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lasilo delovne o

NaSe uospodarjenje malce nad priCakovanji
KAKO SMO GOSPODARILI LETOS IN NALOGE V PRIH ODNJEM LETU
Ob koncu vsakega leta skusamo razcleniti rezultate na5ega dela
in ugotoviti znacilnosti in pogoje za gospodarjenje. Ob zunanjih
pogojih za gospodarjenje skusamo oceniti nase delo, nase gospodarjenje.
POGLAVITNE
ZNACILNOSTI LETA

Se po n ecem je znacilno Ietosnje leto. To je zadnje leto
sedanjega srednjerocnega (petletnega) obdobja. V tem letu
smo morali pregledati, kaj smo
vse naredili od tistega, kar
smo pred petimi leti nacrtovali. In ne samo to; pripraviti
smo morali tudi programe za
naslednje srednjerocno plansko obdobje. Skratka, nalog ni
manjkalo.

Ob taksnih ocenah lahko
ugotovimo vee znacilnosti, ki
so nas spremljale v tern letu.
V druzbeno politicnem pogledu je to prvo leto, ko ni med
nami vee nasega dragega p r edsednika Tita. Ta izguba je moeno prizadela vse nase narode
in narodnostL Prav je, da se ga
cimveckrat spomnimo, ne samo
kot voditelja, ampak predvsem
kot ucitelja, ki je navdihoval
nas in bo navdihoval prihodnje
generacije.
V
dru:lbeno
ekonomskem
pogledu je bilo letosnje leto leto stabilizacije, povecanih naporov za cim vecji izvoz, zavestnega zmanjsevanja Zivljenjske
ravni vseh zaposlenih. Zavestn o smo se odlocili, da bomo
zmanjsali vse vrste porabe, poleg osebne tudi skupne in
splosne ter za zmanjsevanje
vseh vrst nalozb.

NASE GOSPODARJENJE
Ob pregledu in sestevkih nasega dela in poslovanja ne bi
uporabljal stevilcnih podatkov,

ker so le-ti predmet stalne obravnave in spremljanja bodisi
v na5em easopisu bodisi na samoupravnih organih in zborih
delavcev.
Velja ugotovitev, da so rezultati veliko ugodnejsi kot smo
jih nacrtovali. To se nanasa na
vse kazalce gospodarjenja. Posebej moram poudariti, da smo
uspeli zniZati zaloge za znatno
vee kot smo nacrtovali. Od tod
tudi boljsi rezultati.
Pojasniti je treba, da je bil v
zalogah iz lanskega leta tudi del
dohodka. Torej smo z odprodajo zalog pridobili tudi ta dohodek. Naj vas spomnim, da je
bilo pred letom dni stanje
obmjeno.
Zaradi
zamenjave
proizvodnih
programov
smo
imeli tudi manjso prodajo, s

Za laije razumevanje nekaj glavnih stevilk:

1979
1.421.641
celotni prihodek
484.279
dohodek
66.573
amortizacija
cisti OD na zaposlenega (v din)
6.053
proizvodnja
1.254.791

-

v 000 din
Ocena 1980
Indeks
2.206.767
155
143
692.425
183
121.752
126
7.606
1.539.143
123

tern pa vecje zaloge in manjsi
dohodek.
K zmanjsanju zalog je poleg
velikega povprasevanja na domacero trgu v drugem polletju
precej prispeval vecji izvoz, saj
se je povprasevanje po nasih izdelkih po devalvaciji dinarja nekoliko okrepilo skoraj na
vseh tujih trgih.
Kakorkoli so rezultati gospodarjenja ugodni, jib ne bi
smell sprejemati nekriticno,
saj bi nas to lahko uspavalo.
Poudariti moram, da bi morali
biti ti rezultati se ugodnejsi,
saj vse temeljne organizaclje
letos niso izpolnile zastavljenih
nalog. Posebej izrazito zaostaja
proizvodnja za planom v naSi
najvecji temeljni organizaciji
Pohistvu, tovarni pohiStva
Cerknica. Potrebne bodo temeljite anallze, zakaj takSno zaostajanje, da bi lahko odpravili pomanjkljivosti in poveeali produktivnost tako kot v
ostalih temeljnih organizacijah.
DruZina Brestovih temeljnih
organlzaclj je bogatejsa za se
enega clana, Letos smo dokon-

Cali in tudi pricell z rednim
obratovanjem v novi tovarni
ognjeodpornih plosc Mineralki. V letu poskusnega obratovanja bo sicer prispevek nove temeljne organizaclje
k
skupnemu rezultatu bolj skromen. Vsekakor pa moramo racunati, da se bo njen delei poveeal in da bo ie v prihodnjem
letu
predstavljala dokajsnjo
osveiitev Brestovih proizvodnih programov.
KAJ NAJ PRICAKUJEMO

V PRIHODNJE?
Kaj lahko pricakujemo v prihodnjem letu In katere naloge
so najbolj izpostavljene?
Vsekakor moramo J1lCun&ti,
da se bo bitka za stabilizacljo
nadaljevala. Zato si moramo
prizadevatl za cim matnejlil
prispevek k veejim izvoznim
obveznostim slovenskega gospodarstva.
Tako smo tudi zastavili na5
letni proizvodni In gospodarski
nacrt, temu primema bo tudl
nasa poslovna politika. Na
podrocju tujih triisc je v tern
casu vecje povpralievanje po
nasih izdelkih kot pred letom
dni, zato tudi nacrtujemo kar
(Konec na 2. strani)

Srecno 1981!
Tako. Pa smo spel na pragu novega leta, ko se vsi nekako podzavestno zamislimo v preteklost; kaj je prinesla
v custveni in miselni svet naJe osebnosti, pa v drldbeno
okolje, ki se nas sleherni dan dotika s svojimi utripi.
Z vznemirjenimi pricakovanji dihamo v prihodnost; kako
jo bomo ustvarjali v sebi in med soljudmi . ..
Ob izteku tega leta prvic v svobodni Jugoslaviji ne bomo
poslusali novoletne poslanice, vedno z Ijubeznijo pricakovanih besed, naJega dragega TITA. Tudi sicer leto ni
bilo lahko, saj je zahtevalo dosti trdega dela in samoodrekanj, iskanja najrazlicnejsih poti za utrjevanje nasega gospodarstva in druzbenih odnosov.
Kako smo previharili in pregospodarili to leto na Brestu,
temu je posvecena naJa novoletna stevilka. Poskusili smo
pripraviti kolikor mogoce izcrpno oceno dogajanj, uspehov
in tezav v preteklem letu, pa tudi opozoriti na naloge, ki
nas cakajo v prihodnje. Upamo, da nam je s pomocjo nasih stevilnih sodelavcev to tudi vsaj malce uspelo.
In prav nasim sodelavcem naj ob tej prilol.nosti posebej
velja iskrena zahvala in zelja, da bi tudi naprej tvorno
sodelovali in v glasilu ubirali korak z Zivljenjskim utripom naJega kolektiva.
Najbrz pricakujete tudi posebno novoletno prilogo. Res
smo jo pripravili, ceprav v precejsnjih porodnih mukah.
To pot smo jo imenovali OBUDNJK, da bi z njo na svojstven nacin obudili spomine na preteklo leto, pa morda
slucajno obudili tudi kakSno mrtvilo. Ce je kriticna in
zabavna, pa v teh dokaj resnih casih presodite sami; mi
takSnega mnenja ne bi vsiljevali.
V imenu nasega uredniskega odbora ielim vsem Brestov.cem in ostalim obcanom srecno, predvsem pa uspesno
Urel!l.nik
novo leto!
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Odlocili smo se, naj bi novoletna stevilka tudi tokrat predstaviIa kar se da celovit celoletni obracun nasega letosnjega gospodarjenja in dela - se posebej tudi na posameznih delovnih podrocjih, pomembnih za vse Brestovce.
Zato smo odbrali tista podrocja, ki so kljucna za nase poslovanje in oblikovanje samoupravnih odnosov, podrocja, o katerih
je med delavci letos najpogosteje tekla beseda in bo najbrf tudi
prihodnje leto.

FINANCNO
POSLOVANJE

Tezave z Iikvidnostjo
Ob zakljucku poslovnega leta je izdelkov. Kreditiranje prodaje ze navada, da delamo obracu- je je doseglo ze taksne razseznone ali bilance o preteklem ob- sti, da se je ena oblika vezave
dobju, z vsemi mogoCimi stati- sredstev spremenila v drugo.
Posledica ta:kega stanja se zasticnimi primerjavami in ocenami ter napovedmi za prihodto z vso ostrino odraiajo na
nje leto.
pro9tih denarnih sredstvih in s .
tern na nasi likvidni-placilni
Za leto 1980 so te ocene in pTisposobnosti. Zaradi slabe pla·
merjave s prejsnjimi leti tezje,
ker je to leto resnicno tezko pri- cilne s posobnosti letos nismo
merljivo zaradi vrste pomemb- mogli odplacevati anuitet za nanih dogodkov, ki so odlocilno
jete kredite za osnovna in obratvplivali na poslovanje in njego- na sredstva, niti nismo mogli
ve rezultate.
poravnati obveznosti .po samoNaj jih nekaj najvaznejsih na- upravnih dogovorih sprejetih
stejemo: energetska kriza, po- na ravni obcine (krajevne skuprast zivljenjskih stroskov prek nosti, izgradnja solskih objekvseh dogovorjenih meja ins tern
tov in podobno).
zaostajanje realnih osebnih doVsekakor moramo ob preglehodkov,
kreditno
monetarne dovanju dogodkov preteklega
spre;membe in ukrepi ter s tern leta se posebej opozoriti, da
v zvezi tudi mocno omejevanje s mo ob vseh tezavah, s .kateripotrosnje na vseh ravneh. Po- mi smo se srecevali, naleteli na
sebno ti ukrepi so prispevali, da
razumevanje pri nais poslovni
je p riSlo na financnem podroc- banki, to je Gospodarski banki
ju do velikih premrkov, kar za- Ljubljana, pa tudi pri vseh indeva gospodarjenje s sredstvi.
teresnih sku pnostih, s katerimi
V nekem smislu lahko govori- imamo sklenjen e sporazume, pa
mo tudi o dolocenem spoznateh obvezm.osti nismo mogli plaI).ju, da so obratna sredstva in
ca:ti.
vlaganja v obratna s·redstva tiPrav pod t ezo znanih bremen,
,st) · ,~lement v procesu reproduk- ki se prenasajo tudi v naslednje
.cJjt\· .. ki . odlocilno vplivajo na leto, so napovedi na podrocju
p"roiZvocinjo in menjavo dela.
gospodarjenja s sredstvi in pri
V.si ti dogodki preteklega po- obvladovanju financnih tokov
slovnega leta Bresta seveda nise naprej crnoglede. Za taksne
so obsli,. temvec smo se ·srecali
napovedi je vee razlogov. Goz njimi ·s posebno ostrino. K tespoda:rska stabilizacija, sredi
mu je prav gotovo prispevala
katere smo, bo se naprej omejetudi gospodarska r ecesija v sve- vala skupno in splosno potrostu, ki nas je prizadeia zaradi nase izvozne usmerj enosti.
Bri a:mcliziranju vseh letosnjih
ENOTNI SI'STEM
dogodkov ne moremo :mimo
dejstva, da smo imeli v tern le- NAGRAJEVANJA
hi ·dve razlicni obdobji. V prvih
OS:.fi:i.Th: . mesecih beleziriw izred"'
rio rriajlmo povprasevanje po
pohistvenih 'izdelkih, · medtem
ko v preostalih mesecih tega leta. belezimo iz·r edno in nenorZakon o zdruzenem delu daje
maJ.no povprasevanje po nasih
v svojih doloCilih posebej poizdelkih. Ta dogajanja so imela
membno mesto uresnicevanju
za posledico v prvem obdobju
nacela delitve po delu in po revelik ·porast· zalog gotovih izdelzultatih dela. Zato tudi sindikakov · in ·s· ·.fern :vezavo obratnih
ti posvecajo v zadnjem casu tesredstev v za·logah, v · drugem
mu v.p rasanju ·v eliko pozornosti,
obdobju pa se . ·dodatne zahteve
saj naj bi bili ravno sindikati
trgovskih his za .potrosnisko
tista sila, ki bi s svojo dejavkredirtiranje pospesene proda- nostjo veliko pripomogla k

njo, s kreditno monetarno politiko pa se bo omejevala finalna
potrosnja in obseg investicijske
po1iro5nje, ki bo imel sicer selektiven pristop glede na pospesevanje izvoza in prestrukturiranja proizvodnih kapacitet.
Novo srednjer-ocno obdobje,
v katerega vstopamo v letu 1981,
naj bi bilo torej za Brest tudi leto vlaganj v obratna sredstva leto najvecjih naporov v obvladovanju blagovnih in denarnih tokov t er s tern najracionalnejse
vezave obratnih sredstev v zalogah gotovih izdelkov, zalogah
repromaterialov in surovin ter
n edovrsene proizvodnje. Obratna sredstva, vlozena v cezmernih zalogah, predstavljajo zamrznjena
sredstva,
katerih
vrednost je se vedno vprasljiva
ali bolj preprosto povedano,
blago v skladiscih se ni denar.
Vsem delavcem Bresta in
bralcem Obzornika zelim srecno
in uspesno leto 1981!
T. Zigmund

Se dos ti u s kla jevanja

NaSe gospodarjenje ...
· (Nadaljevanje s 1. strani)

~a 50 .:·odstotkov vecji izvoz. IZ·

:racuni sicer nakazujejo, da izvozni ·-·programi v gospodarskem . .smislu prinasajo ·celo
manj · kot pred ·d evalvacijo, pri
cemer .p a je treba poudariti, da
je bit ugodni· ucinek devalvaciJe na nas izvoz precej kratkotrajen.
·
Posebej bo· potrebno izpostaviti. ·k valitetne kazalce gospo·
darjenja: . vecjo . produktivnost,
varcevanje na vseh podrocjjJ!,
boljso izrabo delo~ega casa,
boljso · org1ilnizacijo proizvod.nje i:p · drtlgQ.. Poleg vecjih izvoznih obveznosti, Id · Iiastopijo ta·
koj z novim . letom in podaljsanim · rokom dobave · za domaci
trg, vs'a j .. -;;r prvem polletju ne
prieakujem· vecjih : . teZav pri
prodajf nasih . izdelkov; Zanemariti pa se:Veda' ·ne sniemo proble·
ma:tike· poti-osniSkili · kieditov,
kajti z rastj 0 cen bo pr imanjkljaj' ·'k :'vecjl: " lzdvajanje lastnih ' stedStev.... ' za' . .. potrosniske
pedit~ '~Jj~· ' pomeni zmanjsano
~oz~t..!.!•..Y.~~ganja v osnovna

sredstva in v modernizacijo sedanjih kapacitet.
· Poglabljanje druibeno ekonomskih samoupravnih odnosov znotraj delovne organizacije in navzven ostanejo tudi v
prihodnjem Ietu rdeca nit Bre·
stovega razvoja. Tudi odpravljanje pomanjkljivosti v nagrajevanju po de1u znotraj Bresta bo ena izmed pomembnejsih nalog v naslednjem letu.
Poudariti pa velja ze veckrat
ugotov1jeno, da je dosedanji
tridesetletni
razvoj
samoupravljanja najboljsa zagotovit~v, da bodo zastavljene naloge tudi v celoti opravljene.
Kmal~ po novem letu odhajam na novo de1ovno dolinost,
zato naj izrabim to prilomost,
da se vam sodelavcem in cianom Brestovih delovnih kolektivov iskreno zahvalim za dolgo.
letno tovarisko in delovno sodelovanje.
·
Obenem zelim ·· vsem clanom
Btestovih kolektivov srecno in
uspehov polno novo leto 1981!
ing. Joze Strle

uresnicevanju omenjenega nacela.
Brestovi delavci smo z referendumom ob koncu leta 1977
sprejeli sanioupravni sporazum
o skupnih !)Snovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje
dohodka, ki ureja tudi sistem
delitve osebnih dohodkov. Z
njim smo se od1ocili za enotno
metodologijo vrednotenja dela
in za metodo vrednotenja uCinkovitosti pri delu za tista
opravljena dela, ki jih ne meri
mo neposredno.
Zal ·pa za cas od sprejema samoupravnega sporazuma do danes lahko ugotovimo, da smo si
zastavili nalogo, ki je zvecine nismo u speli uresniciti. Metodologijo vrednotenja dela, ki smo
jo opredelili v samoupravnem
sporazurnu, uporabljata le dve
temelj ni organizaciji in se to le
za de1o v neposredni proizvodnji. Sistem vrednotenja ucinkovitosti pri delu pa je v manjsi
meri zazivel le v TOZD Prodaja
in v Skupnih dejavnostih.
0 vprasanjih v zvezi s prehodom na enotno metodologijo vred. notenja dela je v poletnih mesecih poleg konference sindikata
Bresta razpravljala tudi koordinacijska komisija za osebne dohodke in opredelila naslednja
stalisca:
v delovni organizaciji je
nujno potrebno poenotiti si~tem vrednotenja dela, saj sedaj uporabljamo vee sistemov;
- nesprejemljiv je prehod s
sedanjega stanja brez povecanja mase sredstev za osebne do.
bodke;
strokovne sluzbe naj pro1 ·ucijo moinosti za poenotenje

sistema ter dolocijo cas in nacin prehoda.
V zadnjem casu pa se j e aktivnost za razresitev vprasanj
v zvezi z nagrajevanjem ponoYno povecala. Delavski sveti temeljnih organizacij in Skupnih
dejavnosti so imenovali vsak po
enega clana, ki sestavljajo strokovno komisijo, katere naloga

je prilagoditi sistem vrednotenja dela tako, da bi bil sprejemljiv za nase razmere. Prav tako
naj bi komisija postavila realne
roke za razresitev vprasanj nagrajevanja, katere naj bi spostovali z vecjo mero odgovornosti kot do sedaj.
M. Petan

NABAVA

Velike tezave s cenami
Leto, ki m ineva, se je z vsemi
svojimi znacil:nostmi poslovanja
na nabavnem podr ocju predstavilo kot primer nestabilizacij·
skega ravnanja, Izjema je bil samo uvoz.
Na domacem t rgu je primanjkovalo vseh vrst surovin in reprodukcijskega materiala. · Povprasevanje je preraslo ponud·
bo in to je bil eden izmed vzro·
kov, da so cene vsak dan nara·
scale v visokih odstotkih.
Primera, ki ju omenjamo, se·
veda n is.ta osamljena. Cene furnirja, ki ga najvec uporabljamo,
je porasia z 12 dinarjev na 28
dinarjev za kvadratni meter.
Najnovejsi cenik za enak furnir
pa doloca ceno 36 dinarjev za
kvadratni meter. Cena lepila se
jc poviSala s 5,54 dinarjev na 12
dinarjev za kilogram. Poleg tega
moramo ureo, eno izmed osnov·
nih surovin pri proizvodnji lepi·
la, nabavljati sami, tudi iz uvo·
za. Nepredvideno smo morali v
ta namen potrositi nad 5 milijo·
deviznih sredstev.
Mnogim zahtevam po spreminjanju cen ali drugih nabavnih
pogojev se ni bilo mogoce zoperstaviti, saj je za njimi stal
edini proizvajalec oziroma dodobavitelj, ali pa s samoupravnim sporazumom povezani proizvajalci oziroma dobavitelji,
Porabnikom oziroma kupcem
je ostala izbira .med pristankom
na zahtevane pogoje, ali pa
ostati brez nekaterih surovin
oziroma reprodukcijskih materialov, V tako neenakem polo·
zaj u partnerjev pa 0 dohodkovnih odnosih ni bilo mogoce niti
razpravljati, kaj sele jib zaceti
uresniceva ti.
Med najvecjimi tezavami je
bilo sedaj ze ·k ar pozabljeno li·k vidnostno stanje. Med mnogimi pomembnimi negativnimi
posledicami je nelik'Vidnost izstopala skozi ekonomski rezultat. Dohodek nam je zmanjsevala in ga se zmanjsuje za obresti •kreditov, devalvacijo, drseci
tecaj dinarj a in razliko med
nakupnim in prodajnim tecajem tujih valut. Slednje tri negativne posledice nelikvidnosti
se v celoti kazejo samo pri zunanjetr.govinski dejavnosti, zlasti pri uvozu.
Med vecjimi tezavami pri nabavljanju so bili pogosto spreminjajoci se predpisi, ki u rejaj o uvoz. Sarno odstotek razpolagalne pravice z ustva rjenimi de-

vizami se je spremenil stirikrat:
s 100 odstotkov na 95,80, 35 in
61 odstotkov. Ob vsaki spremembi odstotka razpolagalne
pravice z deviznimi prilivi in oh
prehodu posameznega kvartala
v drugo tromesecje ni bilo mogoce dalj casa, .t udi en mesec,
prijavi.t i nobenega uvoza pri Narodni banki. Pogoji za neredno
preski'bo so bili t orej dani v
vsakem trenutku.
Leto 1981 bo prvo leto naslednjega srednjerocnega obdobja, ki mu pravimo obdobje stabilizacije. Ukrepi, ki naj bi utrdili nase gospodarstvo, bodo z
vso tezo i.n odlocnostjo vplivali
na gospodarjenje tu v nasi delovni organizaciji. Pricakujemo,
da bo uvoz se naprej ostal ovi·
ran z razlicnim.i administrativnimi ukrepi. Izboljsanje placilne bilance Jugoslavije je pac
ena izmed osnovnih nalog v
srednjerocnem obdobju 19811985.

Izvoz se bo povecal, torej lahko racunamo na dovolj deviznih
sredstev za uvoz potrebne opreme, reprodukcijskih materialev in rezerv·n ih delov. Zalozenost domacega trga z materiali,
ki niso toliko odvisni od uvoza,
se bo izboljsala, kar naj bi stabiliziralo tudi cene in izboljsalo
preskrbo.
Likvidnostna
situacija pa bo odraz tezjih pogojev
prodaje na domacem trgu.
Ocenjenim posledicam stabilizacijske dobe bo morala biti
prilagojena organizacija in delo ·
sluilbe in posameznikov, da bodo rezultati taki kot smo si jih
zastavili v temeljih plana za leto 1981 in v prihodnjem srednjerocnem obdobju. Os novne
naloge za nabav.no s1uibo bodo
vsekakor redna preskrba, najugodnejse zaloge, dolgorocnejse
resitve v iskanju virov preskrbe,
kar najbolj ugodni nabavni in
placilni pogoji ter vestno ravnanje z zaupanimi sredstvi.
J. KovaCic
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PRIZADEVANJA
ZA IZVOZ

Visoko zastavl jeni cilji
..
I

I

RAZVOJNO DELO

Prva in osnovna ugotovitev je,
da plan izvoza letos ne bo dosezen, navkljub vsem, se dodatnim prizadevanjem, da bi cim
vee izvozili. Razlogov za to je
vee in jih poskusajmo na kratko pojasniti.
Menimo, da je bilo glede :na
situacijo v svetu, ka:krsna je bila oktobra - novembra 1978, ko
smo oblikovali plan za leto 1979,
postavljanje plana v visini 12,7
milijonov dolarjev izvoza nerealno. Ne gre prezreti, da so
Zdruzene dr:Zave Amerike, ki so
slej ko prej nas najpomembnejsi zunanji poslovni partner,
krepko zabredle v recesijo, ki ni
obetala nie dobrega. Za to leto
smo izgurbili pomembnega kupca, drugi pa so na.rocali manj
pohiStva kot pa smo prvotno
naertovali. Taka je TOZD Pohistvo dobiJa manj narocil za izvoz v Ameriko, medtem ko so
za stolarno TOZD .Zagalnica poPredracunsko smo ovrednotiH na trenutne cene vse dose- polnorna izostala.
Svoj optimizem pri oblikovadanje razvojne programe. To je
nju
plana smo gradili tudi na
pokazalo, da so nase zelje in potrebe obeutno prevelike v pri- pricakovanjih, da bo veeji izvoz
merjavi z moznostmi. Opravlje- nasega standardnega pohist·v a v
dr:Zave SEV. Le-ta je potem izni so bili tudi nekateri organizaostal, delno zaradi cen, delno zacij ski i-n kadrovski premiki. Letos smo postavili zametke pri- radi neustreznih modelov, nekako pa smo ga nadomestili z izhodnjemu konstrukcijoskemu odde1ku za razvoj strojegradnje. vozom naroCilniskega prograKrepitev razvojnega dela pa je ma v Vzhodno Nemcijo.
Leto 1978 je bilo zelo uspesno
opredeljena tudi v temeljih piaza prodajo nasega pohiStva v
nov kot pomembna stvar za nas
Libijo. Morda nas je ta uspeh.
prihodnji razvoj.
ki je bilo pravzaprav enkratno
narocilo, v tolild meri na\'dal s
S temi deli smo ustvarili
pretiranim
optimizmom,
da
osnove za kasnejso fazo, ki bo
zajemala predvsem iz-delavo in- smo pod vtisom tega pretirano
vesticijskih elaboratov za naj - naertovali tudi za leto 1979, zlasti za TOZD PohiStvo. Narocil
nujnejse nalozbe. V njih bomo
lahko resnicno ocenili tudi eko- seveda potem ni bilo.
nomsko ueinkovitost posa.mezPoudariti velja, da je realno
nih programov. Precej optimi- planiranje dva do ·tri mesece
sticno gledano bi morda proti pred iztekom leta skoraj nemokoncu prihodnjega leta le zaceli
goce, zato prihaja do ugibanj -i n
ze z nekaterimi neposrednimi so tako zgrajeni plani bolj skupripravljalnimi deli pri uresni- pek nasih zelja kot pa realnega
cevam.ju posameznih nalozb. Vse
stanja na tr:ZiSeu. Taka je bil
kakor pa bomo morali v skla- zlasti plan za TOZD PohiStvo
du z dogovorjeno svobodno mekot najpomembnejsega izvozninjavo okrepiti kadrovsko delo
ka konenih izdelkov pretirano
p r i projektiranju strojev, pa tuvisok, da bi ga mogli doseci,
di na podrocju tehnologije za medtem ko so bili plani ost alih
predelavo lcsa.
temeljnih organizacij sicer realni, pa zaradi nastetih razlogov
Mislim, da pot za uresnicitev
mestoma tudi nedosegljivi.
nasih razvojnih zamisli ne bo
Do motenj v izvozu je prihalahka. Investicijski programi jalo
tudi na podroeju polfinalbodo morali odgovoriti na vrs1:o
nih proizvodov (zagan les, ivervprasanj. Merila za prednostno
ne plosce). Medtem, ok.o je izvoz
izbi:ro za posamezne nalozbe so
zaganega
lesa v prvem letosdokaj zahtevna, predvsem, kar
njem polletju potekal normalno,
zadeva ueinkovitost vlozenih
pa je v drugem polletju izpod
sredstev. Skratka, filtrov, skozi prieakovanj.
Vzrok je iskati v
katere bodo morali investicijski
in okrepljeni konkurenci
zahtevki, bo vee in se gostejsi cenah
drugih ponudnikov (Avstrija,
bodo. Zato je kvalitetno in vseCile, Kanada) v arabske dezele,
stransko poglobljeno delo pri
je pretezno usmerjen
posameznih projektnih zelo po- kamor
nas -i zvoz zaganega lesa.
membno.
Okvirni plan izvoza za leto
Naj ob tej priloznosti zelim
1981 je ze izdelan in tako privsem elanom nase delovne orgapravljen za podrobnejso obdelanizacije srecno in zadovoljno le- vo. Ta plan nas obvezuje za 30
ta 1981!
odstotno poveca:nje izvoza v pri-

Uresnicevan je nacrtov
Za obdobje enega samega leta
je razvojno delo objektivno tezko oceniti. Tezko za tiste, ki pri
razvoju delajo , se manj objektivna pa je lahko ocena drugih,
ki uspdnost ali neuspesnost
nasega dela gledajo predvsem
po novih objektih in novih strojih.
Vendar lahko ocenjujemo, da
je bilo leto 1980 za Brestov razvoj uspesno, saj je ·h ila dokoncana precejsnja nalozba za proizvodnjo ognjeodpornih plosc.
Opravljenih je bilo tudi precej
drugih del v zvezi z zastavljenimi razvojnimi cilji v prihodnjem srednjerocnem obdobju.
V zadnjem letu srednj erocnega obdobja, lei se izteka, si je
razvojna sluzba prizadevala, poiskati najboljse prihodnje r azvoj.ne usmcritve. V tern okvir u
so bile izdelane tehnoloske s tudije za koncept centralnega susenja in decimiranja lesa.
Kot ideja je bil opredeljen tudi razvojni program za proizvodnjo opaznih plosc. Zam.j so
izdelani tehnoloski nacrt, materialne bilance ter pr edracun
stros kov.
Dogovorjena je bila nadaljnja
finalizacija ognjeodpornih plosc .
Na tern podrocju pripravljamo
studije ustrezne tehnologije za
oplemenitenje z obrezom in razrezom oplemenitenih plosc, pa
tudi za ·k onstrukcijske resitve
prihodnjih >>sendvic« elementov,
izdelanih iz NEGOR plose.
Usmerili smo se tudi v izdelavo
nacrtov za nekaj lesno obdelovalnih s trojev in naprav v sklopu prizadevanj za razvoj strojegradnje na Brestu.
Obdelali smo izhodisea in izdelali bilance energetskih virov
za raZJresevanje energetskih tezav, ki se pojavljajo v posameznih temeljnih organizacijah in
jih bo potrebno razresevati v
sklopu ostalih srednjerocnih
razvojnih ciljev. Razcist11i smo
koncept za modernizacijo nase
Masive, ki je opredcljen kot prvi razvojni cilj.

meri z letosnjim planom oziroma za se vecje poveeanje v primerjavi s pricakovano realizacijo. Opt~mizem zanj nam vlivajo predvsem nekoliko konkretnejsi posli kot letos za
koncne izdelke, pa tudi veeji delei primarne proizvodnje in mineralnih plose, ki niso bile
predmet letosnjega izvoza.
Glede izvoza pohis.tva morame poudariti, da bo tudi v prihodnjem Jetu tezisce izvoza po
obsegu in tudi financno na narociliniskem programu. Za tega
imamo izdelan dolgoroeni program s kontinuiranimi, sukcesivrumi dobavami zlasti na amerisko triisce, kar je zelo pomembno zaradi pravocasnega
nacrtovanja in s tern povezane
pravoeasne nabave ustreznih
surovin in reprodukcijskega materiala.
Velhl<o si prizadevamo, vendar z manj uspeha pri prodaji
nasega standardnega programa, ker niti po modelu, n ajveekrat pa niti po ceni ne ustreza
zunanjemu kupcu. Treba pa je

posteno reCi , da v tern trenutku
nimamo pohiStva v redni proizvodnji, ki bi ga lahko ponudili
iZJbirenemu zahodnemu triiscu
po ,konkurencnih cenah.
Splosna prizadevanja po povecariem izvozu, ki naj bi hila
trajna strateska naloga na~ega
gospodarstva, niso sla ffilffiO
Bresta. Tudi mi se po svojih objektivnih moznostih vkljucujemo v ta ·p rizadevanja. Vendar
pa moramo ostati pri »materi
zemlji«, ko izvoz naertujemo,
tako glede na moznosti prodaje
kot na objektivno danost nasih
iztrosenih tovarn. Pozabiti tudi
ne smemo na domaei trg, ki
smo ga vrsto let oblikovali, pa
tudi .n e na pomanjkljivo kadrovsko zasedbo izvoznega oddelka,
ki v sedanjem sestavu ni sposoben
uresniciti
postavljenih
planskih ciljev.
Nacrt 16 milijonov dolarjev
}zvoza je velik kot gora, ki sedaj
izgleda nezavzetna, bo pa premagana, ee nam bodo sli v prid
vsi objek!tivni dejavniki.
T. Lavrencie

AVTOMATSKA
OBDELAVA
PODATKOV

Velika pri cakovanja
Ce smo v leto 1980 prihajali z
dokaj nejasnimi cilji oziroma
moznostmi, potem to za leto
1981 prav gotovo ne velja. Seveda -pri tern mislimo na iDOV racunalnik, ki bo temelj napredku
sluzbe AOP, predvsem ·pa bi moral biti temelj za splosni napredek informacijskega sistema na
Brestu.
Leto, ki mineva, nasi sluzbi ni
nudilo bistvenega napredka. Bilo je polno negotovosti in nejasnosti, zlasti takrat, ko smo zbirali vso mogoco dokumentacijo
za prijavo najema novega racunalnika.
Koncno smo po velikih tezavah 1n zapletih le uspeli. Pri
tern moramo vedeti, da sta za
tak tip stroja uspeli urediti nabavno dokumentacijo Ie se dve
organizaciji zdruzenega dela v
Sloveniji, ceprav je bilo zahtevkov mnogo vee.
Obdelave, ki so vtecene v kazalu del avtomatske obdelave
podat!kCYV, SO vee ali manj standar.d ne. Ker zaradi omejenih ka•p acitet deset let starega racunalnika ni bilo mogoce razsiriti
sedanjega obsega del, smo v
preteklem letu poizkusali, da bi
bile sedanje obdelave kolikor toliko uspesno obdelane. M~slim,
da nam je to v glavnem uspelo.
Zadnji letosnji meseci in nekaj mesecev v letu 1981 so bili

D. Mazij

in bodo meseci intenzivnih priprav pri programiranju, postavitvi novih konceptov, tehnicni
pripravi in drugih del, potrebnih za nov raeunalnik. Predvidoma bomo nov ·racunalnik dohili ze v prvem cetrtletju.
Naj strnemo glavne naloge, ki
cakajo avtomatsko obdelavo podatkov v letu 1981, v nekaj tock:

reorganizacija sluzbe (odpirajo se nove naloge in dela, ki
Jib zahteva nacin dela na novem
racunalniku);
prenos zajemanja podatkov na mesto nastajanja;
- vecje sodelovanje uporabnikov pri novih ali prenovljenih
projektih (pomeni boljse sodelovanje na relaciji AOP - temeljne organizacije sluzbe
na skupnih dejavnostih);
- eimhitrejsi prenos obdelav
s s tarega na nov raeunalnik
(predvsem zaradi zmanJsanja
financnih obveznosti);

ZADNJA NOVICA

samoizobrazevanje
obrazevanje drugih;

Ze po zaldjucku redakcije so nam sporocili za Brest zelo
prijetno novico: Gospodarska zbornica Jugoslavije, ki vsako
Ieto podeljuje posebna priznanja in nagrade delovnim organizacijam in posameznikom, je podelila Brestovim delavcem
dipl. ing. Tonetu Zidarju, dipl. ing. Jozetu Urbasu in ing. Jozetu
Strictu posebno nagrado za dosezke · na gospodarskem podrocju v Ictu 1980.

in

iz-

- postopno vpeljevanje vodenja ·proizvodnje na Gabru (ki bi
se v naslednjih letih razsirilo se
na druge temeljne organizacije);
izgraditev obdelave materialnega poslovanja kot prve
aplikacije, ki bi bila zasnovana
na novem racunalniku na nov
nacin.

To lepo priznanje je temeljilo na novi Brestovi delovni
zmagi - nasi Mincralki, katere tvorci so bili omenjeni sodelavci.

Torej dela bo mnogo, obracun
pa spet ob naslednjem novem
letu.

Podelitev nagrad je bila 25. decembra 1980.

Srecno 1981!
Bo dovolj hlodovine

in zaga nega lesa?

F. Turk ml,
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ORGANIZACIJA
IN KADRI

Vee pozornosti
Na podrocju organizacije j :·
bilo tudi letos narejenega zeb
malo ali skoraj nic, tako kot ze
vrsto let. Z organizacijo se pcklicno se vedno nihce ne ukvarja.
Zato po nasih temeljnih organi
zacijah in skupnih dejavnostih ne
enotno izvajajo organizacijska
nacela, organizacija posameznil~
dejavnosti pa se izvaja le delno
oziroma gasimo nekatere nujnc
primere. Zelo pocasi vkljucujemo
v poslovanje modernejse metodc
dela in sredstva. Na posameznih
podrocjih imamo prevec informucij, n a drugih jih pa ni, ali pa so
neustrezne, kasnijo, delovni postopki so razlicni in tako naprej .
Taksno stanje moramo v letl.t
1981 priceti odpravlj ati in se
usmeriti zlasti v:
- posnetek in studij sedanje
organiziranosti t emeljnih organizacij sluib in oddelkov,
- ocenitev sedanjih delovnih
postopkov in opravil,
- analiza informacijskih sistemov,
- izdelavo primerjalne analize
o organiziranosti Bresta s podobnimi delovnimi organizacijami,
- izdelava makro in m ikro
organizacijskih modelov.
Da bi nastete naloge, ki so v
bistvu razvojne, priceli izvajati
bo nujno, da kadrovsko okrepi
mo organizacijsko funkcijo. K sodelovanju bomo pritegnili tudi
uveljavljene strokovnjake izven
delovne organizacije.
Posledice intenzivnega in sistematicnega dela na organizacijskem podrocju se morajo kazati
v bolj intenzivnem zaposlovanju,
v boljsi izrabi delovnega casa, \'
bolj enakomerni obremenitvi in
v vecjem zadovoljstvu zaposlenih.
Organizacija in kadri so v naj
tesnejsi medsebojni soodvisnosti.
Pripravljen je predlog, naj bi v
enotni organizacij sko-ka drovski
sluibi povezovali obe dejavnosti.
Kadrovske funkcije smo opravljali po veljavnih dogovorih in
sporazumih in zacrtani kadrovski
politiki. Lahko ugotavljamo, d<•
smo se ravnali po sprejetem drtlibenem dogovoru o kadrovski
politiki, ceprav se tudi tu kazejo
nekatere slabosti:
- v preveliki zaprtosti temelj ·
nih organizacij pri razporejanju
in napredovanj u delavcev,
- v anomalijah pri nagrajevanj u,

org~nizaciji

- ekstenzivnem zaposlovanju,
- pri dodeljevanju druibenib
stanovanj,
- v preslabem povezovanju z
zunanjimi u stanovami,
- slabo poklicno usmerj anje
mladine,
- se vedno slaba izobrazbena
struktura zaposlenih,
- pomanjkljivo stipendiranj e
in ta ko naprej.
Ko prehajamo v novo srednjcrocno obdobje, bomo morali zc
v letu 1981 priceti:
- z bolj selektivnim zaposlovanjem in stipen diranjem,
- s temeljitimi pripravami in
izvajanjem usmer jenega izobra:Z.evanja, zlasti nacrtovanja kadrov
skih potreb in organizaciji proiz
vodnega dela z izdelavo ustreznil1
sistemov za napredovanje in razporejanje delavcev,
- z uveljavit vijo bolj stimulativnega nagrajevanja,

deJa

- z bolj hitrim in ustreznejsim
resevanjem socialnih vprasanj,
- z boljsim funkcionalnim izobrazevanjem,
- z najtesnejsim povezov..tnjem z osnovnimi salami in salami usmerjenego izobrazevanja.
- s preoblikovanjem kriterijev
za dodeljevanje druzbenih stanovanj, pa se kaj.
Nedvomno je osnovni dejavni k
nase proizvodnje clovek. Vsi, ne
samo kadrovske sluibe, si moraroo prizadevati, da bi bili zaposleni kar najbolj zadovoljni, da bi
vladali v Brestu kar najbolj si
medsebojni odnosi in da bi imeli
nasi delavci dobre delovne po
goje. Ce bomo pogumno zaceli
uresnicevati te cilje, prav gotovo
se vecji uspehi Brestovega kolektiva ne bodo izostali.
J. Otonicar

SAMOUPRAVNI
ODNOSI

Pred centralnim skladiscem gotovih izdelkov
predvsem v tern, da moramo
mnogo zadev poenostavi:ti. Zlasti moramo presekati z neplodnim zamotavanjem manj p omembnih vprasanj. Dela vseh
strokovnih slu2Jb (skupnih in tistih v posameznih temeljnih organizacijah) moramo p odvreci
dovolj visokemu merilu kakovosti.

Vee enotnega deJa!
Lahko bi ocenili, da smo pri
oblikovanju samoupravnih odnosov v BRESTU v fazi utrjevanja le-teh. Osnovo za taksno
delo
pomenij o
samoupr avne
organizacij ske oblike, za katere
smo se dogavorili na podlagi
zdaj ze >>kar starega« zakona 0
zdruienem delu.
Z opravljeno delitvijo dela po
temeljnih organizacijah in v deloV!ll~ skupnosti Skupnih dejavnostl smo oblikovali jedra za
temeljno ugotawjanje interesov oziroma samoupravnih odkonstituiranjem
locitev.
S
TOZD MINERALKA se je srednjeroeni nacrt za obdobje 1976
-1980 tudi na :podrocju samoupravnega organiziranja premaknil v njegov sklepni deL
Povzamemo lahko, da j e za
nami obdobje dolocenega prestrllikturiranja in temu sledecih
organizacijskih sprememb; obdobje iivalmega, obse:Z.nega in
vcasih kar zapletenega in napornega dela.
Opazamo pa, cb z rastjo stevila clanov velike BRESTOVE
druiine narasca tudi potreba p o

Iz pakirnega oddelka v TOZD POHISTVO

uskJajevanju interesov a-li vcasih celo po usklajevanju razlicnih pogledov brez prave vsebinske osnove. Mogoce je beseda
prehuda - toda gre za nekak~
no trmoglavo zapiranje posameznih temeljnih or ganizacij .
Kot da je bolezen nalezljiva, se
pogosto preseli tudi v odlocanje
v okviru temeljne organizacije
same. Tako kdaj pa kdaj kar
ostr.mimo nad tern, kako posamezni d elavski svet odloCi (ali
ne odloci) o kaksni stvari, za katero bi vsakdo pricakaval, da bo
ra'Wlo obratno.
Kar zadeva podrocje neposr ednih materialnih odlocitev,
smo dosegli p recejsen uspeh pri
usklajevanju investicijskih ieIja oziroma pri dolocanju vrstnega reda nalozb. Idealnega sozvocja sicer ~e ni, v glavnem pa
le zmaguje.ta dve naceli: enakost s prednostjo vecje socialne
vaDnos ti vseh ob smotrnem
zdruievanju sredstev.
Dohodkovne odnose na podlagi zdruzevanja dela oziroma
sredstev smo razvili tudi v praksi, ko je S.lo za vecja zdruievanja (IVERKA, MINERALKA).
Zaradi doslej prete7m.o horizontalne delitve dela se za manjsa
medsebojna sodelovanja uporabljajo v okviru delovne organizacije dogovorjene cene. Te
pa oblikujejo na podlagi elementov, ki so v bistvu osnova
tu di pri .dosledno izpeljanih d ohodkovnih odnosih (enotna metodologija kalkulacij, enaki normativi .. .)
Tezje je u sklajevanje na naj,
bolj obcutljivem podrocju pri osebnih dohodkih. Imamo
sistem delitve, ali bolje, imeli
smo ga, a smo ga taka »p opravlja:li«, da ga zdaj :kaie res temelji-to prevetriti. Krivi za to smo
vsi, pa se nekaj botrov izven
BRESTA je pomagalo k temu.
Stanje seveda ni brezupno, tudi
ne nemogoce in ne :povsem nepri-merno. Se je pa ze pojavilo
toliko vprasanj, da klicejo po
resitvi najprej or ganizacijskih
in nato »delilnih« vprasanj.
Vidne uspehe smo dosegli na
pod rocju resevanja stanovanjskih vprasanj. Tu menimo, da
so odigraJ.i pomembno vlogo doslej razmeroma dobro urejeni
odnosi s -samoupravnim spora
zumom, ki ureja razdeljevanje
posojil za stanovanjsko izgradnjo in dodeljevanje ·stanovanj .
Ko se ob letecem pr egledu nanizanih uspehov ali neu spehov
v-prasamo, kaj naj predvsem
storimo, da bodo u spehi se vecji, smo si v odgovoru edini

Ob taka zastavljenem izhodiscu -bomo Jahko zagova-r jali
ustreznost organizacijskih in
drugih resitev in dobili skupne

popravke dosedanjih nepravilnosti. Ti-stim, ki bodo kljub temu preobremenjeni s preveliko kolicino koristolovstva in
zapostavljanja interesov drugih
sodelavcev in druibe kot celote,
pa bi morali svoje povedati v
okviru druzbeno-politicnih organizacij - zlasti sindikata. Ce
ne gre drugace, pa t udi na sejah
organov, na hodniku in na cesti.
Razdiranje skupnih prizadevanj pomeni skodo in nevarnost
za vse nas in za vsakogar posebej. Torej: delati vestno, s1rokovno in zavzeto je nasa dolznost - dobiti za to ustrezno
placilo in .p riznanje je nasa pravica, usklajevati mnozino interesov pa je nasa sedanja, prihodnja in stalna delovna ter samoupra.vna
druibeno-politicna
naloga.
Z. Zabukovec

SVOBODNA
MENJAVA

SpJet razJienih naJog
Pri ocenjevanju Ietosnjega
poslovanja ne moremo mimo
pogojev, v katerih smo gospodarili: na eni strani ob izredno visokem visanju cen su rovin in
rnateriala in na drugi ob zaviranj u t ega z vrsto administrativnih ukrepov. Vse to je vplivalo
na pomanjkanje S•r edstev za
normalno poslovanje, na zaostreno likvidnost, na tezjo
oskrbo proizvodnje z nekaterimi rnateriali.
Taksni pogoji za poslovanje
so zahtevali od delavcev v
skupnih dejavnostih, da v teh
nenorrnalnih razmerah oskrbijo temeljne organizacije s potrebnimi sredstvi, surovinami
~ materiali. yrsta ukrepov je
bila p redlagamh samoupravnim
organom, ki so jib t udi sprejeli.
Lahko ocenim, da smo jih tudi
izpolnili in s ·t ern dosegli taksne
poslovne rezultate kot smo jih.
Letos so se nadaljevali napori
za u trj evanje nasega gospodar
stva, kar se je odrazilo tudi pri
zaposlovanju delavcev v Skupnih dejavnostih, saj nismo povecevali stevila delavcev. Omejili
smo vrsto stroSkov. Osebni dohodki so se gibali v skladu z
druzbenim dogovorom. Opravljene so bile naloge za povecanje i:z;voza in zman jsanje uvoza.
Na p odrocju nacrtovanja so
bile opravljene strokovne priprave za obravnavo razlicnih
planskih dokumentov za srednjerocno obdobje 1981-1985.
Usklajevanje med posameznimi
nosilci nacrtovanja je zahtevalo od strokovn ih sluzb strokovne predloge za osnutke samoupravnih sporazumov. V tern
letu se je oblikovala nova temeljna organizacija Mineralka.
Se bi Iahko nasteval dela in na-

loge, ki so bile v glavnem
uspesno opravljene na vseh
podrocjih delovanja Skupnih
dejavnosti, vendar bodo o teh
vee pisali odgovorni nosilci posameznih del.
v prihodnjem letu nas cakajo nove naloge, ki izvirajo iz
sprejetih temeljev srednjerocnega plana. Naj poudarim Z;]asti
naslednje:
strokovne priprave srednjerocnega nacrta,
- izdelava organizacije Bresta po opredeljenem programu,
reorganizacija informacijskega sis t ema,
- naloge v zvezi s povecanj em .izvoza,
- organizacij ska in kadrovska okrepitev razvojne sluibe,
- naloge v zvezi z usrnerjenim izobraievanjern.

Zaostreni p ogoji za poslovanje bodo tudi pri opravljanju
sprotnih nalog zahtevali od vseh
delavcev v skupnih dej avnostih,
se vee naporov in odgovornosti.
Menim, da h omo tudi v prihodnjem letu dosegli zastavljene cilje skupaj z delavci temeljnih organizacij zdruzenega dela.
Vsem delavcern ielim srecno in
uspesno leto 1981!
J . Hren

- - --·

.~

BRESTOV OBZORNIK

LETOSNJE »VROCE« TEME

e

LETOSNJE nVROCE« TEME

e

LETOSNJE »VROCE« TEME

e

LETOSNJE »VROCE« TEME

USMERJENO
~ZOBRAZEVANJE

IN BREST

Kje in kako se bomo§izobrazevali?
..

Dogajanja na podrocju izobrazevanja so bila letos dokaj
burna, posebej se proti koncu
leta. V aprilu je bil sprejet zakon o usmerjenem izobraievanju in dolocil 1. september 1981
kat zadnji rok za pricetek izvajanja novih programov. V oktobru pa je izobraievalna skupnost Slovenije pripravila v sodelovanju z drugimi dejavniki
predlog za razmestitev izvajanja vzgojno izobrazevalnih programov (po domace povedano,
kje bodo prihodnje sole). v tern
easu se tudi oblikujejo merila
za razmescanje izvajanja prograrnov. Doslej so se izoblikovala naslednja merila:
- na dolocenem obmocju rooraj 0 bi ti izdelane nacrtovane pO·
trebe po 1<adrih za vsaj tri raz.
rede (90 ucencev);
- na tern obmocju naj bo
razvita tudi gospod.a<rska dejavnost, ki bo podlaga za izvajanje proizvodnega dela ozirorna
delovne prakse ucencev;
- nacrtovane potrebe rnorajo
biti usklajene z dolgorocnim
gospodarskim razvojem dolocenega obmocja, se posebej rnanj
razvitih;
- programi se izvajajo celovito - pomeni za vsc ravni poklicev ene stroke;
- izvajati je treba vse nacine izobrazevanja ~pred vstopom v delo, iz dela in ob delu);
- na takem obrnocju mora
biti dovolj priliva ucencev iz
osnovnih sol;
omogocene morajo biti
moznosti za bivanje ucencev iz
oddaljenejsih krajev v domovih;
- izobrazevanje je treba izvajati za vee obmocij.
Ce nadrobno pogledamo posamezna merila, Postojna izpolnjuje vse nastete •p ogoje bodisi
po trenutnih bodisi po dolgorocnih potrebah po lesarskih
kadrih.
Ker imamo le podatke o kadrovskih potrebah na Brestu,
si jih oglejrno. Od 2256 delavcev,
zapos-lenih na koncu letosnjega
leta, jih kar 1500 opravlja delo
s podrocja lesarstva. v to stevilko so zajeti seveda vsi delavci v proizvodnji. Ce hocemo te
delavce nadomestiti v tridesetih letih, potrebujemo letno petdeset ucencev. Podobne kadrovske potrebe imajo tudi v Javorju in Lesonitu.
V tern srednjerocnem obdobju se bo tudi kadrrovanje
usmerilo na mladino iz nasega
kadrovskega zaledja. Kad.rovanje iz vrst nezaposlenega krneckega prebivalstva je ze zdavnaj
u sahnHo.
Nov vzgojno izobrazevalni
sistem skusa zadovoljiti pred-

vsem kadrovske potrebe, kakrsne imamo v nasi druibi. Prve
rezultate pa bo dajal sele v letu
1983, ko bodo prihajali iz sol prvi diplomanti po dveh letih solanja.
V posebni izobraievalni skupnosti lesarstva, v kateri opravljamo svobodno menjavo dela
(mi denar, sole pa kadre), naj
bi se dogovorili, kje izvajati lesarske programe za -p otrebe lesarskih delovnih organizacij.
Dosedanje sole imajo dovolj velike kapacitete za sprejem vseh
810 ucencev, kolikor jih nacrtujemo letno lesaTji v Sloveniji na
sedanjih lokacijah (Nova Gorica, Ljubljana - Skofja Loka in
Maribor).
Za Brest so ta srediSca dokaj
neugodna, kar potrjujejo tudi
podabki 0 vkljucevanju u cenCl!V
z nasega kadrovskega obmocja.
Letosnje .Solsko le ta je najslabse. V Skofjo Loko in v Ljubljana so se vkljucili le stirje ucen-

ci. Ne predstavljamo pa si mnozicnega vkljucevanja nase mladine v Novo Gorico.
Odgovornosti za kadrovsko
reprodukcij o nasa delovna organizacija seveda ne more v celoti
prenesti na druge dejavnike. Se
vedno bomo izvajali usmerjanje, stipendiranje, izvajanje delovne prakse ter sodelovali s salami 'Pri izvajanju prograrnov,
pri posodabljanju programov in
ucnih vsebin, pa tudi ocenjevali,
kje se bodo izvajali programi.
Na skupscini posebne izobrazevalne skupnosti lesarstva, ki
je bila 12. decembra, ni bilo dosezenega soglasja 0 mrezi sol zara:di nesklepcnosti delegatov
uporabnikov. Ponovno bo skupscina sklicana v januarju.
Cas bezi, u cencem in star sem
pa moramo pravi cas povedati,
kje bodo potekali posamezni
vzgojnovarstveni programi. Spet
bo manjkalo casa ...
F. Tursic

OBVESCANJE

Ni se se vraslo v zavest
Prav gotovo ne kaie znova pcnavljati vsega tistega, kar je bilo
ze nestetokrat zapisanega in pO·
vedanega o pomenu obvescanja
v nasi socialisticni samoupravni
druzbi. Vse to lahko se prepogosto slisimo in beremo pravzaprav vsepovsod, taka da besede
skoraj ze izgubljajo svoj pomen.
Tudi ce se kje kdaj v samoupra·
vnih postopkih kaj »Zalomi« ali
pride celo do nezdravih pojavov,
zelo hitro najdemo opravicilo m
obrazlozitev: krivo je pomanjkljivo obvescanje.
Nedvomno pa velja pribiti u gotovitev: nemogoce si je zamisliti
resnicno samoupravno organizirano druibo in samoupravno odlocanje brez objektivnega, ja:;:nega in temeljitega obvescanja
delavcev in obcanov.
Menim, da na Brestu - vsaj v
primerjavi z nekaterimi drugimi
delovnimi organizacijami - posvecarno obvescanju dokajsnjo
pozornost in skrb. Oblikovan je
sistem pisnih informacij (glasilo,
Informator, bilten, druga gradiva
za organe upravljanja ali vse delavce) z jasno opredeljenimi koncepti in vlogo.
Precej te:lje je z delegatskim!
infor macijami, ceprav poskusamo pripravljati povzetke bodisi
v Informatorju bodisi v gradivih
za ustrezne organe upravljanja
all delegacije. Vendar je tega pn:vec, prevec je n epreglednosti in
nesisternaticnosti, pa neustreznih
gradiv, da bi v sedanjih pogoj ih
to zrnogli. Sodim, da je vecji del
krivde za taksno stanje vendarlc

pri tistih izven delovne organizacije, ki to gradivo pripravljajo.
Lahko pa m irne duse zatrdimo:
ce zeli biti nas delavec celovito
obvescen, irna na voljo dovolj
pisnih informacij, ki so zvecine
tudi ustrezno pripravljene (to ne
velja v celoti za delegatska gradiva).

Premalo pozornosti pa posvecamo n eposrednim - ustnim informacijam. Ob sprejemanju najpomembnejsih gradiv imamo obi·
cajno le dva-tri porocevalce, ki
potem svigajo po temeljnih organizacijah kat »leteci potniki.«
Premalo opredeljeno in sistematicno pripravljeno je tudi deJo.
vanje sindikalnih (informativnih)
skupin in s tern v zvezi tudi pretok povratnih informacij.
Vendar smo vsaj ob pomembnejsih zadevah dosegli znaten napredek tudi pri zbiranju in uci.nkovitosti povratnih informacij.
Ko smo ze pri sindikalnih skupinah: sindikati so si za eno iz·
rued najpomembnejsih n alog zastavili odgovornost za obvescanje
v zdruienem delu. Vsaj za Brest
lahko trdimo, da svoje vloge
sploh niso odigrali. Niti enkrat
samkrat niso (na katerikoli ravni)
ocenili nasega sistema obvescan_ia in njegovc ucinkovitosti, kai
sele, da bi dajali pobude in g~.
vsebinsko usmerjali.

Posnetek iz proizvodnje v TOZD GABER

DRUZBENI
STANDARD

Skrb za delavce
Pri nas velja prepncanje, da
je podrocje druibene prehrane
odlicno urejeno. To je seveda
tudi res, ce se primerjarno z delovnimi organizacijarni, ki za to
do sedaj niso se nic ali malo napravile. Tudi jedilnik· je raznolik; cena obrokov, ki jih placa
delavec, je nizka, in taka je vsaj
na prvi pogled res vse v redu.
Druibena prehrana mora zagotoviti celodnevno prehrano,
mi pa pripravljamo obroke glede na delovne izmene, se pravi,
dvakrat do trikrat v 24 urah. To
pa seveda pomeni samo t ope!
obrok rued delom. Delavec nima
moznosti, da bi kosi! ali vecerjal v obratu druzbene prehrane.
Med petimi kuhinjami in razdeljevalnico hrane na Brestu sta
do.kaj urejeni le dve kuhinji (2agalnica in Jelka) in razdeljevalnica Iverka, ostale pa delujejo
na meji zmogljivosti in primernosti.
Se najvec tezav je s kuhinjo
v Cerk.nici, kjer pripravljajo 65
odstotkov vseh obrokov. Kuhinja je tehnolosko neprimerna
in zastarela, oprema je pomanjkljiva in osebju le s skrajno poirtvovalnostjo uspeva p ripraviti
dopoldans-ki obrok. Ce ne bo
priSlo do izgradnje centralnega
obrata druibene prehrane v
Cerknici, bo nujno potrebno kuhinjo cimprej temeljito obnoviti, ce nocemo, da bi se pri nas
dogodilo kaj podobnega kot se
je letos v Novi Gorici.
Stanje v ostalih dveh kuh injah je enako, le da tam p r iprav:ljajo obcutno manj obrokov.
Letosnje leta je bilo tudi kriticno zaradi p reskrbe z zivili.
Cesa vse je primanjkovalo, ne

bi nastevali. Omeniti pa morarna, da nasi delavci tega niso
prevec obcutili, razen seveda
obcasnih sprememb jedilnika,
ko posameznih zivil v tistem
trenutku ni bilo na voljo. Vee
tezav je bilo s cenami, saj so za
nekatera zivila rastle z vrtoglavo naglico. Naj navedemo najbolj drasticen pr imer: cena gorenjskih (kranjskih) klobas je
bila se v juliju 74,39 din za kilogram, sedaj ·pa je cena »bloskih« (kranjskih) klobas 151,59
din za kilogram.
Ozimnico smo preskrbeli pravocasno in po ugodnih cenah,
kar velja tudi za premog (razen
za cene, ki so dolocene). Tezave
so pri nabavi fizola, -ki ga letos
primanjkuje, saj je letina nekje
za 85 odsto~kov n:izja od lanske. Zato bo tu di cena visoka.
Na ostalih podrocjih druzbenega standarda je najbolj ,razveseljivo dejstvo, da bomo v prihodnje imeli sestnajst pocitniskih p rikolric in petnajst troposteljnih s ob v dijaskem domu v
Piranu, s cimer bo reseno perece v.prasanje letovanja delavcev.
Novih stanovanj letos ni bilo
zgrajenih, zato tudi nakupa ni
bilo (prevideva se za 1. 1981), le
pet delavcev se je preselilo v nove hise in s tern sprostilo t ri
dvosobna in dve trisobni stanovanji.
Organizirane dnevne in tedenske rekreacije za delavce je
manj kat jo je bilo pretekla leta. To je razumljivo, saj samo
amaterski delavci na tem podrocju ne morejo opraviti vsega ,
kar je za taka stevilen kolektiv
potrebno.
P. Kovsca

Ceprav dobiva prav v zadnjem
casu obvescanje zelo p omembno
mesto ,. nasem druzbenem zivljenju. pa se to se ni povsem vraslo
v zavest vseh odgovornih za obvescanje. To prav gotcvo velja t udi
z::t vrsto odgovornih delavcev na
Brestu.
In naloge v prihodnjem letu?
Lahko .iih j e povedati zelo na
kratko. ceprav obsegajo obsiren
in zahteven splet: odpraviti rnaramo cimvec pomanjkljivosti, lei
jih ugotavljamo iz leta v leta.
Iz cerlmiskega Salona pohistva -
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letosnja nagrajenka v Beogradu
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Organiziran prevoz na delo in z dela za vse Brestovce, ki so v to
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Predsedniki delavskih svetov ocenju·ej
Samoupravljanje vse bolj postaja nelocljivi del nasega druibenega in gospodarskega sistema, saj delavci o vseh pomembnih zadevah odlocajo neposredno ali prek stevilnih organov upravljanja.
v tej stevilki smo poskusili predstaviti nase celovito gospodarjenje po posameznih delovnih podrocjih, predsednike delavskih
svetov pa smo zaprosili, naj ocenijo gospodarjenje in samoupravljanje po posameznih temeljnih organizacijah.
IGOR GORNIK predsednik
delavskega sveta delovne organizacije

Leto 1980, ali kot ga radi imenujemo »stabilizacij sko leto«,
nam je narekovalo nove naloge
in tudi tezave. Zato se je skupni delavski svet ukvarJal z vpra·
sanji, kako povecati storilnost
dela, kako bolje organizirati de·
lo, kako bolje izrabiti sredstva
za delo, znanje in tehnologijo.
Prizadevanja so se obrestovala,
saj menim, da smo gospodarili z
nizjimi stroski, bolje varcevali,
bolje organizirali izrabo delovnega casa in izboljsali odnos do
dela.
Kljub temu je v poslovanju
Bresta prisotnih troje sklepov
tezavnih vprasanj:
- oskrba proizvodnje s s u ro·
vinami in repromateriali,
- liJkvidnostna problematika,
- potrosniSko kreditiranje,
Vseskozi smo ugotavlja1i, da
je oskrba proizvodnje z osnov·
nimi surovinami in repromate.
riali vedno bolj tezavna, za nekatere vrste materialov pa zelo
kriticna. se posebno je kriticno,
kar zadeva oskrbo proizvodnje
z materiali domace ·industrije
predvsem tiste, ki je vezana
na uvoz. Dobavitelji nimajo materiala iz uvoza, Brest 1pa nima
dovolj moznosti za zdru:Zevanje
deviznih sredstev, da bi pokrival zahteve vseh dobaviteljev.
Najvecj.i problem, .ki je s premljal letosnje gospodarjenje v
Brestu je bilo nedvomno likvidnostno stanje. Avgusta je lik·
vidnostna situacija dosegla ze
kriticno tocko. Zato smo za
placilo obveznosti tujim dobaviteljem :l:'!jeli premostitveni devizni kredit.
S s.premenjeno kreditno monetarno politiko se je za nakup
pohi&tva povecal polog, istocasno pa je ban.ka ·prenehala dajati
dodatna sredstva za potrosnisko kreditiranje. Zato je Brest
povecal obseg izvoza. Za prodajo na domacem trgu pa smo del
sredstev iz poslovnega sklada
namenili za potrosniske kredite.
Omeniti. moram, da smo to leto praznovali tridesetletnico samoupravljanja na Brestu in ob
tej priloznosti svecano odprli
naso novo tovarno ognjeodpornih plosc. Ta tovarna pomeni
velik korak naprej pri prestmkturiranju Bresta.
Prihodnje leto nas caka zelo
tezavno delo pri metodologiji
vrednotenja zahtevnosti dela.
Naloga nas vseh bo, da ta v.prasanja cimprej resimo tako, .kot
smo si zastavili. Sicer homo
ostali tam, kjer smo lani in letos.
To je bil kratek pregled dela.
prizadevanj, tezav in uspehov,
ki ga je opravil delavski svet
delovne organizacije v tern le-

tu.

Vsem Brestovcem bi rad ob
tej prilo.ZUosti zazelel uspesno
novo leto 1981!
JOZE BAVEC - TOZD POHISTVO CERKNICA
Ce se na kratko ozremo na
nase delo v preteklem letu, lahko u gotovimo naslednje:
Delavski svet nase temeljne
organizacije je imel trinajst rednih in tri izredne seje. Vsebin·
ski poudarek sej je bil na tern,
da bi cim uspesneje gospodarili in se stabilizacijsko obnasali.
Najbolj zaskrbljujoce je, da ne
homo v celoti dosegli letnega
plana proizvodnje.
Vzrok temu je, da smo razsirili ponudbo na trgu, primanjkovalo pa je tudi posameznih
kvalitetnih repromaterialov in
surovin, pa tudi delovne sile smo
imeli manj kot je bilo predvideno s planom.
Posebno vprasanje je tudi nagrajevanje po delu, saj nimamo
enotnega sistema nagrajevanja,
pa ceprav 0 tern govorimo in
razpravljalT'.O ze tri leta.

/
\
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Prodaja nasih izdelkov na domacem trgu je hila sicer uspesna, vendar se vedno mocno odvisna od razlicnih potrosniskih
mrzlic, zato mislim, da bo treba v prihodnje se bolj povecati
izvoz.
·
Mislim, da homo morali v naslednjem letu se bolj skrbno gospodariti in se stabilizacij sko
obnasati, kajti le tako bomo izpolnili naloge, ki nas cakajo v
prihodnje.
Vsem Brestovcern zelim zdravo, srecno in delovnih uspehov
polno novo leto!
JOZICA SKERLJ - TOZD JELKA, Begunje
Leto 1980 nam bo se dolgo
ostalo v spominu kot leto velikih preobratov, spremernb in tezav. Pretezni del leta smo se
ukvarjali z vprasanjem, kako
odpraviti izgubo, ki se je pojavljala vse od prvega tromesecja
dalje. Pri analiziranju vzrokov
za izgube smo se srecevali z izredno slabo prodajo pohistva.
V tretjem tromesecju pa se je
proti pricakovanjem prodaja tako povecala, da smo ze devet·
mesecno poslovanje zakljucili pozitivno. Poleg prodaje na domacem trgu so hili sklenjeni dogovori za izvoz 3000 regalov Katarine za Libijo. S tern smo izredno znizali zaloge. Cena za te regale je bila zelo ugodna, kar je
pri izvoznih poslih izredna redkost. Del tega posla homo izvozili v prihodnjem letu.
Ugotavljamo, da smo presegli
nacrtovani izvoz, saj homo 40
odstotkov celotne proizvodnje izvozili. V prizadevanja za uresnicitev izvoznih poslov Se je Z VSO
resnostjo vkljucil ves kolektiv.

Delavci so se odloCili, da bodo
v novembru in decembru delali
tudi vse proste sobote. Kljub temu, da so bile i':ez vse leto velike tezave pri zagotavljanju surovin in repromateriala, pa bo
plan proizvodnje za leto 1980
prese.Zen.
ze sedaj lahko ugotovimo, da
homo iztekajoce leto uspesno za·
1\ljucili.

Zavedamo pa se, da uspeser:
zakljucek tega leta ne pomem
razrditve vseh tezav v letu 1981.
Prepricani smo, da se homo tudi v prihodnjem letu srecevali
z zviSevanjem cen surovin in repromaterialov, motnjami v preskrbi, vprasanji prodaje in likvidnosti.
Bistvenega pomena bo, da temeljito prouCimo proizvodne
programe. Zastavili homo vse s ile, da bi novei':ali proizvodnjo,
zal pa moramo ugotoviti, da brez
modernizacije proizvodnje bistvenega napredka ne moremo doseCi.
Celotna nasa druzba si je zadala te:Zko in odgovorno nalogo
- stabilizacijo gospodarstva. Tudi BREST mora prispevati svoj
delez k temu. Zavedati pa se
moramo, da samo delavci v neposredni proizvodnji ne morejo
prenesti celotnega bremena na
svojih ramenih, zato je nujno,
da se v stabilizacijska prizadevanja vkljucujejo tudi vse rezijske sluzbe v terneljni organizaCIJl, Skupne dejavnosti in TOZD
Prodaja. Ucinkovitost teh slu:Zb
je treba povei':ati, ker menimo,
da so na tern podrocju se precejsnje rezerve.
Zelja nas vseh je, da bi ob
zakljucku naslednjega leta lahko ugo tovili, da smo gospodarili bolje kot v letu 1980.
IVAN SKRLJ Martinjak

TOZD MASIVA,

Letos je nas delavski svet zelo
marljivo deloval; imel je dvanajst rednih in eno izredno sejo. Udelezba na sejah je hila v
povprecju 75 odstotkov.
Na sejah je hila obravnavanih
vrsta pomernbnih zadev.
Najprej se je konstituiral in
imenoval svoje kornisije.

•••

Zatem je obravnaval in verificiral zakljucni racun za leto
·1979, sprejel plan ter stabilizacijske ukrepe za leto 1980. !me·
novan je bil novi individualni
poslovodni organ nase temeljne
organizacij e .
Delavski svet je obravnaval in
verificiral tromesecna poslovna
porocila in v zvezi s tern sprejemal ustrezne ukrepe za odstranitev pomanjkljivosti. Razpravljali smo o poslovanju obrata drU.Zbene prehrane v nasi
terneljni oragnizaciji.
Delavski svet je bil redno seznanjen o likvidnostnem staniu
delovne organizacije BREST in
v zvezi s tern sprejemal ustrezne sklepe. Obravnavani so hili
temelji plana razvoja nase te·
m~line organizaciie za leto 1981
- 1985 in temelji plana samouoravnih interP«nih skupnosti
obcine in republike.
Sprejel je tudi vrsto samoupravnih sporazumov. Verificiral je pripombe in predloge iz
javne razprave na zborih delavcev ter jih posredoval odgovornim sluzbam v Brestu in obcini.
Ocenjujemo, da homo letosnje
poslovanje uspesno zakljucili.
Se posebej smo veseli, da homo
letosnji planirani izvoz tudi izpolnili kljub hudim tezavam pri
preskrbi z repromateriali in surovinami. Tudi nacrtovani fizicni obseg proizvodnje bo po predvidevanjih dosezen. Splosna ocena nasega gospodarjenja bo tako dokaj ugodna, hkrati pa nam
mora biti to se vei':ja vzpodbuda
za delo v naprej.
Ob tern moram poudariti, da
do rekonstrukcije tovarne ostane se naprej odprto vprasanje
kvalitete dela in konkurencnosti
doma in v izvozu. Vse te tezave
homo morali ublaziti z izredno
pozrtvovalnim delom vseh zaposlenih, v primeru vecjih tezav
pa racunamo na pomoc drugih
temeljnih organizacij.
Ker je bilo leto 1980 stabilizacijsko leto, je bilo delo samoupravnih organov se bolj pomembno in upam, da so sprejeti sklepi nasega delavskega sveta prispevali svoj delez v stabilizacijskih ukrepih.
V letu 1981 zelim vsem delavcem BRESTA veliko poslovnih uspehov, pa tudi osebnega
zadovolj s tva!

rezultati gospodarjenja, z ostan·
kom dohodka, ki je po ocenah
manjsi kot smo ga nacrtovali.
To je v glavnem posledica prehitre rasti materialnih stroskov,
katere ne spremlja ustrezna rast
cen koncnih izdelkov.
Delez materialnih stroskov je
rastel znatno hitreje kot celotni
p rihodek, se pravi, da prodajne
cene n iso spremliale porabe rna-

TONE CVETKO - TOZD TA·
PETNISTVO, Cerknica

Letosnje gospodarjenje v nasi temeljni organizaciji bi lahko
ocenil kot zadovoljivo, saj rooramo upostevati, da smo hili v
letu velikih stabilizacijskih ukrepov.
Kjer pa so u spehi, tam so tudi te:Zave. Tezave so se vseskozi
pojavljale pri nabavi repromaterialov, les0n.ita, oplemenitenih

Leto 1980 je bilo leto stabilizacije nasega gospodarstva, kar
je zelo mocno vplivalo tudi na
delo in gospodarjenje v Tapetnistvu. Ob sprejemanju letnega
nacrta za leto 1980 smo si po·
stavili zelo visoke cilje v primerjavi s prejsnjimi leti, a jih
nismo v celoti uspeli doseci zaradi razlicnih vzrokov. Ce pa pogledamo samo nekaj kazalcev,
homo videli, da smo zastavljene cilje v glavnem dosegli ali pa
tudi presegli.
Proizvodnjo smo nacrtovali v
visini 13,3 milijarde in ocenjujerno, da bo dosezena vrednostno 12,9 milijarde ali 97 odstotkov z 98 odstotki delovne sile.
Ce pa merimo proizvodnjo po
planskih cenah pa ugotovimo, da
bo plan fizicno izpolnjen s 107
odstotki. Razlika nam predstavlja razliko v cenah, ki jih nisrno dosegli. Enako ugodne rezultate belezimo tudi na podrocju prodaje. Nacrtovali srno
c~lotno prodajo v visini 14,8 milijarde, po oceni pa jo bomo dosegli 15,2 milijarde ali 102 odstotka letnega plana. S tern, ko
se je prodaja gibala po nacrtu,
smo uspeli zniZati tudi zaloge s
3,3 milijarde na 1,3 milijarde, kar
je v okviru planskih ciljev. Vsi
ti uspehi so plod prizadevanj in
dela vsega kolektiva in u krepov,
ki so jih sprejeli organi upravljanja.
Ce smo lahko zadovoljni z rezultati proizvodnje in prodaje,
pa ne moremo biti zadovoljni z

terialov. Obenem pa lahko ugotovimo, da delez osebnih dohodkov izdelave stalno pada. Ostali
kazalci nam ka:Zejo na rast produktivnosti. Posledica hitrejsc
rasti cen repromaterialov od r asti celotnega prihodka je, da
stalno pada stopnja pokritja in
da na nase uspesno ali neuspesno gospodarjenje v veliki meri
vplivajo zunanji pogoji.
Vse to pa postavlja p r ed nase
organe upravljanja dodatne naloge, da bi poiskali vse rezerve
materialov (zamenjavo s cenejsimi), pri casih in v boljsi organizaciji dela, ce hoi':emo, da
homo v letu 1981 uspesnejsi kot
letos.
Ob koncu svoje ocene zelim
vsem clanom kolektiva in organom upravljanja v letu 1981
mnogo delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva. Isto zelim
vsem clanom Brestovih temeljnih organizacij in skupnosti
skupnih sluzb.
STANE TRUDEN- TOZD GABER, Stari trg

plosc, melamina in tako naprej.
Te t e.Zave so povzrocale, da nismo rnogli pravocasno dobavljati kuhinj kupcem. Seveda so hila zato potrebna prizadevanja
vseh nas, ki delamo v tern kolektivu, da smo take tezave pre·
brodili.
(Konec na 7. strani)

brestov
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OBUDITVE 1980
Colo leto, dan na dan, grabila nas jE> pridnost,
Celo leto noc in dan pri nas blla je nelikvidnost.
Bog Merkur nam tik pred zdajci je naklonil sreco,
sicer financar bi v blagajni skoraj nam ugasnil sveco.
Merkur pa ne veljal bi kakor velik bog,
co kar tako, brez haska. nas rci§il bi zalog.
In z blagom so sli tudi dinarcki v potrosniske kredite,
zdaj Toncek v financah se naprej poslusal bo levite. ·
Tik za tern. ko scukin je tolmun usahnil,
na plan j e nov izvir vode jo mahnil.
v njem dovolj prostora je za krape in za scuke;
ker ni za log, pa potnik (a li nckdo drugi) nam povzroca muke.

HM,DA,v

Rekli baste. to j e pa ze druga zqor:!ba;
re.; re : za prvo sklepcno<>t konfe rence bo igrala godba.
Eno sklepcnost pa si institucija je le zagotovi la.
1-o na Brestu krivc:e re iz prejsnje kitice loviJ ;j.

t<RONICNA
NELIKVID-

lverka letos je postata rnis klistirja
do sp rave na sodistu se ne bo premirja.
Cena iverk pa ostaju se naprej v granit vklesan simbol,
zato, da ve se, od kod nRprej zacne se glavobol.

NOSTI•

Ta ko bi rekel , da je nasim TOZD-om plan taprwi dedek Mraz,
saj enkrnt na pet let od srece jim zari obraz.
Ta zazeli si novo iver. ta spet. da fabrika bi rasla kakor kvas;
ja. ja. vas drani dedek Mraz odnesel zelje bo v deveto vas.
Zacelo se je tudi z gor in gor in gor!
SP.veda mislimo zaloge mineralnih plosc Ne~6r .
lmamo pa idejo, kako sc jih znebiti kar na tone.
po vseh hodnikih si zgradimo hiske za marone.

D

Direktor se POHISTVA tudi letos bo "pod zobno ambu lanto• 1skal.
Le-ta j e skoraj ze nared. da clovek bi od srece vriskal.
Kdor cakal je s popravili zob. zares naredil je potezo,
I
odslej bo namrec rabi l ambulanto IP. se za protezo.
~

c e pravimo, da imamo pri nas kaj v cislih,
potem pri regiji ali pr1 SOZD-u smo v mislih.
Za SOZD lahko bi rekl i, da pocasi srce nam osvaja,
le regi jca nam sem pa tja se ponagaja.
Cerknicani in okolica zares smo zviti.
Kadar nam najbolje gre, postanemo pa nerazviti.
Ne vemo cisto se, za kaj homo ta dar republike rabili,
ce drugega ne. smo z. imenom nekaj pridobili.
Zaman obr.an je letos stopal v mesarijo,
komur meso je padlo v cekar, videl re Marijo.
Potem pod roko zbrali smo novcice,
sod<~j dobis vsega, in bike in prasice.

0

Poglejmo se, kaj delala sta SIS-ka iz obeh kultur.
Se vedno se lepo drzita shujsevalnih kur.
Nam fizkulturnik rije se naprej krog sole tam dvorisce,
mladina pa z Neco in Tomazkom polni gledalisce.
Dobra staro leta z dnevom vee sele se nam izteka.
pa ze nov srednjerocni plan pred vrati veka .
In obcina in SIS-i se ves december stopnje so klepali,
da gospodarstvu lepse bi kosti obrali.
rurizem bo so naprej komedija zabavna ,
v planu, v kolon1 znesek, c rtica je ravna .
Jamar vztrajno ::ie obljublja nam motelc, plaze ...
samo ciganka ve, ce hcca se ali pa samo laze.

-

0 jezor u spet novim mislim so kali pognalo
In Gornri Jadran so za nckaj casa lz nCJsih glav pregnale
AI ' na ljubljansko ali pa primorsko stran ho tekla iz nase luze
voda?
Tud i v Butalah niso vedoli , kam sla bo pamet, ko skocila bo iz
soda.

....
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Na koncu voscim vam vesclo novo leta .
pa da nihce na delu ne bo vlekel dreto.
2elim, da delali bi po akordu in ne na cas.
da vsakemu obcanu vsaj za luknjo bi odpeli pas!
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Nekoc je zivela lepa, vesela in
debela krcmarica. lmela je sedem
sinov in veliko veselje je imela z
njimi, saj so bill vsi delavni in bi·
stri dovolj, da so si sami sluzili
svoj kruh in so tudi njej, kadar je
bilo treba, radl prlskoclll na po.
magaj. Vsi so se pozenili in vsi so
ostali bllzu nje, le najmlajsi - Be·
njamin je bil se sam in je kazalo,
da bo ostal doma. Vsak ponedeljek
so se dobill in pretresli prejsnji
in prihodnji teden. Tudi so se kdaj
sprli, vendar pa njihovl spori niso
razdrli slave, ki si jo je ustvarila
krcmarica v svojlh dobrih letih.
Mati se je trudila, da bi svojo
ljubezen delila med vse enako,
vendar je ob prikrlvanem zavida·
nju vseh starejsih sinov vendarle
tudi prikrito, z neko posebno skrb.
jo najbolj ljubila najmlajsega. Tudi
Benjamin ji je svojo ljubezen vra·
cal s tern, da je bil edini med sinovi, ki je hotel v vsem nadaljevati
delo svoje matere.
Njena krcma je namrec po dezeli slovela po svojih dobrih krvavicah. Od oktobra do maja so leto
za letom njeni prostori disali po
meti in po majaronu, po strtem po·
pru in zmeckanem cesnu, po kuha·
nih svinjskih glavah in tudi po ti·
stem toplo zatohlem vonju kadece·
ga se svinjskega crevesja, ki daje
tej zadevi poseben car in domacnost kmeckega praznovanja.

zaslovela, po cemer so jo poznali
povsod po dezeli - na krvavice.
Zamislil si je torej novo klavnico.

Od malega je Benjanim uzival ob
teh vonjavah. Gledal je klavcu pod
noz in pod spretne roznate prste.
Spet in spet je v napetem priea·
kovanju zrl v odprti prasicji trebuh
in bil ves srecen v trenutku, ko se
je velika napihnjeno modrikasta
gmota toplih crev prevalila iz abes enega praslca v velik pocinkan
skaf. Bil je zraven, ko je potem
me sar prekucnil to zivo uhajajoco
maso na klavni stol in resil crevesja mastl, kl se bo potem cvrla
na velikem stedilniku in se zmleta
vrnila v obsezno plasticno kad
med riz in jesprenj, med ravno
prav gosto, ravno prav slano in
ravno prav zacinjeno diseco meso
za krvavice.
Stat je zraven klavca, ko je s
premrlimi rdecimi rokami pral creva, gledal v razmocene odpadke na
tleh in ugotavljal, kaj je jedla ta
zival se vceraj, ko se ji se sanjalo
ni, da bo ze danes koncala na sto·
lu slavne krcmarice.
Potem se je zacelo delo, pri ka·
terem je smel tudi sam sodelo·
vati. Vrtel je nmasino«, s katero so
mleli kuhano svinjsko glavo, podajal je klavcu spine in celo pogum·
no pokusal, kot je videl mesarja,
krvavo gosco, s katero je klavec
polnil prozorna svinjska creve·
sa ...
Fant je odrascal. Mati kremarica je sivela in vse vee gospodarskih zadev prepuseala svojemu Benjaminu. Ta se je lotil obnove in
mati mu ni branila. Pomagala mu
je in tudi vse starejse sinove nagovorila, da s o vsak po svoje pod·
prli najmlajsega v obnovi starega,
skupnega doma.
Benjamin je hotel slavo svoje
krcme obdriati in jo s e bolj opreti na tisto, s cimer je mati najbolj

trpljenja obdelal dve; ce je prej
veeji del dneva prezebal na dvori·
scu, je zdaj delal na toplem; ni vee
pral crev na studencu, kjer se mu
je kljub kacji slini redno zanohta·
lo, pretocil jih je pod pipo in v
bojlerju nikoli ni zmanjkalo tudi to.
pie vode.
Benjamin je tako povecal stevi·
lo svojih krvavic, lazje je ustregel
vse vecjemu stevilu gostov, ki so
prihajali, da bi uro ali dve uzivali
ob dobri vecerji v krcmi ali pa so
se le mimogrede ustavili, da bi od·
nesli dragocen zavoj s seboj in si
tako doma, ceprav le v zoprnem
bloku, poskusall pricarati vecer
svojega otrostva - s krvavicami
in kislim zeljem.
Benjaminu ni bllo tezko dobiti
novih odjemalcev in vesel je bil,
da njegova gostilna ob vecjem
obisku ni izgubljala glasu, ki ji ga
je s postenim delom pridobila mati. Silo je prelepo, da hi moglo tra·
jati. Najprej s e je podr8Zil riz. Sa.
moupravno. Cez noc. Za stosedem·
deset odstotkov. Benjanima Je bolelo srce: uKrvavice so vendar riz.
Pol krvavice je riz. Ali naj moj stal.
nl gost, ki je vceraj dal za kilo tri,
da jutri zanjo pet jurjev? Kaj bo rekel tisti gost, ki ze leto za letom
vsak teden od oktobra do maja
;9mlje pri meni po tri kile tega blaga? Zdaj je polozil na toeilno mizo
stotaka in spil se dva deci, jutri bo
za dva rdeca dobil isto in nekaj
drobiza •..u
Benjamin je do naslednjega ee·
trtka slabo spa!. Podrazil je svoje
klobase le za jurja. Tvegal je manj.
si dobicek za dober glas. Poskusil
je. Sel je od gosta do gosta. Sam
je postregel vsakemu, ki je zahte·
val krvavice in mu razloiil podrazitev. Nihce se ni razburil. Ljudje

Moderniziral je naprave, s katerimi
je sicer .Se zmeraj delal stari kla.
vee. Toda, ce je prej zaklal in pre·
delal vsak cetrtek po eno zival, je
zdaj v istem casu z mnogo manj

so sprejeli z razumevanjem: uKaj
tisto, dobro je, da so in da so do·
bre.«

Oddahnil si je. Spet je spat mir·
neje. Njegova krcma bo ostala zna.
na, spostovana. Po prvem veceru
je preraeunal, kje se da stisniti, da
bo krvavica vendar ostala dobra in
da bo dobicek vendar se vreden
imena. Zaspal je potoluen, pomir·
jen. Zjutraj si je spusil prvi sivi las
in zvizgajoce stopil za tocilno
mizo.
Ni dolgo zviigal. Podrazili so se
prasici. Za
dvestodvajset od·
stotkov. Benjamina je stisnilo: nKr·
vavica je vendar svinja. Pol krvavice je svinja.« To je bilo man]
kot dva meseca za rizem. "Kaj
storiti? ~e doslej sem lmel krvavice le .Se za vabo, za glas, zato,
da sem ljudem dela I veselje, da jih
nisem razocaral, dobicka nl bilo
nic. Od samega ljudskega veselja
ne born mogel ziveti.«

V naslednjih tednih se je podra·
zil
cesen,
nato je.Sprenj,
potem spine,
zatem sol,
nato ereva,
pa poper,
potem nafta ...
Po klavca je hodil zmeraj sam in
domov ga je odpeljal vsak cetrtek
zvecer. Nl ga hotel menjati. Ne
le od njega in od marne, ki je se
zmeraj od dalec nadzirala delo s
krvavicami, tudi od klavca je odVIsno, kako bo stvar narejena in
usklajena. Ali bo tega ali onega du·
ha prevec, ali bodo premalo ali
ravno prav slane in goste.
Krvavice so bile zdaj ze po osem
jurjev, vendar jih je se zmeraj de·
lal, se zmeraj prodajal, se zmeraj
so bile pri njem najboljse in nikoli
jih ni lmel prevec. Ljudje so priha·
jali kot prej. Jedll so jih In hvalili.
Morda so malo teze nasteli zara·
cunano vsoto, dajali so manj na·
pitnine, navsezadnje pa so le rekli: ..oobro je, da so in da so do·
bre.u
Benjamin si nl vee pulil las bil bi ze plesast. Pustil je siveti in
je postajal vse bolj in bolj podoben
svoji stari materi. Ta si ni vee
upala med goste. Ni znala vee
prav zaracunati svoje dobre krva.
vice.
Vendar je slo. Vmes je prise! se
neparni cetrtek. Benjamin bi mo·
ral zaradi krvavic kupiti nov avto.
Odlocil se je, da bo zamenjal dan
klanja. Zdaj je klal v petek. S tern
je zamesal strene gostom. Ves
dan je visel pri telefonu in obve.
seal stalne stranke, pa je kljub temu zvecer imel polno gostilno raz.
ocaranih sladokuscev. Tolull je,
kolikor je mogel. Vedel je, da jih
bo nekaj izgubil, vendar je raeunal, da bo vecina, ko se privadi novemu rezimu, ostala. Navsezadnje
imajo tudi gostje neparne .Stevilke.
In res je bilo tako. Ze drugi teden
se je le malo poznalo, tretji pa nic
vee. Krvavice so .Sie: "Se dobro
je, da so in da so dobre.«
In je slo. Dokler nl poello. Lepe.
ga petka, bilo je trinajstega, ko je
ravno velika crna macka llzala na
dvoriscu izpod praznega klavnega
stola luzico erne strjene krvi - se
prikaie na vratih inspektor. Ne sa·
nltarni. S tern je bil Benjamin od
nove klavnice dalje malone prija.
telj. Trzni inspektor. lnspektor za
cene. lnspektor.
»Po cem prodajate krvavice?«
uRiz je po sest jurjev ...

~·

biti ... Veselja pa nima vee nobenega. Krvavice s o menda se zme.
raj dobre. Sam jih ne pokusi vee.
Dela iz navade, ker pac nekaj mo·
ra delati, ker ima rad svojo mater
in je ne misli razocarati, ker ima
klavnico in navsezadnje z ljudmi
in s sanitarnim dobre odnose.
Od ponedeljka do petka se vozi
na sodisce, na obcino, na zdruze·
nje obrtnikov, na zbornico, na za.
vod za cene in zavod za plan .. .
Spoznal je na teh potovanjih ze dobrsen del drzave in njenih orga.
nov. Pustil se je prepricati, da ima
inspektor pravo ceno, ve pa tudi,
da je krvavicam po tri jurje ze
zdavnaj odzvonilo in da jih tudi po
osem ne bo mogel dolgo vee pro·
dajati.
Sicer pa: dobro je, da so in da
so dobre.

Podobnost z nasimi kraji je zgolj
nakljucna

ANEKDOTA

Benjamin spet ni spa!. Racunal
je, pes in z di3itronom. Dalec v
svetlo jutro. In dopoldne je kla·
vee, ne da bi vedel, zaspinil prve
klobase po sest jurjev za kilo.
Spet je set Benjamin zvecer med
goste. Spet je sam zavijal zajetne
pakete
mimovozecim
odjemalcem, spet se ]e opravieeval, spet
razlagal svoje poklicne tezave .. .
ljudje pa so mleli, rezali velike
zapeeene kolobarje, prilagali na vi·
lice kislo zelje z ocvirki, pustili, da
jim toplo disi pod nos in mahali
z roko: »Dobro je, da so in da so
dobre!«
Benjanim sl je naslednje jutro
spulil naslednjlh sedem do osem
belih las. Stopil je za tocilno mizo.
Malo utrujen, zvizgal pa ni vee.

uPo cem pa krvavice?n
"Prasici so po osem jurjev ...
»Po cem prodajate krvavice?u
>>Poper je sel za tristo odstotkov gor, sol za stodvajset, jesprenj za dvestoosemdeset, majaron je kot zafran, po cesen sem
moral na Hrvasko, po creva v
Trst . • ·"
»PO cern prodajate krvavice?«
In je inspektor sedel v kot za
prazno gostilnisko mizo in je pisal.
Pisal je v dvojniku. Pisal je prija·
vo.
Zdaj je Benjamin star. $e kolje.
Se prevaZa ob petkih klavca od dorna in domov, .Se sede vcasih med
goste in z njimi spregovori o dra·
ginji, pa o pra.Sieih, ki jih zdaj, ko
je cena skocila, ni vee teiko do-

Po opravljcni diplomski nalogi s tcmo »Vpliv spomladanskc.
ga sonca na taljcnjc ~ ncga in
povccano spolno aktivnost Ot!·
katerih domal:ih zivali« sc ic
c.lolgolctni student koncno vrriil
c.lomov. Obiskal jc vso ljubo
zlahto, ki mu je mcd studijcm
tako izdatno denarno pomagala ,
da jc kot druzboslovec lahko tcdcnsko vsai cnkrat obiskal
spodnjc prostore hotela Slon,
kadil ameriske cigarcte, degu.
s tiraJ izbranc pijace ter opazoval navadc in razvade ljudi. Qb.
veznost zahvale ga je vodila tudi k stricu, upokojcncmu knj igovodji.
- Stric, koncal scm! jc v rokah vrtel diploma.
- No, in kaj si pravzaprav
studiral? ga jc vprasal stric. Po tvoji pisavi soc.lcc bi bil lilh·
ko zdravni:k, po vscbini piscm
pa, oprosti izrazu, sklepam, da
si popoln idiot. Nc bi ti skodilo,
da gn•s za nekaj let nazaj v
osnovno solo!

Info macije, ob elane
na vis i sijaj
TOZD POHISTVO ni kar tako nasa najvecja in sploh temeljna organizacija. Predcasno
smo bili ze porocali, kako smo
v njej dosegli nekaj cez 40 odstotno rast produktivnosti. Verjamemo pa labko, da je bil to
sele zacetek. Zdaj, ko v tovarni
vladata vzorna cistoca in red ter
z odpravo vseh ozkih grl, lahko
pricakujemo novih vzponov v
vrtoglave viSine napredka.

..

TOZD IVERKA je s pomocjo
najodgovornejsih
dru:ibeno-politicnih in strokovnih objektivno-subjektivnih
dejavnikov
resila problem ceo svojih izdelkov. Problema pravzaprav sploh
ni bilo. Ocitno so si ga izmislile
nezdrave strukture, da bi tako
zmanjsevale pomen zdravih sil.
Zdaj, ko je ta pojav odpravljen,
temeljna organizacija :ie vraca
ostalim njihova vlozena sredstva in jim daje tudl del dohodka. Redno! Reklamacij ni; se
posebej reklamacij ni v izvozu.

To jc samo delcek letosnjih planskih dokumentov (posiljka obcinskih SIS in KS), ki naj bi jib nadrobno poznali vsi delovni ljudje
in obcani. Razumeli pa so jih priblizno takole ...

Usk aje o n t t v nje
IZ POROCILA S SEJE
DEI.AVSKEGA SVETA
K drugi tocki dnevnega rcda: naii
srcdnjcrocni plan - ko7.erija
(Posneto po magnetofonu)
»Pod to tocko dncvncga rcda
nwramo, M: pravi morale, hoccm
rcci. naj hi sprcjcli planskc ·t ktc,
ki z.adcvajo nasc prihodnic zivl,icnjc. Zal gradiva ni dovolj 1 :1
VSC clanc (no, Saj VCJ·jctno !W
tudi hrali nc hi), nckaj r,a ra · L
nismo prcjcli. Pa saj, tova1·isi , ,n
ni tako pomcmbno. Pomcmhno "
tcm trcnutku jc to, da mi, :.c pravi vi, ,. roku :-.prcjmcte Lo na~o
rundallll'ntalno osnovu, kar Lctnl'
lji pl:mO\' gotovo su.

Kut scm poudaril, naj ponovim, da gn: za trdna izhocli b .t
nasih startnih osnov za novo
obdohjc. To ohdobic moramo
vnaprcj occniti iz vsch vidikov.
Prcdvscm :lclim roudadti, da nas
pbn nc pomcni cnkralnt!, :.tihij~kc in iz.oliranc ali casovno c>dmaknjcnc akcijc. Nas plan, to,
dclco;ati, :/.clim posebej poudarit!,
jc trczno in rcalno prcmisljcna
st:tlna, usklajcna in i:"lSO \ no ujc·
majoca sc dciaYnost.
Zda j pa k ' ;chini. Cc ho ckna r .

homo gradili novo toYarno. Dena!· bo.' .:c nam !!ll hu clala hank:t.
Banka nam !~a ho dala, cc homo
imcli t udi nckaj svojcga. Svo.ic!!:l
bomo i mcli. (·t• homo dohro po
~lm•ali in go~pod<trili . To pa pr;n
~~01ovo homo. cc ho inflacija 1a·
JCzcna. lnfladjo homo ..:ajc;.ili.
sai imamu !.tabllizadju. /.a katcro
c;toji in sc napcnja v~a dntiha
in cclo driava (kar poglcjtc
dncvno C:asorisjc!).
Ttlrci. ko homo ukinili inrlucijo, bomo sc hi trcjc krenili v
noy razvo,i in ta nova tovarna pomeni histvcn korak. Ni pa tovarna
dovolj za naprcdck. Moramo biti
tudi zdravi. kulturni in izsolani
in vami, pa ~ c sportniki ic prav,
Cl' smo. Zato prcdlagam, da sprcjmemo takoj. da nc bo prcpozno
tudi ostale tcmclje plano\', ki Sfl
golo\'O tako skrbno prouceni kot
na!i in sc stopnjc boste dobill.
popravljcnc scvcda, morda zc dam·c;, tako so obljuhili, cc nc pa
jutl"i. Vcstc. saj nima smisla, d :.:
hi se ;.ato sc cnkral scstajali ia
za krajcvnrJ ..,J.;upnost jc ru scst
sporazumuv , pa \'Ctcrinarji so
nam poslali in mcstni vodovod .
Ko ie omen jamo in sprejemamo
inrrastrukturo. sprcjmimo se leLaliSca in plin, vcstc socasno. da
bo usklaicno z moznostmi luskih
kapacitct in glcj Lc, na clcktro f!O·
spodarstvo bi bil kmalu pozahil.
Potcm bi bila pa lema in nam
nc hi bilo dovolj jasno.
Joj, saj res. se iz obcine ~.r ·
nam puslali staJgt'a in rokovnik
za iz\'eclbo. No. viditc, scm van•
povcdal zc na zacct ku, da jc a
dcva ncodlo/.Jjiva . Pomcmbno .ic,
da jo spcljcmo v roku. Vschino
pa scm vam na kratko 1>iccr. a v
osnovi vcndarlc pravkar razlozil.
Tako!
Prcdlagam , da . .« •

TOZD MASIVA ima sorazmerno sodobno lehnologijo. Sedanji prostori so v celoti primerni tudi za se novejso, k.i je
:ie zastavljena z novim koncep·
tom, katerega jasnost kar izziva
na njegovo uresnicitev. Mikro
in makro resitve so sad lastnih
strokovnih sil In prizadevanj.
To pa je potegnilo za seboj tudi posebno skrb zunanjih dejavnikov, saj so vse glavne ceste do
tc lcmeljne organizacije asfaltirane.
TOZD ZAGALNICA ima sicer
nekaj tezav s pomanjkanjem
skladgcnih prostor ov 7.a hlodovlno. Zlasti so z njo pritisnili
zasebniki, ker se jim to bolj izplaca kot :iaganje v lastnih,
bolj ali manj improviziranih zagah. Problem rdujejo tudi z ze.
lo uspesno in masovno kooperacijo. Lepenke za izdelavo embaJa:ie ne manjka, zato razmiSljajo 0 uvedbi dela ,. stirih izmenah.

proizvodno dejavnost in zlasti
tudi pravilnike in samoupravne
sporazume.
TOZD PRODAJA je v okviru
svojega poslovc:nja z drugimi trgovskimi organizacijami zgradila celovit sistem dohodkovnih
odnosov. Tako so made in drugi nacini, ki so ze preiiveli, zamenjani z novimi. V okviru same temeljne organizacije so
razvili socialisticen sistem nagrajevanja potnikov. Zasluga te
temeljne organizacije je, da so
izginile zalogc - denar pa tudi.
S tern so izkoreninili kakrsno
koli momost 7-ll razvoj odtujenih centrov moci.
TOZD TAPETNISTVO je temeljna organizacija, ki je prva
krepko presegla evropske normative. Za to gre zasluga samoupravni zrelosti, pa tudi splosnim delovnim pogojem in orga.
nizacijskim prijemom. Tudl kooperacija je pripomogla k stalnemu zni:ievanju stroskov.

. ----
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BREST kot celota predstavlja
vedno in v vsakem primeru
homogen kolektiv. Zaradi stalnih modernizacij, zlasti teh v
zadnjem casu, produktivnost strmo raste. To se odrai:a tudi na
osebnih dohodkih oziroma na

SKUPNE DEJAVNOSTI
so
uredile medsebojne odnose do
vseh drugih temeljnih organiza-

cnotnosti mcril za njihovo doJoeanje. Enotnost se kaie tudi
v svobodni menjavi dela, za ka·
tero zahtevajo temeljne organizacije, da jo moramo se bolj
osvoboditi. Vse to in stalne organizacijske izboljsave so skupno z zunanjimi vplivi pripomogle k likvidnosti. Se vecje uspehe homo dosegli s pomocjo jasno zastavljenih razvojnih usmeritev in njihovih realnih moznosti. Planiramo zdrurevanje
sredstev tudi drugih in priCakujemo izd atno podporo.
Zaradi opisanega stanja in
brezproblematicnosti je poslova-

cij. Sluzbe mcd seboj tesno in
plodno sodelujejo, kar je zasluga na novo zastavljeni in celovito i:r.peljani organiziranosti.
Posebej vel.fa poudarlti, da so
sc
zmanjsali
administrati\•ni

nje razmeroma lahko in skoraj
enolleno. Dclati homo morali
na tern, da sprozimo kak problem, pa ceprav umeten. Upamo na ucinkovito pomoc sirse
druzbene skupnosti.

TOZD MINERALKA je kot
vsaka nova organizacija brez te:iav. V celoti so uredili tudi svo·
je samoupravne akte, kar so
zlahka obvladali. Z uvo7.om in
izvo7.om ni teiav; prodaja, zlasti ekskluzivna, poteka toeno po
dogovorih. ·Osebje v celoti obvlada vso avlomatiko; izvoz
lastne tehnologije sledi.

TOZD GABER ima vzorno
usklajene dosedanje zaloge z
elementi iz nove proizvodnje.
Verjetno je to glavni razlog, da
so vsa narocila kupcev skoraj v

celoti
uresnicena.
Dobicek
(oprosceno naj bo temu izrazu)
v tej temeljni organlzaciji raste
- tako kot lani. Delavcev je
vcasih kar prevec, saj jib privabljajo
visoki
osebni dohodki.

LJUif.JANA

TOZD JELKA se je v ccloti
lepo vkljucila v drui.insko skupnost delovne organizacije. Prav
gotovo se ji je lo :T.e bogato
obrestovalo. Hvaleinost drugim
temeljnim organizacijarn zato
izrai:a skoraj na vsakcm koraku. Z njimi je :ie uskladila svojo

--------------

--- ----Razdru:ieno zdru:T.eno delo. Cclo
kovno povezati v skupni grozd

stroski in obseg pisanja za
okrog 50 odstotkov ter da sta
delovna disciplina in vnema
prav vsakega delavca na viSku .

nismo mogli iz nasih TOZD dohod-

-

-
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- Kam pa kam, v tern snegu?
- Ma, navelical sem se kar naprej pisariti in potovati med
Brestom in ljubljanskimi ustanovami, pa sem odlocil, da bi se tam
kar stalno usedel v samoupravno hiso cen.
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~ CERKNU!iKI ZAROMET

DARILO
Nedavno tega je s sopkom rcz
obiskal direktorja splosnih ~a
dcv Bresta mlad moz. Dircktorju je ponudil roze in povedal, da
jih namcnja Brestovim telefonistom_
To bodo veseli, pa sc vzpodbudno jim bo, je menil preseneceni
direktor.
»Cveljc scm prinescl zato, ker
sem mislil, da so tclefonisti po·
mrli ...«
(Prircjcno po uli<::nih cencah)

;Zeleni telefon resnice
V bjrokratskih predalih, v agendah, kolegijskih blokih, beleZnicah,
notezih, zvczkih z ravrumi liilljami, kvadratnimi linijami, na servietruh papirckih in v zaspanih glavah birokratov se je nabralo
tofiko marenj, jadikovanj, vprasanj delovnih ljudi in obcanov in
tudi tistih, ki mednje ne sodijo, da je prav, izkoristiti lctosnji
OBUDNIK za odgovore, ki jib vse to ljudstvo, delovru ljudje, obcani in drugi na delegatskih telesih, delegacijah, skupscinah, razno
raznih svetih, zborih, kon(erencah, shodih, posvetovanjih, simpozijih, v casopisju, v delegatskih gradivih, delegatskih matedalih,
delegatskih odgovorih, delegatskih vprasanjih, obvcstillh, v Urad·
nem listu, v lokaluih in regijskih glasilih, medregijskih glasilih,
rcvijab, vscslovenskih glasilih, v statistiki in v vseb drugih medijih
javnega in samoupravnega odloeanja in obvescanja ter v casopisju
za pametne Slovence, niso dobili.

Prizadevanja
za olepsavo
Cerknice

Prav je, da koncno le zvedo resnico.
Vprasanje: Kaksno vodo pijemo v obtini Cerknica?
Odgovor: Tam, kjct jo imajo,
jc nm.:dno slaba, vsem pa ne
skodi.
Vprasanje: Jc re!> kaj na tern,
da imajo Ccrknicani regijski sindrum?
Odgovor: Dva rcgijska sindrorna imajo Cerkni~.:aru. Eden je
ljubljanski, drugi pa postojnski.
Vprasanje: Smo ra:t.vita ali nerazvila obcina?
Odgovor: Smo.
Vprasanjc: Cigava jc zicnica
na Blokah?
Odgovor: Ali je se?
Vprasanje: Ali bodo ccne gradbcnistva §e raslc?
Odgovor: Smesno, !>aj gradbenistvo ne pozna ~:en, ampak intll:ksc ras ti.
Vprasanje: Zakaj v obcini rumamo dumacih jaj~:?
Odgovor: No, Cisto brcz njih
nismo, pa tudi kvalitela je dobra, ->it:cr hi jih zenskc lako nc
iskalc.
Vprasanje: Slisati je, da homo
dobili SC Cn<1 zclcznico?
Odgovor: Res je,nobenega problema ni Samo sestukati je potrcbno Brcstov industrijski tir
z Rakekom.
Vprasanje: Ali lahko gradim
hiso na Rakeku?
Odgovor: Nacclno da, prav
lahko pa ne.
Vprasanjc: Kako lahko postancm obrtnik v nasi obcini?
Odgovor: Zacnite s .Susmars tvom, nadaljujte s popoldans kim dclom in bostc zanesljivo
koncah kot kvalificiran susmar.
Vprasanje: Kdaj bo asfaltirana ccsta Ccrknica- Martinjak?
Odgovor: Saj je!
Vprasanje: Ali bo komunalna
skupnost poskrbcla za plulenje
od Scurkovcga do Podporobka?
Odgovor: Oprostite, napacna
zvcza!
Vprasanje: Kdaj bo ..:grajcn
motel v Cerkmci?
Odgovor: Kcr m bil zgrajen
v prcdmmulem srednjcrocnern
obdobju, kcr m hilo srcdstC\' v
rninulcm srcdnjerocnem obdobju in kcr so invcstitorji v prihodnjem srcdnjcrocncm obdobju omejcni, mott!l zancsljivo bo_
Vpra!ianje: Koliko casa bomo
se hodili po nakupih v Ljublj<tno?
Odgovor: Doklcr nc bomo
t.graclili sc ene blagovnicc \' jugovzhodncm delu obcine.
Vprasanje: Kaj ste ukrcnili,
da bi bila obcinska skupscinska
dvorana boljc ogrcvana?
Odgovor: Ustanovili smo kuri~cni odbor.
Vprasanje: Slisati jc, da boste
zgradili ccntralni vcleobrat druzbcne prehranc. Je res kaj na
tern?

Odgovor: Bi rekcl, da je res,
saj so s kulinaricnimi poskusJ v
obcinski klcti zc zaccli.

Na vhodu v Cerknico jc nekdo, ne ve se natanko zakaj, postavil izredno licno b~rako - Bolj
bistre lokacije z estctskih vidikov
in vidikov varnosti solskih otrok
ob p rikljucku na regionalno ccsto bi si skorajda nc mogel omisliti. Da je arhitektonska kompozicija se lepsa, jo zaljsa blizu
barake visecc - stojeci drug za
obeganje zastav, ki jih, mimogrcde, se le-ta ni vide!.

Vprasanje_- Dobil sem Ileten
ulcus duocteni. Sranje! Kako le!
Odgovor: Vcrjctnu sc hranitc
v obratih druzbene prehrane v
C<·rknici.
Vprasanje: Kaj ste u krenili, da
bi onemogocili prodor stekline
v naso obcino?
Odgovor: Pa res nic nc vidite
in vcstc- Stekle lisice jo ze na
vrhu Cmarovnika ubrisejo nazaj.
ker jim dimna zavcsa ccrkniskega smctisca nc da skozi.
Vprasanje: Kaj so odgovorni
ukrcnili za varno<>t drsalcev na
Ccrkniskem jezeru?
Odgovor: Prepovcdali so drsanje.
Vprasanje: PrcccJ pohval je
slisali na ra~..un avtobusarjcv!
Odgovor: Prav je tako. V minulcm srednjeroenem obdobJu
so uspcli prcpreciti clochmerlska dogajanja na avtobusni postaji v Starcm trgu. Avtobusno
postajo so enol>taYno zaprli.
Vprasanje: Kaksno bo vremc
v fcbruarju?
Odgovor: Po nascm bo pljundra, saj so razpisani Bloski teki
Vpra~anje: V Begunjah so poslavili fiberglas skoljko za JaVDO
tclefonsko govorilnico_ KaJ n
vraga pocnc izvrsru svet, da telefonskega aparata se ru prikljucil?
Odgovor: Bcgunjci so lici in
imajo zaradi vrtnarstva radi tice. Mcnda je zadcva tieem namenjena.
Vprasanje: Kaj pomeni kratica AZZMSdkps?
Odgovor: Agencija za zdruzevanje mladih src disko h.luba
Podslivnica.
Vprasanje: Kdaj bomo dobili
telefon v Otavah?
Odgovor: Stabilizacija je. tovaris! Svetujcmo vam, da st
vpii;ctc v tccaj za oddajanjc in
spoznavanjc dimnih signalov, za
primer mcglenega vremcna p~
si zdrel>irate postnega goloba_
Vprasanje: Kdaj bomo dobili
sodobno lekarno v Loski dolini:>
Odgovor: Prtvec ste se razcrkljalL Ce so vasi dedjc bo
lezni z zeliScnimi rcnijami zdravili, oa jih dajte se vi! Sicer
pa stc bili v dolini vcdno zdravi.

Vprasanje: Rakov Skocjan,
kot osnuvni in prvi rekrcativni
in rccepcijski turisticni center
obcine Ccrknica nekako spi. Bo
kdo kaj ukrenil, da bi zaiivel
tako, da bi postal res center?
Odgovor: TovariSica, to pa ne
gre kar cez noc. Zaceli so vzpodbudno z mladinskim rekreativnim turizmom \• vecernih urah
ker pa je v mladini bodocnost,
je procvit Rakovega Skocjana
zagotovljen_ V sobah hotela so
instalirali slike Sandokana.

Ker smo ie OBUDNIK, obudimo stare spomine na socne, trdne,
polne, ljubko obllkovane, zdravc, jedre sadeie, ki jih marsikdo ie
dalj casa ni niti videl niti otipal, kaj 5ele okusil

Sodobni
cerkniski
aforizmi
Tako zclo smo sc trudili, da
bi postali nerazvili, da nam jl!
to z:lrc:. uspclo ...
Ni problemov v nasi obcini,
cc nekalcrih rcci nimamo; prohlcmi SO, ce kaksnu rcc V Cl11
kr;.~jl!vni
skupnosti imamo, v
drugi pa nc.

lnovacija
Po \'ZOfU nasih vrlih telcvizijcev, pri kalcrih j c .~pica filma casovno pogosto daljsa od njegove vscbine, jc tudi nas obsla zelja po uvcljavitvi nasih imcn n a trgu. Samoupravno smo se dogovoril i, da bo
odslej vsak element oprcmljen 1 imoni occtov in mater, ki so sodt•
lovali pri njcgovem spol'ctju in rojstvu_
-

Zamisel:

-

l\erko razrezal:
h •trko na fino obrczal:
Robovc furniral·
Kose zatiplal:
Kuse mcd prcvozom trikrat
prevrnil (ne po svoji krivdi)·
- Pante pnvila oziroma
zabila:
- Tiplt~ namazala:
- Element sti!>nila:
- Cveke zabila (trije so puglcdali ven):
- Zapakiral:
- Na a\oto nalozil:

Cene Plagijar
J ozc · Sparovec

Janez Natancni
Drago Hitri
Slavko Prcciznik
Tone Neroda
Angelca Boze
Marija Nasuho
Marija Tamocna
[za Dajganaravno·n
Disko N iganikoli
Milan Vcdnozeicn
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Glede na sklepe nekaterih temeljnih organizacij predlagajo s trokovnjaki za obrambna vprasanja takle nacin upravJjanja z novimi
pocitniskimi prikollcami

Najnovejsa matematika v prak·
ticni uporabi

Zelo ustvarjalna obravnava
Prt!dscdujoi.:i je dvakrat zakasljal , nato pa zacel :
»Tcwarisicc in tovarisi, danes
borno obravnavali stabilizacijo
in ternclje planov za pl"ihodnjc
srednjerocno obdobjc!«
Vso zadcvo jc narneraval po
lastnih rnocch sc na kratko obrazlo7.iti, tedaj pa :
»Hop, nismo se vsi!« se vmesa Jaka, ze prcd sedmirni leti izvoljeni clan vcr ifikacijske komisijc, rnislcc, da mu je poslanstvo tega mandata zaupano do
srnrti in nadal jeval: »Manjkajo
sc tri gospc iz pisarn, pa tudi od
ta ,crnih' so lc nckaksni prcdstavniki . Pocakat prosim, zbor
velja za vsc!cc sc obrnil kot nasopirjen puran in pocasi scdel.

S tern stalii;t'crn JC prcdscdujoi:crnu popolnorna 1·aztrr;al misli, ki jih jc namcraval ~c po\'cdati. Nekaj jc zamrmral, se ozrl
po hcsed zcljncmu ubcinstvu
ter po ugotovljcncm vzdusju
dnl hcscdo poroccvalcu.
Moz jc rutinsko odpel uro na
roki, pri soscdu se prekontroliral njeno tocnost , nakar jo ic
polozil predsc na mizo. poravnal kup map. ki jih jC' imel pred
scboj, globokn zajel <;apo in
s tar tal:
»Us-pcsnost gospodarskc stabilizacije je nekje nujna in odvisna od vsch subjektivnih sil
m ohjektivnih dejavnikov, od
s truk Lure
druzbenc
nadgradnje te r od popolnc angaziranosti vsakega subjekta in ou vsch
druzbeno politicnih sil in od prizadevanj dclovnih Jiudi in obcanov in od rcsnioncga odlocanja
tlclavcev, da nckje sami raz:polab"ajo z minulim , scda.njim in bouocim tlclom in z rezultati deJa . . ·"
Prckinil ga je Kazimir, ki mu
nrkoli ni vsc jasno:
»Tovaris, pogosto slisim in berem o dclovnih ljudeh in obcanih. Kaksna je pravzaprav razlika med njimi?«
Govornik jc rahlo skomignil z
ramc ni in pojasnil : »Pa v bistvu
so nckjc oboj i I iudje.«
»NO,« sc jc 7.aV7.cl Kazimir,
»potem pa recimo bobu bob.
clovcku c lovek in ljudem ljudjc! «
Tisti za mizo mu JC prikimal
m nadaljeval.
,,lJs tvariti moramo take pogoje gospodarjcnja. da pride nekje do popolncga izraza dohodkovna povezano ~ t v celotni vericii druzbenc reprodukcijc in do
prestrukturiranja
proizvodnje
povsod tam, kjer so za to dani
objcktivni pogoji.«
Mcdklic: »Kaksnc bodo pa
p lace? Kaj pa material? K~r ga
.-cdno zmanjka, vsak dan stojimo po kaksno uro!u
Poroccvalcc je med tern srknil pozirek radenske in nadalj.;val:
»Tc7.iti moramo po popolni
uveiJavitvi samoupravljanja in
k nadaljnjemu razvo]u delegatsk ega si tema ...«
.Johanca ob toplem radiatorju
Je mislila, da govori latinsko.
Nekajkrat je sc pomeziknila,
koncno pa z odprtirni usti zaspala. Njen sosed na drugi s tra-

-'L:z!

p,

m Jzvora toplotc pa o.;e je zazrl
v strop in se prcdal mcditacijam.
»Na vprasanje o placah st' ni
bilo odgovora!cc je poVJ.dignil
svoj glas Gabrijcl. »Vsako babse, ki jc vceraj priSlo v sluibo
na obcino ali na sis, ima trikrat
wcjo placo kot jaz. ki mi stroj
7.c opetindvajsct let pre;i.i na prste. Dva rni .i c ze skrajsal!«
»0 tern bomo rovorili v ra7.pravi, sicer pa porocevalec se ni
zakljucil svojega izvajanja!cc je
svoj pomirjevalni vpliv t.astavil
predsedujoci.
Porocevakc jl.. poglcdal na
uro, nekaj zascpetal vodji zbora
tcr preklopil na tcmeljc planov.

N,iego'l.·e bescdc so dale slutili,
da sadi ro¥,ice na pusta, pcsccna
tla brcz vode. Kljub cmogledim
napovcdim je hotel poslusalccm
vli ti ,·saj malo upanja in zaupanja v prihodno~t. Prijcl je za
najbolj debelo mapo in jo nckam l."l!dno zavihtel okrog sebc.
Predsedujoci je moral <ikloniti
glavo, nasproti njcga scdeci poslusalec pa se je s trahoma pomaknil nekuliko nazaj. Spomnil
sc jc bit namrec dog-odka prcd
pol stoletja, ko ga jc kaplan ~

--~ - -

kateki7mom mahnil po glavi,
ker se ni 'llaucil dcset bozjih zapovedi.
Moz jc z mapo v roki zacel
govoriti () nacrtih temeljne organizacije, krajevnc skupnosti,
pa o vseh ~isih, kot :-.e obkajno
izra7.amo. VeCina poslu.~ akcv je
'" govoru iskala nacrte za ncposredne koristi. Med mnogimi
razocaranimi se je nascl tudi
Gregor:
»Kaj pa bo s potjo \ 2'.abjo
Luzo? Nihce je noce niti vzdrzcvati niti pluziti pozimi. Zakaj
potcm dajcmo denar?«
Porocevalcc je v tern casu odprl mapo, obrnil se kaksno polovico tistega pisanja tcr se zacel
poigravati s stc.vilkami, odstotki in njihovimi dese tinkami. S
prstom je hitel po napisanih zcljah s taku naglico kot bi hotel
IBM-u napovedati vojno. Tudi
vsc medklice jc hote ali n<'hote
preslii;al.
Enolic".no nizanje
podatkov
je limdo za posledico, da je vedenju Johancc za pecjo sledilo
sc nekaj poslusalccv.
Nekateri so morali »nujncw
domov. Aktivno je ostalo lc 5.:
jcdro, k.i je ves cas sodclovalo.
Porocilo je bilo pri koncu.
Porocevalec je vprasujoi'e pogledal gkdalce in na uro.
»ZahYaljujem sc tovaris tt za
izcrpno porocilo in prosim 7a
vprasanja,<• 5<! je truliil predscduj0ci.
».Ta, vprasanja so zc bil:.'l postavljcna, cakamo se na odgovor. Kaksne bodo place, kako
bo s pluzcnjcm ceste " ?.:abjo
Luzo!« jc zadonf'lo kot recital.
Moz je mcd zap<:>njanjem un·
ponovno vst::tl :
»0 p lacall scm vam 1.c povedal, vsaj l.dor me .J C poslusal
mcd porocilom. Ka1 zadeva pluzenje cest<.' v tisto Juzo, pa je
odvisno od vremenc;kih razmer. Nadejamo 'iC, da nc bo
snega.•<
Medtem je tovarn1ski zvoncc
najavil konec »sihta« . V trt;uutku so bili vsi problem! re:-ieni.
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Hisica na hodniku nase upravne hiSe naj bi pospesila prodajo
NEGOR plosc. Mar ni to crna gradnja?

lmamo grozno resen
mladi rod
Da bi bila' nasa novoletna »Zabavna« priloga cimbolj »podrufbljenacc, smo k sodelovanju povabili tudi ucence ccrkniske osnovne sole, naj z besedo ali risbo cimbolj duhovito priearajo pricakovanje
dcdka Mraza.
Odziv je bil kar lep: nekaj nad sto prispevkov. Zal pa v njih ni
bilo skoraj prav nic duhovitega ali zabavnega. To nam prepricljivo
dokazuje, da imamo sila resno mladino.
Nekaj malega pa smo iz tega kupa vendarle izluscili.
Dragi dedek Mraz!
Pridi cim prej k nam! Ali si
.le registriral sanke? Kaksno
stevilko si dobil; parno ali neparno? Sarno tega sc bojim, da
mi ne bos mogel kupiti darila,
kcr bos denar porabil za nafto.
Ah da, dandanes je ie vsc tako
in tako drago. Cc pa ti bo slucajno u;;talo kaj denarja, mi kupi take klcsce, da born cvcke '
redovalnici izvijal v petice.
Denis zugcic, 7. d.

Da t i ne pride na pamct, da hi
slucajno prisel s pasjo vprego i:1.
dciele Eskimov, kajti pri nas
imamu macko, ki bi <;pcljala
t\ojo \'prego naravnost na naj·
hlizjc drcvo.
ln sc nekaj ; pri nas imamu
ener ~etsko s tisko in lahko se
zgodi, da bo zmanjkalo elektrike in da ne bos nic vide!, pa bos
lahko dal darilo, ki si ga namt:·
nil meni, komu drugemu.
Najbolj pa si zelim, da mi pri
nescs kos petic, ki bi jih name.
s tila ,. redovalnico.
Barbara Modec, 7. d .

Dragi dedek Mraz!

To ni prizor iz grozljivke. Posneli smo ga med letom nekje v
Zini Loskega

bli-

:--Ja, razrcd ima v rcdovalnici
ze velik kup cvekov. z nj imi bi
lahko zbili cclo barako. Z3.to ne
bi nikomur skodil kilogram pamctl. Pomisli tudi na s t<>dion v
Kolenu; na n.i em raste plevel.
Zato pripdji prccej semen za
tra\'O. Zamc pa prinesi kaksno
pre\·ozno sredstvo, na priml~r
cnosedczuo letalo. Ker je pr> nasih gostilnah \'eliko pijancev.
prinesi neka.i brezalkoholnega
vina, piva in iganJa .
Matjaz Zakrajsek., 7. d

Dragi dedek Mraz!
Najprej se ti pra\· lcpo zahvaljujem 7.a Iansko darilo. Morarn
pa ti svetovati. da nc bi letos
zopet priSe! skozi nas dimnik,
kcr n i bil se omcten. Kot skrivnost pa ti zaupam, da ne smes
priti pes, kajti na nasih plocnikih je letos velika polcd.ica s se
hujsimi posledica mi.

Ates t za nase negorljive plosce

-

•

))
•.

-

~

..
.

--- ---- -- ·

·~ - -

~

~

--

&-

-

-· "'

---

--

-

- - - .. -

Brestov novoletni OBUDNIK - dodatek h glasilu delovne organizacije.
Novoletne spomine so obujali: France MLAKAR, Danilo MLINAR, Janez PRAPROTNIK. France STERLE
in Zdravko ZABUKOVEC.
Zaradi njih lazje predstave sta jih
risala Kozo KOS in Zdravko ZABU·
KOVEC. slikal pa Joze SKERU.
Nad njimi je kot odgovorni in glavni bdel Bozo LEVEC.
Obuditve sta v st rani zmetala Miha
KOZAMERNIK in TONE MULH.
V crke jih je obudila in razmnozila
~ELEZNISKA TISKARNA v Ljubljani.
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NAGRADNI RAZPIS

Za krajsanje zimskih uric ob
no\'oletnih praznikih smo vam
s pet pripravili nagradno kriianko. Ker je ze dolgo nismo imeli
in ker je zelo lahka, pricakujemo rekordno stevilo rcsitev.
In nagrade?
I. nagrada 200 din,
2. nagrada 150 din,

3. nagrada 100 din,
in pet nagrad po 50 din.

ReSitve s pripisom »nagradna
kr.Uanka« posljite urednistvu najkasncjc do vkljucno 20. januarja

BULDOZER.
3. 1. ub 1').30 in 4. I. ob 16. uri -- italijanski western SREBRNO

SEDLO.
4. 1. ob 19.30
5. 1. ob 19.30

8. 1.
10. l.
II. I.
11. I.
12. J.
IS. I.
17. 1.

Pri resevanju vam :i.f"limo nekaj zabave, pri zrebanju pa cimvec srece!

19 I.

, . . . _ . _,

22. l.
24. 1.

25. 1.

-~;_.~
..
., I

~ "!""""'"
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l'oKIAJIUA

I. I. ob 16. u n in 19.30 -- a mcri!'ki fantasticni film SUPERMAN.
2. 1. ob 16. un m 19.30 -- italijanska komedija MOt., IMENOVAN

11:1. I.

.

P~ousu

il i v januarju

1981.

-~

AWTO IIJ

AhUC

26. 1.
29. L
30. L

31. J.

anglcski vohunski film ZADEVA ODESA.
amcriski ljubczcnski rilm ROMANTICNI DO.Z.lVLJAJI CASANOVL.
ob 19.30 - anglcski vojni film NORMA REE.
ob 19.30 in 11. 1. ob 16. uri -- ameriski pus tolovski film MASCEVANJE CLOVEKA PAlKA.
ob 10. uri -- poljski mladinski film LJUBEZEN MORA
lJMRETl.
ob I CJ.30 -- aml!riska komcuija GO SPA, Kl IZGINJA
ob 16. uri in 19.30 -- jugoslovanski vojni film PARTIZANSKA
ESKADRILJA.
ob 19.30 -- jugoslovanski Jjubctenski film DNEVI SANJ.
ob 19.30 in 18 .I ub 16. uri -- ameriSki glasbeni film LASJE.
ob 19.30 -- italijanski .k.riminalni film DOZIVUAJI ZASEB~EGA DETEKTlVA.
ub 19.30 ·- kanadska kriminalka SHERLOK HOLMES IN
JACK RAZPARAC.
o b 1~.30 -- italijanska kriminalka SUMLJIVA LJUBEZEN.
ub 19.30 in 25. 1. ob 16. uri -- ameriSka drama TRF.NUTEK
Z/1. TRENUTKOM.
ob 19.30 -- ameriski lj ub~:zcnski film MOZ, KI JE UUBlL
ZENSKE.
ob 19.30 -- jugoslovanska komcdija DAJ, KAR DAS.
ob 19.30 -- ameriski akcijski film N.EVAREN PRELAZ.
ob 19.30 -- itnlijanska kriminalk.a POSEIJNA POLICIJA PROT!
MAFIJI.
ob 19.30 - italijanska komedija PAR -- NEPAR.

611(0V
GL A~

SESTI BLOSKI TEKI
Prireditelji Bloskih tekov so
se ze kar navadili, da jim jo
vedno zagodc vrcmc, ko pride
cas tekov. Tudi pretekli tcden jc
bilo vidct i tako, saj jc odjuga v
zacetku tedna pobrala zc skoraj
ves sncg. K sreci pa je bilo to
le kratkotrajno in VI. BLOSKI
TEKI so bili v okulj u , kakrsuega si jf:' le zclcti. Sl!vcda bi bilo
se lepsl!, .:;(! bi bil dan hladncjsi in soncen, sa,i bi priSla sc bolj
do izraza lepola zasnezcnih Blok,
pa tudi ,,zamazanih« smuci bi
bilo manj.
V smucinc vseh trch bloskih
tekov sc je v ncdeljo, 21. decembra pognalo 1300 navdusenih tc·
kacev in tek:1-:ic v <>tarusti od
treh do enainsedemdesct let.
Vseh prijavljenih jc bilu cez
dva tisoc, ker pa so bili TEK I

prclu/.cm s fcbruarja na ucCl' ln·
bcr in kcr jc hila to prva vccja
tckaska prircditcv v tcj sc:wm,
vcliko prijavljcnccv na TEKE
ni bi1o.
Kljub tcmu lahko rccemo, da
so VJ. BLOsKJ TEKl uspcli, saj
jc b ilo udclczenccv vee kot lani,
organizacijo tckov pa ~o v glavncm vsi le hvalili.
Omcnimo naj s~ to, da jc tckaccv iz nasc obCinc vsako lcto
vee in da jc moe zaslcditi tcka·
s kc smucinc, ki so jih zarisali
rckrcativci, od Rakeka do Lu·
skc dolinc.
Prihodnji, VII. BLOSKI TEKI,
bodo v nedeljo, 1. fcbruarja 1981
v Nuvi vasi. (;c pa tam snega nc
bo, budo organizaturji poskusali
srcco na rczcrvnih progah pod
Sncznikom.
P. Kovsca

SOLIDARNOST Nl PRAZNA BESEDA
Takoj, k.<? s~o zvcdel!. :ta unicujoci potre.s, ~i jc .prizadej~_l s~J·
scdnjo, pnjateljsko ItahJO, smo se m la dr clam Rucccg..t knza 11
cerkniske obcine vkljucili ,. akcijo Clovck cloveku.
Ucenci 8. razrcda nasc sole smu v Krajcvni s kupnosti .Jozc Pctrovcic Cerknica, ki stcje malo manj kot pet tisoc krajanov, zbirali
denarne prispevkc. Izpred nobenih vrat, na katcra smu potrkali,
nismo odsli praznih rok. Tako smo zbrali stiri milijonc starih
dinarjev.
Upamo. da bo siccr skmmna vsota dcnarja -- kamcncl'k v nwzaiku clovcskc sulidarnusli -- pornagala p;raditi. kar jc kr uta narava
uni6la.

...
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Predsedniki delavskih svetov ocenjujejo • • •
(Nadaljevanje s 6. strani)
Najvecja tezava, ki nas je
spremljala vse leto, pa j e bila,
ker zaradi stabilizacijskih ukrepov nismo smeli poviSati cene
kuhinjam, cene surovin za kuhi·
nje pa so se stalno povecevale.
To se bo poznalo tudi pri zakljucnem racunu, ki ne bo tako
uspesen kot je bil lansko leto.
Za uspeh temeljne organizacije pa bi omenil dvoje: prodrli
smo na tuje triisce s kuhinjami
in otroskimi posteljami in posrecilo se n am je izdelati kuhinje,
ki so bile zelo iskane na nasem
trliScu.
Delavski svet je letos budno
spremljal poslovanje temeljne
organizacije. Imeli smo devet
sej, na katerih je bila udelezba
95 odstotna. Bili smo stalno v
stikih z drugimi organi upravljanja, taka smo skupaj laze resevali tezave, ki so nas trle. Na
sejah so me najbolj motili n ajrazlicnejsi samoupravni sporazumi, ki so b ili skoraj na vsaki
seji. Velikokrat je bilo treba dobra premisliti, da smo jih sprejeli.
Se posebej bi ob tern trenutku
poudaril, da delegati samoupravnih interesnih skupnosti in zbora zdruienega dela premalo sodelujejo z delavskim svetom in
na zbor.ih delavcev. Delavski
svet in delavci bi morali biti
obvesceni, kaj se je sklepalo na
sejah. Ce bi porocali, bi veliko
lazje razpravljali in sklepali na
zborih delavcev. Zato zelim da
bi to v prihodnjem letu bolj
zazivelo, da bi se obcutilo njihova delovanje.
Vsi organi upravljanja z delavskim svetom vred bomo imeli v Ietu, ki je pred nami, veliko
dela. Cakajo nas velike naloge.
Letni plan, pa tudi srednjerocni
sta sprejeta. Treba pa jih bo
uresniciti, zato bo treba vee in
bolje delati, ce hocemo izpolniti
naloge, ki smo si jih zadali.
Za nas je to se bolj pomembno. Novo Ieto zacenjamo tako
rekoc popolnoma na novo z novimi kuhinjami. V prihodnjih letih stabilizacije bodo potrebna
se vecja prizadevanja kot to leta, ki je za nami. Morali bomo
se bolj budno spremljati triisce
in cene, zlasti surovin in repromaterialov. Zadovoljiti pa bomo
morali zlasti kupce s tern, da
zmanjsamo dobavne roke.
Da bi bilo v novem letu vse
tako kot bi radi, Z.elim vsem
Brestovim delavcem, posebno pa
delavcem v nasem kolektivu
srecno in 7"'dovoljno leto 1981.

tudi ukrepal in si prizadeval, da
bi bile posledice Ciom manjse.
Tezave smo resili tako, da smo
delavce druge izmene razporedili v ostale delovne enote, pa tudi v TOZD GABER, kar pa je
tudi dokaz dobrega sodelovanja
z njimi.
Za clane delavskega sveta
moram reei, da se zavedajo svojih dolznos ti. Nobena seja zaradi nesklepenosti ni odpadla. Zelo delavne so tudi v·s e komisije, pa tudi delavska kontrola,
saj se sestaja najmanj enkrat
mesecno. Vsi uspehi, ki smo jih
dosegli v tern letu, pa so plod
v.sega ·k olektiva.
v letu 1981 bi zelel .k olektivu
BRESTA mnogo delovnih uspehov, osebne srece in zdravja.

ti«, so obravnavali organi v zvezi z osebnimi dohodki. Nekaj tezav je bilo tudi pri cisto vsakdanjih, hiSnih in dvorisenih tezavah.

Precej drobnih, pa tudi manj
drobnih vprasanj, tako »za spro-

Tako se odvija delo in odlocanje v organih in na 7Jborih. Cisto sprotnih in ponavljajoeih se

tezav ozkoma nalog pravzaprav
niti omenili nismo - pa najveCkrat niti niso nepomembne.
Kaj naj si zelimo za novo leta?
Miru, sJoge, zdravja in da bi
n e bili brez dela. Vse ostale ovire bomo pa ze kako premagali.
·~·

ZDRAVKO ZABUKOVEC
SKUPNE DEJAVNOSTI
Nase delo v letu 1980 je bilo
dokaj pisano. Prieelo se je kot
obicajno s prepricevanjem posameznikov, naj
prevzarnejo
predsedniske in druge obveznosti. Je ze tako, da so odloeitve
organov vedno bolj pod kritienim oeesom, kar je .prav. Zahteva pa seveda tak nacin vee naporov in doslednosti.
Tudi sicer smo imeli najvec
tezav in ukrepanja na ka<hovskem in v zvezi s tern na orga·
nizacij·skem podrocju. Ugotavljaomo, da nam primanjkuje
strokoV'Dih kadrov za najrazlicnejsa dela. Ce odmislimo nekatere primere osebnih .razlogov, potem so za to v gla:rnem
dvojni razlogi: posameznik1 postavljajo vecje zahteve kot jim
samoupravno moremo (ali hocemo) ugoditi in pa dejstvo, da
smo na dezeli, kjer v svojem :relativno hitrem razvoju nimamo
spremljajocega ka~r~>Vsk~~a. za:
ledja. Tako smo bili pnsllJeru
vcasih tudi nesistematicno »krpa:ti luknje« in tako resevati nenadoma nastala vprasanja z delnimi -spremembami razvida del
oziroma nalog in z zadevam.i., ki
se na take spremembe vezejo.
Posebno pozornost je delavski svet .I etos posvetil resevanju
vprasanj s podroeja -stanovanj-skega gospodarstva. Z nekaterimi svojimi odlocitvami je
posegel v dodeljevanje stan<?"
vanj skih posojil in stanovanJ.
Prav tako smo se z organi Skupnih dejavnosti vkljuciii v n ekatere akcije za napredek na podrocju ckuzbenega standarda (letovanja, regresi ...).
Na podrocju samoupravnega
urejanja oziroma odlocanja velja omeniti, da smo izpeljali postopek za sprejem !Dovega sta·tuta Skupnih dejavnosti in za
odloeitve v zvezi s planskimi dokumenti za obdobje 1981- 1985.

FRANC KRASEVEC - TOZD
ZAGALNICA STARI TRG

v letu 1980 smo v nasi temeljni orga:nizaciji uspesno poslovali. To pa ne pomeni, da nismo imeli teza'V, s katerimi smo
se srecevali vse leto.
Najveeje tezave so z pomanjkanjem hlodovine, kar ima za
posledico enoizmensko obratovanj e na zagi in s tern tudi
manjsi dohodek. Enake tezave
je imel tudi oddelek Kartonaza
z obeasnim pomanjkanjem lepenke.
Delavski svet je ta vprasanja
redno spremljal, temu u strezno

dela - izven BRESTA. V mislih
imam na primer drUZ.beni dogovor o osnovah kadrovske politike v obcini Cerknica ter samoupravni S>porazum 0 stipendiranju v obcini Cerknica.

Delavski svet je odlocal tudi o
samoUJpravnih aktih, ki urejajo razmerja, usklajena z drugimi organizacijami zdrul.enega

Zima tudi na mostu ob Cerkni skem jezeru

Sindikati v minulem letu
Novo izvoljena konferenca osnovnih organizacij Brestovih sindikatov je svoje delo prevzela v
zelo neugodni gospodarski stuaciji, ki ni kazala obetov za iz.
boljsanje. Zato so se morali predvsem s temi vprasanji spoprijeti vsi odgovorni delavci Bresta,
pa tudi druzbenopolitiene organi
zacije.
Stanje je bilo izjemno resno,
se posebej na podrocju p rodaje
iverk, kjer je prodajna cena ko
maj pokrivala stroske lepila in
surovin, vse ostale str oske pa so
m orali pokrivati kupci s kompenzacijami. Vsa ta gibanja so
pripeljala Brest do tega, ko motraj nismo mogli ukreniti nicesar
vee. Vsa ta vprasanja smo zato
obravnavali na skupni seji s
predsednikom republiskega sveta
sindikatov Vinkom Hafnerjem,
ki je za nase tezave pokazal dokajsne razumevanje.
Ze takoj na zacetku mandata
smo se spoprijeli tudi z razresevanjem vprasanj o prehodu na
enoten sistem nagrajevanja po
delu, kar se vlece ze nekaj let.
Po nadrobnih analizah in primerjavah starega sistema z novim
je bilo pred kratkim na sestanku
predsednikov osnovnih organizacij in direktorjev temeljnih organizacij dogovorjeno, da v prih odnjem letu pridemo na enoten sistem.
V ta namen je b ila ustanovlje
na posebna komisija, ki bo mo
rala uskladiti zah teve posameznih
temeljnih organizacij in obenem
prilagoditi metodologijo oziroma
k riterije za delitev nasim razmeram. Komisija ze dela; upajmo,
da bo uspesna.
Ze dalj casa, lahko recem, d~
ze kar od snovanja Bres ta, se
vlece vprasanje letovanja nasih
delavcev. Resujemo ga na vs~
mogoce nacine. :Z:e v marcu smo
se dogovorili, da nabavimo vee
prikolic za kampiranje. Kljub velikim financnim tezavam so pri·
kolice ze nabavljene; nabaviti je
treba le se opremo zanje. Gledc
na vsa dosedanja prizadevanja in

uspehe sodimo, da bomo v njih
letovali ze prihodnje leta.
Poleg tega pa se dogovarjamo
tudi za najem vee sob v dijaskern
domu v Portorozu po izjemno
ugodni ceni. Pogoj je le sofinan·
ciranje dokonene izgradnje doma.
Z obcinskega sindikalnega sYeta smo dobili pobudo, naj bi v
Cerknici zgradili centralni obrat
drui:bene prehrane, kjer bi bilo
mofuo dobiti poleg malice tudi
kosilo in vecerjo. Glede nato, da
ima Brest druzbeno p rehrano
(malice) dobra organizirano, so
bile razprave na Brestu dokaj
mlacne. Menimo pa, da kot mer ila za standard ne smemo jemati zgolj tople malice, temvec

je treba zlasti delavcem, ki bivajo v nasem kraju samo zacasno.
nuditi tudi kaj vee. Mogoee je
bil eden od vzrokov .za mlacnost
v razpravah tudi premalo nadrobno izdelano oziroma preslabo pripravljeno gradivo. Upajmo, da
akcija ne bo zamrla in bo n a
koncu le uspela.
Letos smo v oktobru organizirali tudi obisk grobnice tovarisa
Tita. Obisk je zelo lepo uspel,
saj se ga je udelezilo nad stiristo
Brestovcev.
Dela v prihodnejm letu ne bo
manjkalo. Treba bo opraviti se
nekatere naloge, ki jih letos ni::mo uspeli, prav gotovo pa so
pred nami tudi nove.
F. Mele m i.

Mlade je premalo cutiti
Leto se izteka in za to je prav,
da ocenimo tudi delovanje, prizadevanja in tezave, s katerimi
so se srecavale osnovne organizacije zveze socialisticne mladine v Brestovih temeljnih organizacijah .
v zaeetku leta je bil na pobudo
mladih iz Tapetnistva sklican sestanek vseh predstavnikov osnovn ih organizacij, s Cim er je spct
zazivel koordinacijski svet mladine na Brestu. Tako smo laze

resevali skupna vprasanja in pri
pravljali skupne aktivnosti. Prav
tako je koordinacijski svet povezoval Brestove osnovne organizacije z drugimi osnovnimi organi
zacijami v SOZD Slovenijales.
V vseh temeljnih organizacijah
so mladi imeli volilne programske konference, na katerih so
izvolili vodstvo in si zastavili
programe za delo v letu 1980. Zastavljene naloge pa niso bile
(Konec na 8. strani)

DELO DRUZBENO-POLITICNIH ORGANIZACIJ
V tej stevilki smo zeleli oceniti tudi delo druibeno-politicnih
organizacij ua Brestu. Prispevke smo dobili o delu sindikata in
mladine, zal pa ne zveze komunistov. To je nekje razumljivo, ne
pa opravicljivo. Ocitno namrec je, da se osnovne organizacije vse
prevec zapirajo za svoje zidove, da se njihovo delo premalo k aie
navzven tudi v obcinski konferenci in da se Brestovi komunisti
letos niso sestali niti enkrat na skupnem sestanku ob re~evanju
skupnih - Brestovih vprallanj, ki jib prav letos gotovo ni bilo
malo.
Ob taksnih dejstvih je bilo vsekakor tezko najti nekoga, kl bi
celovito informiral o delu Brestovih komunistov; prav gotovo pa
se bo treba prihodnje Ieto resno pogovoriti tudi o organiziranosti
ter o metodah in oblikah dela komunistov na Brestu.

-

~~'
~

•

--~-

- -

-

••

J

-

.

'

-·

--

-

-

-

---

-~

-

-

- -- -- -

-

•

-

~

- -

,. __

•

•= -

_

_ _

zo

_,_,___._.,.,=

- -•

------

-

-~

-

---·---~-

-

-

-

-

Kramljan ja ob novem letu • • •
.. .

Takole na prelomu starega leta z novim prav radi pokramljamo s sodelavci in blimjimi o vsem mogocem: kaj smo poceli v
starem Ietu, koliko uspehov in tezav nam je prineslo, kaj so poceli drugi, kako smo gospodarili, kaj se je dogajalo v nasi druibi
in v svetu, kaj nam bo prinesla prihodnost, pa se o cern ...
Delcek tega smo poskusili zajeti tudi v nase glasilo.
Zato so se cclani uredniskega odbora odlocili, da z nekaterimi
nasimi delavci sprosceno in nevezano pokramljajo o teh in drugih
zadevah ter razgovore zapisejo.
Ana TURK Martinjak

TOZD MASIVA

Mislim, da je kljub tezavarn v
zacetku leta, ko je bilo precej
zalog in srno irneli obcutek, da
bo manj dela in seveda tudi
manjsi osebni dohodki, v drugi
polovici leta slo na bolje. Stori!nost deJa je vecj a, toda osebni do·
hodki so se vedno nizki.
Stabilizacija - ta pojem se sc
ni uveljavil v neposrednem zivljenju toliko kot je pornernben.
Ne bi se smelo vse zaceti in kor,cati pri delavcu v proizvodnji.
ternvec naj vsak prispeva svoj
clelez, da se cirn prej izkopljemo
iz sedanjih tezav.
V prihodnjem letu bo treb-:t
se vee delati in potrpeti v tak;;nih pogojih dela, ceprav si vsi.
v nasi tovarni zelirno boljsih delovnih pogojev in trdnih , dolgorocnih proizvodnih programov.
Kot dolgoletna clanica kolcktiva pa sem prepricana, da im:t
Brest vse pogoje za prihodnji
razvoj.

saj je bilo povprasevanje po na·
sih izdelkih vecje od proizvodnih
zmogljivosti.
Kljub dosezenim uspehom p.'1
ne moremo rnimo nekaterih d~i
stev, ki so vplivala, da rezultati
niso bili se boljsi. Tezave smo
imeli z veckrat podraz~nimi re·
promateriali, z rezilnim orodjem
in ne nazadnje, tudi z ukinitvijo
dosedanjega programa kuhinj ter
uvedbo novega programa.
Tudi za prihodnje leto scm zaskrbljen predvsem zaradi neredne dobave materialov, iztrose~1e
strojne oprerne, ki jc v kratkem
ne bomo mogli zamcnj:-.ti, konc
no pa so vprasljive turJ.i visok~
cene novih kuhinj glede na kupno moe potrosnikov.
C:eprav smo v tezki gospodarski situaciji, upam, da bomo z
vecjo delovno prizadevnostjo to
ol.ldobje le prebrodili.
Novoletne praznike bom kakor
vecina nasih delavcev docak<J!.
doma v krogu druzine ob telcvi·
zorju.

Na koncu zelim vsem delavcem

na Gabru in vsemu kolektivu
Franc HACE
TOZD GABER

analitik

v

Za nami spet ostaja eno leto
nasega dela, truda in prizadevanj
za uresnicitev nacrtov, ki srno jill
sprejeli v zacetku leta.
Na kratko bi deja!, da sem z
uspehi zadovoljen. Upam, da bodo letos ostale v sldadiScih ze:o
majhne zaloge nase proizvodnje,

BRESTA srecno, zdravo in uspesno novo leto.

ker je teden dni kasneje pogorela tovarna, del danasnje TOZD
pohistvo.
casi po pozaru so bili tezki. Delali smo, kot pravi rek, >>od zore
do mraka«, tudi ob nedeljah, prostih sobot pa takrat tako in talco
se ni bilo. Po obnovi sem delal v
mehanicni delavnici, vrnes p :.t
sem odsluzil vojaski rok. V de·
lavnici sern ostal vse do lew
1979, ko sem bil premescen k

montazi tovame ognjeodpornih
plosc, sedaj pa delam kot skla·
diScnik rezervnih delov.
Naloge, ki sem jih doslej opravljal, so bile zelo raznolike, pa
tudi sedanje delo je po svoje Z:l·
nimivo.
v nasi temeljni organizaciji
sem predsednik izvrsnega odbora
osnovne sindikalne organizacije.
Nacrtov za prihodnje leto je veliko in upam, da born vse zamiSlj eno tudi uresniCil.
Prosti cas? Tega skorajda ni·
mam. kolikor pa gaze imam, ga
najraje prezivim v krogu svojc
druzine.
V prihaja.iocem novem letu ze·
lim uredniStvu, pa tudi vsem
drugim delavcem delovne organizacije obilo osebnega zadovoljstva in uspehov pri delu in doma
.N asi temeljni organizadii pa 7eIim uspesen razvoj in Cim vecjo
prodajo izdelkov.

(Nadaljevanje s 7. strani)
opravljene v celoti, se vee, v nekaterih temeljnih organizacijah
mladih skoraj ni bilo cutiti.
Vzrokov za neaktivnost mladih
je bilo vee: od nezanimanja mladih pa do nedelavnosti predsed
nika ali predsedstva. Vendar pa
so bile nekatere osnovne organizacije zelo delavne, saj so tri med
najboljsimi v tekmovanju, ki ga
je organiziral koordinacijski S\'et
mladine SOZD Slovenijales. Po·
leg tega je koordinacijski svet
Bresta dobil priznanje, ki ga podeljuje najbolj delavnim osnovnim organizacijam za dan mladosti obCinska konferenca.
Med drugim so mladi na Erestu sodelovali pri razpravah in
sprejemanju tromesecnih in polletnih obracunov, samoupravnib
sporazumov in podobnih aktov.
Organizirali so sprejem zvezne
stafete mladosti in sodelovali na
stevilnih sportnih tekmovanjill.
V nekaterih temeljnih organiza·
cijah so bile delovne akcije, vee
mladincev pa se j e udelezilo
akcije nistra 80«. Na podrocju

Vojko DOBRIN skladi.Scnik
repromateriala v TOZD Mineralka
Prvic sem priSe! na Brest leta
1959 kot vajenec strojno kljucavnicarske smeri. Datum mi ie
ostal se posebno v spominu zat~>.

splosne Ijudske obrambe in dru:lbene samozascite so m ladi sodelovali pri sestavi obrarnbnih nn·
crtov in se vkljucili v alccijo >>ni:
nas ne sme presenetiti«.
Se vedno pa je bilo premalo
cutiti mlade v samoupravni;1
organih. Premalo so se trudili za
izboljsanje produktivnosti deJa,
discipline, zmanjsanje o:isotnosti
z dela in podobno. Zato bodo te
naloge na prvem mestu v delovanju mladine v prihodnjem lelu.
Nenehno bomo morali bitl
usmerjeni k problemom mladih
delavcev, k vecji moznosti za
vkljucevanje mladih delavcev v
samoupravljanje. Odgovorni smo.
da skrbimo za ustvarjanje tak .
snih pogojev, ki bodo omogociii.
da bo Cimvec m ladih v organih
upravljanja in v delegacijah, s Cimer bi resnicno zagotovili uveljavljanje posamicnih in skupnih interesov mladih delavcev.
Naj na koncu za:lelim v imenu
vseh mladih delovnim ljudem
Eresta srecno, zdravo in pri delt...
uspehov polno novo leto.
B. Bajc

je, ce pobiramo prazne kro:lnike po mizah, ker je to znamenje,
da kuhamo za vse in da so vsi
zadovoljni.
Ob novem letu zelim, da bi se
v Jugoslaviji v prihodnjem letu
izkopali iz tezav, in da bi mir v
svetu, ceravno je zdaj okrnjen,
se vedno trajal.
Kako ocenjuje iztekajoce s~
leto in kaksna so pricakovanja v
naslednjem, smo poprasali sei<rctarja osnovne organizacije Zveze
I·.omunistov in vodj:J zag.: na
JELKI GVIDA SVETA.
»lzteka se leto, polno negotovosti in hitrih preobratov. Ko ugotavljamo, da nacrtovane pro·
iz.vodnje na zagi ne bomo dosegli,
pa nas veseli ugotovitev, da bo
proizvodnja pohistva letni nacrt
obcutno presegla.
Pomanjkanje hlodovine po·..-zroca nasi proizvodnji vsako leto
vee tezav. JELKA dobiva vso hlodovino iz zasebnega sektorja.
Vsem pa nam je znano, da posek
lesa v zasebnem sektorju mnogo
zaostaja za nacrtovanim in taKo
dobimo vsako leto manj hlodovine. To pomanjb.nje skusamo
nadomestiti z odkupom hlodovi·
ne listavcev v drugih republikah.
Cene te hlodovine pa naraSC:ajo
mnogo hitreje kot cene zaganega
lesa.
s prodajo zaganega lesa v tern
letu ni bilo te:lav. v zadnjem casu pa se na zunanjem trgu ze
srecujerno z mocno konkurenco
in je ze obcutiti pritisk na znizevanic cen.
Glede delovnih pogojev na zag!
moram ugotoviti, da so izredr:o
slabi in da to veckrat pozabljamo
pri vrednotenju dela.

Marija LEVEC, glavna kuharica
v TOZD ZAGALNICA Stari trg

Mlade je premalo cutiti
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Letos so bile splosno znane teiave s preskrbo, posebno zivil in
mesa. SlabSa oskrba nam je res
povzrocala preglavice, ker pa
imamo v Brestu dobro organizirano preskrbo hrane, nam to
ni povzrocalo prevelikih tezav.
Resda smo morali spreminjati
jedilnike in je bil zaradi tega tudi kaksen ocitek, toda v glavnem mislim, da so bili delavci
s h rano zadovoljni. Moram reCi, da sem tudi v svojim delorn
in
sodelavkami
zadovoljna.
Imamo tudi take pogoje za delo v kuhinji, da se da kar dobro
delati.
Kolikor slisim in kolikor mi
povedo tudi drugi delavci, ki se
hranijo pri nas, so s hrano zadovoljni. Vsak pravi, da imamo
najboljso restavracijo na Erestu. Najvecje zadovoljstvo mi

Ko ugotavljamo, da bomo lelo
1980 uspesno zakljucili, pa nc
smerno pozabiti, da tudi leto
1981 ne bo lahko. Splosnemu prizadevanju za stabilizacijo bomo
morali tudi mi primakniti svoj
delez in sicer predvsem z vecjo
delovno prizadevnostjo, z boljso
organizacijo in usmerjenostjo v
izvoz.
Srednjerocni program predvideva, naj bi se JELKA v nasled·
njem srednjerocnem obdobju usmerila v nadaljnjo predelavo
ognjeodpornih plosc. Mislim pa,
da je potrebno za tako usmeritev
temeljito prouciti vse stvari, do
ne b i izpeljali nalozbe, ki ne b::>
dala rezultatov.
Z delovanjcm druzbeno-politi-:nih organizacij v letu 1980 ne morerno biti zadovoljni. Sindikalna
organizacija je mnogo bolj delavna kot je bila v preteklosti, za
druge organizacije pa tega ne mo·
remo trditi. Ugotavljamo, da j c
v osnovni organizaciji zveze Komunistov vkljucenih premalo n~c
sih delavcev in da se mladinska
organizacija nikakor ne more or·
ganizirati tako, da bi delovala.
Prihodnje leto nas caka ogrom·
no nalog in od nas vseh je odvisno, kako jih bomo izpolnili.

ganizaciji, osebni dohodki, ki se
ji zdijo v primerjavi z rezijskimJ
sluzbami premajhni.
Moti jo tudi to, da norme
rastejo brez kakrsnih vecjih teh·
noloskih izboljsav in to, da mora
pogosto m enjavati dela. Tako
mora vsak delavec znati oprav·
ljati vsa dela, veckrat pa se zgodi,
da ravno tezka fizicna dela, ki se
v primerjavi z lazjimi, vendar za·
htevnejsimi deli, enako ocenj ena,
vedno opravljajo le delavci, ki
t.clesno to zmorejo, zasluzek p<'
je na koncu isti ali pa celo vecji
za lazja deJa.
Sama meni, da bi se dalo veliko
stvari se izboljsati. Na vprasanjc,
ali se ji zdi, da smo se letos do
volj stabilizacijsko obnasali, jc
odgovorila pritrdilno in da je to
cutiti na vseh podrocjih.
Potrdila je tudi, da je bilo v
prcteklem letu v tapetniStvu si·
cer cutiti nekatere spremembe,
predvsem pri izboljsanju delovnih pogojev, vendar se ji zdi, da
je zaradi prostorske s tiske v nasi temeljni organizacij i tezko pri·
cakovati kaj vee.
Ob izteku starega leta in zacct
ku novega se navadno najraje spo·
minjamo samo veselih trenutkov
Toda Mari bo ostalo letosnje leto
v zalostnem spominu. Mocno Stll
jo prizadeli sestrina smrt in
smrt tovarisa Tita.
Na koncu razgovora si je zaze·
le la v naslednj ih letih predvscm
zdravja in srece v druzini. Enako
zeli vsern sodelavcem.
Delovni organizaciji pa zeli
Cimvecjo produktivnost in seveda
tu~i prodajo izdelkov, v svetu pa
mtr.
Z:J. novoletno kramljanje sem
zaprosila Ivanko BRANCELJ, ld
je zc dvajset let glavna delavka
na formatni krozni zali Gabiani
v II. strojni - TOZD POHISTVO
Z delom je zadovoljna, saj v
odclelku opravlja zelo zahtevno
delo. J ezijo jo majhne serije il ·
delk~v. ker se za pripravljanje
stroja porabi prevec casa in sc
zato malo naredi. Poudarila jc
tudi, da bi morali posvetiti ve..:
pozornosti nabavi rezervnih delov za stroje, k er so ti zvecinc
stari in izrabljeni, pa jih je treb:t
za nemoteno delo redno obnavljati. Kar zadeva discipline, meni.
d~ o njej samo razpravljamo, vidmh rezultatov pa ni. Ne odobrava
pa vedenja in odnos mladih do
nadrejenih in starejsih delavcev.
Na vprasanje, kaj si zeli v pr ihodnjem letu, je odgovori!a:
>>V prihodnjem letu si zelim,
da bi koncno le presli na eno ~
ten sistem nagrajevanja. Morali
pa bi bolje ovrednotiti fizicno de lo, da bi preprecili odhajanje iz
ncposredne proizvodnje v rezijo.«

Mi pa ji zazelimo se veliko delovnih uspehov in veliko osebne
srece.

TOZD TAPET-

MIRO MLINAR, referent v TOZD
Prodaja

Mara KOS si je zadnji trenu·
te k vzela cas za razgovor.
Na vprasanje, ali je na svojem
delovnem mestu zadovoljna, je
odgovorila, da je bila v tern letu
veckrat nezadovoljna kot pa z:1
clovoljna. Vzroki za slaco voljo
so tudi pri njej, tako kot pri ve·
c ini dclavcev v nasi temeljni or

- Kako ocenjujete preteklo
leto?
Occnjujem ga kot eno tezjih,
leto, v kaLerem smo izgubili
osebnost, ki je Jugoslaviji veliko
pomenila.
V tem letu so nas pestila pomanjkanja nekaterih osnovnih
izdelkov in materialov, pa tudi
(Konec na 9. strani)

Mar<>. KOS NisTVO
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Novoletna kramljanja
(Nadaljevanje z 8. strani)
cene in zivljenjski stroski so na·
rascali hitreje kot je bilo nacrtovano in kot smo si zeleli.
Trlisce je bilo nenasitno in pro·
izvodnja ga · ni mogla dohajati.
Tudi svetovne razmere so se po·
slabSale, zariSca so se odpirala
eno za drugim, skratka, leto, kakrsnega si clovek ne zeli. Edino,
kar bi bilo va:lno ·poudariti: le·
tos smo dokazali marsikomu, da
tudi naprej ostajamo trdno na
nasi poti - poti samoupravne·
ga socializma in neodvisnosti.
- Stabilizacija?
Menim, da za tiste organizaci·
je in posameznike, ki so se obnasali kot dobri gospodarji, stabilizacija ne pomeni prikrajsanje, ampak priznanje in zaupanje, da je taksen odnos do upravljanja z drufbenimi sredstvi pravilen. Za tiste druge, ki jih je

zal vee, pa je stabilizacija po·
menila pravo streznitev.
Ziveti na racun drugega je izkoriScevalsko in neposteno, zato
menim, da je treba stabilizacijska prizadevanja podpreti na
vseh ravneh in to ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji.
- Kaj si obetate v naslednjem letu?
Ce bi se pesniSko izrazil, bi
rekel da pricakujem »trd« boj
za obstanek, vendar pod besedo
»trd« mislim na fair in posteno
igro, kjer se moramo zavedati,
da smo vsi clani te skupnosti in
sredstva, ki so narn dana v upo-
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Ko sva bila s stricem Matijo za
trenutek sama pred hiso, sem
vendarle vprasala. Menda je cuti!,
kaj se dogaja v meni. Zacudeno in
dobrohotno me je pogledal in po·
vedal, da so se zadnje dni ze dvakrat
oglasili. Vee pa ni rekel, ker je te·
daj pristopila gospodinja in mi dala velik kos kruha. Vzela sem ga
in se zahvalila. Potem so prisli
pred hiso se drugi clan! druzine,
ki so pravkar koncali z delom in
sedli na klop. Pokazali so mi se
gredo ob cebeljnjaku, ki je bila
polna disecih in negovanih roz.
Malo nad cebelnjakom je hi! kozo·
lee, takoj za njim nad potjo pa se
je ze zacenjal gozd.
Vsa sem hila napeta in nestrpna, ker se je z vsakim trenutkom
hlizal cas, ko bo treba domov; ob
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HELENA MARKUP - prevajalka v nabavni sluzbi Skupnih
dejavnosti
Ker sem vecni optimist, se
vedno nagi:bam k misli, da se
navsezadnje vse uredi. Sprijaz·n im se s stanjem, kakrsno je in
si reeem, da bi bilo lahko se
slabse. Tezavam se ne umikam,
temvec se z njimi spopadam in
jih skusam kar najbolje resiti.
Tezave pa so bile in bodo. Bile
so v preskrbi, pa naj bo v proizvodnji, ali kje drugje, ko ni
bilo praska in olja. To smo prebrodili in zase lahko recem, da
sem vedno dobre volje in se drfi.m pregovora: za dezjem vedno pride sonce.
Silvestrovala born v Ljubljani, kjer born - kot ze pet let
nazaj varovala vnuoko.
Prihodnje leto grem v pokoj
in ne born vee tako obremenjena, pa ceprav sem v sluZ:bo rada vedno hodila. Da ·pa ne bi bil
prehod tako bolec, se born malce ukvarjala s p rosveto, pa tudi
z obcasnim honorarnim delom.
Ker se poslavljam zelim kolektivu BREST A veli:ko srece in
u speha v prihodnjem letu.
Novoletne pogovore so pripravili clani uredniskega odbora

V partizane
Vsa druzina je bila doma. Gospodar Matija je sedel na klopi pred
hiso in kadil cigaro, gospodinja je
imela opravka v mlinu, drugi pa so
prehirali sadje za ceheljnjakom.
Pogovarjali smo se o vsakdanjih
stvareh, o delu, vremenu in o podohnem. Vprasanje, ali vedo kaj o
partizanih, mi kar ni moglo z jezi·
ka, ceprav je v meni vse trepetalo
od nestrpnosti.

I

~

rabo, kar se da smortno uporabiti.
Pricakujem in mocno si zelim,
da bi ustvarili nase ze zastavljene cilje in tako prispevali k
uspehu nase sirse skupnosti.
Pricakujern tudi vee proznosti
v sodelovanju med nasimi terneljnimi organizacijami, ker je
tudi to eden izmed pomembnih
dejavnikov za lazje doseganje
zastavljenih ciljev.

TONCKA DROBNIC

(Nadaljevanje in lmnec)

.

sedmih je hila namrec policijska
ura.
Tedaj sta iz gozda po poti od
kozolca sem prisla dva partizana,
oba Grahovca, moja sovascana
Matevzkov Stane in Petrov Joze.
Nisem mogla verjeti. Pomela sem
si oci, ce me ne varajo. Stisnili
smo si roke. Prvi je spregovoril
Stane: nKaj si tukaj?«
nDa,« sem dahnila in ga gledala.
Takoj zatem je rekel: »Zvecer
lahko pridemo pote, tako kot smo
se dogovorili zadnjic. Oh desetih
cakaj nad hiso pri horovcih!«
nBom,« sem hlastnila . . . Stane
mi je moral se enkrat zagotoviti,
da prav gotovo pridejo na dogovor·
jeno mesto, sele nato sem verjela,
da ie to res. Vprasal me je se, kako je pri nas doma. Tako kot vedno .. .
Od veselja sem hila vsa iz sebe.
V trenutku se je vse spremenilo.
Ne vern, ali sem se kaj poslovila
ali ne. Hitela sem po poti navzgor
do ceste kot da se mi noge ne do.
tikajo tal. V ovinku na Kovacnici je
po cesti prisel nasproti moski; ne·
mara ie hil kdo z Blocic. Od silnega tihega veselja, ki sem ga cutila
v sehi, ko sem dobila zvezo s partizan!, hi rada storila kaj dohrega
karkoli.

-
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Bogatitev likovne kulture
MEDNARODNA RAZSTAVA

Leta 1974 sta drustvo Exlibris
Sloveniae in revija Pionir pripravila a:kcijo »Otroski ekslibris«.
Iz veHkega kupa malih grafikekslibrisov je zirija izbrala najboljse. Te so pokazali na razs tavi, prvic v salonu pohistva
tovarne Brest, ki je bila pokroviteljica akcije. Potem je razstava potovala po mnogih slovenskill krajih.
Zara di uspeha leta 1974 in velikega zanimanja med otroci za
ekslibris je bila leta 1978 podobna akcija, to pot v jugoslovanskem merilu. Zopet so otroci izdelali veliko ekslibrisov in
zopet je razstava potovala p o
Sloveniji.
Sedaj pa so drustvo Exlibris
Sloveniae,
revija
Pionir in

osnovna sola Komenda Moste
znova pozvali otroke, naj izdclajo eksliibrise. To pot poziv ni
bil poslan samo jugoslovanskim
otrokom, ampak sirom pa svetu. Veliko racunajo tudi na sodelovanje otrok nasih izseljencev in dela vcev na zacasnem delu v tujini. Otroci morajo do
srede leta 1981 poslati eksHbri·
se, ·p otem pa bo zirija izbrala
najboljse. Iz njih bo pripravljena razstava, ki bo prvic pokaza.
na na osnovni soli Komenda
Moste. Potem bodo ekslibrisi
potovali po Sloveniji.
!deja, ki se je zacela pred sestimi leti s sodelovanjem Bre·
sta, je torej pognala globoke
korenine. Nova akcija za mednarodno razstavo otroskih ekslibrisov bo ponesla glas o graficnih sposobnostih slovenskih
in jugoslovans·k ih otrok dalec
po svetu. S tern bodo slisali tudi imc Brest, kot ime pokrovite·

lja prve take razstave. Sicer ime
Brest med ljubitelji ekslibrisa
po svetu ni neznano, saj so dohili kataloge z razstave otroskih
ekslibrisov iz leta 1974 vs i udelezenci
mednarodnega
ekslibris kongresa na Bledu.
Otroci imajo ekslibris posebno radi. Privlacijo jih graficne
tehnike, v katerih je ekslibris
izdelan, obenem pa vidijo v ekslibrisu prakticno uporabnost,
saj je to listek, ki ga nalepimo
na notranjo stran sprednjih
knjiZnih platnic. Ker mora biti
na ekslibrisu napisano ime lastnika, ekslibris v knjigi torej pove, cigava je knjiga. Verno pa,
da so mnogi otroci ob akcijah
leta 1974 in 1978 lepi.Ji v knjige
ekslibrise s svojim imenom.
Zeleti je samo, da bi tudi pri
mednarodni razstavi otroskih
ekslibri•s ov sodelovalo cimvec
notranj.skih otrok.
R. Pavlovec

Ko je ta moski prisel mimo, s em
mu dala, kar sem imela v rokah,
kos kruha, kos dobrega kruha.
In z sem odhitela po cesti naprej. Ura se je hlizala sedmi. Malo
pred vasjo sem zavila po hliznj!ci
prek njiv. Se nekaj minut, pa bern
dom<J. Ko sem sla mimo hisice na
koncu vasi, je pred njo sedel starejsi moz, Pelanov Miha. »Strickou
smo mu rekli. Bil je .p csten in samotarski clovek. Vedno sem mu
zaupala. Vedel je, da hom prej ali
slej odsla v partizane.
»Kaj delate, stricko?u sem ga
ogovorila.
Kot bi se vzdramil iz zamisljeno·
stl, se je vzravnal in zazrl vame.
Nekaj casa me je mole~ gledal.
Natanko sem vedela, da ve, kaj na·
meravam· storiti danes. Se je molcal in me meril z ocmi. Zatem je
zamisljeno rekel: »Pa res mislis iti
v partizane?u Oha ~va molcala.
tez trenutek je zavzdlhnil: »Ves,
skoda te je !u
Nisem odgovorila, le roko sem
mu dala in krepko stisnila njegovo
zuli::tvo desnico. nZdravi ostanite,
stricko in na svidenje!« Nato sem
stekla.
Doma sem se lotila hisnih del
kot navadno, kajti nlhce ni s mel
niti posumiti, da hom ta vecer odsla v partizane. Med delom sem
skrivaj znasala svoje stvarl iz hise in jih na hliznji njivi poskrila v
koruzo.
Kolikor holj se je bllzal cas od·
hoda, toliko holj se je v meni stopnjevala cudna napetost, ki je do·
slej se nisem ohcutila. tutila sem

znoj; kaplje mrzlega potu so mi
stale na celu. Kaj podohnega se z
mano se nikdar ni dogajalo ... Ne·
kaj se je trgalo v meni, trgalo neustavljivo in dokoncno. Nekaj je
odpadalo od mene, odpadalo za
zmeraj. Spoznanje, da poslej z do.
mom in svojci nimam vee skup·
nih poti. Morda se tudi nikdar vee
ne bomo videli.
Se sem si dala opravka v sobi.
Dohre pol ure sem imela se casa.
Naslonila sem se na predalnik in
strmela v luc, ki je stala na njem.
Luc je dolgocasno ohletavala
drohna vesca. Predalnik je hil pokrit z vezenim prtom, ki je hil moje
rocno delo. Vezla sem ga oh zim·
skih dneh in vecerih. Zamisljeno
sem zrla v vezenje, v pisan vzorec
in drohne cipke, kot da hi iz njih
hotela prehrati, koliko svetlih dekliskih sanj in misli se je spletlo
oh tihem vezenju, oh tern prijetnem delu.
Potem sem oblekla jopico. Goj·
zerje sem nesla v rokah; vse dru·
go je bilo ze zunaj. Hitro sem sto·
pila cez hisni prag in pri jezu ne·
slisno zavila cez hrv in naprej pod
razsvetljenim kuhinjskim oknom.
S previdnimi koraki sem stopala
po travi in trepetala, ali me ne ho
kdo opazil. Zgrahili hi me . . • Na
koncu njive pri veliki cesnjl sem
opazila, da tece domaca macka za
menoj. Dohrikala se mi je okrog
nog. Pohozala sem jo, nato pa se
pognala v gric k horovcem. Tam
sem se splazila v leskov grm, tako da sem hila popolnoma zakrita.
Na vse stranl sem napeto prislus·
kovala. Vse je hilo tiho . . .

Na poti, ki pelje nad njivami ob
vznozju Spicke, je nekaj zasumelo,
potem pa je bilo cutiti tihe korake
po travi. In res! Na poseki se je
pokazala znana postava, za njo se
druga, se tretja ...
Stekla sem k njim. Nekdo je
vprasal: nSi ti, Toncka.« »Da!« sem
dahnila.
Brez hesed smo se vsi po vrsti
ohjeli. V teh krepkih stiskih je hi·
lo povedano vse, hesed ni .bilo tre.
ha. Prisli so Stane, Vrbc lvo, An·
drej Zahukovec, Zalka, Dragica, Jo.
ze, Torno. Sami partizani.
»No, zdaj si pa nasa!« so reldi.
Povedala sem jim, da imam na njivi med koruzo se skrite svoje stva.
ri. Sli smo ponje. Potem smo se
zvrstili v kratko kolono in odsli po
stezi nad njivami Podgricniki, mi·
mo pokopalisca, cez cesto proti
Krizni gori.
To noc sem postala partizanka
in zame se je zacelo novo zivlje.
nje.
Pravzaprav v vsem tern ni bilo
nic nenavadnega. Ni mi hilo tezko,
privaditi se novemu. okolju, zivljenju v gozdu na prostem, nevarnostim in hojem.
Kaksen teden za tern smo se
partizani s Krizne gore ·in iz drugih krajev sesli v gozdovih pod
Sneznikom, hlizu Bahne police.
Tam je hil v Otrohovcu ustanovljen Loski odred. Dodeljena sem
hila v prvo ceto prvega hataljona.
Velika zelja .se mi je izpolnila. V
krvavih dneh okupacije sem stopi·
Ia na pot hoja za svohodo, za bolj·
se in srecnejse zivljenje,. . . '.

OTROSKIH EKSLIBRISOV
NADALJEVANJE AKCIJE, KI
SE JE ZACELA V CERKNICI
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Sportni portreti

Graficni list cerkni§ke ucenke Spelce Knez

6. GRAFICNI BIENALE JUGOSLOVANSKIH
OTROK
Takscn je naslov obsirnega, likovno bogatega in obce clovesko
obcutenega izbora otroskih graficnih listov, ki smo si jih ogledali
sredi novembra v Kostanjevici na Krki.
Zacetki bienala otroske grafike v Kostanjevici segajo dobro desetletje nazaj in ni slucaj, da je bil ravno v Kostanjevici na Krki.
Kostanjevica je likovno sredisce s castitijivo tradicijo starega cistercianskega samostana. V njegovih prostorih so bogate galerije
srednjeveske dediscine in obsiren izbor velikih mojstrov sodobneg_a ~lovenske.&a likovnega ustv~rjanja : Bozidarja Jakca, Toneta KralJa m domacma Franceta Gonupa. V Lamutovem salonu si redno
sledijo likovne razstave.
Zun~.j samostana, v enkratnem okolju najstarejsega mesta na
DolenJskem, nas preseneti edinstvena galerija v naravi z vee kot
sto lesenimi kipi, ki so jih v okviru kiparskega simpozija Forma
viva ustvarili sodobni kiparji z vsega sveta.

V tern okolju in vzdusju je v sako drugo leto graficni bienale
Jugoslavije. Tudi nasim otrokom uspe, da ob izredru konkurenCl lZ VSe Jugoslavije in Ob Strogih merilih zirije ze vee
let zapored razstavljajo.
o~roske grafi~e.

Tako je bil tudi letos izmed osmih poslanih graficnih listov izbran graficni list ucenke 7. a razreda Spelce K.NEZ. Za izredni
uspeh so dobili diplo~o ucenka, nasa sola ~n likovni pedagog iz
rok cast~.ega predsedruka, uglednega beograJskega grafika Boska
Karanov1ca.
K. Knez

V SPOMIN
Po daljsi in neozdravljivi bolezni smo se v zacetku decembra
poslovili od Franja ZAGARJA.
Rojen leta 1935 v hrvaski vasici
Zbitki se je kmalu odtrgal od domacije ter se odpravil kot dela·
vee iskat boljsega kruha. Ob delu
se je usposobil za elektrikarja.
Ze leta 1961 se je ustalil v Cerk
nici. Bil je eden prvih delavcev ze
ob zacetku obratovanja stare
Iverke, kjer je opravljal razlicne
naloge od delavca, obratovnega
elektrikarja in izmenovodje.
S temi izkusnjami je bil kasne·
je sodelavec doslej najvecje Brestove nalozbe - v izgradnji in
obratovanju nove tovarne ivernib
plosc, kjer mu je bila zaupana
naloga vzdr:Zevanja naprav.
Franja Zagarja bomo po njego·
vern velikem optimizmu in le njemu znacilno segavostjo, s katero
je celo v najteijih trenutkih znal
ustvarjati vedro delovno razpolozenje, ohranili v trajnem spomi·
nu.

Delovna skupnost TOZD Zagalnica sporoca zalostno novico, da
nas je v novembru v svojem 49.
letu starosti po tezki bolezni za
vedno zapustila nasa upokojen-

ka IVANKA RAVsELJ iz ViSevka.
V temeljni organizaciji, v enoti stolarna, je hila zaposlena od
leta 1970 pa do invalidske upokojitve leta 1979.
Vsi, ki smo jo poznali, jo homo ohranili v spominu kot vestno in dobro sodelavko.
Delovni kolektiv
TOZD Zagalnica Stari trg

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije Brest Cerknica,
n.sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.

Tokrat vam predstavljamo
FRANCA KANDAl<ETA iz vasi
Dane
Rojen je bil 10. marca 1928. v
Danah, zaposlen je v Kovinoplastiki Loz, doma pa se ukvarja
tudi s kmetijstvom.
Kaksna je bila vasa sportna
pot?
Leta 1947 sem prvic nastopil
na smucarskem tekaskem tekmovanju, ki ga je tedaj organiziral TVD PAkTIZAN Loska
dolina. Tekel sem na preprostih
smuceh z jermenom, z leskovimi palicami, seveda brez maz,
in zmagal.
Odsel sem v vojsko v Radovljico, kjer sem od Toneta Dolenca spoznal osnove mazanja
in tekmovanja. Po izbirnih tekmah sem se uvrstil na vsearmadno prvenstvo, ki je bilo na
J ahorini. Tam sem bil sesti v
kon.kurenci najboljsih jugoslovanskih smucarskih tekacev. Leta 1950 sem bil deveti na mednarodnem tekmovanju v Planici,
leta 1951 pa slovenski prvak.
S treningi in tekmovanji sem
nadaljeval tudi po prihodu iz
vojske. Poleg vseh domaCih tekmovanj sem se kot clan drlavne
reprezentance udelezil tudi tekmovanj v Avstriji, Italiji, Zahod·
ni Nemciji, Svedski in Finski.

Najvecji
mednarodni
uspeh
sem po mojem mnenju dosegel
leta 1954 na svetovnem prvenstvu v Falunu na Svedskem,
kjer sem bil za Hlebanjo najbolje uvrscen Jugoslovan.
Leta 1956 pa sem zaradi bo·
lezni v druZini prenehal tekmovati.
Kako si se pocutil kot drlav.
ni reprezentant?
V drzavni reprezentanci sem
se kot Notranjec med Gorenjci
vedno pocutil malo odrinjen.
Smucke sem si moral mazati
sam, ker so ostali skrivali, kako
si mazejo. Pri mazanju pa mi je
zelo pomagal izdelovalec maz
Istenic, ki mi je maze dal zasto.nj, da sem jih preizkusal.
Kaj mislite o sedanjih razmerah v smucanju?
Sedaj so razmere mnogo boljse kot so bile. Jaz sem si poti
na tekmovanje placeval sam,
maze kupoval sam in treniral
sam. Sedaj pa imajo mladi vse
momosti za trening pod strokovnim vodstvom, dobijo ustrezno opremo in imajo moznosti,
da se udelezijo mnogih tekmovanj.
Teki na smuceh so postali zelo mnozicni in s koraj ni nedelje, da ne bi bilo kaksnega tekmovanja. K mnozicnosti je
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0 POSLOVNI POLITIKI V LETU 1971

Kot je znano, so uveljavljene dolocene omejitve (restrikcije) predvsem kar zadeva cene, omejitve denar.nih sredstev, omejitve uvoza, ne·
stimulativen izvoz itd ., zaradi cesar so celotno gospodarstvo in tudi
banke postale skoraj popolnoma nesposobne, placevati blago ali storitve v medsebojnem prometu. Ce tudi pravi·lno ocenjujemo, da imajo
ti ukrep i za cilj umiritev neskladnosti med proizvodnjo in potrosnjo in
da bi v taka umirjenem polozaju izdelali stabilizacijske ukrepe za prihodnjo etapo gospodarskega razvoja v ddavi, je vendar dejstvo, da nihce
v gospodarstvu niti malo ne ve, do kaksnih sprememb bo vse prislo v
okviru programa stabilizacije.
PRED PLANOM ZA PRIHODNJE LETO
Na podrocju oblikovanja proizvodov imamo izdelan nov program dnev·
nih sob, Tamara, Polono, Barbaro, sklenjena pa je tudi pogodba o po·
slovnem sodel·ovanju s svedskim arhitektom Kai Larsenom pri oblikovanju novih dnevnih sob in sedeznih garnitur za domace in tuje trzisce.
Nasa toliksna prizadevanja na podrocju oblikovanja proizvooov so torej
posledice rezultatov razi·skovanja trzisca, zlasti pa zadnjih stabilizacijskih
ukrepov na podrocju potrosnje.
SEMINAR ZA DOPISNIKE
Razveseljivo je, da se je seminarja udelezilo trinajst mlajsih dopisni·
kov, pogresali pa smo nekatere stalne dopisnike nasega glasila. Kaze,
da se bomo dogovorili za nadaljevanje in dopolnitev tega seminarja v
prvih mesecih 1971. leta.
~OTREBA

PO VEC:JEM IZVOZU
Da se .ne bi ponovila situacija iz letosnjega leta, smo naso komer·
cialno aktivnost usmerili na zahodnoevropska trzisca. Vse do letos izvoz
v Zahodno Nemcijo za nas -ni bil zanimiv. Cene, ki smo jih dosegali na
tem trziscu, so bile tako nizke, da se nam prodaja ni izplacala.
Po revalvaciji marke in dodatni petodstotni premi·ji pa so se pojavile
moznosti za vkljucevanje v to trzisce.
USPEH TUDI NA POLJSKEM
Prav je, da Brest svoje prodajne prijeme uveljavlja tudi na takih
podrocjih, ki doslej zanj iz razumljivih razlogov niso hila zani miva. Vzhod
bo z ·redno placilno sposobnostjo postal zanimivejsi tudi zategadelj, ker
bo mogoce tja plasirati nas standardni program dnevnih sob in jedilnic
v vecjih kolicinah, kar za konvertibilni zahod ne moremo trditi.

Urej11 uradnl!ikl odbor: Marta DRAGOLI¢,
Vande HACE, Ana KOGEJ, Bozo LEVEC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton
OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRie,
Bano SKERU, Franc TURK, Irena ZEM·
UAK in Viktor .tNIDAR!ll¢. Foto: Joie
!lkrlj.

HITREJE ODPRAVLJATI
Nas skladiscni prostor je prav gotovo dovolj velik, seveda pa bi
morali. biti izdelki vskladisceni nacrtno in strokovno. Vecji red v skladiscih bi omogocil hitrejso in doslednejso odpremo, po drugi strani pa tudi
~itrejse nakla~anje . Zaradi nereda, ki je trenutno v skladiscih gotovih
1zdelkov, sedaj nakfadajO kamione tri do Stiri ure in vee.

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.

APOLO (iz novoletne zabavne priloge)

Glatllo sodl med prolzvode lz 1. tofke
prvega odstavka 36. i!lana zakona o obdav·
l:anju prolzvodov In storltav v promotu, za
kataro •• no pllli:ujo temoljnl diiVak od
promata proizvodov (mnen)a aakretarlata :ra
lnforml11111jo lzwrinaga avata SR 51..-.lja,
st. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1974)

_ V d~bi , ko_ so se. produkt~vne sile taka nesluteno razvile, da delajo
ze _tud1 vse zensk_e 1n otroc1 po tamalem po 16 ur na dan , je izbira
~ecJa . Od vsak~anJlh. poslovnih porazov utrujeni samoupravljalci so v noceh brez spanJa vaiJBJO .po Aleksandrah, Klavdijah, Patricijah, Barbarah,
Monikah, vzhodnjasko usmerjeni po Tamarah, domacijsko zavedni po PoJonah ... vsak po svojem okusu pac.

mnogo pripomogla tudi oprema, saj sem jaz denimo v zacetku
tekmoval z lesenimi
smucmi in leskovimi palicami,
poglejte pa tekmovalce in njihovo opremo na kaksni mnozicni prireditvi sedaj!
Kaj je sport v sirsem smislu?
Sport je za vsakogar zelo
zd£av, pa naj bo clovek mlad ali
star. Orodna telovadba in smucanje povecujeta odpornost cloveskega organizma za vse vrste
naporov. Zato vsakemu cloveku
priporocam sport, vendar je vse
potrebno delati z veseljem.
Koga predlagate za predstavitev v naslednji stevilki?
Slavka Bergleza, nekdanjega
telovadca in odlicnega organizatorja.
B . skerlj

VELESLALOM
NA SLIVNICI
14. decembra ~0 marljivi clar.:
smucarskega lduba iz Cerknicc·
pripravili zadnje rekreacijsko te·
kmovanje v tern letu. Sami ga
imenujejo l>kriterij prvega snc·
ga«. Na zasnezeni in zamegljeni
Slivnici se je zbralo nad lOU udelezencev rekreacijskega veleslalo·
rna v vseh kategorijah.
Zmagovalci v posameznih kate..
Cicibani
1. Klancar Tomaz, 32,00
Cicibanke
1. Zabukovec Olga, 1,18,00
Pionirji
1. Turk Matjaz, 1.00,00
Pionirke
1. Smrdu Nena, 1.00,20
Ml. mladinci
1. Virant Pavel, 1.28,00
Ml. mladinke
1. Kocevar Anita, 1.16,20
St. mladinci
1. Sega Roman, 56,00
St. mladinke
1. Sega Mojca, 1.13,80
Ciani
1. Jakopin Boris, 52,30
Clanice
1. Debevc Metoda, 1.18 00
Veterani
'
1. Sega Vasja, 57,20
NASI UPOKOJENCI
Novembra letos je odsla v po·
koj nasa dolgoletna sodelavka
LjUDMILA INTIHAR iz Nadle·
ska.
v nasi temeljni organizaciji se
je zaposlila 1. 3. 1965. V pokoj
je odsla z opravljanja del in nalog »pakiranje izdelkoV« iz delovne enote stolarna.
Istocasno se je iz delovnega
kolektiva poslovila se ena dolgoletna sodelavka - veteranka nase temeljne organizacije ANTONIJA LAVRIC iz Markovca. V
nasi organizaciji se je zaposlila
ze v avgustu 1955.leta sprva kot
delavka v tedanji zabojarni, v
pokoj pa je odsla z delovnega
mesta »ciscenje v proizvodnji« v
oddelku stolarna.
Delovni kolektiv se jima za·
hvaljuje za njuno dolgoletno marljivo delo in jima zeli se mno·
go zdravih in srecnih let.
Delovni kolektiv
TOZD Zagalnica Stari trg

