osebni dohodki med
poslovnimi enotam.i v podjetju do 29 odstotkov.
Pravilniki o nagrajevanju zaposlenih so preZ:iveli in nujno potrebni sprememb ter doloeenih medsebojnih us'lcladitev med poslovnimi enotami.

Taksen je bil vhod v novo zgrajene prostore cerkni~ke osnovne sole
ob nedavnih sneino-deievnih dneh. Vhod je namrec znatno niije od
cestisca. Kaksnih posebnih nesre c pa menda ni bilo ...

KADRI-KADRI- KADRI
Se zelo dalec smo od predvidene in zelene kadrovske zasedbe
predvsem z visoko, viSjo in srednjo izobrazbo, saj predvidevamo,
da homo ob sedanjem tempu razvoja rabili cez 10 do 15 let vsaj
50 delavcev z visoko izobrazbo,
45 delavcev z visjo izobrazbo,
160 delavcev s srednjo izobrazbo.
AMBULANTA V GRADNJI
Ce bodo napovedi gradbenikov in ob11tnikov drzale, potem b<?
januarja prihodnje leto lahko zacela delovati nova ambulanta, k1
bo ob novem skladiscu v Tova.TD.i pohistva Cerknica. Am.bulanta
bo imela vee prostorov. v njej b o cakalnica - hodnik, soba ~
kartoteko zavarovancev, previjaliSce, ordinacijska soba, laboratoriJ
in potrebne sanitarije. Prostori ne bodo veliki, vendar bodo zadostovali Brestovim potrebam.
REFERENDUM 0 SAMOPRISPEVK.U ZA REKONSTRUKCIJO
VODOVODA CERKNICA-RAKEK USPEL
Na nedeljskem referendumu se je 65,2 odstotka volilcev odlocilo
za uvedbo samoprispevka. Na volisca je prislo 84 odstotkov volilcev.

Sleherni delavec mora postati subjekt obvesca:
Zagotavljati mo~amo dn:dbeni vpllv in si pr
ljanje obves~nja. Kolektlvna odgovomost. In
naprej ...

:levati za podruZbnaprej in tako

lakO

Tako-le pa je bilo na .n ovembrski seji uredniskega odbora na5ega
glasila
Za izvimo organizirana in izvedena praznovanja ob letos·
njem obcinskem prazniku Skupscina obcine in druzbeno-pollticne organizacije obcine Cerknica izrekajo priznanje in se
zabvaljujejo vsem organizatorjem in izvajalcem vseh prireditev
v sklopu praznovanja.

-
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Mikavna razstava
v zivljen1u se pogosto srecamo
z radostjo nasih otrok, z igro in
njihovim delom. Se veckrat pa
se soommo z bedo in s tezkim
ziwjenjem najml.ajsih po svetu.
Zakaj? Ali nam ne bi lahko delno pomagad k uresniCitvi vseh nasih lepih zel1a 0 lepem in brezS·W bnem Zivljenju ;prav 31. o~to·
ber- svetov.ni dan varcevanj a.
Dru.Zba, v :kateri zivimo, potrebuje vrurcnega in delavnega cloveka, do'OO-ega delavca in samo·
upravlja!lca. Za uresni.Citev tega
cilja balll'ka posveca posebno powrnos-t prav vzgoji otroka-var·c e·
vaica. Zato ustanavl ia pionirske
hranilnice, ki jih ucenoi ob po·
moci menttorjev vodijo sarni.
V mednaxodnem letu otroka.
ob dnevu vaxeeva111ja in v pocasti:tev obcinskega praznika, je
ekspozitura Ljubljanske booke -

Gospodarske banke v Cerknici,
raz;stavo, del izvirnega
Iikov.nega umetni•k a-kiparja, domaCina Staneta Sege iz Grahovega, cloveka, ki .je mladost prczivel v boju za Jepso prihodnost
in se tudi po osvobodit vi neutrudno vlclju ceva!l v delo, s katerim
je s svoj-imi tovarisi ustvarjal
boljse in lepse ziv-ljenj e v domacem k:raju.
S svojimi deli iMaza vse tisto,
kar je dozivel v mladosti, mcd
vojno in v poznejsem aktivnem
delovanju do upokoj-itve, saj si
je sele v zad1J11j ih nekaj letili nasel cas za likovno ustvarjanje.
Upodobil je domaCi:na ob delu.
toplino stevilne in skronme dn.lzine, lepe in tezke trenutke otrcstva, ·booja m jesen svojega zivljenja.
A. Jozelj

pr~prav~la

lz drugih
lesarskih
kolektivov
LESNINA vse bolj siri svojo
lastno trgovsko mre:lo. Decembra
bo odpnla .nov sa:lon polri5-tva v
Osije~u, ·kjer je ze doslej imela
sklladrisce in prodajalno lesa. Oktobra je bil v neposredni blliini
Dubrov.n.i.ka polozen temelj.ni kamen za novi prodajni center, ki
ga bosta s skupnimi .sr edstvti gradila Si:paid rin LeSillina. Prodajni
center za p ohistvo liD gradbemi
matetiail ho rpokriva!l prodajo na
celotnem !pOdrocju ju.Znega Jadra.na in Hercegovine.
V ELANU ugotavJjajo, da se
razmere na svetovnem trgu smuci vse bolj zapletajo. Na osnovi
podatkov, zbraiilih v Zahodni
Nemciji, ilci sodi med pomembnejsa triiSca, so ugotovild, da ima
veeina fk.m na zalogi ze sedaj
vee smuOi kot •jih bodo lahko
prodali v prihajajo6i sezoni; zato
znizujejo cene za 20 do 30 odstotkov. V ta;ksnih trlnih razmerah
bo Elan le s s.kraj·nim.i prizadevanji ohranil mesto, ki si ga je
us,tvaril :d.oslej .
JELOVICA lim GRADIS sta podpisa1a samOU!pravni sporazum o
trajnem medsebojnem sodelova·
nju. Plt'Vi nepos,redni rezultat tega
spora:muna je, da .se Jelovica kot
koopera:nt ze Vllcljucuje v delo
Gradisa na potresncm obmocju
v Cmi gori. Dogovar jajo se tudi
o dokonCn:i izgradnj i skupne industi'ijske cone.
LIP Bled bo skupaj z Gozdnim
gospodarsvvom Bled na obmocju
bazena ReOi.ca zgradil mehanizi·
rano skladiSce oblovine. Strokovna dela za pripravo te na:lozbe
so v ~lavnem ze opravljena.
Tudi SLOVENIJALES - t rgo·
vina bo sodeloval na olimpiadi v
Moskvi. Tja ~&eveda ne bo pos'lal
svojih tekmovalcev, .pac pa bodo
oprern1li zgrrad:bo sprejemnega
cemra. Povedati tudi velja, da
LESNINA
m DRVOTIMPEX
opremljata centralni dom turi·
StOIV, JUGODRVO op a hotel Saljut.
Gre za nove hotelske kapacitete,
ki hodo med olimpiado slu.Zile za
namestitev ob~sikovalcev iger.
TOVARNA MERIL ima tezave
s skladi~cenjem polizdelkov, kar
ovka norma!lll1i pretok materialov
v proizvodnem procesu. Zato so
se odloOi..Li postaviti •l eseni provi
zorij za skladi:Scenje. To je le zaCa.sna '!'esitev, nekaksen izhod v
sili.
V STOLU teeejo dela pr-i grad·
nji nove tapetniske delavnice po
naovtih. K ·temu je pri:pomogla
dobra organiziranost podjetja
Slovenija ceste, k:i. tudi skrbi za
dobavo beton&k:ih polizdelk.ov iz
lastnih delavnic. Pr-i sklaaiSC.u
goriv, mazi:v in materia.Iov za povrsinsko obdelavo ;pa so gradbema
dela ze kOI!leooa in v zgradbi sedaj opravljajo se zadnja obrtniska ded:a.
Ker ima HOJA pretezno naro·
cilniski program, za sedaj se ne
cuti upadanja konjukture na nasem tdiscu. Ugotavljajo, da imajo celo:tm.e proizvodne kapacitete
zasedene za onajmanj pol leta naprej, nekatera narooila pa bodo
celo .tezko .p ravoeasno uresnicili.
Pr edvidevajo pa tudi krizno obdobje, zato si .p rizadevajo za
cimbotj uCinkovdto obdelavo tdi·
sea in za pridobivanje novili na·
roeil. v celotnem prihodku te de·
lovne wganizaoide ima izvoz kar
dvajsetodstotm.i delez.
Tudi JAVOR !POS'k usa preusmerjati svojo proizvodnjo. V
njegovi dopolniiln!i dejavnosti ima
pomembno mesto opremljanje
gradbend.h objektov z novimi materiali, preteino mi·neralnega izvora. Eden izmed ta:ksnih izdelkov .so ognjevarna vrata ;za zavarovanje prostOil"OIV pred pozarom
oziroma zadrzevooje sirjenja pO·
zara. Vra1:a so Jah ko povrsinsko
neobdel'a!Da, obloiena z negor.ljivimi tapetami, fumiTana, barvana
alii premazana z zasCitnimi premaznimi srediS!Ni.
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NAGRADNI RAZPIS
Po daljsem casu smo vam s pet
pripravill nagradno kriianko.
Ker ni teZka in je jesenski cas
primeren za tovrstno zabavo, pri·
cakujemo obillco reSitev.
I.n nagrade?
-

prva nagrada
druga nagrada
tretja nagrada
tri nagrade po

200 din,
120 din,
100 din,
50 din.

Re§itve s pripisom »nagradna
kriianka« posljite urednistvu
najkasneje do vkljucno 18. decembra.
Kot obieajno vam ob resevanju
zelimo .nekaj zabave, pri zrebanju pa cimvec srece!

BRESTOV OBZORNIK - glullo delovne
.slrupnostl Brest Cerknlca n. sol. o. Glavnl
In odgovornl urednlk Bo!o LEVEC. Ureja
urednUkt odbor: Pranjo GAGUI.A, Vojko
HARMEL, Boto LEVEC, DanDo MLINAR,
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej
SEGA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN,
:teni ZEMLJAK In Viktor :tNIDARSIC.
Foto: Joie SKRLJ. Tiska %elemUka tlskarna v Ljubljani. Naklada 2800 lzvodov.
Glasilo sodi med proizvode iz 7. totkc
prvega odstavka 36. tlena zakona o obdav<:ew.nju proizvodov in storltev v prometu.
za katere se ne p la<!uje temeljni davek od
prometa proizvodov (mnenje sekretariata
za informiranje izvrinega sveta SR S!ovenije lt. 421-tn1 -.: dne 24. oktobra 1974).

•
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AHIN

v decembru

1. 12. ob 19.30 in 2.12. ob 16. uri ameriSki pustolovski film CLOVEK
PAJK
2.12. ob 19.30 ameriSka komedija HOTEL NA P.LA:l:I
3.12. ob 19.30 ameri~ka drama BETSY
6. 12. ob 19.30 ameriSka kriminal-ka MACKA JE VIDELA MORILCA
8. 12. ob 19.30 in 9.12. ob 16. uri hongkongslci »karate« film KUNG
FU - BORCI ZA SVOBODO
7.12. o b 19.30 in 9. 12. ob 19.30 slovenska drama KRC
10. 12. ob 19.30 ameriska drama JUNAKI
13. 12. ob 19.30 ameriski vojni film PET :l:IGOSANIH
15. 12. ob 19.30 in 16. 12. ob 16. uri ameriski pUJStolovski' film PUSTOLOVSCINE V DzUNGLI
16. 12. ob 19.30 ameri5tka kriminalka NAPAD NA POUCIJSKO POSTAJO 13
17.12. ob 19.30 amerJska drama ISKANJE GOSPODA GODBARA
20. 12. ob 19.30 jugoslovanska drama TRENER
22. 12. ob 19.30 in 23. 12. ob 16. uri ameni.Ski western NOBODY IN
INDIJANCI
23. 12. ob 19.30 ameris'ka komed.ija POP POP DEKLETA
24. 12. ob 19.30 ameriStki voj-ni film NOC ORLOV
27. 12. ob 19.30 italijans<ka kOIIlledija LJUBI, A OPRAVI DOBRO
29. 12. ob 19.30 in 30. 12. ob 16. uri ameri·s ka kriminalka KRVNI SORODNIKI
30. 12. ob 19.30 nemsk.i eroticni film GRSKE SMOKVICE

V SPOMIN
28. oktobra smo pospremili k
zadnjemu poeitfk.u LADA MAR·
TINCICA, ki je t~agiaoo .preminil
v svojem sedeminS:tiridesetem
letu.
V naS.i temeljni organizaciji jc
bil zaposlen od leta 1955 in je ves
cas opravljaol dela ·in naloge m ehanika oziroma vzdrzevailca strojev i!D. naprav. Delovno dobo skupaj z ucno je p rezivel na Brestu,

kjer je prispev~ vse svoje mocJ
za boljsi in lep~i jutri nas vseh.
Kot •<kuibenopolitic.n.i delavec,
predv.sem pa kot tovariS in prijatelj, je imel veliko mero obcutka in ljubeami do sodelavcev,
prujateljev in znancev.
Z 'I1jegovo smrtjo smo izgubili
cloveka, -dedavca, tova:riSa [n pr:i·
jatelja. TeZko se bomo sprijaznili
z resnico, da ga ni vee med nami.
KJoleoktiv TOZD ZAGALNICA

Vrtec tudi v Begunjah
Letos je mednarodno leto otroka. Po vsem ·svet;u si prizadevajo za
zdravo odrascanje najmlajsih. Tudi nasa samoupravna socialisticna
skupnost se se posebej zavzema, da bi dati svojim malckam vse najbolje, kar premoremo. V velrko zadovolj.stvo na:m j e, da .se je prav
v letu otroka uresnicila zelja mnogih starsev, da bo tudi v krajevni
sklllpnostJi Begunje deloval vrtec. Pricetek organiziranega varstva
predsolskih otrok je bil prav na dan obcinskega pra~ni-ka.
Vrtec v Begunjah bo mailSi!kateremu otroku •drugi to.pli dam. Tudi
marsikateri zaposleni materi bo olajsan njen trud pri vzgoji otr ok
in vsak.danj em nap.ornem delu. 2:elimo, d a hi otroci tega vrtca s spostovanjem u zivali sadove delov.nih ljudi in zrasli v cloveka, vr ednega
nase socialis tiene druzbe.
I . Skrlj

