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Sindikati v prizadevanjih za stabilizacijo
Na svoji 5. seji je republi~ki svet zveze sindikatov razpravljal o
najpomembnejsih vprasanjih stabilizacije in ob tern opredelil neposredne naloge organov in organizacij zveze sindikatov Slovenije. P o·
sebej je bilo poudarjeno, da v sindikatih povezujemo prizadevanja
za gospodarsko stabilizacijo z nalogami pri uveljavljanju druzbene·
ga nacrtovanja ter pri pripravi in sprejemanju srednjerocnih nacrtov, se posebej pa z uveljavljanjem stalisc republiskega sveta zveze
sindikatov o pridobivanju in razporejanju dohodka in o uveljavljanju
nacela delitve po delu.
Verno, da se je sicer akcija za
uveljavljanje teh &taliSc ze pricela in da so delavski sveti 1:emeljnih organizacij dol:lni na pobudo osnovne organizacije s indikata razpravljati o staliscih ter
sprejeti neposredni .program
uresnicevanja, vendar zaradi pomernbnost-i te a:kcije stalisca se
enkrat na kratko povzemamo.
Osrednje v.prasanje pri prizadevanjih sindi1kart:ov za gospodarsko stabilizacijo je predvsern
vprasanje, kaksna naj ibo delovna vsebina osnovnih organizacij.
Poudarek naj ibi bil predvsern v
tern:
1. Spoznati je treba resnost go·
spodarskega ·s tanja, ki terja
ustrezno obnasanje poslovodnih
organov in vseh delovnih ljudi v
delovni organizaciji.
2. Spoznati rnorarno porne:n
sprejetih ukrepov izvrsnega sve·
ta, .k i so nujni za uresnicevanje
letosnje resolucije o gospodar·
skern razvoju ~n ki so potrebni
zato, ker 'Sarnouprav.no organizi·
rano zdrU.Zeno delo v okviru svo·
jih nalog ni uspelo samoupravno

zagotoviti uspe5ne izpolnitve
predvidenih usrneritev.
3. Storiti rnoramo vse za to, da
se v sleherni delovni organizaciji
na podlagi polletnih periodicnih
obracunov najresneje lotirno analize gospodarjenja ter .sprejrnerno ustrezne ukrepe. Pri tern je
treba razurneti razredni in politicni pomen boja za stabilizacijo,
saj se v inflacijSikih gibanjih
sproti razvrednotijo rezulrtati dela delavcev in se zmanjsuje zanimanje za dobro gospodarjenje.
Treba je tudi oceniti, kako v neposrednem zivljenju uresnicujerno smer.nice, spTejete ob razpravah 0 zak}jucnih racunih.
4. Zavzema:ti se moramo za
vecjo produktivnost dela v delovni organizaciji in pd tern
predvsem oceniti:
- Ali so glede na razvojno
usmeritev in na moznosti za zagotavljanje vse nacrtovane nal.ozbe se vedno realne. Pretehtati je
treba, ali so nacrtovane nalozbe
v skladu z razvojnimi usmeritvami iz srednjerocne&a nacrt a,
predvsem pa, ali pnspevajo •k

zrnanjsevanju uvoza in rasti izvoza. Dogovoriti se je potreb.no
za v.rstni red pri uresnieevanju
nalozb in v ta narnen tudi zdru·
zevati sredstva.
- Prizadevati si je treba za
vecjo av1Qrnatiziranje proizvod·
nje, v posodobitev in hurnanizacijo tehnoloskega procesa; s tern
naj bi zagotovili manj neposrednega telesnega dela.
- Bolj si je treba prizadevati
za varcevanje, za boljso organi-

Predvsem
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Osrednje teme na pretekli seji so bile vprasanje potrosniskih kre·
ditov, gospodarski poloiaj temeljnih organizacij zdrufenega dela proizvajalk furnirja in organiziranje organizacij zdruzenega dela lesarstva v samoupravno interesno skupnost za ekonomske odnose s
tujino.
Izvrsni odbor Ljubljanske banke - zdruzene banke je sklepal
o razdelitvi dodatno zdrU.Zenih
sredstev v znesku 360 milijonov
dinarjev med temeljne banke za
kreditiranje prodaje trajnih potrosnih dobrin. Vendar so merila
tako ostra, da le ena ali morda
dve terneljni banki i2lpolnjujeta
pogoje. To se nanasa predvsem
na delez avi&ta ·sredstev, ki jih
mora ime1i temeljna !banka na·

predvsem bistvena vprasanja go·
spodarjenja v temeljnih organi:zacijah, nakazejo naj moine reSitve, doloeijo nosilce za izpeljavo nalog in jasne roke. Pred·
vsem pa naj vse delovne Ijudi, samoupravne organe in dru.Zbeno
politicne organizacije postavijo
koncno le zavedati, da lahko potrosimo samo toliko, kolikor z
na realna tla, saj se moramo
lastnimi napori tudi ustvarimo.
D. Frlan

kreditiranju

S SEJE IZVRSNEGA ODBORA SPLOSNEGA ZDRUZENJA LES

Nase jezero naj bi bilo (po znanstvenih ugotovitvah) nepotvorjeno naravno okolje

-

zacijo dela in delovno disciplino,
za delitev dela in specializacijo,
za sporazurrievanje v reprodukcijskih celotah, za ustrezno politiko delitve dohodka in osebnih
dohodkov in ne nazadnje, vee
storiti v zvezi z inventivno dejavnostjo.
5. Potrebno je zaustaviti pritiske za narascanje cen.
Razprave v osnovnih organizacijah sindikata naj izpostavijo

menjena za potrosniS:ke kredite.
Zato je potrebno a:k:cijo usmeriti
v temeljne banke, da bi ta delez
povecale, pa tudi da obi z akcijo
za zdruzena sredstva za prihodnje leto nada:ljevali.
S tern je tesno povezano tudi
kreditiranje izvoza, kjer banke
ne dajejo izvozne stimulacije ter
prevoznih in zavarovalnih stroskov. To povzroca organizacijam
zdruzenega dela - izvoznikom
velike gospodarS!ke in financne
tezave- se pose<bej, ker je izplacevanje izvoznih ·s timulacij neredno •in casovno vedno v veli.k.i
zamudi. Izvrsilni odbor je sklenil, naj si zdruzenje cimbolj prizadeva, -da bi zadevo zaceli resevati in bi jo tudi resili tako, naj
bi kreditirali celotno vrednost izvozenega blaga - vkljuOn.o z izvoznimi stimulacijami.
Komisija izvrsilnega odhora za
proizvodnjo furnirja je predlozila izvrsnemu odboru gradivo
>>Predlog ukrepov za ureditev
stanja na podrocju proizvodnje
in porabe furnirjev iz eksot«. V
njem opisuje tezko stanje v teh
temeljnih organizacijah. Le-te se
srecuJejo z velikimi tezavami rpri
nab a vi fumirske hlodovine, se posebej .p a ·pJ.1i nabavi hlodovine
tropskih lesov. Cetudi je naceloma uvoz te hlodovine prost, mo·
rajo za vsako posiljko dobiti soglasje.
Poleg tega morajo ob uvozu te
hlodovine placevati vse uvozne
dajatve; pred dobrim letom paso
bile ukinje:ne tudi refakcije za
prevozne stroske. Pri prodaji furnirja pa dmajo tezave zato, ker
domaca proizvodnja ni »zascitena« s carino. Zato porabniki furn irja veliko uva:lajo, cetudi irnaj0 fumir na zalogi domace furnirnice.
Po obsirni raz.pravi je izvrsilni
odbor soglasal z vsemi tistimi
p rc:dlogi akcij, ki se nanasajo na

izboljsanje pogojev pri nabavi
hlodovine tropskih Iesov; ni pa
soglasal s predlogi, .katerih cilj
je zmanjsevanje uvoza fumirja.
Izvrsilni odbor je tudi menil,
da je glede na devizno in splosno
stanje v gospodarstvu dolznost
vseh temeljnih organizacij - po·
rabnikov furnirja, da se pred odloCitvijo za uvoz fur.nirja dejansko prepricajo, te furnirja, ki ga
rabijo, ni mogoce nabaviti v do·
macih furnirnicah.
V Sloveniji deluje ze drugo leto samoupravna interesna skupnost za ekOJJ.omske odnose s tujino; lesarske organizacije zdru·
zenega dela so clanice te skupnosti, svojo aktivnost v njej pa
izra:lajo v peti enoti skupnosti.
V peti enoti skupnosti delujejo
clanice skupnosti iz gozdarstva,
lesarstva, papirnistva, grafike in
zalomiSt:va. Predsedstvo pete eno·
te je predlagalo - glede na zakon o SISEOT ter njen statut,
da se le-ta reorganizira, saj doslej ·n i o1.1ganizirana v skladu z
njimi. Organizacije zdruzenega
dela - cla·nice skupnosti iz pete
enote namrec nimajo nit skupnega pri zunanjetrgov:inskem de1ovanju - na primer organizacije zdruzenega dela iz grafiane dejavnosti in organizacije zdruzenega dela lesarske dejavnosti.
Izvrsilni odbor je zato sprejel
pobudo, da organizacije zdrU.Zenega dela lesarstva (lahko t·tdi
skupno z organizacijami 2'idruzenega ·dela gozdarstva) oblikujejo
enoto skupnosti ter imenoval iniciativni odbor.
Enota bo imela sedez v prostorih zdruzenja >>LES« ; tudi strokovna, organizacijska in administrativn'l. dela za enoto bo opravlja1a delovna skupnost zdruzenja.
P. Oblak
IZ VSEBINE: NOVOSTI IZ TE·
MELJNIH ORGANIZACIJ e 0
NASI NELIKVIDNOSTI • NASE
SUSILNICE • NA IVERKI REKORD ~ POEUSTVO BO BOLJE t> 0 NASIR LETOVANJIH e KADRI V NASI OBciNI
e INOVACIJE • STALNE RU·
BRIKE
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Nelikvidnost se vedno na pohodu
Sklad.no z resolucijo o ekonomski .politiki Jugoslavije je
zvezni izvrsni svet aprila letos
sprejel odlok o skupni denarni
in .kreditni politiki Jugoslavije
za leto 1979, s .katerim ureja kolicino denarja v obtoku. Osnovna naloga denarno kreditne politike je, da ugotovi ;potrebno kolicino denarja v -prometu, s katerim bi zagotovili cilje gospodars.ke politike glede na proizvodnjo, promet, zunanjo trgovino in na podrocju cen.

V resoluciji o ekonams.ki politiki je predvideno, da ·bo realni
druzbeni proizvod porasel za 6
odstotkov. Ce temu dodamo se
12 odstollkov lila racun ;povecanja
cen, naj bi tako denarna masa
letos porasla za 18 odstotkov.
Znano pa je, da so cene ze v
prvem polletju viSje kot za 12
odstotkov, kar ;pomeni, da bi morala denarna masa porasti letos
za veliko vee kot je bilo doloceno
z omenjeno resolucijo. Posledica
tega je, da je svet guvernerjev

Delo pri nadmiznem rezkarju

Jugoslavije sprejel sklep, ki podrobnej e ureja denarno kreditno
politiko J ugoslavije. Predvideno
je, da banke letos lahko povecajo svojo denai'no maso za 19 odstotkov in sicer:
- v prvem polletju za 12 odstotkov,
- v devetih mesecih za 15 odstotkov,
- do ·k onca leta za 19 odstotkov.
Ker je bil ta sklep D povecanju
denarne mase sprejet .razmero·
rna pozna, sele v maju, 50 imele banke nemalo tezav. Zato so
odpovedale nekatere ze potrjene
aranima:ne, predvsem pa ne odo.
bravajo nobenih .novih kreditov,
saj le s tezavo pok:rivajo obveznosti iz preteiklih let.
Sklep sveta guvernerjev s e je
na:nasal tudi na stanovanjsko izgradnjo. Zato so nastale nekatere tezave tudi pri odobrava·
nju sta:novanjskih ·k reditov.
Omenjeni ukrepi so seveda
vplivali tudJ na poslovanje Bre·
sta. Sezonsld vpliv prodaje in
uvajanje novih programov sta
povzrocala stalne Iikvidnostne te·
zave. Najemali smo kredite za
izplacilo osebnib dohodkov pri
banki in pri republiskih rezervah, likvidnost pa smo resevali
predvsem z avalom in z eskon·
tom menic. V zadnjem obdobju
letosnjega leta pricakujemo vecji izvoz, pa tudi prodajo na do·
macero trgu. Vendar pa bodo Ji.
kvidnostne t ezave ostale, saj tudi
obveznosti do konca leta niso
majhne.
S. Zidar

s sus·
0 UMETNEM SUsENJU MASIVNEGA LESA V TOZD POHISTVO
Kvalitetno posusen masivni les je osnova za kasnejse strojne in
povrsinske obddave. Tudi kvaliteta koncnega proizvoda je v veliki
meri odvisna od kvalitete posusenega lesa. Z neustreznim susenjem
povecujemo izmet in tako drazimo nase proizvode, kar pa pomeni
manj dobodka in manj~o konkurencnost na trgu.
V TOZD •P ohistvo se ne more·
mo •p ohvaliti z ustrezn.im umetnim susenjem masivnega lesa.
Oprema suSilnic se ni spreminjala vse od :postavitve pa do danes.
Na voljo imamo tri susilne kabilne, katerih kapaciteta pa ne za·
dosca povsern za nadaljnjo
strojno obdelavo. Gre za star sistem zidanih susilnic z bocnimi
ventilatorji, Jci pa je se vedo.o
dokaj priznan. Zal so susilnice
med njihova »Zivljenjs'ko .d obo«
trikrat prestavljali; vsalcic ISO .napravili po :nekaj vecjih ali manjsih napa.k, taka da dana5nja po·
doba suS.ilnic ne ustreza vee
vsem predpisom o kvalitetnem
susenju. Zadnjikrat so bile susilnice ·prestavljene ob rekonstrukcij.i leta 1969.
s susillllicami so bile cedalje
vecje tezave, saj je njihova oprema cedalje manj ustrezala zahtevam o kvalitemo posusenem lesu.
Zaceli so misliti na obnovo -s usilnic in leta 1973 je zicnica .jz
Ljubljane izdelala ponudbo za
njihova .temeljito olroovo. Nalozba bi tedaj veljala 120 milijonov
starih dinarjev, vprasanje umetnega susenja pa hi bilo reseno.
Skoraj i-stocas.no pa smo na Erestu zacelli. razmisljati o gradnji
skupne decimirnice - s.lrupnih
susilnic. Osredotocenje tovrstne
dejavnosti prispeva •k zniievanju
proizvodnih ·s troskov •iln izboljsuje kvaliteto. S postavitvijo centralnih susilnic pa bi prenehale
obratovati dosedanje v TOZD Po·
hiStvo.
S takim raz:vojnim programom Bresta smo soglasali tudi v
TOZD Pohistvo ~n smo ponudbo
Zicnice zavrn.ili. Ker !Srno vsako
leto ;pricakova-li ukinitev susilnic,
.ie bilo tudi zanimanje delavcev v
TOZD Pohistvo za!Ilje vse manjse, kar pa je ;pomenilo se dodatno siromasenje ze tako slabih
susilnic. Zaradi objektivnih tezav smo nalozbo v skupne suSil·

nice odlagali, tezave v TOZD Pohgtvo pa 'SO postajale VSe vecje.
Sredstva, ki bi jih tedaj vlozili v
temeljito obnovo, smo i:z;gubljali
v odpadkih. To bi bila mflozba, ki
bi se izredno hitro obrestovala.
Iz omenjenih v2lrokov v nase
susilnice ze leta nismo vlagali .nicesar, talko da je sedanje stanje
postalo nev21drlno. Nalozbe v
skupne susilnice pa v -sedanjem
tezkem gospodarskem sta'!lju ni
pricakovati tako kmalu. Zato je
vsaj malerJikost.na ob.nova n asih
susilnic nujna, kaj 1li. le tako se
homo vsaj deloma izognili odpadkom, ki nastajajo pri susenju. Obnoviti bi morali vsaj tiste naprave, ·k i so nena-domestlji·
ve pri vodenju susenja.
Zaceti bi morali ze na skladiscu zaganega Iesa. Dobavljene deske so tam izpostavljene vremen·
skim n eugodnostim in do prvih
vecjih poskodb v lesu pride ze
tam. Nujno potrebno tbi bilo dobavljati zagan les v .pokri•t pro·
stor, kier bi ga letvicili. Da bi se
izognili vecjim stroS:kom, bi v ta
namen lahko usposobili barako,
ki je za vzorcno delaVIIlico. Ta baraka je sedaj .povsem neizkodscena, usposobHi pa bi jo lahko
skoraj v celoti sami in sicer z
zelo majhnimi stroski.
V sus Hnih ·k a:binah pa bi bilo
potrebno• urediti odvod •k ondenzata iz grelnih teles, urediti odvod odpadnega zra:ka, pravilno
namestHi psihrometre za rocno
spremljavo susenja, zamenjati
sobe za vlazenje lesa in namestiti
nove naprave za avtomatsko ali
polavtomatsko vodenje susen.ia
ter urediti se druge manjse
s tvari.
Prav gotovo bi naprave za vodenie susenja predstavljale najvecji s trosek. Toda dosedanj e
Foxboro naprave (darilo UNRE
iz leta 1946) so povsem odpovedale in susil.nicar nima nadzora

na:d potekom susenja. Za te naprave rezervnih delov ni vee, tako da je njihova popravilo nernogoce.
Celotna dela nas bi stala okrog
50 starih mB.ijonov, s tern, da bi
morali vloziti v e1iko lastnega dela, s cimer pa so ob zasedenosti
nase mehanicne delaVIIlice s se·
danjo nalozbo tudi tezave.
Omenjene obnovitve so nujne
in najmanj, :kar moramo :napraviti, ce hocemo biti kos zahtev.nemu zuna!Iljemu tr:Ziscu. S takim
obsegom del nasih tezav pri
umetnem susenju seveda ne bo·
mo povsem odpravili, kajti se
vedno bo ostalo vprasanje premajhne kapacitete suSilnic. Zara·
di njihove prezasedenosti pogosto ·s krajsujemo cas susenja ter
zanemarjamo fazo izenacevanja
in kondicioniranja. Taiko se dodatno pdspevamo k slabi kval·i·
teti posusenega lesa. Poveeanje
kapacitet pa bi bilo povezano z
veH'kimi izdatki, ki jih sedaj ni·
smo -sposobni prenesti.
R. PaiC.i.c

Delovna enota -

Iz TOZD POHisTVO -

furniranje robov

Pred poskusnim abratovanjem
Skladno s srednjeroenim programom Brestovega razvoja smo v
TfiZD PohiStvo lani v septembru priceli z nalozbo v n ovo lakirnico,
l:l resuje proizvodno grlo in odpravlja nocno delo zena. Nalozba
vkljucuje izgradnjo p1·oizvodne hale s pribllino 1300 kvadratnih metrov pov~"Sine, celotno opremo za sestavo Jakirne linije za povrsinsko
ob de"a vo p!os!4ovmh po~1istv.enih elementov in susilnike za povrsins!<o ob~~~a.•~ maaivne. polrlst':en~ ele~en~e z vsemi potrebnimi nape·
l]avarm m avtomatskim probpozarmm Sistemom.
Ce smo hili lahko se nekako
viti tudi vse potrebno za va:rno
zadovoljni z izvajanjem gradbe- delo, opraviti meritve strojnih in
nih del, ·k i so bila ·k oncana prak- elektri6nih napeljav, resiti vpraticno v pogodbenem roku, 1pa ial sanje odpadnih voda, ki nastaja·
tega ne moremo reei za dela pri
jo v ja~kih brizgalnih kabin z
montazi ·la.ki.rne linije, ki po po- vod.no zaveso in za celoten progodbi z dobaviteljem opreme jekt zagotoviti ustrezne dolru(SOP KrSko) zaostajajo za skoraj mente, ·k i s o pogoj za pridobi<tev
sedem mesecev, raounajoc pri obratovnega dovoljenja in s tern
tern zad.nj.i •r ok celotne dobave. za zak·l jucek naloibe.
Odlocitev, da smo v letoS.njem
Po konca:nili delih na objektu
aprilu .priceli s posto~o dobavo
la:kirne J..in.ije bomo dokoncno
in montazo, je bila S'lcer s stali- uredili in zakljucili naloiJbo na
sea zamu-d p r avilna, vendar nam novem skladiscu furnirja, hkrati
je zaradi nekontinukane dobave pa v novih prostorih uredili tehpovzrocila nemaJo rtezav. Elemennolos ki proces ;k rojenja u:n razti opreme niso bill dostavljeni reza furnirja.
vedno v •logicnem vrs tnem redu
D. Lesar
monta:Ze ali pa so bili nepopolni.
Ritem .monta:Znih del se je tako
stalno spreminjal, •k asnitev pa
zara:di pomanjkanja kadra in tudi zaradi naSih notranjih slabos ti ni bilo mogoce sproti izravnavati.
V tern trenutku so montazna
dela na lakirni li'lliji ze lkoncana
in preskusili smo ze delovanje
posameznih s trojev ·i n naprav v
liniji. Koncujemo tudi z montazo
suSilnikov ob brizgalnih kabiiilah,
napeljavo ·s trelovoda, •i zdelavo in
montazo ods esovalnih vodov, barvanjem in z drugimi, sicer .n a vi·
dez drobnimi ·deli, Uti pa skupno OPRAVI ciLO BRALCEM
t erjajo se mnogo vlozenega dela.
Zaradi objektivnih »pocltni·
skih« razlogov za to stevilko ni·
Pred nami je tudi se celotna
smo uspeli pripraviti nekaterib
uresniCitev projekta proti pozarstalnih rubrik. Bralce prosimo za
nega sistema, ki ga bo dobavil
prijazno razumevanje. Najbrf ste
»Djuro Djaikovic«. Racunamo na
tudi opazili, da ze drugic nimamo
tako dinamiko preostalih del, da
bo mogoce v drugi polovici seJr
priloge OBZORNIK ZA OBcANE.
t embra opr aviti tehnicni pregled
0 tem, kaksna bo njena pribod·
v poskusnem obratovanju. Med
nja •\Soda, homo pisali pribod·
tern Ca.som bo potrebno zagotonjic.

obdelava masivnega lesa -

TOZD POHISTVO
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Vtisi z letoSnjega
torenjskega sejma
20. avgusta je bil zakljucen 2.9.
mednarodni Gorenj:ski sejem v
Kranju. Trajal je od 10. avgusta.
Ta sejemS'ka prireditev je letos
privabila 690 ra:z;stavljalcev iz domovine in tujine rter pomeni eno
izmed osrednjih pri-reditev za
prodajo blaga siro'ke potrosnje
v Sloveniji. Na nj ej ISO sodelovale razlicne gospodarske organizacije, predvsem i:ndustrijske,
proizvajalci domace obrti, okmetijskih in gospodar·S'kih strojev,
zi:vilske industrije, .proizvajalci
gradbenih strojev in gradbenih
hxlelkov, .p redstavile pa so se tudi '!lase turisticne organizacije.
Tudi letos je na sejmu sodelovala Koroska gospodarska zbornica z bogato turistiono ponudbo. Koroska vabi na ogled kulturnih spomenikov, prijateljem
zimskega &porta pa nudi smucanje in plaruinarrjenje v ,z nanih
srediScih zims-kega turizma.
Med razstavljenimi izdeliki so
tudi letos prevladovali stanovanjska oprema, gospodinjski aparati in bela tehnika.
Nasi izdelki ISO bi1i zastopan i
pri vseh trgovskih orga:nizacijah,
ki :redno sodelujejo na sejmih.
Ra:z;stavljali smo svoj celotni
proizvodni program v razliCnih
postavitvah.

Najvec po'"prasevanja je bilo
po kuhinjah; tudi dokaj narocil

zanje smo prejeli. Na ugodno
prodajo kuhinj ·p oleg njihove
kvali.tete in zunanjega videza
prav gotovo vpliva sprejemljiv
dobavni rok treh tednov (za kuhinje po narocilu), ki ~a moramo
obvemo obdrlati, saJ bi vsako
podaljsevanje omajaio zaupanje
kupcev.
Iz TOZD ·P OHISTVO Cerknica
smo razstavili prvic spalnico in
samsk:o sobo KATARINA WH.
Tako je imel kurpec res 5iroko
moznost, izbirati med KATARINO WH, KATARINO BL, !l"egaloma KATARINA I in II iz JELKE
Begunje, p ri Slovenijalesu Vizmarje pa je lahko dobil tudi se
ZALO. Narocil od vseh ra:zJstavljalcev se nismo dobili, pricakujemo pa dobre prodajne rezultate.
Od sedemega programa rprednjacita v prodaji MOJCA P in
MOJCA L, pa tudi IVA je zanimiva.
V prihodnjem letu obodo na
ra:z;staviscnem prostoru stirje
specializirani sejmi. Z izgradnjo
ve6namens1dh prostorov pa bo
GorenjiSki sejem tudi organizator
strdkovnih, sportnih in rekreativnih prireditev.
M. Zakrajsek

Neuor - ime za ognjeodporno pl~sco
z

obratovanjem nove tovarne milneralnih :plosc se bo na nasem
trtiscu pojavil povsem nov izdelek. Izdelan je iz surovin, ki se doslej
pri nas se ni•s o pojavile v obliki plosc.
S tern se je pojavila tudi potreba po komercialnem imenu, 'k i ,b o
obenem zasc.itni blagovni znak za ognjeodporno mineralno plosco.
V Brestovem obzor.niku in Lesninarju je izsel interni razpis, na
katerega smo dobili 25 odzi'VOV. Imen je bilo predlaganih vee, 'ker so
posamezni avtorji prispevali vee predlogov.
Na Brestu se je seSltala .p osebna komisija. Njeni clani so ugotovili,
da nobeno predlagano ime ne zadovoljuje v celoti in je sama imenovala plosco NEGOR. Osnovno zamisel za to ime sta dala dva
predlagatelja, zato jima je komisija podelila po 500 din. To sta
avtorja pod siframa N. N. in A. R. Novo ime izhaja iz negorljivosti,
ki je osnovna znaoilnost plosce.
·
• Nagrajenca naj dokafeta svoje avtorstvo .s Jmpijo poslanega dorpisa
pri tov. MIKSETU, ki bo poskrbel za i1lplacilo nagrade.
Nagrajencema cestitamo, vsem ostalim pa se zahvaljujemo za
sodelovanje!

Nova jedilniska garnitura iz Brestove proizvodnje

Pojem BRESTA- njegova sestavljanka KATARINA

Mo:Znosti za sodelovanje
OBISK PRI AMERISKEM KUPCU GERDAU CO.
Zadnji teden v jullju smo obiskali amerl.Sko firmo Gerdau CO.
iz Los Angelesa, ki kupuje in prodaja nase izdelke (iz TOZD Pohistvo in iz Jelke.) Glavni namen tega obiska je bil, da se seznanimo
s tipicnimi ameriskimi povrsinskim.i obdelavami in jih tudi sami
prakticno opravimo. Kupec je pripravil ogled laboratorija in prak·
ticne demonstracije pri firmi Lilly, ki izdeluje povrsinske materiale.
Uporabo teh materialov smo
si ogledah tudi v dveh tovarnah,
·k i izdelujeta tipicno amerisko
pohiStvo. V obeh tovarnah 5mo
takoj o;parili velii<:e razlike med
naso in njihovo proizvodnjo. v
glavnem urporabljajo masivni les
in le malo je f.umiranih delov.
Kvaliteta lesa je zelo razliC:na;
od najkvalitetnejsega do najbolj
s labega, skoraj gnilega in ·crvivega. Pri ;vsem .t ern je .Se najbolj
zanimivo to, da je cena ena!ka ne
glede na ·kvaliteto. Pred leti je
bil slab les bistveno cenej5i od
dobrega, zdaj pa ·r azlik prakti.cno ni.
Tudi .furnir sestavljajo tako, da
je videz furniranega elementa
cimbolj masiven. Listi £urnoirja
so razlicnih siri.n in iz :razlicnih
vezov. Pri furniranju uporabljajo
izkljucno bela lepila in hladno
lepijo.
Obdelovalni stroji so zelo ostar i, tudi SO do 60 let. Dosti j e tezkega .telesnega dela, saj oso delovna mesta precej neurejena.
Odsesovalnih in prezracevalnih
naprav skorajda ni. Skratka, delovni pogoji so velik.o veliko slabsi kot pri nas.
Veli:k o pozornost posvecajo
brusenju, ki je res kvalitetno. ·P ri
vsak.em brusilnem stroju, najvec je traenih brusiik, 'SO Z obeh
strani pod doloeenim kotom .postavljene luOi, da delavec lahko
nadzoruje kvaliteto bmsenja.
V oddelek povrsinske obdelave
pridejo vsi izdelki ze montirani,
veckrat, zaradi cim starej sega
videza, z umetno po§kodovano
povrsino. Vse povrsinske matedale nanasajo z brizganjem, rpotem pa se zaonejo rocne obdelave: brisanje •in mazanje s ikr.pami, scetkami, copici, jekleno volno, n anasanje crnih pik in razlienih drugih uCinkov. To dela
najmanj dvajset ljudi. La!kirajo
v glavnem z ra2l!Deroma mehkimi
nitroceluloznimi Ia'ki.
Najveekrat obdelujejo skupaj
cele garnittrre (omarice, mize
postelje), tako da so res enak~
barve. Serije so majhne, na primer 200 do 300 garnitur in jih
veekrat menjajo.
Take povrsinske ucinke, ·k i smo
ji-h videli, je z nasa 1:ehnologijo
pra!kticno nemogoce doseCi. Pred
sabo imajo ves izdelek in natancno vidijo, kje je treba se izena1
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citi barvo, osenciti, posvetliti,
narediti p:iike in podobno.
Po ogledu teh tovarn in nekaterih veliikih trgovin smo si obli·
kovali dobro podobo o ameriskem polristvenem trziscu. Kar
95 odstotkov je ta:kega pohistva,
katerega proizvodnja je v grobem opisana. Torej : masivno,
cim s tarejsega videza, preprosto.

Sarno slabih 5 odstotkov je
»rnodernega«, ravnega 1n zelo
dragega pohistva, ki je v glavnem danske in italijanske _proizvodnje z zelo poudarjenim MADE
IN .. .
Nas kupec Gerdau CO. ima za
nas precej programov, katerih
proizvodnjo bi lahko prilagodili
na.Si tehnologiji. Prihodnji ·r azvoj pa bi morali graditi na sodelovanju nasih ,t ehnologov z njihovimi ·k onstr.uktorjli in oblikovalci. Treba ·b i bilo poiskati skupno pot, ki bi ustrezala nasi proizvodnji in zahtevam ameri§kega
tdisca.
A. Kogej

Kako iz zauate?
UKREPI ZA ODPRAVO IZGUBE V TOZD MASIVA
Period.icni obracun za prvo Ie- janje novih dohodkovno zamnutosnje polletje je v TOZD Masiva vejsih izdelkov v proizvodni propokazal slab poslovni rezultat. gram s tern, da sedanji program
Skladno z zakonom smo preteh· nadrobno analiziramo, ustrezno
tali vzroke za tako stanje. Kaze, ukrepati za odprodajo starih
(izvoznih) zalog izdelkov, predda je del vzrokov objektivnega
znacaja, del pa tud.i notranjih vsem pa zagotoviti, da bo lzvoz
tezav v temeljni organizaciji.
na konvertibilno podrocje ob inMed objektivne vzroke spada- terni stimulaciji donosen.
jo: sezonska prodaja pohi.Stva,
prodaja izdelkov v prvem tromesecju pred spremenjenim, dohodk.ovno zanimivejsim programom proizvodov, vecja proizvodnja za izvoz, vecji stroski mate·
riala ter zastarela tehnologija.
Med notranje teZave pa vsekakor
pristevamo slabo delovno disciplino in slabo izkoriscanje surovin in materialov predvsem zato,
ker potrosnja repromaterialov
Omenim naj se, da zastavljeni
stimulativno ne vpliva na osebne
nacrt proizvodnje za drugo poldohodke.
Obenem z analizo vzrokov pa letje nikakor ni majhen, saj
je zbor delavcev sprejel tud.i pro- sprejeta obveza znasa okrog 50
gram ukrepov za odpravo izgube. milijonov dinarjev, od tega kar
milijonov za izvoz. Tud.i ocena
v tern programu so tud.i nacrt 22
proizvodnje in prodaje ter pred- prodaje kafe rast, saj naj bi
z1,1asala v drugem polletju 55 mlvideni financni rezultat.
Del ukrepov je kratkorocnejsi Iijonov dinarjev. Financni rezul·
in se nanasajo na .nekatere teh- tat, izracunan na osnovi predvinoloske resitve, ki bodo zagotav- dene realizacije in stroskov proljale vecji pretok materiala sko- izvodnje, pa kaie, da bo izguba
celoti pokrita, predviden pa je
zi tovamo, boljse izkoriscanje vostanek
dohodka ob ·k oncu leta
dragega lesa, odprodajo nekuv visini 1.830.000 d.inarjev. Seveda
rantnih materialov in izdelkov brez
upostevanja interne stimuzarad.i zmanjsanja stroskov za . lacije izvoza, ki pa naj bi za na.So
obratna sredstva.
temeljno organizacijo po delovni
Kot dolgorocne naloge pa je zamisli zna.Sala pribli.Zno 2,3 mitreba nasteti naslednje ukrepe: lijona dinarjev.
nagrajevanje za prihranek pri
Zbor delavcev je predlagani
materialu, uvedba nadomestnih program ukrepov soglasno spre·
delavcev v strojnih oddelkih in jel, seveda z obvezo, da to ne bo
njih nagrajevanje, ponovna ana· samo napisano na papirju, ternliza in uskladitev normativov ca- vee so vsi nosilci nalog dolZni
sa, pri operativnih nacrtih izra- zboru porocati o izpolnjevanju
cun o zasedenosti kapacitet, uva- ukrepov.
J. Mele
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Prlzadevati si moramo prav vsi
UKREPI ZA BOUSE GOSPODARJENJE V TOZD POHISTVO CERKNICA
Analiza o delovni produktivnosti v na~i temeljni organizaciji je
potrdila domneve, da upadata fi:z;icni obseg proizvodnje in produktivnost dela na zaposlenega.
Iz analize je razbrati:
1. V prvem letosnjem polletju
smo v primeri z ·l anskim s<krojili
na dan kar za 3,85 odstotka manj
ivernih .plosc. To pa pred:stavlja,
ne upo~tevaje velikosti lkrojenih
elementov, dejansko zmanj~eva
nje obsega proizvodnje.
2. Po izraeunu obsega proizvodnje v norma urah dnevno na zapos.Jenega je v prvem pol:letju letos prodluktli.vnost padla za 4,10
odst ovka v primerjavi z Ianskim
prvim polletjem.
3. V :tern obdobju je ~tev.il.o
izgubljenih dni na zaposlenega
poraslo kar za 1,66 odstotka. Pri
tem je treba poudariti, da so izgubljeni dnevi ·na racun dopustov
porasli za 11 odstotkov in da so
izgubljeni dnevi zaradi bolni~ke
do 30 dil'i. porasli :kar za 16 odstotkov, racunano na :zaposlenega
v neposredni proizvodnji.

Nanos laka -

radi manjkajoce opreme za novi
su~ilni kanal ne moremo zapreti
dohoda do kanala.
Precej5pje tezave so se pojavile
marca tudi v odde~ku nanos ploskovnih elementov. V tern mesecu je pogonska veriga popolnoma
odpovedala. Zato smo od 1. marca do 21. marca stali 2,6 izmene
pri troizmenskem obratovanju.
Od 21. ma-r ca pa je zaradi dokonC:ne okvare verige kanal stal
celih pet izmen. Zaradi stalnih
okvaT verige (meseeno je bil.o zastoja do stiri izmene) smo naroeili novo verigo iz uvoza (iV letu
1978 smo jo zamenjal~ z verigo
domace izdelave, ki pa po kvaliteti ni ustrezala). Na sreco smo
verigo dobili iz uvoza re 23. marca in smo jo montirali v najkrajsem moznem casu. Zaradi
stalnih okvar verige smo skusali
nadomest·iti zastoje tako, da smo
delali v tern oddel<ku na proste
sobote in tudi ob nedeljah.
RazumJ.jivo j~, da so ti zastoji
povzrocili manjso :proizvodnjo in
tudi nizjo produktivnost deJa,

iz TOZD POHISTVO

Pri obravnavi padca produ:ktivnosti pa je le ipotrebno UJPOStevati, da !ani v prvem :poJ.letju ~e
ni bilo rekonstrukcije, ki je letos
tudi vpl•ivala na produktivnost. V
zvezi z rekonstr.ukcijo so bile v
januarju in. delno v februaTju
motnje v klejarni. V tem casu
smo Vipeljavali novo shskalnico.
Ko je bila pripravljena za delo,
je pricela s troi2menskim obratovanjem za cas, ko sm.o prestavili
staro strl:sk:alnico. Vendar tudi v
troizmensk:em obratovanju nove
stiskalnice ni bHo zafuvniranih
dovolj plosc, kar j e imelo za posledioo manjso .proizvodnjo.
Ker •nam SOP Krsko n i pravocasno dobavila potrebnih na!prav
(~e sedaj ni vse dostavljeno), se
je rekonst.rukcija casovno :podalj~a:la. Tako sm o imeJ.i pretrgano
transportno pot vse do maj a, :pa
tudi sedaj se ni popolnoma urejeno medfaz,no skladgce, .ker za-

Na vsakem delovnem mestu -

saj je v tern obdobju zarad i omenjenega mon taza .stala celih 17 izmen.
Cedalje vee zastojev je tud-i
zaradi okvar na ostalih strojih.
Temu se ni cuditi, saj so razen
strojev, ·k i smo jih 111abavili. pri
sedanji rekonst-rukciji in nekaj
redkih .i.zjem ze vsi -stroji s t ari
nad deset let in temu primerno
tudi iztroseni.
Ne malo tehv .nam je povzrocala prepozna dobava fur.nirja,
zlasti za tKATARINO WH, se .posebno pa za pisalne mize GERDAU. Za pisa·lne -mize GERDAU
smo imeli vebko tezav s pravocasno 111ahavo vezanih plose za
predale, pa tudi z na:bavo ostalega materiala, zlast i okovja. Poleg
tega smo imeli tezave .tudi pri
pravocasni dobavi masivnih elem entov za KATARINO WH. Prav
gotovo so moeno vplivali na obseg proizvodnje, pa tudi na pro-

za vecjo produktivnost!

duktivnost, sorazmerno majhne
serije Q..n novi izdel!ki.
Posebno poglavje predstavlja
pretok materiala 02liroma ozka
grla pri mo=icenju in tudi 'Pri
furniranju ·r obov.
DokJ.er nismo izlocili stare formatke, •k i sedaj razrezuje lesonit
" razrezu plosc, so bile kapacitete
forma tnih Jcrozmh zag sorazmerno vsJdajene. Tezave so se pojavile tudi z ukinitvijo :programa
ZALE, saj je 'bilo ·p ri tern programu vee manjsih elementov, ki
smo j ih lahko moznieili na malo
moznicarko S 25. Zato se pr etok
materiala od formatnih :krowih
zag dalje letos toliJ<:o bolj zaustavlja. Prav moznicarka, . :pa
tudi fuTillirja robov, predstavlJata
pravo ozko .gr.Jo v proizvodnji.
Seveda ne moremo trditi, -da so
samo omenjeni razlogi opravicilo
za slabso produktivnost dela.
Najbrl je tudi vprasanje, koliko
imamo efektivnega delovnega
ca-s a med casom, ko smo na
delu. Seveda to ne velja samo za
neposredno p roizvodnjo, ampak
tudi za zaposlene v reziji.
Dejstvo je, da ob taksnih :razmerah ill rezultatih proizvodnje
nismo b ili brezbril;ni, saj smo
najmanj enkrat mesecno .imeli
proizvodno konferenco poleg kolegijev in ostalili sej in s estankov n a •katerih smo razpravl jali
prcdnem o obsegu iproizvodnje
in :produktivnosti dela.
Na i omenim nekatere najpomembnejse -sklepe delavskega
sveta s seje 20. aprila:
- Prizadevati si je treba za
vecjo :produktivnost dela.
- Vz<lrievanje strojev in delovnih -naprav mora biti se bolj
sprotno, zlasti, J<:er so stroji zastareli.
Zato je treba izclelat-i nacrt in
sistem vzdrfevamja.
- lz,bolj~ati moramo tehnoloske :postopke, jih racionalizira t.i
in modernizirati; delo je treba
humaniziratl.
- Vodie oddelkov moraio biti
bolj dosledni pri zagotavljanju
delovne discipline. Mlaise delavcc, •k i najpogosteje krsijo delovno discilplino, je treba obravnati na sestanku oddelka a li na
sindi>kalni skupini.
0 teh vprasanjih naj -razpravlja turii mladinska organizacija.
- Kvaliteti dela je treba posveti vee pozornosti. Od delavcev
moramo zahtevati, da si prizade·
vajo za bolj~o kvaliteto dela ~n
vee storiti na podroeju nagrajeva:nja kvalitete dela.
- Zagotoviti moramo boljso
pres.krbo tovarne s surovilllami
in materiali.
V prvi polovici m aja je o vprasanjih proizvodnje ·in p roduktivnosti razpravljal tudi p oslovni
svet. Na njem so bila sprejeta
stali~ca, da je potrebno vloziti
vse mozne napore, da basta d osezena vecji pretok materiala in
vecia produktivnost.
18. maja je bila ·strokov•n a konferenca, na kate ri so bili vsi
vodje oddelkov in slu zb. Na '-konferenci j e razprava tekla predvsem o tern, kako u resniciti skle·
pe delavskega in poslovn ega svet a oziroma, ka!ko povecati obseg
proizvodnje in produktivnost dela . Naj nanizamo samo nekatere
na j.p omembnejse zakljucke.
1. Zaradi slabe kvalitete bukovega lesa in zelo slabega izkoriscanja le-tega je treba takoj prouciti moZ.nosti:
- d a se ze ob -dobavi Iesa ugot ovi, aLi kvaliteta lesa ust reza
potrebam;
- ali hi kazalo les J.dasirati
pred 5usenjem ali po susenju;
- ugotovi ti v.pliv susenja na
kvaliteto lesa.
2. Prodaja pohi~va se vedno
nazaduje, taka da so sedaj zaloge .gotovih izde1kov vecje kot na
zacetku leta. Prodaj o r acunamo
pospesiti s tern:
- da raz~ir.imo ponudbo z novimi izdelki,
- da -ooiScemo nove trgovine,
ki bi bile pripravljene pr odajat4
nase ·p ohistvo,
- da homo delali vee za izvoz,
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TOZD POHISTVO

- da bomo s p omocjo ja·v nih
sredstev-obvescanja seznanili potro~nike, kaj jim nudimo,
- da bodo nasi izdelki cimbolj
kvalitetni in izdelani s cim -nizjimi stro~.:J(Ji, saj bomo na trgu
kon~urencni le taka, da bomo
potro9nikom nudiH cimbolj ·kvalitetne izdelke, ki ne bodo predragi.
3. Bolje moramo izkoristiti delovni cas lin delovna sredstva.
Zato je potrebno:
- da nihce v TOZD neopraviceno ne zapusti delovnega mesta;
- da servirke, lci razvafajo
osvezilne !pijace, vsa:kdo :pocaka
na delovnem mestu i.n prav tam
popije osvezi1ne pijace ali kavo;
- da garderobe uporabljamo
le v izjemnih primenih, ik:er b odo
sicer zaklenjene;
- da gremo z delovnega mesta
na matico sele k o zazvoni;
- da ob koncu izmene prenehamo z d elom le toliko prej, da
se uredi delovno m esto.
Stanje se je nekoliko popravilo ze v juniju, zlasti pa v juliju, saj je bilo v j uliju skrojenih
na dan 4934 ·k vadratnih metrov
ivernatih plo~c. kar je za 40 odstotkov nad dnevnim poVJPreejem
prvega polletj a in 39 odsotlkov
vee na dan kot v lanskem julij.u.
Potrebni pa so ~e naslednji
ukrepi:
1. Dosledno moramo uresniciti
sklepe delavskega sveta z aprilske seje, poslovnega •s veta, lci ie
bil v maju in s trokoV<ne konference, :ki je bila 18. maja.
2. Za razre~evanje ozkega grla
pri moznicenju in furniranju robov je potrebn o oskrbeti oddelek
II. strojna z dodatnimi ustre:mimi delavci, ta'ko da bo momo na
omenje.nih stro.iih delati tudi v
tretji izmeni. Dokler to ne ho
kadrovsko reseno, je treba na
omenjenih >Strojih resevati ozka
grla z nadurami oziroma z delom
v prostih sobotah.
3. Proueiti j e treba, kaj napraviti s staro moznicarko WEKE,
ker ·sedaj ne ustreza svojemu
namenu.
4. Prouciti moramo moznost
za nabavo nove mo:z;nicarke in
moZ!nost povezave v linijo GA·
BIANI.
5. Temeljito je treba prouCiti
vskla ienost strojnih kapacitet v
oddelku II. strojna in ustrezno
ukrepat;i.
6. V najokrajsem mo?.nem casu
je potrebno d<Xkoncati nov suSiln.i
kanal, ker nam sele ta omogoca
tudi montiranje strojev v mon tazi za pribivanje podlozk in montiran ie odmicnih spon.
7. Pripraviti moramo vse po ."
trebn o za remont starega susi1nega kanala ter za· povezavo z novim - tako da bodo pri r emontu
tekla dela Cimbolj n emoteno.
8. Pregledati je treba vse nove
stroje zaradi m orebitnih reklam adj in jdh po potrebi t udi uveljaviti.
9. Ponovno m oramo pri obracunu osebnih dohodkov vpeljati
popravke vrednosti tocke oziroma ure glede na u speh oddel!ka.
10. Pr ipraviti je treba sistem
nagrajevanja instr uktorjev, vzdrzevalcev in tehnologov tako, da
bo njihov osebn[ dohodek odvisen od u speh a proizvodnega oddelka.
11. Potrebno je uvesti t udi sistem nagr ajevanj a ipO kvaliteti.

Ker pa je to vezano na enoten
sistem nagrajevanja, je potrebno,
da se dela na tern sistemu pospe~ijo.

0 vseh teh vprasanjih je 16.
avgusta razpravljala tudi osnovna organizacija komunistov v
TOZD POHISTVO. Na tern sestanku so hili poleg osta lih zakljuckov oblikovani se naslednji
ukrepi:
- Ves strokovni kader si mo·
r a p rizadevati za znizanje stro·
skov proizvodnje;
- prouciti je treba organizacijo TOZD v celoti s p osebnim
poudarkom, ik:ako bodo in struktorji cim bolje obvladovali svoje
podrocje dela.
Predvsem pa je bilo pou dar jeno, da je p otrebno s temi vprasanji in z ukrepi za bolj~e gospodarjenje seznaniti vse zaposlene
v temeljni organizaciji.
T. Bavdek
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Ju ijarekord!
USPESNA PROIZVODNJA TOZD
IVERKA V JULIJU
Na lvenki smo v juliju zabelezili vrednostno rekordno .p roizvodnjo. Izdelali smo skupno za
27.704.448 dinarjev neoplemenitenih in oplemenitenih plosc. S
tern smo za 22 odstotkov presegli
nacrtovano proizvodnjo v j.uliju.
Nekaj vee kot 15.000.000 -dinarjev
odpade samo na vrednost izdelanih oplem enitenih plosc. V £izicnem pogledu predstavlja to
154.000 kvadratnih metrov oplemenitenih plosc. Toliko teh ·plosc
doslej se n i·smo napravili, saj se
je proiz,vodnja gihala vedno izpod 100.000 ·k vadratnih metrov.
Najvec je k .temu pPipomogla
tretja iz.m ena v oddelku za oplemenitenje plo~c. S tem ukrepom
smo dodatno izbolj~ali tudi izkori~cenost kapaci.tet tovarne.
Julij predstavlja prekretnico za
naso temeljno organizacijo tudi
v tem, da smo zaceli obcutneje
zmanj~evati proizvodni. primanjkljaj, ki smo ga belezili v vseh
m esecih .p rvega polletja z izjemo
maja.
Ze v prvem p ollet ju smo ocenili, da homo letosnje p lanske
obveznosti izpolnili lahko samo s
poveeano iproizvodnjo oplemenitenih plose. Julij-ski rezultati potr j ujejo pravilnost nase odlocitve. ce se bo iproizvodnj a gibala
v okviru julijske, tudi naprej Iahko r acunamo na uspesno izpolnitev planskih obveznosti v Jetu
1979. Za taksne ocene imamo ne·
k a j bistveno ugodnejsih objektivnih pogojev v drugem polletju
(surovine, vreme, remont) ·kat
smo jih imeli v zacetku leta.
·
D. Mazij
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Letosnje poskodbe pri delu

NASI LJUDJE
Joze KOMIDAR je star triindvajset let in je zaposlen na Marofu v LoSki dolini na skladiscu
zaganega Iesa od maja 1978. leta
kot pomocnik vodje skladisca zaganega lesa. Na vprasanje, kako
je zadovoljen s svojim delovnim
mestom in ·kako dela v mladin·
ski organizaciji, je povedal:
»S svojim delovnim mestom
sem kar zadovoljen in ga tudi z
\·eseljem opravljam.
V mladinsko organizacijo pa
sem se aktivno vkljucil v srednji
soli v Cerknici leta 1972. Tedaj
je bil na lesni tehnicni soli tudi
prvic ustanovljen mladinski aktiv.<<
Kot prizadeven in delaven mladinec je Joze sprejel dokaj odgovorne naloge tudi na kulturnem podrocju. Je predsednik
mladinskega aktiva v Nadlesku,
clan predsedstva podrocne konference ZSMS Loska dolina, clan
sk:upscine obOinske •k ulturne
skupnosti in .p redsednrk DPD
SVOBODA pri krajevni skupnosti
Stari trg.
»Kako ocenjujes delo v DPD
SVOBODA, kjer aktivno delas?«
»Delo tece po zastavljenem
programu tudi v DPD SVOBO·

DA. Ta ima v sestavu pet sekcij
in sicer dramsko, pevski zbor,
kino sekcijo, foto klub, V'k ljueuiemo pa tudi godbo KOVINO·
PLASTIKE Loz. Sam aktivno delam v dramski sekciji. Na~e
amatersko gledalisce je v preteklem obdobju dokaj bogato prispevalo h kultur.nemu zivljenju,
saj smo nastudirali sedem dramskih del s tridesetimi predstava·
mi, k:i smo jili imeli tudi izven
nase krajevne S<kupnosti in Ob·
cine. Pevski zbor je imel dva samostojna koncerta, sodeloval pa
je pri vseh kulturnih prireditvah
v ·kuH:urni skupnostti. Kinosekcija deluje nemoteno, predvaja pa
tudi izredne filme, primerne za
so~sko mladi.no. Nasa knjiZnica
ima sedaj 1800 razlicnih knjig.
Na~e drustvo sodeluje pri vseh
druzbeno politicnih manifestacijah, pri odknitjih spomeniJmv dn
obelezij iz NOV, akcijah civilne
zastite, slavnostnih sejah, skratka, povsod, kjer se pokaie potreba.
v naertu imamo tudi obnovitev
kulturnega doma v Starem trgu.
V ta namen smo posredovali potrebe krajevni skupnoslli za nacrtovanje sredstev v prihod:njem

v prvem leto!injem polletju se je v nasi delovni organizaciji poskodovalo 84 delavcev, kar pomeni v primeri z lanskim prvim polletjem
za 13 odstotkov vee. Zaradi posled.ic poskodb so delavci izgubili 807
delovnih dni, kar je za 19 odstotkov manj kot lani. Resnost poskodb
:;e je zmanjsala s 13,68 na 9,6 izgubljenih dni na poskodbo. Najbolj
je poraslo stevilo poskodb v TOZD Gaber, najresnejse pa so bile v
TOZD Tapetnistvo.
Vee nam povedo podatki " spodnji razpredelnici:
__ _ _
S~e':.!!~po~kodb
TOZD

"'

srednjerocnem planu. S tern bi
bili zagotovljeni pogoji za boljse
delo na kulturnem podrocju v
Losk-i dolini.«
Tako nam je Joze predstavil
svoje delo, ki je obenem tudi odraz kulturnega zivljenja v Loski
donni. Sam pa tudi rad igra nogomet v .trim ligi. Doma pomaga
oeetu na Jcmetiji, predvsem pri
tezjih kme6.lcih delih.
V prihodnjem druzbenem jn
osebnem ziv.Jjenju mu zelimo se
veliko uspehov!
M. $epee
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MODERNIZICIJA TOVARNE POHISTVA GABER SE V.E!>NO POTEKA
Tovarna pohistva GABER je v
preteklih Ietih dosegla zares do·
bre razvojne in poslovne uspehe.
To je ~e toliko bolj razveseljivo,
ce vemo, da je prav nasa tovarna
doZivljaia hude gospodarske .te·
zave. Nie lkaj radi se ne spominjamo prejS.njega obdobja, ik:o je
bila tovarna v hudih finanonih
tezavah. Tedaj namrec tudi prizadevnost delavcev ni vee zalegla. S starimi stroji in utesnjenimi prostori ni bilo vee mogoee
v korad<: z razvijajoeo se sorodno
industrijo.
NavJdjub tezavam delavci nismo obupali. Preudarno smo se
odlocili, da bomo zacrtali svoji
tovaPni in sebi novo razvojno
pot. S pomocjo celotnega BRESTA smo priceli uresnicevati te
cilje. Med drugim smo zamenjali
oziroma nakupili nove moderne
stroje, uvedli novo tehnologijo
in razsirili proizvodne prostore.
Kljub temu modernizacija tovarne se vedno .poteka. Sedaj smo
kupili novo stiskalnico za stiska·
nje kuhinjskih omaPic, ki bo nadom estila vse tri stare stiska-1nice. Urediti pa moramo se ostale
prostore: sk.ladisce repromate·
rilala, slcladisce gotovih izdelkov, garderobne .prostore, sanitarije ter izpopolniti se osta·l e oddelke. Potrebno bo tudi vecje
u&posabljanje zaposlenih, saj
imamo zelo izpopolnjene stroje
in tehnologijo.

odlobli za naroeilnis·k i sistem
proizvodnje, ker imajo s tern
tudi manjse zaloge in manjso vezavo obratnih sredstev.
Skladisee gotovih izdelkov sedanjim potrebam ne zadosca. To
skladisee je premajhno za vskladiscenje dveh kuhinj, saj s.prejme najvee do osem tisoe kuhionjskih omaric. To je premalo za
nemoteno odpremljanje •kuhinj v
trgavino ali do kupca. V samem
s:ldadiSeu nimamo prostora za
pripravljanje kuhinj za odpremo
in v lepem vremenu to postorijo
kar na dvorisou. V slabem vremenu pa pripravljajo kubinj e za
odpremo v samem s·k ladiScu in
tedaj je oddaja tudi temu primePna. Zaradi tega pripravljamo
proizvodnjo kuhinjskih OII'Daric
brez vrat, tako da bi vrata prilagali k omaricam. S tern bi
zmanjsaii kolicino omaric v
skladiScu in bi skladisce gotovih
izdelkov zadosealo za dve ·Jruhinji
BREST.

v tovarni izdelujemo meseeno
okrog enajst tisoc omaric v eni
izmeni s 145 zaposlenimi. Visako
lero ti.mamo manj zaposlenih in
kljub temu proizvodnjo povecu-

'0'
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jemo. Letos smo nacrtovali koli6insko za 8 odstotkov vee kot v
preteklem letu. Po letosnjih ka·
za:lcih proizvodnje pa racunamo,
da bomo nacrf presegli za pet
odstotkov.
I. Gornik
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100
73,2
211
Pohistvo
23
1
29
128
7,27
5
7
2
14
93
93,6
142
10,14
!Vlasiva
5
69
4
1
6
2agalnica
61,4
63
1
86
100
10,50
200 108,8
84
Gaber
3
4
1
8
93
10,50
Iverka
1
11
12
100 155,8
48
17
4
3
300
89,5
67
Tapetnistvo 3
837
11,16
6
Prodaja
1
2
75
71,4
75
5
8
198
9,3
Skupne dej.
1
1
so 11,4 117 265
5
SKUPAJ:
21
52
11
84
113
73
807
9,6
81
V TOZD Pohistvo se je poskodovalo 29 delavcev, od tega eden na
poti, pet pri strojih, ostali pa pri razlianih drugih opravhl.ih. Poskodbe
so bile laije, vendar pa se je stevilo izgubijenili delovnih dni klj:ub
temu dvi~nilo 'lear za 28 odstotkov. Pogostost poskodb na 1000 zaposlenih je nekje na po.precju delavne organizacije.
TOZD Masiva ima rae:meroma -visoko pogostost, pa tudi resnost
poskodb, saj je oboje precej nad popreojem. Stevilo ne2lgod v tej
temel)ni organizacijli se je zmanjsalo za 7 odstot-kov, stev.iJo izgubljenih delovnih dni pa kar za 31 odstotkov. Skupn.o se je poskodovalo
1-1 delavcev, od tega dva na poti, sedem pri strojih, osta1i pa pri raznih drugih delih.
St.a.nje v TOZD .tagalnica bi ·l:xilo zelo ugodno, ce bi bila resnost poskodb manjsa. Stevilo poskodb se je sioer zmanjsaio za 24 odstotkov,
pogostost na 1000 zaposlenih pa je <tudi nifja od popreoja delovne
organizacije, vendar .pa so delavci za vsa'ko poskodbo ostali doma
poprecno kar deset dni in pol.
Najbolj je stevilo nezgod pri delu porasio v TOZD Gaber in S!i.cer
za 100 odstotik:O'V. P·rav tako so pri vrhu tudi po pogostosti poskodb
in po stevilu izgubljenih d!Ili na po~kodbo, pac pa se ~e za 7 adstotkov
zmanjsalo stevHo bolniskih dni, izgubljen~h zaradi poskodb pri delu.
V TOZD Iverka je sicer ostalo stevilo poskodb na enaki ravni kot
lani. Pogostost po&kodb pa je dalee najviSja in ZJnasa 155,8 poskodovanih na 1000 zaposlenih aJ.li 15,58 odstotkov vseh dela:vcev. Zelo zanimivo pa je, da se je stevilo izgubljen}lh delovtnih dni zmanjsalo kar
za 83 odstotkov, resnost poskodb pa je dalec najnizja v vsej delovni
organizacij.i (4 dni na poskodbo).
NajTesnejse so bile poskodbe v TOZD Tapetnistvo, saj so za vsako
izgubili kar 11,16 dneva.
F. Mele

Poenotiti
merila

REGRESI ZA ZDRAVSTVENI
ODDIH NAJ BI BILl ENOTNI
Delavski svet skupnih dejavnosti je na predlog socialne delavke in zdravstvene sluzbe po·
trdil zdravstveni in regresirani
oddih sestim elanom delovne
skupnosti.
V razpravi o posameznih primerih in o nacinu povraeila stroskov se je izoblikovalo stalisce,
da bi morala strokovna sluzba
· pripraviti predlog internega akta, ·k i bi dolocal enotne kriterije za vso delovno organizacijo.

SkladiScenje kar pred samo tovarno

Z boljso produktivnostjo in
boljso delovno discipline se je
izboljsal tudi standard za~posle
nih. Kljub temu pa so osebni
dohodki, ne ·samo pri nas, ampak
na celotnem BRESTU premajhni,
predvsem za delavce v neposredni proizvodnji, '!'aVIIlO tako pa tudi nekatera rezijska deJa, .ker nagrajevanje teh delavcev ni naj·
bolj posreceno.
Ce govorimo o uspesnosti nase
tova-rne, ·pa ne smemo mimo tezav, ki nas tarejo v proizvodnji.
Prvi del tovame
stro j111i
oddelek - izdeluje v velikih ko- "r
licina:h polizdelke kuhinjskih ,..
omaric. VeUke kolicine izdeluje·
mo zato, da so stroj.i bolje izkorisceni. Te polizde1ke vskladiseimo v skladisce polizdelkov, ki je
za sedanjo proizvodnjo se vedno
prema.ihno. Drugi del tovarne oddelek predmontaze in montaze
- izdeluje .k uhinjske omarice
BREST po cr1aroCilu. Ta dva oddel'ka bi povecala kol<ieinsko proizvodnjo za 30 odstotkov, ce bi
kuhinjske omarice delali v velise ena tipicno »lesarska« kompozicija (igra nasega fotografa)
kih serijah. Kljub t emu smo se
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·zataknilo se je namrec pri tistih p rimerih, ko si posamezniki,
ki imajo taksen oddih odobren,
sami organizirajo rezervacijo in
po koncanem oddihu prilozijo
najrazlicnejsa potrdila o placilu, ki pa so pogosto sporna.
Prevladala so mnenja, naj na
osnovi priporoCila zdravstvene
sluibe odgovorna sluiba organizira oddih v kraju, ki je po
mnenju zdrav.ni<ka za posamezne
osebe najbolj primeren.
Skratka, celotni postopek za
zdravstveni oddih je potrebno
uskladiti z internimi samoupravnimi akti in ga prirediti tako, da bodo merila za vse clane
delovne organizacije enotna in
da bo vsak delavec seznanjen,
kaksne ugodnosti lahko prieakuje iz regresa za zdravstveni oddih.
S.Bogovcie
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Nekaj mnenj o dopustih in letovanjih
Smo tik pred koncem glavne turisticne sezone in vee ali manj so
si nasi delavci ze nabrali novih moci za prihodnje delo.
Vprasali smo nekatere izmed njih, kako so preZiveli dopust, ali
je na Brestu dovolj poskrbljeno za organiziran dopust, pa kaj bi
morali v prihodnje narediti na podroeju organiziranega odd!ha. Do
konca avgusta je namrec organizirano letovalo komaj petinosem·
deset Brestovcev, kar predstavlja slabe stiri odstotke od vseh za·
poslenih.
Franc Klancar - voznik V'ilicarja
v TOZD Gaber
Letos na dopustu nisem se bil.
V maju, ko smo v Gabru imeli
kalektivni dopust, sem delal p.o
dest in vee ur na dan. Le dva
d:ni na koncu tedna sem izkoristil
za .idet v blifujo okolico - v naravo.
&icer pa ne porahi.m letnega
dopusta za leZa.nje in posedanje.
se manj pa za letovanje na morju.Raje tri dni delam v tovarni
kot prezivim tri cLni na morju.
Imam majhno kmetijo 1n taiko
najdem v delu na polju, pozno
jeseni ·p a .pri klanju prasicev, vse
svoje zadovoljstvo, razvedrilo in
tudi poeitek.
Organizirano letovanje prek
Bresta je za nasega delavca predrago in prevee oddaljeno. Clm.p rej bi morali zaceti razmiSljatJ
o naba'Vi •lashnih prikolic. Te so
premaklji,ve, letQvali pa bi lahko
vsako -leto drugje in ceneje.

Odrekla bi se tudi delu regre·
sa, da bi Sllednjic le imeli tudi
Brestovci svoje lastne poCitniske
zmogljivosti.
Toni Zidar - delaJVec v sluihi za
avtomatsko obdelavo 1p0datkov v
Skupnih deja'Vnostih
Za IPTavi oddih potrebujem
predvsem mir. Na5el sem ga na
jU:Znem delu otoka Krk v vasi
Ciiici. Sem hodim z druzino na
oddih ze nekaj let. Pred tern na
letova:oje na morju nisem mislil.
Sele rahlo zdravje otroka me je
.prisilHo, da sem zacel letni dopust izrahljati res za oddiih in
sprostitev.
Za Brestove delavce je letovanje orgaJOizirano precej skrom.no. Vendar sodim, da tudi ta·
kih navad, da bi letni dopus~ iz.
koristili za oddih, veoina na5ih
delavcev lllima.

Delo na polju •. .
Betka Vesel- delavka v Jakirni v TOZD Zagalnica
Sem bolj Tahlega zdravja, zato
po priporocrlu zdravnika vsako
leto preZivim del dopusta v toplicah. Letos grem v Smarjeske
Toplice. Rada bi sla ze med kolektivlli:m dop.ustom, pa se tega
nekako ni dalo urediti. Da bom
lahko sla sedaj, mi je moral poslovni svet odohriti dodatne tri
dni dopusta. Med kolektivnim
.dopustom pa sem z druZino obi
skala starse na domu in j.rro ne.koliko pripomogla pri ·k metijskih
opraviolih.
Sarna bi vedno zelela dopust
preziveti v toplicah. Navadila
sem se tako. T iste sodelavke pa,
ki •imajo moze zaposlene v Kovinoplastiki, pa dopust preZi'Vijo v
njihovem poCitniSkem domu, kjer
je ceneje. Misolim, da bi tudi
Brest moral nekako priti do lastnega pocitniskega doma.
Marija Stefan - disponentka v
TOZD Prodaja
Ko sem ob n eki prilomosti
znanki omeniia, da sem prezivela
dapust kar n a »Golanwc, sprva
nisem razumela n jenega zacunenja. Sele ob .dodatnih pojasnilih
sva se sporawmelrl., ;kj e ta »Golan« v resnici je. Ker gradimo
hiSo, smo se letovanju na morju
letos odpovedali. IQdub temu pa
sem do:pust prezivela prijetno in
dvakrat korismo. Stroskov namrec ni bHo, z mozem pa sva pri
hisi opravila veldiko takih del, ki
bi jih sicer morala placati.
Sedanji nacin organiziranega letov.anja na Brestu mi ne ustreza.
Prihodnjo resitev vidim v nabaV!i
lastnih pdkolic. Ta oblika leto·
vanja meni in sodelavkam najbolj ustreza, pa tudi cenejsa je.

Sem za to, da bi Brestovci
slednjic Je nasli primeren kraj
na morju, kjer bi zgradili poeitniskrl dom. RecLka je namree de·
loWla orgaJOizacija, .ki danes svo·
jega pocitniskega doma nima.
Marija Intihar - delavka v predmontazi v TOZD Masiva
Doptist sem z ·d ruZino prezivela
v pocitniskemu domu v Valban·
donu pri .P uli. To je zelo miren
kraj in .t uristov ni veliko. Res
smo se lahko odpoeili. S postrezbo in hrano ·smo bili zelo zado·
voljni, pa tudi druiaibnega £vlje-,
nja ni manj.ka:lo. Ogledali smo si
pulj!Sko arena in druge bliznje
znamenitosti. Edi·no meduze so
bile nadlezne.
Za stiricla:nsko druiino so stroski za tako letovanje •k ar precejSnji. Delavci z nizjimi dohodki si
to resnieno teZ:ko privoscijo. Tudi
oddaltjemost nekatere zadrfuje.
Nimajo pac vsi lastnega prevoza.
Vecma nasih delavcev se navdrusuje za J.etovanje v prikoHcah,
ker je to ceneje. Meni ta oblika
letovanja n i vsec, ker sem tako
ves eas zaposlena s k uhanjem in
je .potem ta.ko kot doma.
Na Brestu bomo morali res
najti bolj.s i in cenejsi nacin za
oddih in omogociti letovanje Oim
veejemu .Stevi'Lu zaposlenih.
Franc Brence - TOZD Pohistvo
Dopust sem skoraj v celoti izkoristi-1 za gradnjo hise. Ce gradiS hiSo, si pac :ne mores privosciti se letovanja na .morju ali v
planinah. Gradnja hise zahteva
celega clO'Veka in tudi vsa finan·
cna sredst!va, tako da sem na m orju lahko samo v mislih.
Mi:slim, da je za letovanja zelo
slabo preskrbijeno. Vse premalo

se posveti.mo delovnemu cloveku
Tako kot stroj tudi clovek potrebuje svoj cas ea pocitek. Na slednjega pa na Brestu ze leta pozablj·a mo oziroma mu nudimo premalo. ·
Mislim, da bi morali nabaviti
prikolice. Tako bi si tudi delavec
z nizjlimi osebnimi dohodki lahko
privoscil morje.
Ancka KrZic - TOZD Pohistvo
Dopust sem pre:livela doma.
Dela na kmetiji je vedno dovolj.
Kanecka :lena te:lko najde cas za
pra'Vi -dopust, saj je treha ravno
opoleti sprarviti ;Jrnmo za zivino in
se dill.l@ih del je veliko.
Kar se tice organizacije -letova·
nja menim, da je slabo in bi bilo
treba •bolj poskrheti. Tudi tisti.
•ki bi SJ.i 'l."adi, .ni.maJjo organizira
nega cenenega letovanja kot ga
imajo mai1Si'katere '<iruge organizacije. Ne izkljucujem pa mofuosti, da bi se tud.i jaz podala za
nekaj dni, ce hi bili boljsi pogoji.
V ·prihodnje hi vsekakor mora·
·li nabcwiti prikclllice ali pa tudi
pocitndski dom.
Jore Snoj - delavec v TOZD
Iverka
Dopust sem pre:livel z druZino
v Va:lbandonu. Letovisce je last
republiskega sekretariata za no·
tranje .zadeve SR Hrvat.ske in je
v njem za razvedrilo in poCitek
kar v redu pos·k.tlbljeno. Ne!koliko slabse so same sobe, •k i so najete za naso organizacijo.
Po mojem mnenju na Brestu
- kar se tice poeitniske rekreacije - IO.imamo ni.Cesar, ce izvzamemo najemniske pogodbe z ·dru·
gimi organizacijami.
V pr.ihodnje hi morali n ujno
kupiti adi zgraditi nekaj kapac}tet
nekje ob morju. Tudi kaksna prikolica, ki bi bila vsako leto v
drugem kampu, ne bi hila odvec.
JoZica Skrlj - clanica izvrsnega
odbora sindikata na Jelkd
PJ:av velikega zanimanja za·organizi-nuno letovanje med delavci
Jelke ni, ceprav je opaziti, da se
vedno vee delavcev zanima za
mofuosti organiziranega letovanja. Na razpis za letovanje se ·letos ni .pr.ijatvil nihce. Delavci so
povprasali po moznostih letova
nja v .prikclllicah. Ker teh ni bilo,
so si organizirali Jetovanje sami
ali paso ostali doma. Vecina jih
meni, da je letovanje v prikolicah na~cenejse in posebno za d.ru·
zilne z majhnimi otroki .najprimemejse.
Sarna nisem letovala, ker imam
mahjne otroke, pa stanovanje v
zasebni sobi in prehrana v resta·
vraciji ne .prideta v postev. Ce bi
bila na voljo prikolica, hi se za
gotovo prijavHa.
Ker Brest nima svojega poCit·
niskega doma, se iz leta v leto
iSce moznosti, k~e za.gotoviti dovo]Jj prenoeisc. Zato je razumlji
vo, da so pem.iani vsako leta
draiji ·i n si de1avci z nizjimi dohodki letovanja ne morejo privosciti.
Ta:ko velik kolektiv kot je
Brest bi vsekaok:or moral imeti
svoj e zmoglj ivosti za letovanje ·
Vern, da je izgradnja pocitniske·
ga doma draga -in tezko izvedlji·
va v krajsem casu. Mofu.a pa bi
hila postopma gradnj a, ta:ko da
bi eno leto odk.upili zemljisce, zatem nabavili nekaj .prikolic, nato
zgradili restavracijo, in zagotovo
bi cez nek:aj let nasim delavce.m
lahko n udili poceni in udobno
letovanje. :Na Jelki je vse pogo·
steje slisati predlog, da bi vsak
n ekaj prispeval, da hi se odpovedali n ekat erim izdatkom sindi
kata in zaceli z nabavo prikolic
To •b o zagotO'Vo podpr.la osnovna
organizacija s.iln'Clikata, ce se v
okvi:ru celotnega Bresta na t ern
podrocj-u ne bo premaknilo na
bolje.
MisHm pa, da si moramo vsi
prizadevati, kako hi letovanja
organizirali za celoten Brest skupaj, ker je to najbolj racionamo.

. . . pri hisi -

najvec

na~ega

dopusta gre prec

Letovanje smo imeli letos organizirano le v dveh obmorskih
krajih. V Valbandonu prl Puli smo v poCitniskem domu sekretariata za notranje zadeve SR Hrvatske imeli rezerviranih devet
sob s tridesetimi leZisci in na Rabu tri sobe z desetimi leZi~ci.
~eprav cena enodnevnega bivanja v Valbandonu in na Rabu
v primerjavi z d·rugimi delovnimi organizacijami ni bila viSja.
pa iz razgovorov lahko sklepamo, da so stro~ki letovanja za
vecino na.Sih delavcev previsoki.
Razmisliti in prouCiti bi bilo treba novej~i naCin letovanja v
prikolicah, ki je v zadnjih letih postal najbolj priljubljena oblika letovanja med nasimi delavci.
Na eni od preteklih sej predsedstva konference sindikata je
bilo ze dogovorjeno, da se za leto 1980 od predvidenih sredstev
za letni regres del sredstev nameni za regresirano Ietovanje ali
za .n abavo lastnih prlkolic. Torej prlcakujemo, da se bo nekaj
le premaknilo.
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Zakaj tako?
Center za mladinske delovne akcije pri Republiski konferenci
zveze socialisticne mladine Slovenije je posredoval razpored Ietosnjih
mladinskih delovnih akcij. Po tern razporedu je hila obcinska konferenca zveze socialisticne mladine Cerknica dol.Zna zagotoviti sodelovanje na dveh zveznih mladinskih delovnih akcijah, in sicer v akciji »Palic '79« v Vojvodini od 9. junija do 7. julija in v akciji »Posocje '79« od 5. avgusta do 2. septemb ra.
Zataknilo se je ze takoj na zacetku. Sekretarji osnovnih organizacij zveze komunistov, predsedniki sindikatov in m ladine so
b ili dolZni obvestiti o tern svoje
clane ter se resno lotiti pridobivanja mladih v obe delovni akciji. I z ohcin Cerknica, Ilirska
Bistrica in Postojna naj bi bilo
v delovni akciji »Palic '79« 50
mladincev, dejansko pa jih je
bilo z nemalo truda 'llbranih !Sarno 32. Tudi za delovno akcijo
za Posocje ni bilo dosti bolje,
saj se jih je od 40 predvidenih
udeleZilo le 24. Obe brigadi so
morali zato dopolniti z brigadirji iz tamkajsnjih obcin oziroma iz drugih brigad.
Kljub takemu odzivu pa so
mladinci v Palicu dosegli presenetljive rezultate, saj so postavljene norme izmed vseh tamkajsn jih hrigad najholj presegli. Za
svoje delovne rezultate so dobili
trak akcije in diplomo o druZbeni dejavnosti, 17 posameznikov
priznanje udarnika in se vee drugih priznanj. Tudi mladinci v Posocju so v tem casu ze presegli
postavljeno normo.
Na zakljucku akcije so se ob
analizi opravljenih nalog poka-

zale vse nepravilnosti, ki so povzrocile tako majhen odziv mladih. Prav gotovo je eden izmed
vzrokov, da so b rigadirje zbirali
le nekaj dni pred odhodom na
akcijo, pa tudi sicer je bila priprava na celotno akcijo povrsna
in nezadostna.
Kaksen pa je bil odziv mladih v
Brestu? Naj omenim samo po-·
datek o udelezhi v eni akciji,
ki b o jasno pokazal, kako malo
je zanimanje za taksne a:kcije.
V zvezno mladinsko delovno akcijo za Posocje so se od devetnajstih predvidenih prijavili in
udelezili samo trije.
Kje so vzroki za tako majhen
odziv in zakaj se mladina na
Brestu ne zanima za delovne akcije? Na to vprasanje so predsedniki mladine iz temeljnih organizacij dali precej odgovorov
in ce vse skupaj strnemo, prideroo do ugotovitve, da mladina
danes Zivi drugace kot v preteklih letih. Nekateri mladinci tudi
nimajo prave predstave o delu in
druibeni dejavnosti v mladinskih akcijab. Mnogi namrec trdijo, da je tam treba samo delati
in da imajo dela dovolj doma.
V.Dovjak

,
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Kadri - osnova za prihodnji razvoj
Septembra bosta v javni razpravi dve pomembni gradivi s podrocja kadrovske politike - porocilo o izvajanju druibenega dogovora o osnovah kadrovske politike ter osnutek novega druzbenega
dogovora o osnovah kadrovske politike v obcini Cerknica.

2:e vee kot leto je minilo, odkar je nehalo poslovati skladisce
za zamenjavo praznih za polne plinske jeklenke v nasem malem
mestu. Tako so bile gospodinje odvisne od skladisc na Rakeku in v
Grahovem.
Pred kratkim je ta nevsecnost resena. Na stari cesti na jezero,
nasproti Urhasove hise, je zgrajeno zasilno skladisce. Polne jeklenke
zamenjujejo za prazne vsak dan od osme do desete ure in popoldan
od petnajste do sedemnajste ure, oh sohotah pa od osme do enajste
ure.
Za namecek pa se to: V Grahovem licni Iepak opozarja, da ima
vsako gospodinjstvo lahko po tri jeklenke. Ena stane nekaj cez petdeset starih tisocakov.
Zima se hllia s hitrimi koraki, ko rado zmanjka tega, se nekoliko
poceni goriva, zato ne ho odvec, da ze sedaj, oh pripeki razmislimo
o zalogi, za vsak slucaj.
Pri najrazlicnejsih rekordih ho po vsej verjetnosti omenjeno tudi
nase malo mesto oziroma njegov ohcan.
24. avgusta je namrec Ludvik RIS s sopotnikom - veslacem
Cvetkom BAJCEM iz Postojne odrinil iz Krskega po Savi na dolgo
pot do Beograda. Nekaj podohnega je pred leti uspelo ljuhljanskemu
TOFU, vendar s colnom s pomoznim motorjem. Podvig nasih fantov
z Elanovim kanujem na vesla je do sedaj edini primer v Sloveniji.
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KAJ BOMO POKAZALI NA ZAGREBSKEM VELESEJMU
Razen <inev.ne sobe DANIELA, ki jo bomo tokrat razsta:viloi v nekoliko izboljsani izvedbi (trosed z izv!ecenim leziscem), homo seved.a
prikazali mdi i.e popu,J amo dmevno sobo FLORIDA, ki bo prav tako
nekoliko izboljsana. Od noV>~h izde)kov homo prikazali se dve n ekoJiko bogatejsi dnevni sobi, sobo ALEKSANDRA z vgrajenimi aparatm·ami »Stereo« in bila.gajno ter nekoliko izpopodnjeno enodnevno soho
iz programa ABCD. Mimogrede ne bo odvec poudariti, da je sestava
garniture ABCD n a letosnjem Salonu p ohistva v Lj.uhljani dohila
najvisje priznanje - »ZLA"fi SPOJ«.
K.er smo ie znani proizvajaloi sti:lnega pohiStva (AERLY AMERICAN, l\IJ.EDITERAN, SPANISH PROVINCIAL it-d.), bomo razst a:vili
kombinaci.jo salona y-70 in y-90, ki so ravno ta:ko pozele ze mnogo
prizrranj na t riiscu.
II. STROJNA NA SVOJEM MESTU
Rekonst-rukcija 1djuh nekaterim zapletom tece v glavnem v rokih
in tako kot jc bi,Jo <ioloceno. 0-d 10. do 17. avgusta smo opra·V'i.li rekonstrukcijo II. strojne delav.nice, tako da je sposobna sprejeti nove
stroje, ki bodo v gla·vnem prispeli septembra jn v zacerku oktobra.
PROIZVODNJA KLJUB REKONSTRUKCIJI NAD PLANOM
- TOVARNA POHISTVA MARTINJAK
Naj k dosezenemu obsegu proi-zvodnje v m esecu jud.iju doda.m se
podatek, da smo v tpTimerjavi z is tim mesecem lani doseglJi povecanje
z indeksom 154. Rezultat je tudi .posle dica vse bolj obvezne kooperacije na p cdrocju p.Joskovnega, pa tudi masivnega pohistva.
PROIZVODNJA KLJUB REKONSTRUKCIJI NAD PLANOM
- TOVARNA POHISTVA CERKNICA
Zelo smo Jahko zadovoljni, da je proizvodnja ·k ljub rekonstrukciji
dosegla rezultate, kri. 'SO jih zahtevali akcijs-ki m esecni nacrti. Ta IJ?Odatek pa ni pobuda samo za TP Cerknica, ampa:k tudi za vse tiste
(;lane kolektiva in izvajalce, ki uspesno delajo p11i modernizaciji Tovarne pohistva Cerknica.
KAKO JE Z NABAVO ST ROJEV?
Bliza sc jcsen .iJ:1 z njo tudi zak!j ucek rekonstrukcije gradbenih oh·
jcktov. V Cenkn.ioi SIIIO zgradilj nov objekt I. st'I'Ojne in susilnico,
rekonstruirali klejarno, sedaj prekrivajo pred II. ·strojno, v zakljucni
fazi so gradbena deJa nove kobiovnice. Tovarna v Martinjaku je '
nadzid avo dobi·l a popomoma nov vrdez. Vse to sedaj caka na .ctodatno
opremo. Tehnologija, prirejena novim d~men21ijam, je zahtevala izpopolnitev strojnega parka. Zato bomo .J etos nabavi'li okoli 80 strojev
in naprav za potrebe nasih tovarn.
SKLADiscA NA IVERKI BO TREBA POVECATI
No·g) skladisce plosc bo v podaljs~u sedanjega razreza plosc ~prl
zidek .rra I verki) in sedanjega skladrsca iverk, ki jih proizvaja TIP.
Raztezalo se bo proti potoku Cerkni·s cica v dolzini 40 metrov. Skupna
kvadratura skladi·s b bo okrog 1300 kvadratnih metrov. SkladiSce ho
name;;jeno za vskladiscenje okrog 1900 kuhicnih metrov razni!: vrst
olosc.
15 LET TRGOVSKO-GOSTINSKEGA PODJETJA SKOCJAN
Podjctjc se namerava v pvihodnje se bolj posvetiti gostinski d ejavnosti. Zato p.ripra·vljajo nacrtc za ra.zSiritev hotels-kih zmogljivos ti v
R.:tkovem Skocjall}u, ki naj hi jih realizirali z ustreznim poslovnw
partnerjem. K prograrnu sodi tudi ureditev Ze1Skih jam, asfa:ltiranje
ceste Unec- Ra.kov Skocjan in seveda solanje gostinskih kadrov. V
nasled.njem soiskem ·l etu bodo stipendiraJi :na gostinskih solah kar 44
uce:1CCV. Ze sedaj ima v podjetju blizu 60 % za.poslenih gostinskih
delavccv koncano ustrezno poklicno solo. Se bolie je v rrgovski stroki,
kjer jc 90% takih kadrov.
LETOS SMO LETOVALI
Sezona letosnjih dopustov je pri kraju. Splosna sluiba je z rezervacijami omogoCila, da j e na enajstih kraj•ih letovalo 71 clanov kolektiva in 20 njihovih druzinskih f.lanov.

.

Ustava SR Slovenije, zakon o
zdruzenem delu, druzbeni dogovor o uresnicevanju kadrovske
politike v SR Sloveniji ter drugi
zakoni oziroma dokumenti, ki
podrobneje opredeljujejo sestavne dele kadrovske politike, so
narekovali vsehinske spremembe in dopolnitve drufhenega dogovora o osnovah kadrovske politike v ohcini Cerknica iz 1974
leta. Ohseg dopolnitev in sprememb je hil toliksen, da je hilo
potrehno oblikovati nov osnutek
druibenega dogovora . v n jem
so seveda upostevana tudi vsa
tista dolocila dogovora iz 1974.
leta, ki so v skladu z omenjenimi zakoni in dokumenti. Na novo so opredeljena predvsem naslednja podrocja kadrovske po·
litike: nacrtovanje kadrovskih
potreb in razvoja kadrov, usmerjeno izobra.Zevanje, poldicno usmerjanje, inovacijska dejavnost,
druibena priznanja ter politika
kadrovanja za potrebe federacije in za podrocje mednarodnih odnosov.
Da hi hila javna razprava o
osnut ku druzbenega dogovora o
osnovah kadrovske politike Cimbolj temeljita, ho posredovano
v j avno razpravo tudi porocilo 0
izvajanju druzbenega dogovora
iz 1974. leta, iz katerega povzemamo nekaj ugotovitev.
PREMALO STROKOVNIH
KADROV
Izobrazbena struktura zaposlenih v nasi obcini je dokaj neugodna, saj ocenjujemo, da ima
komaj 1,4 odstotka delavcev visoko solo, vgjo 2,6 odstotka,
srednjo 13,5 odstotka, poklicno
34,4 odstotka, priucenih delavcev
je 27,8 odstotka in nekvalificiranih 20,3 odstotka. Podatki o dejanski in zahtevani izohrazhi zaposlenih delavcev kafejo, da
mnogi nimajo u strezne izohrazbe za delo, ki ga opravljajo. Primanjkuje predvsem delavcev z
visoko, visjo in srednjo izohrazho.
Zaradi pomanjkanja teh kadrov zaposlu jejo manj usposobljene kadre na zahtevnejsa dela
in naloge, kar spet slabo vpliva
na boljso izohrazheno strukturo zaposlenih . Veliko povprasevanje po delavcih ozkega profila
kafe, da se nase gospodarstvo
prepocasi m odernizira in usmer.i a v tehnolosko zahtevnejso proizvodnjo.
STIPENDIRANJE
PREMALO NACRTNO
Skoraj vse delovne organiza.
cije s sedezem v nasi obcini odvajajo za izohrazevanje nad 1,5
odstotka od hruto osebnih dohodkov, slabSe pa je v temeljnih organizacij ah zdruzenega del a , ki ·i maio sedez uven ohcine
in n amenjajo izobrafevanju od
0,5 do 1 odstotka od bruto osehKOVINOPLASTIKA LO:t PODELJENE STIPENDIJE
Za solsko leto 1979/ 80 so v Kovinoplastiki razpisali skupno 37
stipendij za poklicne, srednje,
viSje in visoke sole, podelili pa
le 28 stipendij.
Za tehnicne poklice - od p oklicnih sol do fakultet - niso
mogli podeliti stipendij v razpisan em stevilu , ker je bilo premalo kandidatov. Za administrativne in ekonom ske poklice pa
je bilo zanimanje prosilcev dalec
nad stevilom razpisanih stipendij. Pri podelitvi stipendij se _ie
tudi tokrat pokazalo neskladj e
med
kadrovskimi potrehami
zdruienega dela in z zeljami ter
amhici.ia mi kandidatov oziroma
njihovih starsev.
Obenem pa se je se enkrat
pokazalo, da je usklajevanje u smerjenega izobrazevan.i a s potrebami zdruzenega dela se vse
premalo ucinkovito.

~ 4 - -------------~--------~- ~~

nih dohodkov. Oh delu se izohrazuje 183 delavcev, vendar skoraj
polovica na ekonomskih in organizacijskih smereh, manjse pa je
zanimanje za izobrazevanje tehnicnih profilov. Okrog 400 ucencev, dijakov oziroma studentov
prejema kadrovsko stipendijo v
ohcini, 172 pa je stipendistov iz
zdruienih sredstev. Seveda se za
t emi stevilkami skrivajo tudi neskladja med potrebami nasega
gospodarstva in ieljami mladine, saj vsako leto ostane nepodeljenih precej stipendij za poklicne sole. S tradicionalno delitvijo na »moske« in »zenske«
poklice, ki je v nasi obcini se
mocn o prisotna, je povezano tudi pomanjkanje ucnih mest za
dekleta, ki so prisiljene iskati
ucna mesta izven ohcine.
Del potreh po delavcih tudi
v nasi obCini p ok rivamo z delavci iz drugih republik, niso pa
vsem
zagotovljeni minimalni
standardi. Nujno b i bilo, da zacnemo samoupravni sporazum,
ki je hil podpisan 1977. leta,
tudi upostevati in da tudi tern
delavcem zagotovimo normalne
zivljenjske pogoje. Delovne organizacije hodo morale posveeati
vecjo skrh delovnim invalidom,
ki jih je vedno vee ter v sodelovanju s skupnostjo za zaposlovanje poiskati nacine za njihova
prekvalifikacijo.
PREKUPCEVANJE S KADRI
Ceprav smo v druzbenem dogovoru zapisali, da podpisniki
med seboj ne hodo nelojalno
konkurirali p r i pridohivanju kadrov, tega nismo uspeli odpraviti: Povracilo stroskov solanja
delovni organizaciji, ki je tako
pridobljeni kader stipendirala,
je preslo ze kar v navado.
Pojavi n elojalne konkurence
pri pridohivanju kadrov so povezani tudi z nacrtovanjem oziroma z .nenacrtovanjem 'k adrov.
Ravno na tern podrocju smo n apravili najmanj. :2:e vrsto let ugotavljamo, da nacrtovanje kadrovskih potreh ni ustrezno, da je
izkustveno in grajeno na osnovi
ocen sedanjega stanja ter da ne
nacrtujemo na osnovi ohjektivnih kazalcev in z metodami, ki
so strokovno ze potrjene. Vecjo
skrb bi morali posvetiti t udi evidentiranju
m ladih sposobnib
strokovnjakov, ki bi hili p o dodatnem u sposahljanju pripravljeni prevzeti odgovome naloge
in dolznosti, saj je motiviranost
za prevzem odgovomih nalog ozi.
roma dolznosti premajhna.
DOGOVOROV SE MORAMO
DR2:ATI
V drufbenem dogovoru o osnovah kadrovske politike smo se
zavezali, da homo takoj po veljavnosti dogovora storili ustrezne ukrepe, ki hodo zagotovili
uresnicevanje dogovora. Ti ukre·
pi se nanasajo tudi na organiziranje in vsebinsko razvijanje
kadrovskih sluih, da hi s tern
omogocili delovnim ljudem in
samoupravnim organom, da bi

holj kvalitetno in popolneje uresnicevali kadrovsko politiko. Poleg tega, da vecina kadrovskih
delavcev nima ustrezne stopnje
izobrazbe, so odstopanja tudi v
smereh izobrazhe, kar je povezano tudi s tern, da je izohrazevanje za te p oklice urejeno
sele v zadnjih letih.
Ker j e uresnicevanje k adrovske politike tesno povezano z
delovnim podrocjem k adrovskih
sluih, saj je le na podlagi temeljite strokovne priprave mozno uspesno resevanje k adrovskih vprasanj in sprejemanje
kadrovskih odlocitev, bi morali
hitreje razvijati kadrovske shube in kadrovski funkciji zagotoviti enak pomen kot ga imajo
druge funkcije.
JAVNA RAZPRAVA NAJ BO
TEMELJITA
Prikazano stanje na podrocju
izvajanja druzbeno dogovorjene
kadrovske politike terja od vseh
udelezencev, da se aktivno vkljucijo V razpravo 0 p orocilu in OS·
nutku novega druzbenega dogovora o osnovah kadrovske poli·
tike. Ne smemo pozabiti, da smo
mi vsi - tako delayec v zdruzenem delu kot v krajevni skupnosti in na vseh drugih podrocjih - ohlikovalci kadrovske polihke. Mi osmo tisti, lci opozarja·
roo na potrebe po razvoj u ka·
drov, nacrtujemo te potrehe,
prek svohodne menjave dela dajemo sredstva za celoten sistem
izohrafevanja in odlocamo o kadrih, ki povzemajo odgovorne
gospodarske in druiheno politicne funkcije. Zato nam ne sme
biti vseeno, kaksen bo nas druzbeni dogovor o kadrovski politiki.
L. Oblalk

Premog bo!
Iz vzrokov, ki jib poznamo,
so letos nastale r esne tezave pri
oskrbi s p remogom .
Tako kot ze nekaj let nazaj,
smo tudi letos ze v januarju
sklenili pogodbo s Kurivoprodajo iz Ljubljane za vso kolicino,
ki so jo prijavili clani nasega
kolektiva (700 ton). Prve kolicine smo priceli dobivati iz bosanskega rudnika BanoviCi ze v ap·
rilu in do konca maja je hila
preskrba dokaj v redu. Ko pa je
rudnik Banovici pricel z obnovo
separacije, se je dobava ustavila.
S sklepom republiskega komi·
teja za energetiko je ta izpad
pricel nadomescati lignit iz VeIenja, ki pa je seveda obcutno
slabse kvalitete, kar se se posebej pozna pri kurjenju peci
za centralno kurjavo.
Do sedaj so bile od pogodbene
koliCine dobavljene 603 tone pre·
moga. Ker pa je precej clanov
delovne organizacije prijavilo potreb o po premogu z zamudo,
moramo, ce naj ustreiemo tudi
zamudnikom, preskrbeti se okrog 350 ton premoga, za kar pa
so, kot je trenutno videti, povsem realne momosti. Premog
naj bi bil dobavljen v septembru in oktobru.
P.Kovsca
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Startali smo z ustvarj alnostj o
Naslov je spodhuden; zal pa
za sedaj pomeni samo to, da
smo zaeeli pripravljati samoupravni splosni akt, ki naj podrohneje uredi podrocje ustvarjalnosti -pri delu. Doslej veljavni
pravilnik je bil sprejet ze leta
1965. Izhodisce za novo ureditev
pa je zdaj veljavni samoupravni
sporazum o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje -1n razporejanje dohodka, ki v 109. clenu doloca: »Delavec, ki z izumi,
tehnienimi izholjsavami, korist·
nimi predlogi ali z drugo ohliko
ustvarjalnosti pri delu prispeva
k povecanju dohodka temeljne
organizacije, ima pod pogoji, dolocenimi s tern sporazumom z
zakonom, pravico do posehnega
nadomes·t ila v tej temeljni organizaciji.«
Omenjeni sporazum tudi po·
stavlja glavna izhodisea za dolocanje vis1ne nadomestila, odprta pa pusca vprasanja, kateri
organi in po kaksnem posto.piku
naj doloCijo viSino nadomestil za
posamezno ohliko ustvarjalnosti
pri delu. Zato bo novi akt PRAVILNIK 0 USTVARJALNOSTI
PRI DELU urejal zlasti na:slednje zadeve:
1. dolocil bo organe, ki v te·
meljni organizaciji ohravnavajo
posamezl'!-e oblike _ust':'!irjalnos~i
pri delu m opredebl nJihove pnstojnosti;
2. dolocil ho postopke in naCine
za obravnavanje posameZ!fl:ih
predlogov;
3. opredelil bo dolznosti in
praV'ice avtcirjev in uporabniik.ov
posameznih oblik ustvarjalnosti
pri delu ter podrobneje razelenil
merila za njihova odmero;
4. razresil bo druga v.prasanja,
ki se porajajo pri obravnavanju
posameznih oblik ustvar_ialnosti
pri delu oziroma postav-il izhodiSca za resevanje takih vprasanj.
Zdaj so v javni razpravi poseb·
ne teze, v katerih so namzana
glavna vprasanja, ki so se pojavila ze na samem zacetku pri izdelavi omenjenega pravilnika. V
teh tezah je predlagano, naj o
predlogih odloca poslovrn svet
in nato na drugi •s topnji delavski

Nasi upokojenci
20. julija 1979 je odsla iz TOZD
MASIVA Martinjak invalidsko v
pokoj nasa dolgoletna delavka
Ljudmila Bambic iz Malega loga.
v nasi tovarni pohiStva je hila zaposlena od 1. 3. 1961. leta.
Delala je v strojnih oddelkih tovarne. V pokoj je odsla iz opravljanja del in nalog pomo:Zna dela na tracni zagi.
Delovni kolektiv se ji zahvaljuje za njeno marljivo delo in ji
zeli se mnogo zdravih let!
Kolektiv TOZD
MASIVA TP Martinjak
V juliju je odsla v invalidski
pokoj Tonka Drusko. Pri nas je
hila zaposlena dvajset let na raznih delih v Skuonih dejavnostih.
Pred upokojitvijo je opravljala
dela in naloge disponenta v
TOZD Prodaja.
Upokojil se je tudi vodja druzbene prehrane na Brestu tovaris Joze Urbas.
Ohema zelimo se mnogo zdravih let!
TOZD Prodaja
Skupne dejavnosti in
sodelavci

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne
akupnoatl Brest Cerknica n. sol. o. Glavnl
In odgovomt urednJk Bofo LEVEC. Ureja
urednUkl odbor: Pranjo GAGULA, Vojko
HARMEL, Bozo llVEC, Danllo MLINAR,
Leopold OBLAK, Janez OPEKA, Andrej
SEGA, Mlha SEPEC, Franc TRUDEN,
:2:eni ZEMLJAK In Vlktor :!NIDARSIC.
Foto: Joze SKRLJ. Tlska :2:eleznUka tl·
sk:lrna v Ljubljani. Naklada 2800 fzvodov.
Glasilo S'.ldi med proizvode iz 7. tockc
prvega odstavka 36. tlena zakona o obdavt~van iu

proizvodov in storitev v pt-ometu.

za katere se ne platuje temeljni davek od
prometa l.'roizvodov (mnenje sckretariata
za infonmranje lzvrinega sveta SR Slovenijc lt. 421-lm z dne 24. okto'l)ra 1974).

svet temeljne organizacije. Za
proucitev strokovnih vprasa:nj
lahko ta dva organa imenujeta
posebno strokovno komisijo.
Iz tez je razvidno, .naj hi po·
stopek za ohravnavanje posameznega primera ohsegal tri dele:
- postopek za prijavo predloga,
- postopek za ugotovitev primernosti, uporabnosti in koristnosti predloga,
- postopek za doloeitev nadomestila in za ureditev morebitnih
drugih pravic ter dol:Znosti.
Nakazano je tudi nereseno vprasanje, ali naj organiziramo na
rav.ni delovne organizacije strokovno obdelavo vseh predlogov
ustvarjalnosti pri delu (refereni
za ustvarjalnost pri delu).
Drobnih vprasanj je .seveda veliko in jih v tern zapisu ne mo·

~

remo vseh naniza:ti. Med ostalimi
vprasanji se porajajo zlasti taka, kot so na primer vprasanje
razmerij med temeljnimi organizacijami v okviru delovne organizacije, vprasanje nagrajevanja
celotne »inovacijskeverige«, vprasanje nagrajevanja neupora:hljenih predlogov in podobno. Vsa
prikazana ali pa samo omenjena
vprasanja homo v pravilniku morali urediti tako, da homo utrdili
sodohno dr.uZbeno zastavljeno
smer na podroeju inventivno-inovacijske dejavnosti. Nasa naloga
je predvsem v tern, da se orga·
n-iziralllo lot~mo spodbujanja
idej, ki vodijo k tehnicnemu napredku in kajpada, da organizirano uresnicujemo oziroma uporabljamo koristne ideje.
Z. Zahttkovec

lz drugih lesarskih kolektivov
K MARLESU naj bi se na pohudo dru:Zbeno politicnih organizacij in organov obcinske skupscine Maribor pripojlli Lesna industrija Ptuj in delovna organizacija Slog Maribor. Ceprav sta
bili analiza o upravicenosti pripojitve in poprejsnja ohravnava
dokaj temeljiti, pa referendum
v Marlesu ni uspel, predvsem
zaradi hojazni, ker obe omenjeni delovni organizaciji poslujeta na robu rentabilnosti.
V STOLU je hilo zvezno posvetovanje o uresnicevanju samoupravnih sporazumov s podrocja pridobivanja in razporejanja dohodka v jugoslovanski
Iesni industriji. Poleg 40 udelezencev iz delovnih organizacij
so hili prisotni tudi predstavniki zveznega in repuhliSkega
sindikata. Udelezenci so izmenjali izkusnje in prikazali uporahljene resitve pri razporejanju
dohodka, cistega dohodka in pri
delitvi sredstev za osehne dohodke. Oh tern pa so se dotaknili tudi kljucnih vprasanj o gospodarjenju in o polozaju lesne
industrije.
V MEBLU se zavedajo prihodnjih kadrovskih tezav pri zaposlovanju novih delavcev. Brezposelnosti na tern ohmocju prakticno ni vee, selitveni tok delavcev iz enega ·kolektiva v drugi je vse vecji, zaustavilo se ho
tudi zaposlovanje delavcev iz
drugih repuhlik, mladi se neradi
odlocajo za te poklice in tako
naprej . Resitve vidijo v iskanju
novih, notranjih kadrovskih virov, v tehnolosko intenzivnejsih
nalozhah, ucinkovitejsi organizaciji, holjsi izrahi razpolozljivega znanJa in delovnega casa,

zlasti pa v temeljitih kadrovskih analizah in nacrtovanju.
V JELOVICI je Zivahna inovacijska deiavnost. Nedolgo tega
so nagradili pet predlagateljev
za izholjsave in inovacije, ki hodo prinesle precejsnjo gospodarsko korist, ze novih pet predlagateljev pa eaka na uradno
ocenitev njihovih izholjsav.
LIP BLED si prizadeva za iz.
gradnjo mehaniziranega skladisca lesa in za osredotocenje surovin v naravnem bazenu z zadostnim surovinskim zaledjem
in ob tovarnah, ki so potrosnik
zaganega lesa. Zaradi znatnih
sredstev, ki bi jih terjala nalozba, se ni znano, kdaj ho do
nje priSlo.
GUN Nazarje je ze dokaj jasno opredelil smernice svojega
prihodnjega srednjerocnega razvoja. Gre predvsem za naslednje cilje: tesnejsa tehnoloska in
gospodarska povezava med gozdarstvom in primarno predelavo lesa; intenzivno posodahljanje zagarske proizvodnje; zagotovitev nemotene proizvodnje
ivemih plosc; razvoj predelave
(oplemenitenje) ivernih plosc in
zagotovitev prodaje le-teh; vecja
proizvodnja stavheno mizarskih
izdelkov; izgradnja tovarne transportnih naprav za lesno industrijo.
V JAVORJU so sli korak naprej v finalizaciji njihovih primarnih izdelkov. V sestavljivi
program >>Sistem Javor Pivka«
so vkljueili tudi panelko in vezano plosco. Prvi uspehi te dejavnost i so vidni in ugodni, kar
dokazuje, da je treha s tako
politiko za vecji poslovnih uspeh
nadaljevati.

LEPO PRIZNANJE
Za dolgoletno sodelovanje z zdru:Zenjem zveze borcev je obcinska konferenca zveze socialisticne mladine Cerknica dobila
ob dnevu vstaje kot edina tovrstna organizacija v Sloveniji od
zveznega odbora zveze zdru:Zenj borcev narodnoosvobodilnega
boja Jugoslavije posebno priznanje v obliki plakete in znaka.
Nasa delovna organizacija se pridruZuje cestitki.

Filmi v septembru
1. 9. ob 17. in 20. uri - ameriski pravljicni film SNEGULJL:IcA.
2. 9. ob 16. in 20. uri - ameriski westem DIVJI ZAHOD.
3. 9. ob 20. uri - jugoslovanska drama ZADNJI PODVIG DIVERZANTA OBLAKA.
6. 9. ob 20. uri - italijanska drama POSEBEN DAN.
8. 9. oh 20. uri in 9. 9. oh 16. uri- italijanska komedija DVA SUPER
POLICAJA.
9. 9. oh 20. uri- italijanska drama ZAPELJEVANJE.
10. 9. ob 20. uri - francoska kriminalka MOZ, KI JE MNOGO VEDEL.
13. 9. ob 20. uri- svedski eroticilli film HOPLA V POSTELJL
15. 9. ob 20. uri in 16. 9. ob 16. uri - italijanska kriminalka ROMBO
PROT! UGRABITELJEM.
16. 9. ob 20. uri- ameriski ljubezenski film TO NORO AMERISKO
DEKLE.
17. 9. oh 20. uri- ameriski glasheni film ZVEZDA JE ROJENA.
20. 9. oh 20. uri - ameriSki pustolovski film VALENTINO.
22. 9. ob 20. uri in 23. 9. oh 16. uri - ameriski pustolovski film KRALJESTVO MRAVELJ.
23. 9. oh 20. uri - italijanski eroticni film CANTERBURYSKE
ZGODBE.
24. 9. oh 20. uri- italijanska kriminalka Z:ELEZNI PREFEKT.
27. 9. oh 20. uri- ameriSki pustolovski film PREGNANI KAVBOJ.
29. 9. ob 20. u ri in 30. 9. oh 16. uri- nemski western MED JASTREBI.
30. 9. oh 20. uri - ameriska drama VSI PREDSEDNIKOVI MOZ:JE.

Kadar pokaze CerkniSCica svoja »retira«, pokaze tudi vse drugo, kar
»rnescani« zmeeejo vanjo

Nit nas ne sme presenetiti
Namen letosnje akcije >>Nic nas
ne sme presenetiti« je vse vecje
pod.r~bljanje ljudske ohrambe
in dr.~bene samoza:scite na vseh
podrocji.h nasega sooi-aJistienega
samoupravnega zivljenja. To pomeni, da so v a:kcijo vkljucene
v okviru socialistiCn.e zveze delovnega ljudstva vse sestav.ine
dmzhe, od drustev, druZ.benih in
-drtilJbeno politicnih organizadj,
temeljnih orgarnizacij, krajevnih
skupnosti in d:ruZ.beno .politicnih
SkUipillOSti.
Nosilci teh dejavnosti na podrocju Jj-udske ohramhe in -dru:Zhene samoza8cite v temeljnih organizacijah so 1zvrsni odhori osnovnih organizacij sindikata, ki so
skupaj z odborJ za il.judsko obramho in drufbeno samozasCito
izdela:li delovne programe v kate·
rih so doloeeni nosilci za posam~na podrocja in postavljeni
roki.
V teh programih je v glavnem
zajeto:
- seznanitl je potrebno vse delavce o pomenu akcije nNi~
nas ne sme presenetiti« dru:Zbeno politicne organizacije pa
z nacrti vojne proizvodnje;
- izdelati je potrebno analize
dejavnosti sindikata na pod·
roeju ljudske obrambe in
dru:Zbene samozascite;
- uskladiti je potrebno obrambne nacrte, nacrte za proiz·
vodnjo v vojni, nacrte civilne

-

zascite in varnostne nacrte z
obrambnimi nacrti v krajevnih skupnostih;
po temeljnih organizacijah je
treba izdelati nacrte zaklo·
DiSc;

-

-

-

-

izdelati je treba vamostne ocene, dopolniti varnostne nacr·
te in izdelati programe delo'v a
nja druibeno politicnih or_ga·
nizacij v vojni;
seznaniti je treba delavce z
njihovimi zadolzitvami v obra·
mbnih nacrtih;
usposabljati je treba delavce
za delo v civilni in narodni za·
sciti;
organizirati odbore Rdecega
.kriZa za delovanje v vojni iD
zaeeti usposabljati ekipe prve
pomoci za obcinsko tekmova
nje;
organiziratl mladinske prostovoljne gasilske desetine;
vkljucevanje mladincev v te·
ritorialno obrambo in nadaljevati z akcijo »revijo Nasa ob·
ramba v vsako druiino«;
seznaniti je treba delavce o
potrebah po mesecni zalogi
hrane;
predlagati, da sprejmejo delavski sve-ti sklep o delovni so·
boH 29. septembra;
v temeljnih organizacijah organizirati 29. in 30. septembra
vaje ter preveriti aktivnosti s
podrocja ljudske obrambe in
druZbene samozascite.
J. Troha

MDA PosoCje 79
17. avgusta smo predstavniki
obcinske konference zveze socialistiene m:ladine Cerknica obiskali nase b-dgadirje na zvezni
mladinS'ki delovni a;kcij[ >>Posocje '79«. PriSli smo ravno p rav, saj
so imeli brigadirji ravno brigadirsko konferenco, kjer smo slisali za rezultate, ki jih je brigada
dosegla v I. dekadi. Glede na to,
da se ocenjujejo le re.zultati iz.
mene, dahko prikazemo samo te
uspehe hriga;dirjev: doseganje
norme je v popre6ju med 150 do
170 odstotkov. Nasa brigada je
na udarni dan doseg.la 185 odstotkov norme, kar je za 8 odstot-k ov
vee od poprecja izmene.
Sicer naS.i brigadirji gradijo
cesto proti italijanski meji. Ker
smo hili pri njih popoldne, smo
se seznanhli tudi z zivljenjem v
naselju. ze stens:IDi easopisi nam
zgovorno pricajo o dela.-vnosti nasih brigadirjev. v .naselju je organizirana politicna sola >>Edvard
Kardelj«, ki jo obiskuje 90 odstotkov nasih hrigadirjev, foto

krozek, krozek cestno- prometnih
predpisov, imajo pa tudi razlicna
predavanja. Torej so nasi brigadirji popoldne zelo zaposdeni v
interesnih dejavnostih. L:e pa ze
najdejo prosti cas, se ukvarjajo
s sportom, ter izdajanjem biltena
in stenskih easopisov. Zvecer pa
so veceri ob tabornem ognju,
kulturne in zabavne prireditve.

Nasi bri.gadirji zaenejo delovni
dan ob stirih zjutraj in ga koncajo ob 22. uri, poleg pa jih caka
se nocno dezurstvo. Zato jih resnicno lahko pohva:limo za njihovo
pozrtvovalnost in pri-spevek k
razvoju Posocja ter k't'epitvi bratstva in enotnosti nash narodov
in narodnost.
V. Otonicar

