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TEMElJNI POGOJ ZA VISJE OSEBNE DOHODKE

Januarja letos je bil podpisan dogovor (podpisniki: sindil.:at, izvrSni svet, gospod.a rska zbornica) o uresnicevanju druibene usmeritve
razporejanja dohodka v letu 1983. Dogovor opredeljuje glavna izhodisca in podrobna merila za uspesnost poslovanja, ki so jib organizacije zdrufenega dela dolzne uporabljati pri razpcrejanju cohodka
oziroma oblikovanju sredstev za bruto osebne dohodlte ter skupno
porabo delavcev.
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V tern sestavku opozarjamo na
poglavitna rnerila, na podlagi ka.
terih ocenjujemo mozno rast
mase bruto osebnih dohcdkov v
okviru delovne organizacije za
leto 1983 ter glede na dohodek in
njegovo delitev, kot jo nacrtujemo v letnem planu.
Dru.Zbeni dogovor doloca, da
mora biti gibanje osebnih dohod.
kov v skladu s tern dogovorom
opredeljeno ze v planskih aktih
za leta 1983. To pomeni, da morajo biti ze nacrtovani osebni.

dohodld usklajeni z nacrt.ovanimi rezultati poslovanja.
Krsenje dru.Zbener:a dogovora
je sankcionirai•o s predvldenim
vracanjem oziroma pocacunavanjem morebiti pre·•ec izplaeanih
sredstev za osebne dohodke. Pri
izvajanju dogovora bodo s podatki oziroma z nadzorom in z
izvajanjem sklepov sodelovale
ustanove z ustreznih podrocij
(Narodna banka, samoupravna
interesna skupnost za el:onomske odnose s tujmo, sluiba druz.
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Poletni delovni cas je tudi pri nas povzrocil precej razprav. Vecjih
pretresljajev pa vendar ni blio.
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benega knjigovodstva, izvrsni
sveti ob&skih skupscin). Kot
ena izmed zagotovitev za izvajanjenje dogovora je predviden
celo ukrep druibenega varstva
druibene Iastnine.
OD CESA JE ODVISNA RAST
OSEBNIH DOHODKOV
Osnovno izhodgce za oblikovanje bruto mase osebnih dohodkov delavcev v Ietu 1983 je gibanje (rast) dohodka v prlmerjavi
z letom 1982. V celoti morajo
osebni dohodki (rnasa sredstev)
rasti za 35 odstotkov pocasneje
od rasti dohodka.
Konkretno rast osebnih dohodkov opredeljujejo posamezna
merlla, na osnovi katerih pa se
rnasa osebnih dohodkov ne sme
poveeati cez visino, ki jo dovoljuje osnovno izhodilice (35-odstotno zaostajanje osebnih dohodkov za rastjo dohodka).
Ta merila so predvsem:
- produktivnost dela (za vsak
odstotek fizlcnega povecanja proizvodnje se sme povecati masa
sredstev za osebne dohodke za
najvec en odstotek),
- ekonomicnost poslovanja (za
vsak odstotek povecanja ekonomicnosti sme porasti masa sredstev za osebne dohodke za najvec
en odstotek),
- rentabilnost
uporabljenih
poslovnih sredstev (za vsak odstotek povecanja rentabilnosti
sme porasti masa osebnih do.
hodkov za najvec en odstotek),
- pospesevanje konvertibilnega izvoza v smislu deviznih prilivov (za vsak odstotek deleia
konvertibilnega deviznega priliva
v celotnem prihodku se masa
sredstev za osebne dohodke poveca za najvec 0,2 odstotka ob
dolocenih dodatnih pogojih, kot
je na primer 3-odstotni minimalni delez izvoza v celotnem prihodku).
Posebej je v dogovoru opredeljeno gibanje mase osebnih do.
hodkov ob izgubah in mase
osebnih dohodkov za delovne
skupnosti. Ce bomo poslovali z
izgubo, se homo morall ravnati
po doloCilih zakona o sanaciji,
izplaeevanje visjih osebnih dohodkov pa bo momo Ie ob poglobljeni oceni gospodarjenja teh
organizacij v zboru zdruienega
dela. Delovne skupnosti (skupne
dejavnosti) pa oblikujejo maso
osebnih dohodkov odvisno od iz.
polnjevanja dogovorjenega programa dela, od prispevka k
ustvarjanju dohodka temeljnih
organizacij.
Dogovor dovoljuje, da se temeljne organizacije se naprej
odlocijo, ali bodo spremljale gi-
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Nas politiCni sistem socialisticne samoupravne demokracije
ne more ziveti, ce Ijudje v njern molce, pa tudi enotnosti v moleanju ne potrebujemo. V sredstvih mnoiicnega komuniciranja
se vedno ni dovolj pravega boja mnenj in konstruktivne kritike.
Ce se te vrste politicne aktivnosti ne bodo stalno razvijale v kar
najvecji razsemosti, bo sistem socialisticnega samoupravljanja
izgubljal svoje Zivljenjske tokove. Cemu bi se bali pripravljenosti za zacenjanje polem.ik? Za to ni razlogov. Nasprotno, odloeno moramo razvijati zavest o javni, konstruktivni kritiki in
dialogu kot pogoju za nadaljnjo demokratizacijo razvoja socia.
listicnega samoupravljanja.
S 6. seje CK ZKJ

banje rnase osebnih dohodkov in
sredstev skupne porabe po posameznih temeljnih organizacijah
ali na ravni delovne organizacije
ali SOZD.
Posebej je treba opozoriti tudi
na doloello, da bodo delavci v
letu 1983 odlocali o povecanju
osebnih dohodkov po merilih
svojih samoupravnih splosnih
aktov sele takrat, ko bodo ugotovili, da so dosegli boljse delovne in poslovne rezultate.
KAJ PRICAKUJEMO NA BRESTU
Ob upostevanju opisanih glavnih zahtev dogovora in dejstva,
da so temeljne organizacije Bresta ze doslej dogovorjene za
skupno nacrtovanje in spremljanje gibanja sredstev za osebne
dohodke ter na podlagi opredelitev letnega plana ugotavljamo
naslednje:
1. nacrtovana rast dohodka za
Ieto 1983 je 23 odstotkov,
2. nacrtovana dovoljcna rast
osebnih dohodkov ob upostevanju 35-odstotnega zaostajanja
osebnih dohodkov za rastjo dohodka je 15 odstotkov,
3. ocena momega povecanja
osebnega dohodka ob upostevanju drugih merll je 11 do 15 odstotkov.
Te prlmerjave se uporabljajo
za vse Jeto 1982. To poudarjamo
zato, ker smo v zadnjih dveh mesecih leta ob prehodu na sistern
VZD poveeali maso osebnih dohodkov za okrog 10 odstotkov.
Dogovor doloea, da se pravilnost obracunov akontacij osebnih dohodkov glede na dosefene
rezultate opravlja ob periodicnih
obracunih, koncni obracun pa ob
zakljucnem racunu. Dokler ne
bodo mani rezultati posloVa1lja
za prvi periodicni obracun, se
lahko izplaea mesecna akontacija
osebnega dohodka v visini:
- lzplaCanih povpreCnih mesecnih akontacij bruto osebnih
dohodkov za leto 1982 (dvanajstina osebnih dohodkov za leto
1982), ali
- izplaeane akontacije bruto
osebnih dohodkov v decembru
1982 (z upostevanjem stevlla ur).
Prl tern poudarjamo, da je povprecje akontacije v decembru
za okrog 11 odstotkov viSje od
povpreeja v letu 1982.
Znano je, da so se Brestovi samoupravni organi odlocili:

- spremljati osebne dohodke
in spostovati dogovor na ravni
delovne organizacije, kar pomeni, da laije premagujemo vecja
nihanja v dohodku in s tern tudi
v osebnih dohodkih posameznih
temeljnih organizacij;
- da bomo zacasno (do prvega periodicnega obracuna) izplaeevali v Ietu 1983 osebne dohodke na podlagi ugodnejsega meseca decembra 1982.
To pomeni, da do periodicnega
obracuna nasi bruto osebni dohodki v masi (masa je izracunana na podlagi ur, kar pomeni, da
se pri manjsem stevilu opravljenih ur nasproti decernbru 1982
ustrezno prllagaja tudi masa
osebnih dohodkov TOZD) ne
smejo biti visji od decembrskih.
OSEBNI DOHODKI IN NOVI
SISTEM NAGRAJEVANJA
Doslej semzapisal,kaj zahtevajo
od nas druZbeni dogovori in kaj
sklepi samoupravnih organov. In
kaj se dogaja v neposredni praksi na Brestu?
Predvsem m01·am poudariti,
da smo ob koncu leta 1982 uspesno pre!lli na nov sistem vrednotenja del in nalog (VZD), ki je
koncno poenotil razlicne metodologije nagrajevanja v Brestu. Seveda je najpomembnejse, da smo
z novim sistemom dall pomembnejse mesto ustvarjalnemu in fi.
zienemu delu na raeun prehodne
stagnacije oziroma zaostajanja
osebnih dohodkov na podrocju
administrativno-tehnicnih del.
lzplacila osebnih dohodkov v
obdobju novega sistema (november 1982-februar 1983) dolm.zujejo, da se tern postavljenim ciljem novega sistema vedno bolj
priblliujemo (zaradi manj bolecega prehoda na novi sistem se
nekaterlm delavcev, ki bi imeli
z novim sistemorn niije osebne
dohodke, dodaja del osebnega
dohodka).
VZD temelji na najniZjem meseenem neto osebnem dohodku
(182 ur) v mesku 7.390 dinarjev
in na razmerju med najviSjim
osebnim dohodkom in najniZjim
4,5 : 1. Letos se v skladu z na5im
sporazumom o oblikovanju dohodka in osebnih dohodkov zagotavlja najniZji osebni dohodek
(pri 182 urah in 100-odstotnem
doseganju normati~ov) v mesku
8.800 din (65 odstotkov povprec(Konec na 2. strani)
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USTVARIMO

VPLIV USPEsNOSTI POSLOVANJA 'fEi\ll~L,t-.t£ uRGANILACIJE
S sprejetjem sistema VZD je
bila na Hrestu uveljavljena tudi
metodologija
za spremljanje
uspelinosti poslovanja temeljruh
organizacij. Po tej metodologiji
ugotavljamo izkljucno uspelinost
posamezne temeljne organizacije
in s tern seveda rnozno viSino
akontativne mase osebnih dohodkov v temeljni organizaciji po
posameznih mesecih. Merila, ki
tvorijo metodologijo in ld vplivajo na osebne dohodke do plus
oziroma minus 7,5 odstotka (skupaj 15 odstotkov, kot je doloceno
v naliem samoupravnem sporazumu), sestavljajo:
- dosezena prolzvodnja nasproti nacrtovani z letnim pianom,
- doseieni dohodek nasproti
nacrtovanemu,
- dosezeni dohodek, primerjan z dohodkom preteklega leta
(kumulativno),
- doseien delez izvoza v celotnem prihodku, in sicer izvoza
na konvertibilni trg.
Gre za merila, ki so tudi v
druibi opredeljena kot osnove za
vecje osehne dohodke. Z metodologijo torej analiticno, z upostevanjem vplivov na oblikovnn je
sredstev za osebne dohodke, izracunavamo zgornjo mejo mome
mase osebnih dohodkov glede na
ustvarjeni dohodek.
Gre za neke vrste limit, s katerim med meseci ugotavlja;no
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(Nadaljevanje s 1. strani)
nega neto mesecnega osehnega
dohodka slovenskega gospodarstva za prvih devet mcseccv ieta
1982).
V februarju smo konkretno oh
tej predpostavki dosegli najvecje
razmerje okrog 3,7: 1. To pomeni, da se razmerje nasproti opredeljenemu dejansko zniiuje. To
pa prav gotovo ni dohro. Ne zaradi najniijega osehnega dohodka, ampak predvsem zaradi uravnilovskih smeri, ki pa so lahko
izredno nevarne za nagrajevanje
po delu in predvsem pri motivaciji posameznikov, ki morajo bistveneje vplivati na rezultate poslovanja (na primer ustvarjalno
delo).
Seveda se takoj zastavlja vprasanje, zakaj so nase sta1·tne osnove osebnih dohodkov relativno
nizke (7.390 din najnl.Zji izhodiscni osebni dohodek). Odgovor je
povezan z naliimi rezultati poslovanja. Gre za celovitost vprasanj,
ki pomenijo :Ze povsem drugo
temo. Nesporno pa velja, da na
ta gihanja pomembno vpliva tudi
povecan izvoz in z njim povezana
slahlia dohodkovnost. Zaosi.:ajanje osebnih t::ohodkov za gospodarstvom pa je nasploh znacilnost lesne industrlje v zadnjih
letih.

\

viliino akontativne mase osebni!l
dohodkov posameznih temeljnih
organizacij glede na dosezene rezultate posl.ovanja. Veckrat sem
poudaril hesedo »akontativno«,
kar pomeni, da je ob ugodnih rezultatih poslovanja (na primer
pri zakljucnem racunu ali celo
periodiCnih obracunih) momo
sredstva za osebne dohodke tudi
popravljati.
0 NORMIRANJU IN OSEBNIH
DOHODKIH

Glede na dosedanjo prakso se
je izkazalo, da je rnetodologija
postavljena dovolj realno in rekel bi, da so ta merila prej blaga
kot ostra, kar nam dokazuje primerjava o!lebnih dohodkov z dosdenimi rezultati poslovanja v
letu 1983.
Veckrat sern ze slisal dilemo
okrog rnetodologije, povezano z
doseganjem normativov v posameznih temeljnih organizacijah.
Resnicno povezuje metodologija
uspesnost pcslova;.! ja z moznostjo doseganja normativov po posarneznih terneljnih organizacijah
najvec do indeksa 110. To pomeni, da temeljna organizacija kot
celota lahko povprecno preseze
normative najvec za 10 odstotkov.
Ta okvir je postavljen zato, ker
vcljajo tudi za oblikovanje normativov po posameznih terneljnih organizacijah razlicni sistelni
normiranja (prizadevati si moramo se naprcj za oblilwvanje
enotnega sistema ali pa v:;aj vecjega poenotenja po programsko
sorodnih temeljnih orga~'\ci
jah). Predvsem pa moramo poudariti, da ima temeljna organizacija moznost povecati osebne
dohodke se glede na dosezene
rezultate po metodologiji spremljanja dosezenih rezultatov, !~r
zlasti velja za daljse easovno ohdobje.
Prakticen primer je recimo
takle:
- TOZD je v mesecu povprccno presegla normative za 16 ods totkov. Pri non.nativih se ji
najvec prizna 10-odstotno preseganje.
- Rezultati poslovanja so omogocili povecanje mase osebnih
dohodkov se za 7,5 odstotka.
- Zakljucek: osebni dohodki
bi hili izplaeani 17,5 odstotl•a nad
100 odstotki (10% + 7,5 %).
Vendar praksa kaze, da ni vedno tako. Norrnativi so vcasih povprecno presezeni (vprasanje realnosti in lie drugih vprasa!lj, ki
so z normativi povezana), rezultati poslovanja p a so slablli in
takega izplacila osebnlh dohodkov ne dovoljujejo (tudi ce rnctodologije ne bi bilo). Pri tern p a
moram naglasiti tri svoje pripornhe:
1. Normirano delo ima pl·emalo delavcev (vkljucujoc uspesnost
poslovanja); ta ugotovitev velja

Iz TOZD Pohistvo: kooperacija za GABER -

kopalniski program

za proizvodne in za strokovne
delavce in ko postavljamo dileme
o rnetodologiji in v zvezi z njo o
norlniranju, jo postavljamo predvsem tisti drugi - »nenorrnirani« delavci (to je razumljivo,
kajti od doseganja normativov
so odvisni tudi osebni dohodki
»nenormiranih«).
2. Dogovorili smo se za rnetodologijo vrednotenja rezultatov
poslovanja. Doslej tovrstnega sistema nismo imeli in smo morali
vsak mesec osebne dohodke
usklajevati prevec odvisno samo
od proizvodnje. Dogovorili smo
se torej za dolocena merila. Nedvornno le-ta niso popolna. Prav
je, da sisteme se naprej dopolnjujemo, nikakor pa se ne smemo vracati nazaj, na prevec subjektivna usklajevanja osebnih
dohodkov.
3. Teza, da se normativov ne
izplaca presegati, ne ddi. Prvic,
tako preseganje vodi k vecji produktivnosti in k vecjemu dohodku, od katerega je nasploh odvi-

Vecja svoboda tiska terja tudi njegovo vecjo odgovornost.
Casopisi in novinarji niso zgolj kopija druibene resnice. Taklino pojmovanje je prav degradirajoce, kar zadeva tisk. Torej ne
gre za nekaksno vraeanje k cenzuri (ceprav hi pri nas prav gotovo lahko srecali tudi hirokrate, ki si to Z.ele), temvec gre se
v vecji meri za veliko korenitejlie usmerjanje tudi tega podrocja
h glavnim proizvodnim silam in slojern, k interesom, potreham,
gledanjem in dejavnosti zdruienih delavcev, delovnih 1judi in
obcanov, tako da tisk postane njihovo sredstvo in funkcija.
S. 6. seje CK ZKJ

sen polozaj delavca (osebni dohodek, razsirjena reprodukcija
- razvoj, socia1na varnost, skupna poraba in se kaj). Obenem pa
se usklajevanje normativov z rezultati poslovanja za vsalcega
delavca posehej zelo razlicno
odraia. Vzemimo spet prejsnji
primer:
- Temeljna organizacija je povprecno presegla normative za 16
odstotkov. To pomeni, da jib je
potrebno zmanj§ati. (To sicer ni
pravi izraz, kajti ce gre za resnicno preseganje rezultatov, ni
nobenega zmanjsevanja osebnih
dohodkov ne za temeljno organizacijo ne za posameznika!)
- Delavec X, ki je presegel
normo za 30 odstotkov, se vedno
dobi osehni dohodek za 24-od-

stotno preseganje norme (30 odstotkov manj 6 odstotkov).
- Delavec Y, ki je dosegel
normo z 80 odstotki, pa dobi
osebni dohodek za dosezeno (priznano) normo s 74 odstotki (80
odstotkov manj 6 odstotkov).
Za zakljucek lahko poudarim
le lie to, da bomo letosnjo nacrtovano rast osebnih dohodkov od
11 do 15 odstotkov dosegli le ob
polni izpolnitvi letnega plana,
predvsem v smislu rezultatov dohodlca. Vecji porast osehnih
dohodkov pa je odvisen predvsem od preseganja nacrtovanega dohodka. Motivacija torej je,
vprasanje pa je, koliko smo jo
sposobni in pripravljeni izkoristiti.
D. Mlinar

a
UKREPI ZA IZPOLNJEVANJE LETOSNJEGA GOSPODARSKEGA NACRTA
Delavski svet delovne organizacije je na pretekli seji v marcu
obravnaval in sprejel ukrep za izpolnjevanje plana za leto 1983. 2:e
v zacetku omenjenih ukrepov je pojasnjeno, kako smo si s poslovuo
politiko in letnim planom zacrtali nacin poslovanja in glavne cilje.
Ukrepi za izpolnjevanje plana pa posebej opozarjajo oziroma poudar jajo tiste naloge, k i so rned kljucnimi. Zato jib moramo izpolniti
in jim rnoramo ob sicer rednern opravljanju drugih sprotnih del po·
svetiti posebno pozornost, nadzirati njihovo izpolnjevanje in po potrebi dodatno ukrepati.
Ukrepi izhajajo iz trpke ocene
splosnega gospodarskega stanja
in se posebej iz stanja v lesnopredelova]ni industriji in v BRESTU. Zato sistematicno zajemajo
vsa glavna podrocja poslovanja.
Za vsako podroeje je praviloma
najprej doloeen sirsi ukrep, ki
je kasneje dopolnjen s podrobnejliimi, a se vedno pomemhnimi
ukrepi. Te:Z.ko je ocenjevati, kateri izmed sprejetih ukrepov so
pomembnejsi od drugih. Nedvomno gre za celoto, ki ji homo morali podrediti svoje sile.
Ne glede na to pa poizkusimo
nanizati letosnje najznacilnejlie
oziroma kljucne naloge.
ZUNANJETRGOVINSKO
POSLOVANJE V OSPREDJU
Ukrepi na podroeju zunanjetrgovinskega poslovanja zadevajo
izvoz in uvoz ter temeljijo na iz.
rednern pornenu, ki ga ima za
nase gospodarstvo rnednarodna
trgovina. Usrnerjeni so v izboljliavo devizne bilance, kar pome·
ni, da pospe§ujejo izvoz in dajejo uvoz v primerne okvire.
Upostevajo predvsem te:Z.avno
tdno stanje, kakrsno je znacllno
za krizna obdobja (majhne serije, pogojne pogodhe, spremenljivost pogojev, neugodni placilni
roki), obenem pa sedanjo tehnologijo v Brestovih temeljnih organizacijah, ki je ternu veckrat
nasprotna. Zato ukrepi zahtevajo
od nas poveeano dejavnost za
nepretrgano spremljanje omenjenih pogojev in za potrebno
prilagajanje oziroma manevriranje med njimi.
Glede na povedano bomo morali na podrocju izvoza zlasti:
- sprernljati ozirorna dolocati
ohseg proizvodnje za lzvoz po temeljnih organizacijah, po rnesecih, po izdelkih in po posameznih
podrocjih,
- poveeati kooperacijsko poslovanje in vezane posle na klirinskem podrocju,
- organizlrati kar najhitrejsi
nacin izdelave kalkulacij oziroma
dajanja ponudb po poenotenih
k;riterijih,
- doloein novo interno vzpodbujanje izvoza.

Uvozno dejavnost moramo
opravljati dosledno v skladu s
sprejeto poslovno politiko, kar
porneni predvsem uvazati matedale, namenjene proizvodnji za
izvoz. Da bi vsaj omilili devizne
likvidnostne te:Z.ave, moramo izdelati in sproti spremljati financno politiko za podrocje uvoza oziroma zdruievanja v reprodukcijski verigi. Posebna komisija pa bo mesecno usklajevala
financne moinosti s potrebami,
doloeala prednostni vrstni red
uvoza oziroma deviznih placil in
podobno - vse v skladu z dejanskim uresnicevanjem plana.
POSLOVANJE NA DOMACEM
TRGU
Podobno elastienost in vztrajnost zahtevajo tudi ukrepi za
poslovanje na domacem trgu. De.
lovanje nabave usmerjajo ukrepi
v povecano usklajevanje z uvozom zaradi Z.e opisanih zahtev po
zmanjsanju uvoza, po drugi strani pa v povecano povezavo s
prodajnimi sluibami zaradi hitrej§ega prilagajanja nenadnim
odlocitvam, ki jib trg vedno pogosteje narekuje.
Prodaja na domacem trgu mora poleg :Ze ornenjenih spremenljivosti, ki se podobno kot na tujih trgih vedno bolj pojavljajo
tudi na podrocju Jugoslavije,
pripraviti izhodiSca ozh-orna peedloge za dolgoroeno programsko
u smeritev posameznih temeljnih
organizacij in obenern zagotoviti
dolgoroeno sodelovanje z vecjimi
trgovskimi hiSami glede sprejete
programske usmeritve.
Med ukrepi naj omenimo se:
- odprtje prodajaln pohistva
v Splitu in Strumici v prvern letosnjem polletju,
- doloeitev celotnega spleta
ukrepov ob vsakokratni odloeit·
vi o proizvodnji novih izdelkov
(vzorci, propaganda, cene, servis • ..),
- pripravo predloga posebnih
ukrepov za zmanjsanje zalog.
Vsi opisani in drugi ukrepi s
podrocja blagovnega prometa so
seveda namenjeni oziroma izvirajo iz potreb po prilagajanju
proizvodnje trgu. Zato se skozi

njih sporoca proizvodnim temeljnim organizacijam stanje na
trgu in pomenijo eno izmed temeljnih osnov za neposredne
ukrepe v proizvodnji.
Vsaka terneljna organizacija je
zato zadoliena, da v skladu s
sprejeto poslovno politiko in pianom sprejrne ukrepe, ki bodo
zagotavljali izvedbo plana za leto 1983. Posebej so temeljne organizacije zadoliene, da ucinkoviteje spremljajo oziroma se
dr:Zijo kooperacijskih dogovorov
v okviru delovne organizacije.
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FINANCNA POLITIKA IN PLACILNA SPOSOBNOST
K.ar zadeva firianeno politiko,
so v ospredju zlasti naloge za zagotavljanje placilne sposobnosti.
V ta namen je zahtevana izdelava
likvidnostne bilance po temeljnih
organizacijah - po mesecih ter oblikovanj e »Sankcij<< za morebitno prekoracenje zalog. Na
tern osrednjem vprasanju, torej
na zagotavljanju likvidnih sredstev, slonijo vsi drugi ukrepi, kot
so:
- zagotavljanje virov za pokritje manjkajocih sredstev,
- pospe§ena in sprotna izterjava zapadlih terjatev !lorna in
v tujini,
- sprotno ukrepanje ob vprasanjih kurznih razlik, stimulacij
in drugih sprememb v deviznem
financnem poslovanju.
Poseben niz ukrepov zadeva
odpravo pornanjkljivosti, ki jib
je ugotovila inspekcijska sluiba
SDK pri pregledu poslovanja ob
koncu lanskega leta.
RAZVOJNO DELO
Pod posehnim u darom je tudi
razvoj. Zaradi znanih investicijskih (ne)pogojev moramo izdelati celovito analizo o uresnicevanju srednjerocnega plana razvoja in predlagati morebitne
spremembe namena, obsega in
prednosti investicij. Na tako
opravljenih odlocitvah temeljijo
izvedbene razvojne naloge, med
katerimi naj omenimo:
- izdelavo investicijskih programov s tehnicno, tehnolosko in
ekonomsko obdelavo za vsak projekt posebej,
- izvedbo nadaljnjih nalog pri
uresnicevanju sporazuma med ·
JAVORJEM in BRESTOM,
- izpolnjevanje ognjevarnega ·
programa (negor) in razvoja novih proizvodov (strojegradnja,
bivalni objekti .. .).
(Konec na 3. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

Veliki izvozni naCrti
Letosnji Brestovi izvozni nacrti so dokaj veliki. Nacrtujerno narnrec kar za 24 '()dstotkov ipovecati lanski izvoz, ki naj bi letos dosegel
15 milijonov dolarjev. Od tega naj bi bilo okrogiih 13 milijonov dolarjev konvertibilnega izvoza in 2 :milijona dolarjev lclirinskega.
Ob tako nacrtovanern povecanju izvoza in upostevanju razmer, ki so trenutno na svetovnih
trgih, je prav gotovo umestno
vpra5anje: kako doseci tolikSen
izvoz? Da bi dobili odgovor na
zastavljeno vpra8anje, rnorarno
preuciti razmere na svetovnih
trgih, se zlasti tistih, ld so do sedaj veljali za najbolj5e, kar zadeva pi-odajo Brestovih izdelkov.
Z vidika Bresta je ze vrsto let
najpornernbnejsi ameriSki trg, ki
pa v preteklih dveh letih doZivlja
mocno recesijo. Povprasevanje
po izdelldh, ki jib proizvajarno
sedaj, je slabo, kar se posebej
velja za ploskovno pohiStvo. Brestov lanski izvoz na to podrocje
se je zmanjsal pribliZno za polovico, kot pa kafejo trenutni podatki, se bo to zmanjsevanje letos se nadaljevalo.
Driave BliZnjega vzhoda in sevemoafriske dezele, katerih razvoj temelji n a naftnih dolarjih,
bodo letos prav gotovo zmanjsale nakupe pohistva v tujini. ~e
zlasti pa je to pricakovati v letu
1984, ko bo ze cutiti vpliv niZjih
cen nafte, pa tudi vecje stroske
za vojne izdatke teh dezel. V celoti pricakujemo rnanjsi izvoz v
te deiele.
Ostaja nam se dokaj stabilna
Evropa, ki ima sicer svoje tezave, vendar je z vidika trga trenutno dokaj trdna. Takoj pa je
treba ugotoviti, da je Brest prav
na tern trgu najrnanj prisoten.
Da bi lafe prisli do odgovora na
zastavljeno vprasanje v zacetku,
je zanimivo pogledati tudl statisticne podatke o najvecjih uvoznikih pohistva v svetu:
Na prvern rnestu po uvozu pohistva je Zahodna Nemcija s
1.683 milijonov (1980. leto) dolarjev, sledijo Francija, Zdruiene
driave Amerike (Brestov najveCji kupec), Nizozernska, Belgija,
Anglija, Saudska Arabija in tako
naprej.
Ze iz tega kratkega pregleda
lahko ugotovimo, da so Brestov

najvecji kupec lani, Zdruzene
ddave Amerike, sele na tretjem
mestu, Svedska, ki je v Brestu
druga, pa je v svetu sele deseta.
Anglija, ki je v Brestu tretja, je
v svetu sele sesta, pa tudi drugi
Brestovi kupci so vsi dokaj nizko
v svetovni razpredelnici pri nabavah pohiStva.
Ob tern nasem razrnisljanju pa
je tudi zanimivo, da so sorazmerno rnajhnc evropske driave v
svetovni razpredelnici o nabavi
pohistva in s katerirni Brest trenutno nima poslovnih vezi (Nizozernska 4. mesto, Belgija 5., Svica 8., Avstrija 9.), dokaj visoko.
Gornji podatki narn rnorajo
vsekakor biti osnova za nase
usmeritve v letu 1983 in naprej.
Nedvornno bi letos in v prihodnjih letih rnorali kar najbolj
ucinkovito nastopati na vseh sejmih, se zlasti v Evropi in pa v
tistih drlavah in kupcih, ki v
svetovni trgovini s pohistvom
nekaj pomenijo.

Na podrocju avtomatske obrlelave podatkov oziroma evidenc je
predvidena r azsi.ritev terminalske
mreze in zamenjava daljinske
kontrolne enote. Med pomembnejse naloge pa sodijo se priprave projekta za racunalniSko vodenje proizvodnje ter obdelava
projekta za racunalniSko vodenje
proizvodnje ter obdelava projekta glavne knjige s terminali.
UciNKOVITEJ~A

ORGANIZIRANOST
lzhajajoc iz nalog, ki jib je deIavski svet delovne organizacije
opredeUI ze lani, so predvideni
tudi casovno usklajeni ukrepi na
podrocju organiziranosti, zaposlovanja in kadrovske politike. Z
njimi naj bi po temeliti proucitvi
in oceni vnesli vsaj najnujnejse
spremembe v poslovno in samoupravno organiziranost v okviru celotne delovne organizacije.
Glavni cilj je ob ra cionalnosti in
druibeni prirnernosti zagotoviti
ucinkovito funkcionalnost ter povezanost celotnega samoupravnega in operativno-izvedbenega
organizma BRESTA. Pri tem seveda ne smemo pozabiti omeniti
tudi naslednjih nalog:
- analiza o uveljavitvi in ucinkih novega sistema vrednotenja
dela,
- priprava predlogov za do.
grajevanje sistema delitve po
delu, in sicer zlasti meril za
ucinkovitost in uspemost,

..

Dnevna soha iz prograrna MAJA
a

Vse man novosti
SKOPSKI MEDNARODNI SALON POHISTVA »MEBEL 83«
Prva letosnja prireditev, na kateri naj bi pohistvena industrija,
pa tudi nacrtovalci in oblikovalci prikazali, kaj je pricakovati novega za opremo stanovanj in l<aksne so rnoznosti posameznih ze
znanih proizvajalcev, je za nami.

Slovensko pohiStvo vMinsku
Kot je znano, sta se v preteklem letu pobratili sovjetska republika
Belorusija in Slovenija. Namen pobratenja je tesnejse sodelovanje
obeh republik na sportnem, kulturnem, znanstvenem, se zlasti pa na
gospodarskem podrocju.
Med d.rugim je bHa v o kviru sodelovanja obeh republik organizi•r ana razstava slovenskega pohistva, ki jo je pripravil Slovenijales, TOZD 500 - inzeniring in
oprerna. Poleg Mcbla, StiUesa,
Novolesa, LIK Kocevje, Javorja
in drugih je na razstavi sodeloval
tudi Brest z dokaj raznoli-kim
prograrnom izdelkov. Razstavljali
srno
- dnevno sobo iz prograrna
Maja,
- oprerno za hotelske sobe,
tudi iz programa Maj a s sedezno garniture Mojca,

Kako priti do ciljev
(Nadaljevanje z 2. strani)
AVTOMATSKA OBDELAVA PODATKOV

Taksna usmeritev nam bi v
dolgorocnem smislu zagotovila
vecjo pr odajo nasih izdelkov na
tuja trlW~a. Beganja s trga na
trg so glede na trenutna konjukturna gibanja kratkorocne resitve, dolgorocno pa to nima perspektive. Pomernbno pa je tudi,
da upoStevamo in spo~tujerno
vsak trg, ne glede na velikost, ce
nam zagotavlja dolgorocnost izvoznih poslov.
In kaksen je polozaj pri izpolnjevanju letosnjih izvoznih nacrtov? Labko recerno, da je trenutno dober, saj imamo okrog 75
odstotkov let nega plana izvoza
pobistva ze pokritega s pogodbami: v obdelavi pa je se nekaj
ponudb, s katerimi bi pokrili nacrtovani izvoz, seveda ce pride
do podpisa pogodb.
Trenutno Iahko ocenirno, da
borno izvozne nacrte izpolnili,
mogoce celo nekoliko presegli,
ce bodo nase temeljne organizacije norrnalno preskrbljene z repromateriali in ce ne bo priSlo
do kal<snill drugih rnotenj, ki bi
vplivale na obseg proizvodnje.
L. Ule

- analiza prirnernosti kadrovske sestave in izdelava nacrtov
za izobrazevanje,
- spremljanje potreb delovnega procesa v vseh temeljnih
organizacijal1 in v skupnih dejavnostih ter sprotno ukrepanje za
kar najbolj ucinkovito zaposlitev, in sicer: z razporejanjem delavcev med temeljnimi organizacijami na najpotrebnejsa deJa
oziroma naloge, z odlocitvami o
dopustih, z razporejanjem delovnega casa in s podobnimi ukrepi.
Ob koncu so dodani se izvedbeno-nadzorni ukrepi, ki naj zagotovijo, da borno sproti spremljali
izvajanje dogovorjenega.

*
Na koncu ~elja zapisati se tole:
Plan z ukrepi postavlja pred
nas najvec, kar lahko naredirno.
Gre torej za zahtevne in obseme
naloge. Toda skoraj nic ne smemo odstopati, ce se hocemo izvleci iz teiavnega poloiaja. Vsaka pomanjkljivost, vsaka se tako
majhna popustljivost ali brezbriZnost lahko pomeni vrzel, ki
utegne sproziti velike tdave, kot
so nelikvidnost, izguba, pomanjkanje materialov, brezposelnost.
Zato mislim, da je resni.Cno
priSe} eas, ko naj bi se nekollko
rnanj ukvarjali sami s seboj in z
namiSijenimi problemi ter se
drumo Iotili uspe§nega dela. Naj
ta misel ne izzveni kot oguljen
aktivisticni klic, temvec kot ugo.
tovitev o potrebnosti resnega
dela in o usodni povezanosti vseh
nas v skupnern delu.
Z. Zabukovec

- celotno ladijsko kabino iz
Negor p losc,
- predelno steno z 'rati, vse
iz Negor plosc,
- razlicne vrste front za pohistvo v masivni in furnirani izvedbi.
Razstava jc v glavnem mestu
beloruske republike vzbudHa veliJ<.o zanimanja, ceprav je bila zaprtega ti,pa in ni bila namenjena
srrsemu krogu obiskovakev. Poleg vbde b elor uske republike
(predsednika in podpredsednika)
so si razstavo ogledali vsi tisti,
ki kakor koli vplivajo na nakupe
taksnih izdelkov v tujini.
Na razstavi so bili ves cas prisotni predstavni·k i Mebelintorga
z di:rektorjem na celu, -kar je zelo
po?lembno, saj je to podjetje
edmo pooblasceno za uvoz pohistva v Sovjet9ko zvezo.
Razstavo so si ogledali tudi
predstavniki posebnega pooblascenega podjetja za uvoz opreme
za ladjedelnistvo in pooblascenega p odjetja za uvoz polizdelkov, kot so na primer Negor
plosce in podobno. Poleg teh
trgovinskih organizacij so si razstavo ogledali se predstavniki
sovjetsk ega Gosplana, ministrstva medicine, rninistrstva mornarice in mnogi p reds tavnik.i sovjets·k ih , zlasti beloruskih pohistvenih delovnih organizacij.
Vsi nasi izdelki so vzbudili veliko zanimanja, se zlasti NEGOR
izdelki in fronte za pohistvo. Zato lahko ·r acunamo, da bo ta
razstava imela tudi svoje posledice in bomo v Sovjetsko zvezo
prodali prve kolicine Negor .plosc.
Veliike moznosti pa so tudi za
razvoj kooperacij e, kar j e bilo v
razgovorih ve6krat pouda·r jeno.
Tako je <lirektor tovarne p ohis tva, ki s toji v rnestu Kosovo blizu
Bresta ob poljski m eji, predla.gal,
da bi z naroi zeleli navezati tesnejse gospodarsko sodelovanje.
P.rek njih pa bi b il rnogoc razvoj
sodelovanja v celotni beJoruski
.r epubliki.
Kaj bi lahko zakljucili? Razstava in razgovori so pokazali,
da ima Brest rnomosti za p rodajo Negor plosc, za razvoj kooperaci.:je, za prodajo pohistva
pri opremljanju ilOsarneznih obje ktov; moznosti za prodajo pohiStva za siroko potrosnjo ila so
manj se za:radi sorazmerno visokih cen pohiStva za povprecnega
sovjetskega ddavljana.
L. Ule

Skopski salon pohistva in
opreme sicer nirrna taksne tradicije, niti ni tako razsezen kot recimo zagrebski in beograj ski,
vendar pa je lahko zelo dober
barometer za oceno, kaksne so
moznosti za prodajo in kaksen je
olrus pot rosnikov v tern delu
driave.
Skopska prireditev ne zajerna
samo Makedonije, temvec tudi
juino Sr-bijo, celotno Kosovo in
vecji del Crne gore. Vse vee sodelujocih na tern salonu, in sicer
predvsem n ajvecjih in najbolj
znanih proizvajalcev pohistva in
opreme, samo potrjuje, da se je
salon ze uveljavil. Vse zainteresirane so pr~tegnili tudi ustrezni
prodajni u sp ehi, ki na tern p odrocju kljub i-stiro stabilizacijskim raZJrnerarn le nekoliko manj
nihajo in teee poslovanje tod le
nekoliko mirneje.
Brest se je na tej p riredit\'i
predstav~l s standardnim, torej s
komercialnirn programom. Poudarek smo dali seveda sestavljivim prograrnorn; predvsem
smo razstavili p rogram Maja v
vseh moznih inacicah, torej spalnico, samsko oziroma otr<>Sko
sobo in dnevno sobo z ustreznimi
sedeznimi garniturarni Petra in
Mojca v treh blagih. Poleg tega
smo predstavili se program 3 X 3
in Katarino WH v ustreznih sestavih. Od kuhinj smo razstavili
sarno B-12/N v kombinaciji z jedilnico.
Kuhinja je sicer vzbudila precej pozornosti, Yendar zaradi nekaterih poman jkljivosti, ki jib
moramo v p rihodnje odpraviti
pr ej, kot navost ni p risla do
pravega izraza.
. V celoti pa lahko trdim, da je
b1lo za nase pohistvo na tej prireditvi zelo veliko zanirnanja,
vendar pa tudi nekolvko prevec
nezadovoljstva zar adi predolgih
dobavnih rokov in dostave nekornpletiranega pohiStva, kar nikakor ni v prid Bre51tovemu dobremu imenu na tern podrocju.
Kakor vsi drugi sejmi zeli tudi
skopski prireditelj vzpodbujati
proizvajalce poh istva, ar hitekteoblikovalce za cim bolj se, sodobnejse, racionalno in sploh
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ustrezno poh istvo. Zato so uvedli
primerne nagrade v obliki posebnih .priznanj
»ZLATEN
MOST«, »SREBREN MOST« in
>>BRONZANI MOST«, pa tu<li posebne diplorne za dober designe.
Osupljivo in nerazumljivo je,
da letos niso podelili vseh priznanj , ce8 da ni bilo dovolj primernih in torej estetsko in kvalitetno ustreznih modelov, ceprav
je sodelovala veCina priznanih
proizvajalcev pohistva iz Jugoslavije.
Po besedah predstavnika zirije
je opaziti na podrocju oblikavanja premalo zagnanosti, da bi
oblikavalci kljub zaostrenim pogojem za gospodarjenje le po.
iskali tiste oblike pohistva, ki so
sicer i2ldelanc iz domaOih materialov, pa b i le us•trezale nekim
normativom estetike, pa tudi sodobnim stanovanjs.kim razrneram. Tudi organizacije zdruzenega dela naj bi pomagale svoj im
oblikovalcern in jim ·ne glede na
to, da je potrebno varcevati, le
omogocile naJpr edovanje in normalen razvoj.
To ·p oudarj am zato, ker jc
opaziti, da v zadnjil1 dveh Jetih
obcutno pacta stevilo slovenskih
obli-kovalcev, ki b i na taksnih
prired-i:tvah dobivali tovrstna priznanj a (izjema je morda le Stol
Kamnik).
Pri tern nimam v rnislih sarno
in predvsem nagrad, temvec bi se
morali vprasati, kam gresta oblika in kvaliteta nasega pohiStva
in koliko casa bomo se irneli
prednost kot proizvajalci sodobnega, torej ustreznega pohiStva,
v vsej driavi. Vse doslej je namrec bilo ta ko, da je bilo slavensko pohistvo bolj iskano od drugega .
Nas pa kot enega izrned najvecjih proizvajalcev in ponudnikov pohiStva v Jugoslaviji omenjene ug.otovitve opozarjajo, da
se moramo za naslednje sejemske pri<reditve bolje in zlasti kvalitetneje pri'praviti, d a bi obd rzali sloves BREST-POHISTVO na
t isti ravni, ki nam ga ze leta potrosniki in trgovska mreza priznavajo.
F. Turk

Ugotavljamo, da nekateri administrativni ukrepi ekonomske
politike, predvsem na podrocju cen, denarja, emisijske politike,
kreditov in ekonomskih odnosov s tujino, zavirajo proces samoupravnega zdruievanja dela in sredstev in povezovanja organizacij zdruienega dela. V taksnih okoliscinah tudi dohodek ne
deluje dovolj kot motiv in kriterij uCinkovitosti gospodarjenja,
zlasti se prizadevanj za povecanje druibene produktivnosti
dela. Zato niso v celoti izrabljene ekonornske rnomosti in prednosti socialisticnega sarnoupravljanja.
Geza Bacic na 6. seji CK ZKS
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Za zatetek niC kaj obetavno

I

IZPOLNJEVANJE PROIZVODNIH PLANOV PO TEMELJNIH ORGANIZACIJAH
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V prvih dveh letosnjih mesecih nam v Brestovi proizvodnji ne gre
najholje. Nacrtov, ki smo si jih postavili s planom, ne dosegamo.
Tako smo v januarju vrednostno dosegli 7 odstotkov letnega proizvodnega plana. Izpad sicer ni bil velik, vendar pa smo hili s februarjem ze skoraj 4 odstotke pod letno dinamiko. Podobno velja z izpolnjevanjem mesecnih planov proizvodnje. Januarski plan je hil realiziran z 99 odstotki, fehruarski pa samo z 90 odstotki.
To pomeni, da je bila proizvodnja v fehruarju zelo slaba.
Dejstvo je namrec, da so bill ze
mesecni proizvodni plani v februarju v nekaterih temeljnih
organizacijah postavljeni pod
dvanajstino letnega plana. Brestova proizvodnja je hila tako v
prvih dveh mesecih vrednostno
za priblimo 120,000.000 dinarjev
pod dinamiko letnega plana. Za
priblizno 11 odstotkov pa je hila
celo niZja kot v enalcem casu lani. · Najbolj je zaostajala proizvodnja v nasi najvecji temeljni
organizaciji.
Kje so glavni vzroki za tako
velike tdave ze na zacetku leta?
Kako bomo nadomestili dosedanji izpad?
MAJHNE SERIJE
Vsekakor moramo na prvem
mestu omeniti znacilnost letosnjih proizvodnih planov, saj smo
imeli ze v zacetku leta, predvsem
v finalnih temeljnih organizacijah, proizvodnjo zapolnjeno predvsem z izvoznimi izdelki. To pa
ze zaradi cenovnega ucinka pomeni bistveno niZjo vrednost
proizvodnje, kot ce hi izdelovali
izdelke za domaci trg.
Nasi lansirni plani so sestavljeni iz majhnih serij in iz sirokega asortimenta razlicnih elementov. V proizvodnji pohistva
v Cerknici imamo na primer 16
proizvodnih nalogov z 200 razlienimi elementi. Nie bolje ni v
Masivi, kjer imajo v proizvodnji
30 izdelkov. Podobno je v Gabru
in Jelki.
Vsekakor to tehnologiji, prilagojeni za velike serije, povzroca
precej tezav. Tako beleZimo precej izgubljenega casa samo
zaradi pogostega nastavljanja
kljucnih strojev, in s tern objektivno zmanjsujemo fizicni pretok
materiala. Vse vee je delovnih
strojev, ki pomenijo proizvodna
ozka grla.
Znano je, da z lanskim zveznim
odlokom, ki je zaostril pogoje za
uvoz opreme, le-te ne b i m ogll
nabaviti, tudi ce bi imeli sredstva. Izdelki v proizvodnji so v
gla\<nem novi. Zato smo pogosto
zamujall z izdelavo proizvodnotehnicne dokumentacije predvsem
tudi zaradi zelo kratkih dobavnih
rokov. Proizvodnja se je morala
v takih primerih rt!sevati tudi z
improvizacijami pri dokumentaciji, kar pa je za organizirano
industrijsko delo nedopustno.
Izdelki, za katere so osnova
oplemenitene iverke in fumirani
izdelki, poerocajo v nasi proizvodnji neenakomerno obrer.1eni-

Masivna proga v TOZD Pohistvo

tev oddelkov in posameznih sku·
pin strojev. Nujna posledica
tega je manjsi fizicni obseg proizvodnje.
POMANJKLJIVA OSKRBA
Nasa proizvodnja se vedno ni
ustrezno oskrbljena z vsemi po.
trebnimi surovinami in repromateriali. Tudi kvaliteta posameznih
repromaterialov je pogosto spor·
na. Posebno ko gre za uvozne
materiale, pa objektivne okoliscine (zapleteni postopki) onemogocajo krajse nabavne roke.
Na zalost se to dogaja tudi pri
nekaterih domacih dobaviteljih.
Velike tezave smo imeli pri na·
bavi iprena, tapetniskega blaga,
melaninskih folij, ultrapasov,
embalaze, povdinskih materialov, katerih dobave so bile pogojene tudi z deviznim zdruzevanjem.
Posamezni tuji kupci pa so za.
htevali, da so se v njihove izdelke
vgradi tudi uvozne repromateriale. Take repromateriale nabavljamo kot zacasen uvoz.
PREMALO
GOVORE

SPOSTUJEMO DO·

Dobavitelji repromaterialov, ki
so bili hkrati tudi kupci konenih
izdelkov, se najveckrat niso driali
dobavnih rokov. Tako so posredno zavlacevall odpoklice iz.
delkov, nam pa povzrocali precejsnje proizvodne nevsecnosti.
Spreminjati je bilo treba organizacijo proizvodnega zaporedja, povecale so se nam zaloge
nedovrsene proizvodnje, s prekladanjem elementov je pdhajalo do vecjih poskodb, ni bilo
realizacije in podobno.
Posamezne temeljne orga:oizacije imajo velike proizvodne obveznosti, kar zadeva spostovanje
pogodbenih dobavnih rokov v iz.
vozu. Posamezna izvozna narocila, na primer pri kuhinjah,
katerih proizvodnja je biJa predvidena tudi v drugem polletju, bo
treba izdelati ze v prvem. Zato
tece proizvodnja v vee izmenah,
dela se oh prostih sobotah, v
proizvodnji de1ajo tudi reZijski
delavci iz temeljnih organizacij
in skupnih dejavnostl. Podobno
je v temeljnih organizacijah Pohistvo in Jelka.
V proizvodnji izdelkov iz masivnega lesa se soocat.lo s skoraj
n eresljivimi tezavami zaradi premajhnih zmogljivosti za su5enje
lesa. Prav po izdelldh iz masiv·
nega lesa pa je tu<!i v tujini veeje
povpz·asevanje kot po ploskovnem pohiStvu. Premajlme susil·

i

nice nam resno ovirajo vecjo
proizvodnjo takega pohistva in
izpolnjevanje dobavnih rokov.
Nemalokrat ne spostujejo Qb·
veznosti o dobavnih rokih tudi
nasi kooperanti nekaterih polizdelkov. Skoraj vse nase finalne
temeljne m:ganizacije pa so od
kooperacije precej odvisne.
S tem, ko sem nakazal samo
nekatere osnovne in objektivne
vzroke, ki so v zacetku letosnjega leta povzroeili tdave v Brestovi proizvodnji, pa nisem mislii,
da nimamo tudi subjektivnih
slabosti.
Vsekakor so nase slahosti tudi
vplivale na manjso proizvodnjo.
Potruditi se bomo morali, da bo
teh slabosti v prihodnje cim
manj. Naj ob koncu omenim naso oceno, da se bo proizvodnja v
prihodnjih mesecih 1e popravila.
To b i bilo nujno, saj je prav od
izpolnjevanja nasih planov proizvodnje v veliki meri odvisen
uspeh nasega letosnjega gospodarjenja.
D. Mazij

Cene pa kar rastejo
Naortovana rast cen je bila za
lansko leto sprejeta z resolucijo
zveznega :izvr:snega sveta, in sicer
s 15 odstotki. Ker pa je povisanje ce>n lani ze v pTVe>m polletju
preseglo nacrtovanih 15 odstotkov, je bil v zacetku drugega
pohletja sprejet odlok o zamrznitvi cen za vse izdelke, razen
nekaterih izjem: energija, prehrambeni izdelki, nafta in naftni
derivati.
Kljub temu odloku pa so cene
narasca:le na razlicne naCine. Tako ocenjujemo, da ·s o -se cene
lani dvignile za okrog 30 odstotkov (resoluoija 15 odstotkov).
V obdobju po odloku o zamrznitvi so zaceli vsi nasi dobavitelji
uveljavljati potrjene cenike-s kupnosti za cene se pred izidom odloka; pojavJjati SO se zaceli »llOVi« izdelki, izddki po »posebnem
narocilu« in >>posebni obdelavi«
in podobno.
Ti pritiski so se pojavili takoj
po odloku o zamrznitvi, medtem
pa so se letos pojavile nove obli.ke in nacini v zviSevanju cen.
lz.redno Intra rast vrednosti
dolarja je prizadela vso predelovalno industrijo, najbolj pa kemicno. Zaveda1i se moramo, da
je veeina nasih dobaviteljev vezana neposred.no a1i posredno na
uvo2:ene surovine in da ra:st vrednosti dolarja neposredno vpliva
na cene nji:hovih iiZdelkov.
Tako vsak clen v ·reproverigi
vse te poslabsane razlike prevali
v ceno svojih izde>lkov in istocasno pogojuje dobave Z »nOVO«
ceno. Do tega prihaja p.ci reproma1erialih, ki jih ~imanjkuje,
tako da se o upravicenosti viSjih
cen ne moremo pogajati, ker smo
v podrejenem polozaju.
Na.Se zahteve, da bi .razvijali
dohodkovne odnose, dobavitelji
za sedaj se zavracajo in vztrajajo
na kupoprodajnih odnosih. Poleg
zvisanja cen so se zaostrili tudi
placilni pogoji in posledica tega
je, da letnih sporazumov nismo
podpisali z vsemi dobavitelji.
V primerjavi s cenami v lanskem oktobru so bile cene marca letos visje pri lesnih suronah od 3 do 11 odstotkov, kemiC:n.ih izdelkih (pov>rsinski materiali, folije, laminati, lepila) za
30 odstotlkov, drugi materiali do
25 odstotlkov, nekateri materiali
za vzdr:Zevanje pa tudi do 250
odstotkov.
Po zadnjih informacijah paneka:tera zdruienj a oziroma p.roizva:ja:lci nekaterih izdelkov ze
p:dpravljajo nove sporazume, s
katerimi bi uveljav1ja:J.i nove cene
kljub odloku, ki se velja.
J. Vidmar
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Dobava hlodovine je zadovoljiva
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Ko~iko

in ltam iz
osebnega dohodka
Po ustavni opredehtvi je kosmati (bruto) osebni dohodek namenjen za zadovoljevanje osebne, skupne in splosne porabe. Razmerja
med posameznimi olilikami potrosnje pa se obcasno sprem.irnjajo,
pac glede na potlrebe in moznosti v delovnih okoljih, kjer Z,ivimo.
Drufbena usmerirt:ev pa nam v sedanje>m gospodarskem polozaju
na.rekuje zmanjsevrunje vseh oblik neproduktivne porabe, kamor sodijo ze prej omenjene.
Pri pogledu na spremembe stopenj prispevkov in davkov iz bruto
os.e bnega dohod!ka v letu 1983 pa na:staja vtis, da se zma:njsuje samo
ena vrsta potro~nje, in sicer osebna.

Na21iv davlca oziroma
pri:spevka
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stopnja
v dec. 1982
v 0/o

RepubJi.s~i davek
iz OD dela•vcev
Posebni -republisk!i davek
iz OD delavcev
Posebni repub111ski da:vek
za blagovne rezerve SRS
Obcinski davak
iz OD delaJVcev
Posebni obcinsk!i davek
ObCinska skupnost otroskega
varstva (po domicilu)
Obcinska izobrazevalna
.skupnost
KultUilila skupnost Slovenrje
Obcimska kulturna slrupnost
TeleSIIlo-<kultlurna skupnost
Slovenije
Ob6inska telesno•kulturna
skupnost
Obcinska slmpnost
socialnega s·krbstva

Zbirna stopnj a
po domicilu delavcev (1-12)

Stopnja
od 1.1. 1983
v 0 /o

Razlika
v 0/o

1,00

1,30

+ 0,30

0,40

0,40
0,40

0,50
0,40

0,50
0,40

1,28

1,65

+0,37

5,13
0,53
0,29

5,58
0,54
0,38

+0,45
+ 0,01
+0,09
-0,05

0,05
0,16

0,267

+0,107

0,99

1,22

+0,23

10,73

12,637

+1,907

1,02

+ 0,11

1,00

+ 0,51

1,01

+ 0,25

13,29

+ 1,95

13,50

16,32

+ 2,82

0,80

0,80

13. Zveza skupnosti otroskega
varstva Slovenije
0,91
14. ObCinska ISkupnost otroskega
varstva (po del.)
0,49
15. ObcinSJka zdrav.stve>na
skupnost
0,76
16. Sl{iupnost pokojninskega
in invalid. zavar. SRS
11,34
Zbirna stopnja po delovnem
mestu (13-16)

+ 0,40

17. Dodatni pris:peve>k
so!Jdarnosti

SKUPAJ DAVKI IN PRISPEVKI
IZ OD DELAVCEV (1-17)
25,03

29,757

+ 4,727

Iz tega •p regleda vidimo, da so se prispev.ki z novim letom po-vecali za skoraj 5 ods·tot~ov . Uveden je bil nov posebni republiski
davek za zagotavljrunje republiskih rezerv, ld bodo sluzile .za preskrbo obcanov in orgWJoizacij :zdru.Zenega dela v primeru vojne ali
vecjih na:ra:vnih nesrec. s temi sredstvi se odpravljajo tudi vecje
motnje pri preskrbi prebiva.lstva z osnov.nimi zivljenjskimi potrebscinam·i.
.
Oba obcins·k a davka stu ostala na .ravni lanskega leta, za obcinske
samoupmvne interesne skupnooti (Zaip. St. 6, 7, 9, 11, 12, 14 in 15) pa
v prvih letoS<njih mesecih prispevamo za 1,959 odstotka vee ·kot lani.
Sredi ma:rca je izvdni svet skupscine obcine Cerknica na -razsirjeni seji poleg .drugega obravnaval tudi prilive sredstev SIS di1.1Zbenih deja<Vnosti za leto 1982, plrun za leto 1983 in na osnovi •te>ga tudi
izracun prispevkov za obdobje maj-december 1983.
Na osnovi V'seh elementov, .ki vpliva:jo na visinp prispevne stopnje,
je bilo izraeunanih in predlaganih vee i·n acic. v casu, kot to ,p gemo,
samoupravni postopek s:preje>manja se teee, ·pricakujemo pa, da bo
stopnja za SIS ili't.Ulbenih dejavnosti v obcini od l..maja dalje za priblizno en odstotek .nizja od dos.edaJJJj_e.
P. Kovsca
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Nas novi delovni cas

Delegati govore

V dneh, ko ho Obzornik med vami, homo ze delali po novem (vsaj
kar zadeva delovni cas). Po vseh Brestovih temeljnih organizacijah
in \' skupnih dejavnostih so se namrec odlocili, da bo trajal poletni

d·elovni cas za prvo izmeno od 7. do 15. ure, za drugo od 15. do 23. ure
in za tretjo od 23. do 7. w·e.

1

NAS NOV DELOVNI CAS
Posebej velja poudariti, da je
bilo v razpravah o uvedbi »poletne ure«, ki so tudi nas mocno
obremenjevale, vendarle dosezeno tudi »obcinsko sogla>Sje«. Skoraj vse deloVIJle OTgani'Zaoij e v
obcini (z izjemo GradiSca in Komunale - zaradi specificnos-ti
njune dejavnosti) so namrec delovnl Cas poenotile.
Sicer pa naj nanizamo nekaj
ugoto\litev iz utemeljitve za
uvedbo omenjenega delov.nega
easa:
Predlog za nov delovni cas je
pri:pravljen na podlagi zvemega
zakona 0 racunanju easa, repub}i§kega ~benega dogovora o
urejanju delovnega in obratO'Valnega casa in priporocil zvemih
in republiskih druZbenopoliticnih
organizacij.
Osnovni cilji so:
- ucinkovitejse gospodarjenje
z d1UZbenimi sredstvi s pribl:iZevanjem casu, ko je glede na psihofizione moinosti ucinkovitost
dela najvecja;
- humanizacija dela;
- cim veeje poenotenje delovnega casa v delovru organizaciji, obcini in republ:ilkoi.
Poleg tega zelimo uskladiti vsa
druga vprasanja, ki so povezana
s spremembo delOIWlega casa
~revozi na delo, vars.tvo otrok,
izobraievanje in podobno), sicer
bi imeli precej tezav zlasti
- pri skupnem in usklajenem
prevozu ,delavcev na delo;
- pri vars·tvu in izobraievanju
otrok (vzgojnQJVarstvene organizacije bi v primeru, ce ne bi premaknili delovnega ca'Sa, morale

zaceti dela-ti ob 4.30 - .racunajoc
na sedanji zacetek dela;
- pri poslo:vnih povezavah z
d.rugimi partnerji;
- pri zacasnih prer~poredit
vah delavcev med temeljlllimi organizacijami;
- pri zacetku deloVIIlega dneva delavcev, ki se vozijo na delo
iz bolj oddaljenih krajev.
To so samo nekatere ugotovitve, ki jih je ekonomsko teZko
avrednoti:ti, nespcxrno pa i.1Jredno
pomembno vplivajo na ucinkovitoot dela in na socialni polozaj
delavca.
Primemo novemu delovnemu
easu je predvidena .t udi sprememba obratova1nega delovnega
casa trgovin, usJ.11Znostn.d.h dejavnosti in drugih organizacij, ki
tako ali drugaee zadovoljujejo
potrebe delavcev.
Zimski delovni cas za temeljno
org31Ilizacijo PRODAJO in delD'Vno slrupnost SKUPNE DEJAVNOSTI se pniene ob 7. uri. Ta:ksno opredeliotev narekuje vee razlogD'V:
- druZbeni dogovor, ki opredeljuje pricetek dela delavcev v
eni Wm.eni za uro pozneje,
- ISodelovanje s poslovnimi
partnerji, zlasti s trgovskimi organizacija>mi, bankami in drugimi ustanovami,
- vaTcevanje z elekltricno energijo in, .ne nazadnje, dos-Iej ustaljeni delovni urnik.
Zimski delovni cas za proizvodne delovne organizacije pa
naj bi -se tako !rot doslej zacel ob
6. uni, ee ne bo s predpisi odloceno drugace.

! Stvari gredo na bolje
POSLOVANJE NASE MINERALKE V PRVIH LETOSNJIH M&
SECIH
Izguha, ki je cell dve leti pestila temeljno organizacijo Mineralka, je hila z intenzivnim de1om vseh dejavnikov pri sanaciji oh zakljucnem racunu za leto 1982 koncno odpravljena. Zato smo leto 1983 prlceli z velikim optimizmom.
Glede na zakljucke sanacijske
komisije poteka proizvodnja sicer se vedno v eni izmeni. Program proizvodn:je prllagajamo
potreham na trgu, zaradi cesar
zaloge upadajo. Se vedno proizvajamo ohlikovance za termo
akumulacijske peci, hkrati pa veIik del surovib plosc tudi povrsinsko obdelamo.
Proizvodni plan zadovoljivo dosegamo. Zastojev zaradi okvar
ali pomanjkanja surovin letos
se nismo imell.
Prodaja na domacem trgu poteka v okviru nacrtovane. Pri·
dobili smo ze nekaj stalnih od·

jemalcev za gradbenistvo, med·
tern ko je prodaja v ladjedel·
nistvo ze dalj easa ustaljena in
razmeroma ugodna.
Posebej velja poudariti rezultate v izvozu, saj so neprimemo
ugodnejsi kot Iani. Izpolnili smo
pomemhno narocilo za Sovjetsko zvezo, prl cemer smo z velikim prizadevanjem vseh delavcev uspeli ohdelati veliko kolici·
no razmeroma zelo zahtevnih iz.
delkov. Prl tern smo imeli nekaj
tebnoloskih teiav, ki jih bomo
morali v bliZnji prlhodnosti razresiti z uvedho strojne linije za
oplemenitenje.
Poleg tega zakljucujemo tudi
znatno kolicino stropnih elementov za izvoz na konvertihilno
podrocje. Predvidevamo, da bodo odpremljeni se v marcu.
Cene za oba izvozna izdelka
so za naso temeljno organizacijo razmeroma ugodne, tako da
Iahko prlcakujemo tudi ugodne
financne rezultate.
F. Mele

Tokrat je na5 sogovornik Anton Percle, pravnik v skupnih
dejavnostih.
- Vi ste delegat v samoupravni interesni skupnosti za stanovanjsko gospodarstvo. Katera
vpra5anja s tega podrocja bi
lahko trenutno izpostavlli kot
najbolj histvena?
Na podroeju stanovanjskega
gospodarstva ·s ta trenutno najbolj pomembni 'VIpra.sanji, kako
doseci nacrt i:bgradnje druXbenih,
pa tudi zasebnih stanovanj ter
ta'ko vendarle uvesti ekonomske
stanarine.
Na nacrt izgradnje stanovanj
bo v Ietosnjem in prihodnjih Ietib prav gotovo precej vplival zakon o varstvu kmetijskih zemlji'SC. pred spreminjanjem namembnosti, J.d je bil sprejet konec preteklega leta.

..

- Vi ste tudi delegat v skupscini zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Kako bi ocenlli
pretok informacij, pohud in sta·
lise »od spodaj navzgor«, kot
pravimo?
Glede te skupscine moram povedati, da pobud »od spodaj navzgor« prakticno ni. Pretok informacij je sicer borjsi, v.e ndar
pa se vedno ni ·t ak, ,kaJkrsen naj
bi bH za bol~ ucinkovito delO'Va.nje same skupsoine.
Za konec mi se povejte, kako
bi za domaco nalogo opisali
»dohrega delegata«.
Ta naloga vsekakor ne b.i bila
lahka. Dober delegat mora biti
najprej zelo delaven in mora
sproti spremljati vse zadeve oziroma vprasanja s podrocja, J.d
ga :kot delega1: pokriva oziroma
zastopa. ·Prisluhniti mora tudi
razlicnim interesom in jih ze v
svojj sredini poS'kusiti poenotiti.
Svojo sredino mora seznanjati z
vsemi zadevami in dobiti njihovo stali~ce, da bo nato laie in
pravilneje odlocail oziroma glasoval.
Seveda mora dober delegat
znati tudi uslclailiti stalisce svoje
sredine z moreb.i'lnimi drugaocnimi stalisci m :nato 0 tem, pa
tudi o vseh d.rugih zadevah seznaniti svojo sredino, sicer lahko izgubi njeno zaupan'je.
Pripr.avila V. Sega

Iz drugih lesarskih kolektivov
INLES \letos ne bo zacel nobenih novih nalozh (razen nove
bge, ki je ze v gradnji), nirti ne
vecjih investicijsko-vzdrlevalnih
del, predvsem zato, da bi ohranili najnujnejso likvidnost.
HOJA uspeva tudi z izvozom
oken. Ze pred gradnjo tovame
oken Robles v Cedadu je b:Ho
dogovorjeno, da bo ixva:jalec pridobljenih naroei:l pred obratovanjem te tovarne Hoja. Tako so
la:ni vecje kolicine oken ze izvozili na italijansko triisce, pa
tudi >~ Zahodno Nemcijo. Nedavno pa so s ifovrstnim izvozom
prodrli tudi na afrisko trlisce.
LIP Konjice se ubada s tebvami zaradi neredne dohave hlodovine. Lani so od drugih doba'Viteljev kupili nad 20.000 kubicnih
metrov zaganega lesa. Pribllino
pol.ovica ga gre za potrebe proizvodnje stavtbnega pohistva. Prisiljeni ·SO bili tudi uvoz.iti okrog
5.000 ·k ubicnih metrov zaganega
lesa - vendar s ·klirinskega podrocja.
LIP Bled zveCine izvaza v zahodnoevropske deiele in Zdruiene
driave Amerike (opa,Zne plosee,
stavbno in sobno pohis·t vo), prizad.eva pa si tudi za izvoz v
vzhodne dezele in dezele ·v .ra:zvoju. Lani so ze dosegli delei iz.
voza v celotnem prlhodku 20,1
odstotka (leto poprej 17,3 odstotka).
STOL si ob SJ?remljanju in
p rilagajanju -trlrum potrebam
prizadeva za uvajanje novib in
dopolnjevanje dosedanjib proizvodnih nrogramov. Ugotovili so,
da se je v svetu razmalmi1a zlasti prodaj a Iameliranega pohistva. Zato so se odloci-li, da taksen program v.kljucijo tudi v
svojo proizvodnjo. Omarasto in
pisarnisko pohistvo dobiva zaobljene robov.e v i7Nedbi masivn ega lesa in plastike. Novosti
postopoma ze vkljucujejo v serijsko proizvodnjo.

Sestanek delovne enote (iz TOZD Pohistvo)

Ekonomske sta!Ilarine smo poskusali uvesti ze na zacetku tega
srednjerocnega obdobja, vendar nismo uspeli. Tako naj bi se
sele letos vendarle odlocili, kako in v ka'ksnem obdobju bomo
presli na ekonomske stanarine.
- Delegat naj bi prise! na
skupscino z jasnim predlogom
oziroma mnenjem svoje »haze«.
Kaj Iahko poveste o tern ob iz.
ku5njah iz prakse?
Za uCinkov.ito in pravilno delovanje delegatskega sistema bi
moral delegat res imeti jasen
predlog oziroma stalisce svaje
»baze« o posameznem vpra.Sanju
oziroma o zadevi, o kateri se bo
odlocalo .na s'kupscini.
v praksi se se vedno doga:ja,
da posamezni delegati sploh lllimajo .taksnega stalisca o vprasanjih oziroma zadevah, 0 katerib se odloca na skupstini. Nekateri delegati sicer ·i majo predlog oziroma staEsce, vendar njihov predlog ni dovolj jasen oziroma konkreten.
- Vcasib se pocutimo premalo obvesceni, nekatera dogajanja
gredo mimo nas ... po drugi strani pa imamo zajetna gradiva, ki
se jib bojimo . . . in jib odlozimo. Vidite resitev, izboljsanja?
Resitev bi bila vsekakor v
krajSih, preprostib in Cimbolj
jas·n ih gradivih. Tega seveda ni
mogoce vedno narediti, saj samo
v.prasanje zahteva vcasih bolj podrobno obrazlozitev, ·k ar pa seveda pomeni zajetnejse gradivo.

ALPLES ima na svojem racunalniku naslednje ohdelave: la nsiranje delovnib nalogov z i:bdelavo
delovne doklumentacije,
dnevno vnaSa.nje podatkov o proizvodnji in prevzeme repromateriala s ·k ontrolo zalog, prevzem
izdelkov v skladi~ee, vna5anje na-

veli v teh objektih. Na osnovi
uspesno opravl jenega posla se
MaTlesu obeta delo na Kopaoniku se za .nekaj p.rihodnjih let.

rocil, odprema blaga s .kontrolo
-zalog, fakturiranje, analiza ·g ibanja naroCil :in prodaje za .potrebe nacrtovanja proitZVodnje in
prodaje, analiza prodaje po potnikih in po podrocjih, kadrO'Vska
evidenca, obraeun osebnih dohodkov, evidenca osnovnih STeds·t ev -z obraounom amortizadje,
obraoun oproizvodnje in obraeun
stro&kov avtopa11ka. Racunalnik
ze dela na mejah svojih zmog·I jivosti.

l2lllled LESNINIH proirlvodnih
temelj.n:ih organizacij je najveeji
izvoznik Sopota iz Radec. Izvaza
predvsem v Z.druzene drlave
Amerike, Francijo, Belgijo in Ve11ko Britanijo. ZaTadi recesi!je na
ameriskem trliscu se je 111jihov
izvoz na to obm.oCje sicer zmanjsal za polovico, zato so v zadnjem
casu znova posvetili vecjo pozornost izvozu otroskih postelj in
zibe1k v zahodJnoev,ropske deiele.
Delet izvoza v tern 140-ClansJ.mm
kolektivu •je lani predstavljal
skoraj tretjino v:rednosti celotnega prihodka.

V MEBLU je b.ilo lani predlozenih kar 212 predlogov inovacij (leto prej 108). Ka!lkulativna
gospodarska korist je znasaola
8.512.415 dinarjev in je hila
osnova za i7!placilo 353.965 dinarjev stimulativnih nagr~d. Delez
posebnih nadomestil v gospodli'rski koristi je torej 4,16 odstotka.
V ELANU so .Jani porabili 5,5
mllijonov kilovatnih ur elektricne energije in zanjo odsteli 21
milijonov dinarjev. 48 odstotkov
je gre za ventilacije in prezracevanje. 27 odstotkov .za obra.tovanje strojev in naprav, 15 odstotkov za .razsvetljavo, ostalo
pa za crpa)ke in ogrevanje.

V NOVOLESU j e bilo lani za.
radi boleznin, porodniskega do.
pusta, nezgod pri delu ali doma,
nege druZinskega clana in boleznin nad 30 ·dni 67.325 dni ;izostankov ali 9,3 odstotka delovnih dni.
Zandi teh izostankov je bilo
vsak dan doma pO'VpreCno 253
delavcev (v delD'Vni arganizaciji
je 2726 zaposlenih). P.r ipravljajo
vrsto ukrepov, da bi stanje izbo}jsali.

MARLES se je !ani z investitorjem Geneksom iz Beograda
dogovoriol o gradnji depandans
hotela z recepcijo !in veznim hodni.kom na Kopaoniku. V stirih
mesecih jim je uspelo izdelati
projekrte, narediti elemente, zgraditi temelje in in montirati okrog
3.000 kvadratnih metrD'V objektov - vse na osnovi dogD'Vora
~juc v .roke«. Turis-ti predvsem tuji - so to rzimo ze prezi-

V GLIN Nazarje pripravljajo
vee novih oziroma dopolnjenih
izdelkov: mize iz masivnega J.esa
v kombinaciji z ramiko ali marmorjem, si-stem stropov, ograj,
nosilcev in stebrov iz masivnega
lesa :iglavcev, tridelne zlofljive
stopnice z novim sistemom okov.
ja brez uvozenega materiaola, toplotne zavese, hobi i)rogram iz
oplemenitenih ivernih plosc in
pol:kna z gibljivimi ·lamelami.

GREMO V KRI:lNO JAMO!
Bi sli ra:di z nami v Kriino jamo?
Gremo brez ka·rbido\<ke, celade .in ·k ombinezona tudi brez
colna! Spo:cnali jo bomo ob besedi -slovenskega jamarja
Franceta Habeta. Ob diapozitivih se bomo sprehajali po r ovih
in kotickih te lepotice, ki nam je vsem dostopna 'Vendar
malo obiskana in znana.
'
Od prvega ponomega rova j a me, s4kozi stranske s-kalne
r~:JVe, !<je~ so v ¥edve~je.m rovu m ed plastmi sige in ·poplavme IloV!ce ·n a's li kosti Jamskega m evdeda, tja do skaJnih
rovov na odtoCn:i strani jame, ki so poglobljeni v 10 metrov. globokih Kit tlovih breznih. Ka!j j e se v rovih s skupno
dolimo 8000 metrov, vam bosta z diapozitivi odkri'Vala Lojz
Troha in ·Z dravko Kramar.
Pridite v pet ek, 15. aprila v prostore pod Ljubljansko banko!
Zelena .komisija NSK
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BRESTOV OBZORNIK

Raznoliko delo sindikata
LETNA KONFERENCA SINDIKATA V TOZD POHISTVO
Ker je minilo ze leto dni od volitev rv izvrsne odbore sindi.!kata,
smo ocenili svoje enoletno delo
in zastavili smer za prihodnje.
Letna konferenca je hila 10.
marca za vsako iz.meno posebej.
Na sestanku dopoldanske iunene je bil prisoten tudi sekretar
obOinskega ~Sindikalnega sveta
Franc Urbas.
V razJpravi je bila med drugim
.k ri,tieno ocenjena delovna disciplina v tovarn:i.. Na sla:bo disciplino precej vpliva nepreskrbljenost
tovarne z delom, kar povzroea
zadrlevanje delavcev :po stranskli.h prostorih. Temu je vzrok
predv.sem premalo narooil kupcev. P.rej kot disci:plino pa bi moral si.ndikat obravnavati vprasanje delOVIIle morale, ki je na zelo
ni2lki stopnji, prav taka tudi medsebojni odnosi. To .se odrafa
predvsem pri glasovanju, se pravi, pri samoupravnem odlotanju.
Cutiti je premalo five besede pri
delu z ljudmi, predvsem pri raz.
pravah o ·s amoupravnih sporazumih, periodicnih obracunih in
zakljucnih rafunih.
Sin<likalna organizacija bi se v
prihodnje morala bolj zav.zemall:i
za socialno varnost delavcev, pa
tudi za n}ihovo pocutje. Glede
premak!o.itve delovnega casa se
delavci zavzemajo za enoten cas
po vseh delovnih organizacijah v
obCi.ni.
Ce zelimo premoditi sedanje
tezave, s katerim.i se sreeuje nasa ~ba in tudi :mrl. v nasi tovarn.i, se moramo nasloniti na
lastne sUe. hboljsati moramo disoiplino, delovni cas in delovne
pr,i,pomoOke pa je treba bolje iz.
kori'sbiti. Kljub iztrosenosti strojev in delovnih pripomockov bi
morali poveeati proizvodnjo, da
bi lahko ustvarili vecji dohodek,
ker bomo le taiko dosegli visje
osebne dohodke. Samo z boljsim
delom bomo obdrzali in iZ'boljsali nas dosedanji Zi.vljenjski
standard.
Os:nov.na orgamzac.i:ja sindiikata
zel!i, da bi clani t'Vorno sodelovali
pri resevanju nastetih vpra.'Sanj,
saj bomo uspeli le s skupnimi
napori in prizadevanji vseh deIavcev.
B. Petrie
LETNI CLANSKI SESTANEK
SINDIKATA TOZD TAPETNISTVO
Na let:nem clanskem .sestanku
osnovne organizacije sindikata
v Tapetnistvu, ki je bil 25. februarja, smo obravnavali :lla·
ldjucni raeun ion poslovno politiko za leto 1982, plan in poslovno politiko za leta 1983, delo .sindikata v preteklem letu in program dela za Ieto 1983.

V ra2lpravi o poslovnih IJ:'ezultatih smo la:hko ugotovili, da je
bila edina svetla toC'k a veeja
pro.daja oblarzinjenega pohistva,
na kar sta vplivaia predvsem
dober :&bor programa in cenejsa
proizlvodnja, ki smo jo dosegli z
veejo stori.lnostjo in z boljso organizacijo dela.
Ob poslovnrih rezultatih smo
lahko ugotovili, da ·n am je porastel celotni prihodek, 'Vendar pa
je dohodek ob .tern manjsi, ker
so nam izredno narasli materia:lni. stroski. Ugotovili. smo, da
je v prihodnje nasa osnovna naloga, povecati izvoz na konver.tibilno podrocje, s .katerim bi si
zagotovili mofnosti deviznega
zdru.Zevanja za boljso preskrbo z
repromateriali.
0 delu .sindikata smo ugotovili, da je bil lani nosHec stevilnih

samoupravnih razprav oin sicer o
spremembah samoupravnega s.porazuma o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in IJ:'azporejanje dohodka in samoupravnega sporazuma o izobrazevanju.
Sindikat je tudi ocenil dosedanjo
organizacijo infomriranja rv temeljni in v delovni organizaciji.
Poleg tega se je sindikat zav.zemal tudi za bolJso organizacijo
letovanja.
Na letnem clanskem sestanku
si je sindikat zastavil tudi okvirne naloge za prih.odnje obdobje.
Vseka·kor je naSa osnovna naloga, da se zaw:emamo za vecjo
prodwruvnost z bo}jsim delom
in organizacijo, okar nam bi omogocilo ·tudi bolj·S.e osebne dohodke in . socialno varnost delarvcev.
J. Kva1ernik

Prisrcno praznovanje d.neva zena v TOZD
gram so pripravile same.

Pohi~tvo.

Kulturni pro-

Veliko zastavljenih nalog
LETOsNJI PROGRAM DELA
V AVTOMATSKI OBDELAVI
PODATKOV
Za letos smo si zastavili vrsto
novih nalog, kako raz~iriti informacijski sistem za potrebe Brestain naSlh uporabnikov.
Prva in stalna naloga je vzdr.
zevanje in siritev sedan~jih obdelav. P·r i tern je treba poudariti,
da neka:ter.i. uporahniki nasih informacij v obdelavo podatkov ne
posi1jajo redno. Zaxadi teh za.
mud pri knji..Znem in dejanskem
stanju na:stopajo tezave, ki jih
moramo resevati sproti.
Zarad!i taksnih napak porabijo
delavci v nasi slufbi. okrog 30 odstotkov delovnega casa. s tem pa
je manj casa za delo pri razrvoju
novih obdelarv, ki jih naCrtujemo.
Zato lahko vzamemo plan bolj
kot za zeleni cilj, lk.ako pa bo iz.
polnjen, bomo videli ob koncu
leta.
Se naprej zelimo Sir.i.ti terminalsko mrclo. Letos nameravamo
posta~i tri terminale za potre,b e Prodaje, in sicer dva za potrebe di:sponentov in enega v cen.
:tralno s:kladisce gotovih i2ldelkov.
Postav.i:li na:i bi ga tudi v Gabru
za potrebe obeh temeljnih organizacij v Laski doli.ni. V Gabru
so tezave s t elefonsko linijo, ki
nam jo poS.ta obljublja ze od
lanskega oktobra. Termilnale za
Prodajo naj bi posta'V'ili v letosnjem drugem eetrtletju.
Zamenjati bi morali tudi dakontrolno enoto, s Cimer
bi cxmogoeili tudi siritev terminalske mreZe za potrebe na.Sih
uporabnikov (LIV Postojna, SORA Medvode, ELAN Begun:ie,
TRANSAVTO Postojna).
~j.i.nsko

Za potrebe Bresta nacrtujemo
nasled.nje obdelave:
1. Priprava in uporaba obdelave »vodenje proizvod!n.je«, ki jo
bomo r~vija1i skupa:j s tehnologi iz temcljnih organizacij.
2. Do 31. marca bomo pripravili obdelarvo »Plan« ('Sprelll.ljanje
proixvodnje in prodaje po skupinah iroe1kov, in sicer deselldnevno in meseeno).
3. Razpis »delovnih kart« na raounalniku za Gaber in PohBtvo
(druge t emeljne organ.izacije to
ze imajo).
4. Prehod obdelave »g.la:vna
knjiga« na on line obdelavo (s
terminali).
Za potrebe drugih uporabnikov
pa nacrtujemo:
1. P.r enos novega materialnega poslovanja za upornbnike
TRANSAVTO Postojna, LIV Postojna, AVTOMONTAZA Cevlmica, SORA Medvode.
2. Predstavitev obdelave »glavna knjiga« za LIV Postojna.
3. Fak:tliiiiranje in naroCi:la za
potrebe LIV Postojna.
4. O.sebni dohodki za TRANSAVTO Postojna.
5. Razsiritev sodelovanja z obCino Ce1:1klnica irazp.i:sovanje
davikov in odmer; za obCino
Cenkni.ca ze obdelujemo osebne
dohodke.
Na:log je torej velilk:o in naj bi
jih tudi izpolnili, seveda ce ne bo
kaksnih vecj>ih neprarvilnosti v
sedanjih obdelavah, ki se zal se
vedino redno pojav~jatio.
Ce pa bo do napak prislo, bomo morali povedati, kdo jih je
povzroeil. Ce so na:paike posledica malomwnosti, bomo proti posameznikom pris.i:ljeni uvajaJ!ii tu·
di discipnnske p0stopke.
M. Bnmiselj

.Zenam je bil za njihov praznik posvecen tudi koncert znanih slo·
venskih opernih pevcev.

FELIKS RAZDRIH
Zapustil nas je seen predvojni
·r evolucionar, clovek, cigar celotna Zivljenjska pot je vtkana v
n ase predvojno dela\'!Siko gibanje,
osvobodilni boj in povojno oblikovanje na5e socialistiene ·s amou:pravne druZbe- Feliks Razdrlh.
Rodil se je na Vrhniki na prelomu iz 19. v 20. stoletje (1901.
leta), ko se je zacel po vsem svetu prebujati delavski !I'azred, katerega pripadni.k je bil pozneje
tudi sam. Mlad se je vkljuCil v
delo sindikata na parni zagi Marof, kjer je opravlja.l ·r azlicna
dela.
Bil je eden izmed 'PObudnikov
za zgraditev sindika:lnega doma
- »ba.ra:ke« - ·k i naj bi na novo
ustooovlj eni sindikalni organizaciji na Marofu (27. 8. 1919) sluill
za delo. P.rizadevno se je vkljuceval v delo sinctikata ter bil
tudi eden iz.med pobud.nikov za
organizi.ranje stavk v 1lridesetih
letih, ki so jih pripravljali na
fagi Karla Kovaca. Deloval je tudi v okviru kmeeko-dela'V'Skega
gibanja in bil leta 1933 kot prvi
delavski zaupnik izvoljen v takratno obcinsko uprarvo, kjer je
zastopal interese naprednega del avskega gibanja.

Ob napadu na Jugoslavijo se je
aktivno vkljucil v narodnoosvobodilni boj ze leta 1941 in pozneje med vojno oprawjal ra:Miene
funikcije. Bil je Clan okrofnega
komiteja za Koeevsko in Notranj.
sko, clan !I'ajonskega .komiteja in
nazadnje je leta 1944 :postal
CJoo izvrsnega odbora okromega narodnoosvobodilnega odb.ora
(NOO) za RibniSko-Not:ranjsko
okrozje.
Po os·v oboditvi je opravJjal
razliane ckuZbenopoliticne dolZ·
nosti, od olana okrofuega komiteja za Novo mesto, drlavne kontrolne lkomisije, do zadol.Zitev, ki
jih je imel v okviru sindi.!kata, od
koder je odsel tudi v zaslufeni
pokoj.
V v.sem svojem delovanju je
bi.J Feliks Razdr.ih predoo politiCni delavec in vzgojitelj. Danes
lahko s trpkostjo ugotavljamo,
da nas je zapustil eden zadnjih
predvoj<
n ih notranjslcih revoluciona!rjev, ki se je vse osvoje Zivljenje boril za pravicnejse medcloveske odnose in za napredek Notranjske, na katero je bil tako
navezoo.
B. Troha

Kljub zaostrenim razmeram za gospodarjenje smo poveeali
proizvodnjo, preskrbo smo po poletnih in jesenskih tefavah iz.
boljsali, cuti se tudi boljsi odnos do dela. Vse bolj se spoStujejo
v slovenski skupscini sprejeta merila. za investiranje, ki je bolj
usmerjeno v poveeanje izvoza in v prestrukturiranje gospodarstva. Pri delavcih se utrjuje preprieanje o nujnosti se vecjega
vldjucevanja v mednarod.no delitev dela in v povecanje izvoza.
Tudi pri zmanj~evanju porabe smo dosled.nej~i pri uveljavljanju resolucijskih meril. Podobno nas opogumlja v zacetku Ieto§njega leta zastavljeno uresnicevanje stabilizacijskih nalog,
krepi se zavest o nujnosti opiranja na lastne sUe, o skupnem
gospodarjenju, o povecanju izvoza na konvertibilno obmocje,
pa tudi o zdrtiZevanju dela in sredstev.
Geza Bacic na 6. seji CK ZKS
Razprava o zakljucnem racunu za preteklo leto in o letosnjem planu.
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BliZe ekonomskim stanarinam
STANARINE OD 1. APRILA DAUE VlsJE ZA 36 ODSTOTKOV
Razprave o prebodu na ekonomske stanarine in o povecanju stanarln s 1. aprilom letos so ponovno zaiivele. Vzdrzevanje druibenega stanovanjskega sklada postaja vse tezje, saj cene gradnje in
vzdrzevanja stanovanj in stanovanjskib hi~ rastejo nekaj zadnjih
Jet hitreje kot se povecujejo stanarine.
Tudi dogovor o prehodu na
ekonomske stanarine, ·v ldjucen v
samoupra·v·n i sporazum o temeljih plana za obdobje 1981-1985,
se ne uresnicuje. V Jetu 1985 bi
morali namrec doseci stanarino
v viSini 2,44 odstotka od vrednosti stanovanj, trenutno pa jo dosegamo 1,01 odstotka, kar je
znatno manj kot leta 1980.
Aprilsko po\·ecanje stanarin zaJema 16 odstotkov gospodinjstev
\' nasi obcini, koliko jih zivi v
druzbenih stano·:::.njih. Konec leta 1981 in v zacetku leta 1982 so
bila vsa druibena stanovanja na
novo pretockovana in prevrednotena. Ta·k o nastala nova vred·

nost stanovanj je sedaj osnova
za izracun nove stanarine. Stanarine se v pOVtJrecju povecujejo za 36 odstotkov, vendar pa
ob prevrednotenju stanovanj to
pcmeni, da se bodo nekatere
·stanarine povecale za 20, druge
pa celo za 260 odstotkov.
V obeh primerih gre za dvosobno stanov.anje, veli.ko nekaj
nad 50 kvadratnih metrov s tern,
da je b ila za prvo sedanja stanarina 1.107,90 dinarjev mesecno
in se povecuje na 1.340,45 dinarjev mesecno ali z 19,47 dinarjev
za kvadratni meter na 23,56 dinarjev za kvadratni meter, za
drugo pa od 176,75 dinarjev me-

Priprave na letovanja
Letos nam bo :lc treljic dana moznost, da bomo sYoj letni od·
dih la.'lko prezivli v lastnili pocitniskih prikolicah. Cepr-av vecinn
oc. nas o dopustu ob rnorju se ne razmi-Slja, smo v kndrovski
s!uzbi .;:.,: pric('li z orgoniziranjem letovanj.
V februarju smo opravili anketo o letov.anju in ta:ko zbrali razlic'1a mnen.ia, pripombe in p:edloge o izbranih avtokampih in o
!ljiho.vi urejenosti, o narnestitvi pocitniskih prikolic in njihovi
opremljenosti ter o ostalih pogojih za letovanja.
Zaradi v-e Ji.k ih prevoznih stroskov smo v anketnem ·listu predlagali, da bi poCitniSke prikolice iz Primoslena premaknHi v enega
izmed bliznjih avtokampov in anketirance zaprosili, naj predlagajo
tiste avtokampe, ki si jih zelijo. Vecl-na delavcev zeli, da bi jim
bilo omogoceno desetdnevno letovanje, zato ·bomo letos najeli se
sest prikolic, ki so last ·r epubliskega staba za civilno zascito. To
pomeni, da bomo imeli v tej sezoni sedemindvajset pocitniSkih prikolic.
Izvr5ni otlbor konfercnce Brestovega sjndikata Brc:;ta je na razsirjeni seji pregledal izide ankcte in sklenil svetu za kadre predlagati, da bi letos postavili pocitni§ke prikolicc v Novigrad, v Punat, na Rab ter na Mali Losinj.
Organizacijsko-kadrovska slu:lba bo se pregledala moznosti za namestitev potitniskih prikolic na Rabu in na Malem Losinju ter na
osno vi ugotovHev p osredovola svetu za kadre dokoncen predlog.
Sindikat je tudi predlagal, naj bo v tej sezoni cena dnevnega
bj.vz.nja v pocitnisl•i prikolici najvec 350,00 dinarjev. Organizacijo
h.. :ovanja bo v prvih dneh apriia obravnav.a.l svet za kadre, n :1kar
bo obJavljen razpis letovanja (najbri v Inn.formatorju in po o ~ias
nih deskah).
A. Sega

Znanilke pomladi
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secno na 652,40 dinarjev mesecno a·li s 3,45 di:narja za kvadrat·
ni meter na 12,73 dinarjev za
kvadratni meter. To pomeni, da
se bodo cene v starejsih stanovanjih na osnovl novega tockovanja, ·k i uposteva razne pomozne prostore (ti so pri starih stanovanjih mnogo vecji ·kot pri
novih), v odstotkih ·povecalo vee
kot pri novih, vendar pa bo sta·
narina za kvadratni meter se vedno mnogo manjsa.
Skupscina stanovanjske skup·
nosti bo sprejela tudi novo lestvioo o delni nadomestitvi stanarine, ki jo prejema od 30 do 40
druzin. Sedaj se bo stevi·lo druzin, ·k i bodo prejemale nadomestiio, predv.i doma povecalo na 50,
lear preds-tavlja n ad 6 odstot'kov
drufi.n, ki .stanujejo v druibenih
stanovanjih.
Pa se neka:j. Vsako .povecanje
stanarin naj bi bilo tudi ena od
pobud za boljse vzdrievanje stanov.anjskega sklada in za uveljavljanje hi~ne samouprave. Zakon o stanovanjs-kem gospodarstv.u je predvidel, da bi morali v
letu 1982 v vseh hisah z nad 5
stanovanii ustanoviti -skupnosti
stanovalcev in prevzeti celotno
gospodarjenje s stanovanjsko hiso. Do sedaj je ustanovljenih le
13 skupnosti od predvidenih 34,
pa tudi od ustanovljenih jih je
le neka:j delavnih.
V tern casu predv:i.d>vamo nove dejav:nosti s sodelovarrjem
krajevnih skupnosti, krajevnih
konferenc SZDL in aktivnost zveze komunistov. Pricakujemo, da
bodo .skupnosti stanovcrlcev le
postale osnovne celice samoupr-avljan'ja ~Stanovalcev s opolno
odgovornostjo za gospodarjenje.
F . Levee

Precej zapleteno
TUDI V TOZD MASIVA OBRACUN OSEBNffi DOHODKOV NA
RACUNALNIKU
Poleg prednosti, ki jib nudi racunaJ.nrk in jih vsi ze dobro PO·
znamo, pa se pojavlja tudi precej tezav, ki jih tisti, kateremu
so nalozene, tezko obvlada. Zlasti
se je to pokazalo pri sedanji proizvodnji v nasi tovarni. Vee kot
polovica izdelkov je na.menjena
izvozu. Casi od narocil do izgO·
tovitve so zelo kr'Mki. Serije so
majhne, izdelki cedalje zah1evnejsi.
V takih pogojih prihaja do te.
ga, da damo izdelke v kroji.lnico,
se preden so pripravljeni tehnoloski postopki, ki so osnova za
vpis v raOu.nahrik.
Ker teh ni, ne moremo dobiti
sprem.n.ic in delovnih ka,rt. Pomagamo si tako, da karte pi5emo roeno in kasneje dopolnimo
podatke v racunalmku. KJjub te·
mu pa se se vcasih zgodi, da delO'V'.Ile karte ni"So dovolj zgodaj
v pr-oizvodnji.
Pisanje ucinkov na delovno
karto je prepwsto. Za vsak ele.
ment je toliko kart, kolikor ope.
racij moramo opraviti na njem,
da dobimo ieleno obliko in kvaliteto. Delavec samo najde pravo
in vpiSe nanjo vrsto dela, datum,
ca:s, narejeno kolicino in svoje
ime.
Ozko grlo pri obracunu nastane v zacetku m eseca v :racunski
sluibi, kjer je potrebno podatke
z zadnje ·k arte urediti, pr-enesti
na prvo stran in opremiti z maticno stevilko delavca in s sifro
opravila.
·
Ta.krart: zamenjamo vse karte
i!n ob mnoZici le-teh je potrebna
:popolna zbranost zaposlenih, da
]e delo opravlj.eno brez napak in
v roku. Sled:i kontroliranje izpiskov, popravljanje odkritih napak, ponovno kontroliranje in
koneno i.lJplacilo. Opisani postopek traja stirinajst odni. Za vsako
fazo obraouna je dogovorjen rok,
ki ne sme biti zamujen, ce hocemo osebne dohodke dobiti pravoeasno.
L Zabukovec

--

Na otvoritvi razstave je zapel zenski pevski zbor iz Begunj

Nova likovna razstava
Sredi marca je bila v cerlcniskem salonu pohistva odprta se
ena li-kovna razstava. Tokrat razstavlja mladi slikar Jure Cihlar
(rojen 1944. leta), ki pa se ze
dobro desetletje uspesno uve·
ljavlja v slovenskem Iikovnem
prostoru s stevilnimi samostojnimi razs tavami in s sodelovanjem nn. skupinskih razstavah
doma in v tujini.
Sam o ·s vojem ustvarjanju raz·
mislja takole:
»Prisotna je zelja po ustvarja·
nju in ohranitvi trenutkov dozivetja spoZ!nanja. Misel je
brezmejna in sega '<ialec prek
(ustaljenih) naravnih zakonitosti,
vendar (zacnkrat) se ni sposobna
ustvariti svojega reda, zato se v
svojem nihanju vedno mova vra·
ca ·k svojemu izvoru - naravi.
Likovno ustva:rjanje mi pome·
ni eno od najzahtevnejsih oblik
clovekove aktivnosti, saj SO tU·
kaj v neposredni soodvisnosti
intezivnost kri-tienega opazova·n ja, razmisljanja in rocne spretnosti, kakor tudi v samem delu
prisotni oblika in vsebina, ki se
medsebojno dopolnjujeta in prepletata.«
Pa se nekaj na rob k sami
otvoritvi razstave. V cerkn.iskem
kulturnem i·n drugem svetu je
minHa povsem neopazeno, kljub
tcmu, da je bilo razposlanih bli·
zu dvesto tiskanih vabi:l.
Sicer pa od otvoritYe velja
omeniti le prijeten nastop zen-

skega pevskega zbora iz Begunj
pod vodstvom Janeza Kranjca;
predstavitev slika·rja si je moral
napisati on sam, prebrala pa ga
je ena izmed pevk. Sicer pa je
bilo na otvoritvi vee nastopajocLlJ. kot obiskovalcev (celo pet,
sest Brestovcev je bilo med njimi).

Nedvomno je skrajni cas, da
se nadvse resno zamislimo, ali
so te stalne razstave same sebi
namen, ali pa pomenijo za naso
srenjo tudi kulturni dogodek. Ce
naj velja slednje, bo potrebno
zastaviti trden vsebinski pro·
gram prihodnjih razstav, oboga·
titi kulturni del otvoritev in (le
kako?) doseci, da hi k otvoritvi
prislo vsaj deset odstotkov vabljenih predstavnikov Bresta in
dru.Zbenopoliticnega zivljenja v
obcini, da o d.rugih obcanih ne
govorimo.
B. Levee

NASI LJUDJE
Tokrat smo za to naso stalno rubriko izbrali IVANKO KERENC iz Zagalnice. V ·n asi temelj:ni organizaciji dela ie triindvaj"Set let in kljub temu, da je
invalidka III. kategorije, je vedno nasmejana in polna zivljenjskega optimizma. Takoj je bila

pri~rav-ljena

na pogovor. ~lco!aj
bi clovek -rekel, da nam Je t1ho
oCitala, .ker smo jo sele sedaj izbrali za to rubriko.

---·---=--~-::=:-~....

,

»Delala sem ze vsepovsod. Naj.
raje v zabojarni, pa v strojni in
v lakirnici. Tu mi je b~lo tudi najbolj vsec. Dobra smo se razumeli, zal pa mi i'e bolezen preprecila
nadaljnje de o v tern oddelku in
sem sla v kartonazo, kjer sem
se sedaj. No, pa se tudi tu dobra
razumemo.
Kot invalidki mi omogocijo
primerno dclo, koli.kor je pac
mogoce. Vcasih je treba poprijeti tudi za tezje delo. Se pa z
dobra 'Voljo da prenesti tudi to.
Prav gotovo bi pri nas na Maroftt
se bolje skrbeli za invalide, pa
nam neposredni delovni proces
tega ne omogoca v polni meri.
Prav pa je, da se bomo tudi invalidi na Brestu organizirali v
.k.lub in bomo tako dobili svoje
mesto v druzbi. Organizirani bomo laze resevali svoje teiave, ne
pa tako kot do sedaj, ko vsak
sklrbi sam zase in mnogokrat naleti tudi na gluha usesa in potrka na napaooa vrata.«
Tako nam je povedala Ivanka,
ki je l:yj,]a :in je se vedno tudi prizadevna samoupravljalka in dobra delaVIka. ·zelimo ji, da bi bila
se naprej vedno dobre volje in
zadovoljna med nami.
Priprav:il A. Obreza

---~
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KakSna bo usoda knjiZnice ?
0 DELU OBciNSKE KNJI2NICE V CERK.NICI
Po desetletnem obnovljenem delovanju knjiinice lahko ugotovimo,
d a je postala bralcem potreba in da vanjo redno zabajajo. Od 2500
knjig v letu 1973 se je njihovo ~tevilo povecalo na 17.000. Tako smo
koncno dosegli vsaj minimalni osnovni standard knjiine zaloge eno knjigo na enega prebivalca v obcini.
To pa nas ne sme zadovoljiti,
saj je precej knjig starejsega
datuma; te seveda se niso za adpis, vendar ne soilijo vee v tisto
pravo zivo zalogo.
Zato bi nujno morali vsa•ko leto skrbeti za dovolj velik n akup novih knjig - spet po minimalnih standardih za splosno
iwbraieva:Jne knjiZnice, kar za
nas pomeni eno knjigo na deset
prebivakev; vendar tega se vedno ne dosegamo.
S poeasnimi ·koraki vendaTle
pridobivamo tisto, kar bi morali
imeti ze ves cas. Ze v prejsnjem
za konu o knjiznicarstvu so bile
naloge knjiznic dovolj opredelj ene, v novem, sprejetem !ani, pa je
vse se bolj jasno zapisano. 2al
je med nami se ved.n o p revec takih, ki mislijo, da je knjiinica
sama sebi na1nen in samo stva1·
tistih, ki so v njej zaposleni, in
morda se lrulturne skupnosti. Se.
daj imamo se dve leti casa, da
se v obcini odloCimo, ali bo nasa
knjiZnica se maticna ali pa bo to
skrb prevzela knjiinica iz kaksne
druge sosednje obcine.
Ob vse tezjem gospoda:rskem
polozaju se iz ,J eta v leta bolj trdo
borimo za najnujnejsa financna
sredstva. Nimamo s.redstev za
opremo (-knjifne police) ter za
ureditev enot -po krajevnih skupnostih in za Ci.talnico. Vse to se
namrec s teje med investicije, ki
paso do skrajnosti omejene.
Obe zaposleni delavki in seveda
vsi zvesti bralci sm o laze zadihali, ko je v jeseni leta 1981 knjiZnica dobi,Ja nove prostore na
Partizanska 9 (stara sola). Prostori so vecji, 2 nakupom dodatnih polic •p a smo knjige bralcem
lahko pregledneje ponudili.
:Zal je za opremo citalnice
zmanjlmlo denarja. S t abiUzacija
se pozna povsod, tudi pri braJcih,
saj ne morejo vee kupovati vseh

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Pred dolgim Mirenckovim gospodarskim poslopjem je ustavil in
obsedel na kozlu. Pod velikim napuscem je bilo okoli dveh vozov
repe toliko delavcev, da je Ozimnik
kar osupnil. ~e presteti jih ni mo·
gel, ker so venomer hiteli obrezo.
vat repo, ki sta jo dve zenski neprestano odva.Zali s samokolnicami
v klet. Ena pa je z vilami umikala
repno perje - elmo - obrezovalcem izpod nog in nalagala na drugi
voz, da jo bodo odpeljali in kot
gnojilo razmetali po koseninah.
Ozimnik je izstopil, se zravnal in
se brez bes ede zrinil med delavci
do Mirencka, ki mu je obracal hrbet.
»0, pozdravljen, prijatelj Pavle!u
je vzklik.nil in mu ponudil roko.
Za glavo manjsi od njega, a po·
staven in cvrst starec se je obrnil
in dejal: »Dober dan, Janez! Kaj pa
tebe nosi okoli? Umazane roke
imam,« se je izgovoril. Pa je pocasi
predejal noz v levico in se hladno
rokoval z njim.
»Pojdiva v hiso, Pavle! Nekaj nujnega morava urediti! Toda brez

knjig, ki so komu vsec ali jih potrebuje. Obiskov v knjiznici j e
zato iz dneva v dan vee. Lahko
ze govorimo 0 osvescenih bralcih, ki so se knjiZnice navadili
in spoznali njeno pravo vsebino
dela; le-ta pa ni samo izposojanje knjig za razvedrilo, ampak
tudi pomoc pri izobrazevanju in
iskanju posameznih sveiih informacij.
Za vse to pa je potrebno spratno nabavljanje nove literature,
bodisi ·k njig bodisi casopisov in
.revij. Vse vee dijakov in stu dentov vsak dan prihaja domov in
bi bill v citalnici stalni gostje,

seveda, ce bi jo imeli. V njej bi
prebirali casopise in knjige, ki
jih ne smemo i2lposojati na dom,
in knjige, ki si jih izposojamo med
posameznimi knj ifuicami.
Zato bi bila za ureditev citalnice nujna pomoc sirse druzbene
skupnosti, p redvsem pa posluh
druibenopoliticnih organizacij in
skupscine obcine. Tega pa ze ves
cas pogresamo, saj njihovi predstavniki ne pridejo n iti na skupscine kulturne skupnosti, da bi
se vsaj tam seznani-li z na5imi
tezavami.
Naj bralcem se enkrat povemo, da lahko obiScejo knjiinico
nico vsak ponedeljek, torek in petek od 10. do 16. ure in ob cetrtldh od 10. do 18. ure.
Posamezne informacije pa lahko slisijo tudi po telefonu stevilka 791-078.
H. Mele

NEKAJ NOVOSTI IZ KNJI2NICE
MIHELIC Mira: Obraz v zrcalu.
Roman, napisan v zacetku stiridesetih let, pripoved uje o ogoljufani zeooki, ki jo prepad med idealom in resnicnostjo s-pravi
v boj za goli obstanek. V rornanu se -p~epletajo skoraj vsi motivi, ki jih poznarno iz drugih pisateljicinih del.
BURK Michael: In jutri ves svet.
Roman v dveh k!Iljigah, v katerem pisatelj razkriva nacisticni
sistem in njegovo ideologi:jo, pri ceme:r poudarja splosno nevarnost, ki preti svetu od ta:kih ideologij. Glavni junak romana
je diplomat v zunanjem milllistrstvu reicha, ki se odloci za boj
proti .nacizmu.
KIRST Hans Hellmut: 08/ 15 v stranki.
Zgodba o m ladem Oloveku, ki se je v letih nacizma znasel pred
izbiro: sopotnik nacisticne stranke ali tvegati svoj ohs·t anek.
V svejokovsko zastavljeni zgodbi srecujemo vrsto razlicnih znacajdv, Z:Dacilnih za ti:sti cas.
KAJZEU Mirko: Nas alpinizem.
Pona-tis p:rirocnika, ki je p:rvic izsel pred petdesetimi leti. V
knj.igi je opi>sana zgodovina alpiruzma, prvi vz:poni na nase
alpske vrhove, popi-same so prvenstvene ture in alpinisticna
dejavnost tega obdobja, ki ga lahko imenujemo klasicno dobo
slovenskega alpinizma.
TIGER IZ POGORJA KUMGANG.
Korejske pravljice, ki so tematsko razdeljene v pet skupin:
samosvoje pripovedi o nastank.u sveta; zgodbe o zivalih in lj udeh; pripovedke o duhovih in drugi:h nadnaravnih pojavih· o
dobrosrcnih velikanih; h udomu sne p-ri.povedke . V v.s eh pr'avljicah pa je cutiti blagost, hudomusnost in zivljenjsko silo.

pric, Pavle! Prosim te! « je polglasno, skoraj skrivnostno moledoval
Ozimnik.
Mirencek je s pogledom zaobjel
svoje ljudi, se jim nasmehnil in
vedro rekel: nKmalu se vrnem.«
Ozimniku pa je vrgel cez ramo:
nKar tu me pocakaj, Janez! Umaknil bom konje s ceste.« In ze je
stopil k Ozimnikovemu vozu, prijel
konja za uzdi in ju vodil pod svoj
napusc blizu hleva. Ponudil je roko
~irovcu, jo krepko stisnil in mu z
nasmehom pomagal izstopiti. Konja
je privezal k drogu in ju pogrnil s
plahtami.
Nato je povabil invalida: »Ali gres
z menoj, Viktor?u
Preseneceni 2irovc je vabilo od.
klonil, se odmajal k obrezovalcem
repe in se lotil dela. Ozimnik pa je
stal kot trot in eakal. Docakal je,
da je Mlrencek stopil k njemu: »No,
Janez, pojdlva!u
Cim sta stopila v vezo, je Ozimnik brz zaprl vrata, ujel Mirenckovo
desnico in zaprosil: »Pavle, pri bogu
te prosim, hitro me ostrizi na balin!«

»Cemu vendar taka naglica?cc se
je posmehnil Mirencek.
nlepo te prosim, Pavle! Vzemi
strojcek in pojdiva v hlev, da ne bi
kdo videl ali zvedel!« je medeno
moledoval Ozimnik.
»A tako? No, naj bo. Pa stopiva
v brusilnico, kjer se navadno vsi
strizemo!« je odlocil Mirencek.
Prisla v prijetno svetlo sobico, ki
je bila prenatrpana z zagami in raz·
licnim orodjem. Toda bila je svetla,
ker je imela vso steno zastekleno.
V kotcu pri vratih je stala mizica,
poleg nje pa dva stola. Za mlzico
je bilo veliko ogledalo.
»Vsedi se, Janez!« je rekel Pavle.
»Vee kot pol zivljenja je poteklo,
kar sem te zadnjic strigel. Ne vem,
kaj te je picilo, da si se odlocil na
golo. Zelo lepe kodraste lase si
imel nekoc . . . Pa menda ja nisi
pridelal kaksnih zivallc, Janez?« je
z nasmeskom napletal Mirencek,
ko mu je cez pleca ogrnil veliko
brisaco.
Pripravil si je skarje in strojcek
in ze je drzal v rokah glavnik: nPocesati te moram, Janez, da bom
la.Ze in lepse strigel,« je se dejal.
Potem pa .. . »Oprosti, Janez! Tale
znak med lasml ... 0, krizana gora!
cesa takega nisem se nikoli videl ...« je zajecljal in prebledeL
»Nic ne maraj, Pavle! Samo ostrizi me do zadnjega lasu! Placam,
kolikor hoces! Lej, pet starih avstrijskih zlatnikov ti dam, samo pocisti
to zmesnjavo z moje glave!u je
zbral Ozimnik ves pogum za odlocno prosnjo. ~e enkrat je Pavle sto·
pi! k njemu, potem pa ves pribor za
strizenje pospravil.
lz bledice njegovega obraza je
zarelo dvoje zivih, crnih oci, ki so

LetoSnje otroSke doklade
Delegati obeh zborov skupscine obcinske skupncsti otrosk~ga nrstva so na februarski seji sprejeli SKLEP o dohodkovnih pogojih
in o vi.sinah denarr.ih pomoci otrokom (otroskih doklad) v letu 1983.
Pravrco do denarne pomoci ima otrok delavca oziroma delovnega
cloveka v znesku:
- 1.350 din na mesec, ce je dohodek druiine, v kateri otrok zivi
OZiroma V katero Spada, do 3.900 din na druzinskega clana mesecno;
- 950 odin na mesec, ce je dohodek druline od 3.900 din do
4.200 d in na druzinskega clana rnesecno;
- 450 din na mesec, ce je dohodek druzine od 4.200 din do 4.700
din na druzinskega clana mesecno.
Otroci iz kmeCkih druii.n imajo p ravico do d enarne pomoci v znesku 500 d in na mesec, ce je dohodek iz kmetijske dejavnosti gla"ni
vir za PFeziv~janje druzine. in skupni katastrski dohodek ne presega
14.742 dm ozrroma 4.536 dm ka tastrskega dohodka letno na druzino
oziroma druzinskega clana, ali ce je druiina brez dohodka.
Otrok ; ki ima pravico do denarne pomoCi, je upra·v icen do pavecane denarne p omoci:
- 500 din na mesec, ce je tezje telesno ali dusevno prizadet;
- 300 din na mesec, ce ima edinega hranilca.
v dohodek druzi-ne, v katteri otrok zivi oziroma v katero spada,
se stejejo vsi doh odki in prejemki, ne glede iz katerih virov ali na
podlagi :katerih predpisov jih druzina ima.
Komisirja za druzbeno-denarne pomoei pri obcinski skupnosti otroskega ·varstva bo po prostem preudarku dodelila denarno pomoc
ali pa jo odrekla, mimo sprejetih meril, ce bo ugotovila, da zivi
otrok v tezjih ali ugodnejsih socialnih razmerah.
Obcani, ki denarno pomoc ze prejema te, morate vloziti zahtevek
za denarno pomoc na obrazcu SP-2, obcani, ki boste to pravico
letos prvic uveljavljali, pa na obr azcu SP-1. Oba omenjena obrazca
dobite v splosno kadrovskih sluzbah organizacij zdruienega -deJa,
kjer ste zaposleni oziroma na sedezih krajevnih skupnosti in na teh
mestih vloge n ajkasneje do 10. aprila 1983. leta tudi oddaste.
z. Jeric

v sebi skrivale bridkosti in radosti
zlvljenja, a tudi marsikaj razumele.
Zdaj se je Mirencku sele do kraja
posvetilo!
Kurirka Marjanca je povedala in
prosila samo za Mateja! On, terenec Dolge vasi pa se je ze povezal
s terenci iz trga ... In tu? Partizans ki kriz!
Tudi Ozimnik je v ogledalu, ki je
bilo pred njim, opazil nenadno Mirenckovo bledico. Pa je mlel v sebi:
pospravil je strojcek in skarje in
odlozil glavnik. Ali me res ne bo
ostrigel? Se je mar ustrasil kriza
v laseh? Moj prijatelj Pavle, ki je
nekoc drzno prejezdil vso okolico,
da me je nasel v ribezu? Ali ... ali
pa se je morda spomnil na tis ti na.
jin prepircek zaradi njegovega hlap.
ca? Vraga, saj res! Kdaj je ze to
bilo? Aha! Takrat , ko je Fedelak
otresal svoj jezik v gostilni pri Kaprolu in potem odsel. Mirenckov
hlapec Jaka pa je z jasno besedo
podprl Fedelakove besede in glasno
podvomil v pravilni postopek sodisca. s kaksnim zadovoljstvom sem
takrat mahnil tistega hlapcona po
zobeh, da se je zvrnil na tla.
"
Naslednjega dne pa je prijezdil
na moj dom Pavle: »Janez, prisel
sem na obracun za nasega Jako,cc
mi je rekel tako mirno, kot da me
terja za merico zmletega zita. Z
dlanjo me je usekal cez fica, a tako
mocno, da mi je zazvonilo v usesih.
»Tole pa za obrestl, Janezlcc in
mi je prilepil se mocnejso z druge
strani . . . »Opravila sva, Janez,« je
mirno dejal in odsel. Da, tega se je
spomnil ...
,za nobeno ceno te tokrat ne
bom ostrigel,« je presekal njegova
sklepanja odlocni Mirenckov glas,

ki je mogotca kar pribil k stolu.
Ozimnik je zlezel v dve gubi in zbiral v sebi moci za novo ponizanje
in zadnjo prosnjo:
»Pa-pavle . . . prosim te, kot se
boga prosi . . . moj prvi prijatelj si
bil, Pavle ... in menda tudi edini .. .
Pavle . . . ce si jezen zaradi tiste
klofute, ki . . . l<i sem jo nekoc ...
primazal tvojemu hlapcu, te pro·prosim oproscenja . . . Ali naj poklek.
nem pred teboj, ker sem se takrat
malo prenaglii? Pavle .. .«
Sklonil je glavo, da je pozrl solze
iz grla in skril tiste, l<i so se nabi·
rate v oceh. V desnici je trdo sti·
skat zlatnike, ki so se ze spotili. V
tesnobi trenutka so izgubili svojo
vrednost. Roka se je podzavestno
dvignila in polozila zlatnike na mizo.
Nato je z robcem obrisala se znoj
z obraza in vlago iz oci.
S trdimi koraki se mu je priblizal
Mirencek. Z levico mu je dvignil
glavo, z desnico pa je odlocno nasteval: »Takole ti povem, Janez!
Prvic: pri nasi hisi ni nobenega
hlapca niti dekle ze dobrih stopetdeset let. Drugic : tisto v laseh so ti
napravili partlzani in se mene ne
tice! Z njimi nimam nobenih oprav·
kov in jih tudi v prihodnje nocem
imeti! In tretjic: pospravi ze vendar
tisti svetli pleh, ki je zame bit in
bo brez cene! Midva sva opravila!•
Potegnil je brisaco z njegovih
plec ter jo zaklenil v omarico k
drugemu orodju in pripomockom za
delo. ~e preden je otrpll Ozimnik
prisel k sebi, je odsel in pustil vra.
ta odprta na steZaj • ..
(Se bo nadaljevalo)
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lani zadovoUivo gospodarjenje
GOSPODARJENJE V NASI OBCINI V PRETEKLEM LETU
SLABsE PROT! KONCU LETA

Vse kaie, da bo potrebno ob ~portn em zivljenju v nasem malem
mestu uvesti tudi »crno kroniko«. Nedavno je biJo na;nr~c vlomljeno celo na kegljiSce. Zlikovci so bill ocitno »Sportno« razpolozeni,
saj so poleg zaboja piva in nckaj zganice odnesli lep ~okal, namenjen zmagovalcu obcinskega prvenstva.
Nekaj se tudi suslja, da ni bilo vse cisto >>CiStO« z izbiranjem
Janskih najboljsih sportnilcov v obcini; morda o tern lmj vee v pribodnji stevilki.
Izpi1i za voznike traktorjev so tudi pri nas vzbuclili izjemno po·
zomos t. Vse kaze, da bomo imeli v nasi obcini kar okoli 3500 »trak·
toristov«.

·.
h
I.

a

»Kar z rokami razrahlja si, to z nogami potepta si«. Ta {Jregovor
l;:i vetjal tndi za nase rr.alo mesto. C<;!r1miSki lcrajevni skupnosti je

uspelo asfalth·ati pespot do pokopalisca. Komunala pa jo je Irmalt1
zatem Iepo razkopala in razdrla, zaradi kanalizacijc menda. Lep
primer skupnega nacrtovanja.

Biti mlad v teZkih tasih ...
BESEDE TOVARJsiCE ANICE
KUHAR SO OZIVLJALE ZGO.
DOVINO MOJECA KRAJA
Obisb,Ja nas je tova.risica Anica Kuhar. Pri.povedovala nam je
0 svoji mladosti, 0 tezkem zivljenju, ko je bila s.kojevka in nato partizanka.
»Doma sem iz Cerknice, iz Urbanove hiSe s Pescenka. SodeJo.
va:la sem v telovadnem drustvu
Sokol, ki je b il takrat v zd:1.jsnji
cerknis k.i kino dvoraru, hodila
sem v solo in zelo rada zahaja1a
v knjiznico, ki so jo vodili ucitelji.
Kmalu pa se je brezskrlmo
otrostvo koncalo in morala ~ em
zaceti misliti, ka~ko si born sltd·
Ia vs:.:(da:nji kruh. Seveda so b ili
pogoji za studij tezki, saj so si ga
Jahko prh·oL;cHi le otroci iz b o·
gatcjs ih dru~ in. Spominjam :;c,
da jih je samo nekaj hodilo v
solo na Rakek in v Ljubljana.
K<:·sneje sem tudi jaz ob ~skovala
trgo vsko solo. Kmam po honcani
soli scm dobila sluzbo v pisarni
\" zumrovi trgovini.
M<:t i mi je zgodaj umrla. Ko j e
sov.r a:lnik zasedel na ~o domovlno, sem bila se mla<la. Ze takrat
sem zacela sodelovati s partizani.
Vsak dan sem bodila v sluzbo s
Pe5cenka v s redisce Cerknice.
Zvecer, ko sem slul:bo koncala,
pa je bila ze policijska ura. Zaradi zgodnje policijske ure mi je
lastnik trgovine priskrbel sprem·
stvo dveh italijanskih VOJakov,
sicer bi se morala odpoveda ti za.
poslitvi.
Ker · so bili italijall!Ski vojaki
b'ojeee nctravj!, sta moja s.premljevalca takoj zbezala,· ce sta za~
sUsala kak strel, in me pustila
samo. Seveda seril to· veekra! i:?:

koristila v protiokupatcrske namene. Tako scm brezs ki·bno prenasala tudi ilegalno gradivo, saj
se mi ni hilo t:·cbn bati, da bi me
sovra?niJcoye patrulje pregledo.
vale. Kljub vsemu pa sem bi:a
zaradi svojega delovanja v ;ecn i
nevarnosti. Zato sem bi1a pripravljena, da odidem v partizn·
ne.
·
Nekega dne mi je starejsi itali.
ja-nski oroznik, ki prav gotuvo ni
bil fasist, n am ignil, da b odo Italijani iskali ilcgalce. Za to naslednjega dne nisem s!a v sluzbo.
Svojemu malemu brat rancu pa
scm narocila, naj u0 cesti opre.
za, kdaj se bo prikazala kaksna
so•Tazna patrulja. Ko mi je pritekel poveda-t, da gredo, sem skozi okno pobegnila na Slivnico,
kjcr se je zac.:io moje partizansko zivljenje.

Vrednost lanske industrijskc
proizvodnje je znasala 5 milijard
333,675.000 dinarjev, kar je v primerjavi z letom prej za 22 odstotkov vee. Najbolj se je pove.
cala v Avtomontaii, sledijo Kovind, Novolit in Kovinoplastika.
Pri rasti proizvodnje je torej
opaziti vecji razmah kovinsko·
predelovalne dejavnosti.
Vrednostno manjso proizvod.
njo kaze samo Brestova Mineral.
ka zaradi zavestnega omejevanja
proizvodnje. Zaskrbljuje pa dej.
stvo, da je letni plan proizvodnje
dosezen samo s 96 odstotki.
Vzroki za to so podobni kot v
vsej drlavi.
V vseh temeljnih organizacijah
so imeli tezave z oskrbo repromaterialov pri nabavi na domacem trgu, pa tudi ob omejitvah
uvoza. To je narekovalo spre.
membe proizvodnih programov,
manjse serije, tezave v casovnem
nacrtovanju proizvodnje, v neka.
terih primeril1 pa tudi kolektivne dopuste. Zato tudi lahko ugotovimo dejanski fizicni padec
proizvodnje za 2,5 odstotka. Ker
je stevilo zaposlenih ostalo ne.
spremenjeno, pa to pomeni padec produktivnosti za 2,5 odstotka.
Tudi pridobivanje celotnega
prihodka se je zmanjsevalo iz
cetrtletja v cetrtletje. Tako je bil
indeks rasti v prvem cetrtletju
142, v drugem 135, v tretjem 131
in koncno je pristal na 129. Kljub
temu pa lahko ocenimo rast za
zadovoljivo, saj so nanjo vplivali
zaostreni pogoji gospodarjenja.
Nedvomno pa je na manjsi celotni prihodek vplival tudi vecji
izvoz, saj je znacilno, da se z
vecjim izvozom celotni prihodek
zmanjsuje.
:Zal moramo p ri podatlcih o izvozu in uvozu povedati, da se
statisticna porocila in porocila
na osnovi carinskih deklaracij
nikakor ne ujemajo. Ker navadno uporabljamo carinske dekla.
racije, naj nanizamo osnovne podatke po tern viru.
Vidimo, da se je izvoz povecal
za 12 odstotkov, samo na konver.

tibilno podrocje pa za 23 odstotkov. Uvoz je sicer precej narasel,
vendar na racun klirinskega uvoza, ki skoraj v celoti odpade na
Avtomontazo. Levji delef izvoza
ima vsckal~or lesna industrija,
lcatere delez v obcini znasa 69
odstotkov.
Drugi najvecji izvoznik je Kovinoplastil~.;J., kjer pa izvoz ne
pokrije uvoza. Tretja je Avtomontaia, prj kateri se izvoz v ce.
loti nana~a na konvertibilno podrocje, uvoz pa v pretezni meri
na klirinsko. Zato je tudi pokritje uvoza z izvozom za konvertibilno podrocje za to organizacijo
zelo visoko - 3,56. Razveseljivo
je tudi to, da se skusajo v izvozu
uveljaviti se druge organizacije
zdru2:enega dela. Vsekakor sorezultati na podrocju zunanje trgovine najvecji uspeh cerkniSkega
gospodarstva v preteklem letu.
Rast dohodka in primerljivega
dohodka je ugodnejsa od priea.
kovanj. Tako se je dohodek povecal za 21 odstotkov primerlji.
vi dohodek pa za 28 odstotkov.
Taksna rast je na slovenski rav.
ni, cemur v prejsnjih obdobjih
ni bilo taka. Vseeno pa so med
organizacijami zdrufenega dela
precejsnje razlike, kar odraza
razlicno poslovno uspesnost, raz.
licen polozaj na trgu in tudi razlicno usmerjenost v izvoz. Se
vedno je znacilno, da vecja
usmerjenost v izvoz pomeni tudi
slabso dohodkovnost.
V delitvi dohodka je izredno
vidno naraseanje obresti, ki so
narastle za 67 odstotkov in tvo.
rijo ze nekaj vee kot 10 odstotkov dosezenega dohodka. Najvecji del obresti pade na Brest,
kjer je delez obresti v dohodku
ze prerastel 20 odstotkov, podobno pa velja tudi za Trgovino Rakek in Komunalo Cerknica.
v delitvi cistega dohodka ugotavljamo:
- Sredstva za osebne dohod.
ke so se povecala za 22 odstotlcov, ltar je v okviru dogovora o
drl1Zbeni usmeritvi razporejanja
dohodka. Vendar pa to pomeni
tudi pocasnejso rast neto osebnih dohodkov na zaposlenega. Ti
so v obcini znasali 12.281 dinar.
I

v 000 din, S

K~..RTONAZA

vanje

uvoza
z lz·

Ind.
82/81

o e;ez
v obc.

439.555

105

69

112.901

70

27

3,89

125.282
1.031
798

180

20

169.641
449
55

127

40

0,74

90

10

133.272

8241

32

0,48

112

lllO

4.622
420.93l!

141

100

1,5{)

123

HlO

290.881

104

100

1,96

Znesek

BREST
KOVINOPLASTIKA
NOVOLIT

41 ,80

Pokrl·

uvoz

IZVOZ
OZD

~

AVTO64.635
MONTAZA
GGCERKNICA
31
KOVIND
1.364
DRUGI
632.695
SKUPAJ
Od tega
568.8C3
konvert.

Znese<

Ind .
82 / 81

Delez

v obc.

vo1.om

Pozneje sem bila v prvi ;:e;1s!ci
ceti n :l .Notranjskem . . .«
To\'arisica Anica Kuhar nam
je nato p ripovedovala se 0 svoj ih
partizan, kih dozivljaj ih, o tezkih, a tudi lepih dor;odkih iz t i·
stih casov.
Prav je, cla smo ponosni na
svojo zgodovino. Veekrat bi se
morali spomniti juna:kov, ki so
bili pripravljeni zrtvovati tudi
svoje zivljenje za to, kar imamo
sedaj .
·Maj a Zabukovec,
7. a OS Cerknica

Na Melesu v Loski dolini je bila dograjena strojna postaja potrebe gozdarjev, pa tudi kmetijcev

za

jev mesecno, kar pomeni ze 8,7
odstotka zaostajanja za slovenskim povprecjem.
- Rast sredstev za stanovanjsko izgradnjo za 9 odstotkov po.
meni realno upadanje stanovanj.
ske izgradnje.
- Rast sredstev za skupno po.
rabo za 4 odstotke marsikje ne
bo dopuseala niti oblikovanja zadostnih sredstev za topli obrolc
in regres za letni dopust, da o
drugem sploh ne govorimo.
- Sredstva za razsiritev materialne osnove dela so narascala
se !tar zadovoljivo, ce upostevamo povecanje amortizacije za.
radi novih predpisov. Vendar se
sele pri oblikovanju teh sredstev
pokaiejo izredne razlike. Od
392.012.00{) dinarjev sredstev za
razsiritev materialne osnove deJa
odpade na kovinsko predelovalno
industrijo kar 338,028.000 dinarjev, od tega Kovinoplastika
295,500.000, Kovind 11,760.000, Avtomontaza 19,370.000 in Novolit
11,398.000 dinarjev.
Kot ugoden rezultat bi lahko
omenili se vlaganja v Gradiscu
(37,123.0{)0 dinarjev), medtem ko
so vse druge delovne organizacije
na meji rentabilnosti. Kar dvanajst ali 40 odstotkov pa ni namenilo nobenih sredstev za raz.
siritev materialne osnove dela.
CerkniSko gospodarjenje v letu
1982 bi torej lahlco ocenili kot
sorazmerno ugodno predvsem z
vidika izvoza, dohodka in reproduktivne sposobnosti. V letu
1983 pa bo treba vee pozornosti
nameniti produktivnosti in razsiritvi materialne osnove deJa.
P. Oblak

NASI UPOKOJENCI
V letu 1982 so b ili iz TOZD
TAPETNISTVO u pokojeni na·
slednji delavoi:
MARIJA SVIGELJ :iz Grahove·
ga. Od ustanovitve temeljne or·
ganizaci:je je opravljala dela !in
naloge oblacenje in izdelava
gumbov. Inval±dsko je bila upo·
kojena 1. marca.
DANICA MLAKAR iz Cerknice.
Opravljala je dela in naloge
strojno sivanje. Invalidsko je bi·
la upokojena 16. marca.
FRANCKA IVANtic z Unca.
Opra.vljala je dela in naloge
razrez iprena in izdelava kosrni·
cev. Upokojena je bila 1. julija.
ANA HRIBAR iz Zerovnice. V
temeljni organizaciji je opravlja·
la dela in naloge tapeciranje elementov. Upoko j ena je bila 9.
septembra.
SILVA MATitlt iz Dolenje
vasi. OpraYlja.Ja je deJa in nalo·
ge Ciscenje pisamisldh pros torov. Invalidsko je bila upokoje·
na 27. j ulija.
Delovni lcolektiv se jim zahvaljuje za n jihovo dolgoletno in
marljivo delo in jim zeli se
mnogo zdravih in srecnih let.
13. januarja 1983 sta iz temeljne organizacije i:AGALNICA od·
Sla v invalidsko upokojitev kar
dva dolgoletna clana nasega kolektiva:
- Silva Znidarsic iz Starega
trga, za:poslena v temeljni organizaciji od leta 1955; najprej pri
stir1strans.kem skobelnem stroju
v enoti Zabojarna, od leta 1967
pa v enoti St<>larna. V pokoj je
odsla z delovnega mesta moznicenje;
- Andrej Zalar iz Dan, zaposlen v temeljni organizaciji od
leta 1968. Opravljal je dela modelnega mizarja ter popravilo iz.
delkov in polizdelkov. ·
Obema zelimo se veliko zdravih
let!
Delovni kolektiv
TOZD Zagalnica
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BRESTOV OBZORNIK

10

br:stov

obzorn 1k
(lz stevilke 66- 31. marec 1973)

VISOK PARTIJSKI OBISK
Na razgovoru s politicnim aktivom BRESTA smo tovarisa Popita seznarnli z organiziranostio in z delom nase partije. Kriticno smo mu prlkazali
nase delo, omen-iii pomanjkljivosti, ·kl jih cutimo sami, pa tudi akcije, ki
smo jih v zadnjem obdobju uspesno izpeljali.
Predsedrl!ik se je predvsem zanimal, kako dalec smo z ustanavljanjem
TOZD in kako je z dejavnostjo komunistov v prihodnjih temel1nih organ!·
zacijah zdruzenega dela.
V razpravl o gospodai"Skih vprasanjih se je predsednlk pomudi l najvec
ob vprasanjih ·integrac.ij, raznih oblik sodelovanja, katerih nosilci naj bodo
temeljne organizacije zdruzenega dela, in ob nujnost.i povezovanja industrije s trgovino.
UZAKONITI SAMOUPRAVNE ODNOSE. Smo pred ustanovitvijo temeljnih
organizacij zdruzenega dela.
Pri lzpopolon}evanju razmerij .na podrocju upravljanja podjetja smo tudi
v na51 delovJlli skupnosti prisli do zelo konkretnega vprasanja: koliko in
katere t emeljne organizaclje zdruzenega dela (TOZD) obl iokujemo v okviru
sedanjega podjetja BREST? Ce hocemo to vprasanje resit i taka, da ne bo
vecjih p retresov, ki bi utegnili ogroziti korJstne dosezke na podrocju medsebojnih odnosov, zlasti pa se na .pvdrol:ju e konomskih rezultatov, moramo
preresetati vrsto zadev.
Veckrat de ze oilo poudarjeno, da je pris~o na BRESTU do prvih •zametkov TOZD• ze leta 1965, ko smo razdetil·i osnovna sredstva med pos lovne
enote, dol ocili obseg obvewosti posameznih enot za skupne dolgove pod·
jetja in priceli z ugotavljanjem dohodka po poslovnih enotah. Poslovne
enote so se ob likovale na podlagi lokacijsko ozi.roma delovno zaokrozen-lh
celot. Gospodari le so s sredstvi, ki so bi!a razdeljena, skupne zadel(.e pa
so resevale prek centralnoih o·rganov upravljanja.
VSA OBCINA SE VKLJUCUJE V STABILIZACIJSKA PRlZADEVANJA
Ne le zadnji dve leti, vse od ·reforme je v gospodarstvu nase obcine
cutiti velika prizadevanja za vecjo produktivnost, zmanjsevanje stroskov
in za cim vecjo racionalnost gospodarjenja. Zato v teh letih nase gospodarstvo n-i nikoli pris lo v krlticni poloza] in v nasi obcini ni hila podjetij,
ki bi poslovala z izgubo. Us.pehi so b~ll ponekod vecji, ponekod manjsi,
dosUkrat odvisni od zunanjih "" l·~vov.
Ob ukrepi h v jugoslovanskem in slovenskem gospodarstvu so bill lani
in letos potrebni se dodatni napor.i, •k<i se kazejo v odpovedi delu osebnih
dohodkov, v delu ob prostih sobotah za s.tabilizacijo, povsod lahko opazamo
zmanjsevanje stmskov upravne reiije in matenialnih stroskov. Ker so cene
repromateriala mvono narasle, cene izdelkov pa so ostale nespremenjene,
je edini izhod v takih oblikah racionaJ.izacije.
NASE MALO MESTO
Letosnje pustovanje je bilo v .nasem malem mestu skladno s stabillzacijskimi ukrepi. Ni bilo ne vesel.ic po lokalih ne podobnih prireditev za
si rsi krog obcanov. Da pa ne bi nasi potomci pozabili na pustno rajanje,
so tudi let<lS uprizori·li pogrebni sprevod z nagovorom, Sredisce skromnih
priprav ]e bilo kot vselej v •LAJFENCJ.. Na pepelnice dan se ]e pred Lajfenco zbralo precej radovednezev v prlcakovallju, kaj bodo videli. Ob sedemnajsti uri je pogrebni sprevod pr4cel svojo obicajno pot. Po obhodu
je bil tradicionalni zakljucek na mos t-u. · Pogrebni• nagovor je bil kar zanimiv, sa] se je dotaknll problemov nasega mesta. Sicer pa ni bilo dosti
videti nit i s likati. Velika stevilo gledalcev pa je prica, da nasi obcani se
11iso pozab-iJ.i na take s hade. Zelo vesel·l bi bill organizatorji zborov volivcev, ce bi se na ·sklic odzvala vsaj tretjina tistih, ki smo jih videli ob mostu.
Za epilog pa tole: Pr-istnega pustnega rajanja ni bilo. Mogoce bo omajana
pustna tradicija cez cas le zaiivela s pomocjo gostinskih in turisticnih dejavnikov nasega malega mesta.

Filmi v aprilu
Obiskovalce posebej opozarjamo, da smo ob prehodu na Ietni delovni CaS spremenili tudi zacetek nasih predstav (popoldanske ob 17.
in vecerne ob 21. uri)!
2. 4. ob 17. uri in 3. 4. ob 21. uri - mehiska kriminarka POGDANE
Z ASFALTA.
2. 4. ob 21. u Pi in 3. 4. ob 17. uri- hongkonski karate f ilm MASCEVALCI BREZ ROK.
4. 4. ob 21. uri - italijanska melodrama NEPOSLUSNOST.
7. 4. ob 17. in 21. uri- hongkonski a:kcijs.ki film PEST JEZE.
8. 4. ob 21. uri in 10. 4. ob 21. uri - awstralski pustolovski film
CESTNI BOJE VNIK (nadaljevanje f.ilma POBESNELI MAKS).
9. 4. ob 17. uri in 11. 4. ob 21. uri - ameriski pustolovski film
AGENT ST. 1 LJUBI IN UBIJA.
9. 4. ob 21. uri in. 10. 4. ob 17. uri - hon gkon ski karate film ZMAJ
MLADIGOSPODAR.
'
14. 4. ob 21. uri - poljska drama PAS SENCE.
16. 4. ob 21. uri in 17. 4. ob 17. uri - ameriska komedija HERBY
GRE V MONTE CARLO.
17. 4. ob 21. u ri - angleS.ki p olitioni film VZPON IN PADEC IDIJA
AMINA.
18. 4. ob 21. uri - ameriski ljubezenski film TELESNA STRAST.
21. 4. ob 21. uri - an.glesko-svedska drama MISTER MONTENEGRO.
22. 4. ob 21. uri in 24. 4. ob 21. uri - zahodnonemska erotiena komedija RESNICNE ZGODBE, 6 d el.
23. 4. ob 21. uri in 24. 4. ob 17. uri - francoska krirninalka TRI JE
TREBA UBITI.
25. 4. ob 21. uri - armeriski ljurbezenSiki film LJUBEZENSKA ZGODBA NA LEDU.
28. 4. ob 21. uri - slovenski film RDECI BOOGIE.
29. 4. ob 18. uri- ameri>Ske risaoke ZAJCEK DOLGOUHEC.
30. 4. ob 21. uri fir8illcoska komed.ija OBRACUN V SAMOPOSTREZBI.
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SPORTNE NOVICE
PRVAK PINK PANTER
OBCINSKA ZIMSKA NOGOMETNA LIGA KONCANA
20. maTca se je s slovesno razglasitvijo izidov koncala obcinska
nogometna liga. Dva in pol meseca tr ajajoce tekmovanje je potrdilo
veliko zanimanje za mali nogomet. Tekme so bile zanimive, napete
in z dosti zadetkov, tako da tud.i gledalcev ni manjkalo. Po predtekmovanju, ko sta v svojih skupinah zmagali mostvi Rakeka I in
Stoletnih, je sled.i·l se tako imenovani »play off«.
1. Pink panter
2. Stoletni

11. Podslivnica
12. Odpisani

3. Zeja
4. Rakek I
5. Sovica
6. Loska dolina
7. Gozdarj i
8. La:kotni'ki
9. Jezero
10. Kamna gorica

13. Rokerji
14. Dolenja vas
15. Rakek II
16. Suorting
17. Mala gasa
18. Amater
19. Trim ekipa
20. Apaci

Prvih deset ekip se je tako uvrsti:lo v p rvo ligo, ostale pa v
drugo. Med tekmovanjem so se izkazali tud.i posamezniki Kranjc
{Rakek I) in Modic (Stoletni) - najboljsa strelca v svojih skupinah,
pa tum vratarja Mekina (Ra-kek I) in Doles (Podslivnica). Najbolj
discipaniTana ekipa je bila Spor ting. Tudi sojenje (najvec sta sodila Bolaric in Bajc M.) je bilo odlicno, t ako da je tekmovanje
uspelo v vseh .pogledih. Vse ljubitelje nogoineta vabimo prihodnjo
zimo zopet v sportno dvorano v Cerknici.
V. Kralj
TRIM KOSARKARSKA LIGA
V marcu se je koncala tud.i zimska kosarkarska trim li:ga. Vse
tekme so bile odigrane v sportni dvorani v CERKNICI.
Koncna razvrstitev:
Srecanj
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

BREST
FANTJE
STAR! TRG
JEZERO
STOLETNi
GRAHOVO
AVTOMONTAZA
NOVA VAS
SLIVNICA
SK Cerknica

9
9
9
9
9
9
9
8
9
8

PRVO OBCINSKO PRVENSTVO
OSNOVNIH SOL V NAMIZNEM
TENISU
5. marca je b ilo na Rakeku

v telovadnici osnovne sole orga~irano prvenstvo osnovnih sol
v namiznem tenisu. z-al so na
njem sodelovali samo pionirji iz
osnovne sole Rakek. Za:kaj ni
bilo tekmovalcev tudi iz ostalih
sol, nam ni znano.
Tako je ekipno zmagal Rakek I
pred Rakekom II.
P osamezno fantje:
1. PIVK MAVRICIJ
2. STRAZISA..~ PETER
3. CERNE TONE
Dekleta:
1. INTIHAR ERIKA
2. KOVSCA PETRA
3. MILAVEC SABINA
Vse, ki se zanimajo za namizni tenis, pa tudi obvescamo, da
bo na Rakeku 16. aprila organizirano I. sportno rekreacijsko
prvenstvo za vse kategorije. Vsa
sportna drustva in osnovne organizacije sindikata bodo o tem
tekmovanju obvescena se v zacetku aprila z natancnim razpisom.
J. Zakrajsek

Tock
16
16
14
10
8
8
8
4
4
2

St. toC.k
339:232
332:237
272:210
216:207
257:272
216:240
236:263
167:223
169:227
198:314

Razl.
tock

+ 107
+ 95
+ 62
+ 9
15

24
27
56
58
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REGIJSKO TEKMOVANJE
V ILIRSKI BISTRICI
Na tekmovanju s serijsko zracno 'PUSkO SO nastopili tudi clani,
clanice, mladinci in mladinke
st·relske druiine BREST. P,ri Cla·n icah je zmagala Pivka pred
Brestom, pri clanih pa Postojna
s 1071 krogi pred Brestom (1063
krogov), Pivko (1056) 1n drugirni.
Mladinci so bi:li tretji, mladinke
pa so zmagale.
REGIJSKO FINALE »LIGA
TEKMOVANJA«
Na streliscu v cerkniski telovadnici je bilo finale »liga tekmovanja« za Tegije Postojna,
Ilirska Bistrica, Sezana in Cerknica. Med sestimi fina!listi so bili
naj-boljsi:
Ekipno:
krogov
1. SD Pivka
1402
2. SD BREST
1391
3. SD Postojna
1388
Posamezno:
krogov
1. Diana Gruden, Piv.ka
2. Franc Mahne, BREST
3. Slavko Mahne, 4.juHj

356
354
353

PIONIRJI I N PIONIRK.E REGIJSKI PRVAKI
V SPOMIN
5. marca 1983 smo se poslovill
od dolgoletnega sodelavca-upokojenca Jakoba Mulca iz Markovca. V nasi temeljni organizaciji
je bil zaposlen polnih 28 let na
delih in nalogah bru5enje rezil,
prej pa prl postavljanju prvih
b~ zametkih dana5njega
Bresta.
Vsi, ki smo ga poznali in mu
bill sodelavci, ne bomo nikdar
pozabili njegove stalne pripravJjenosti pomagati sodelavcu, sotovarlSu. Kot takSnega se ga homo vedno spominjali.
Delovni kolektiv
TOZD t agalnica

Na regijskem pioniTskem tekmovanju v Dutovljah so prijetno
presenetill nasi najmlajsi. Pionirke so s 451 .k.rogi zmagale pred
SD Repentabor, pioni•rji pa s 457
krogi pred SD Repentabor, Pivko
in Postojrno. Z dosezenimi rezultati so tudi dosegli nor.me za nastop na repub1iskem t ekmovanju.
Pionirji posamezno:
krogov
1. Andrej Fabiani,

SD Repentabor
2. Eri:k KOCEVAR,
SD BREST
.
3. Boris BRANISEW,
SD BREST
Pionirke posamezno:

170
163
161

krogov

~~·B~~~·OAR.

L
2. Jasna KEBE, SD BREST
3. Sasa ISTENIC,

SD BREST

166
155

130

REGIJSKA »ZLATA PUSCICA«
V Postojni je bilo na novem
ll·mestnem avtomatskem streliscu regijsko teJcrnovanje za
»ZLATO PUSCICO«. Zmaga:l je
veckratni republiski in ddavni
prvak Matjaz Suligoj . Najboljsi
trije so bili:
krogov
1. Matja:l SULIGOJ,
SD Postojna (rekord
strelisca)
561
2. FRANC
2. F·ranc MAHNE,
SD BREST (potrdil normo
za »mojstra strelca«)
546
3. Iztok NADOH,
SD Postojna
545
BRESTOVI STRELCI
ZBOROVALI
Na obcnem zboru strelske druzine BREST je bi.J.o ugotovljeno,
da kvaliteta iz leta v leto raste,
saj so s trelci na republisk.ih tekmovanjih dosegli 1epe uspehe (4,
mesto MK-pistola, 6. mesto vojaska puska, 1., 2. in 3. mesto na
nocnem tekmovanju, 11. mesto
na armadnem tekmovanju). Zelo
veHk napredek je tudi pri delu
z najmlajsimi. Sprejeli so koledar tekmovanj in financni nacrt
za .l eto 1983. Z nov:im streliscem
v telovadnici pa se odpirajo moZ.
nosti za se vecje uspehe.
M. Bombac
LETOSNJA SMUcARSKA TEK·
MOVANJA
Zaradi poprejsnjega dogovora,
da na dan bloskih tekov ne -homo pr1pravljaAi drugih tekmovanj , smo pocakali do 20. februarja, ko je bi'la prva tekmo za obcinski pokal v Starem trgu n a Ulaki. Zbrani smo bili iz vseh krajevnih skupnosti, nad 250 tekmova:lk in tekmovalcev. Tekma je
k1jub mehki progi 1epo uspela.
Naslednjo nedeljo smo se spet
srecali na Velikih Blo'lcah ob zicnici Lisee. Blocani so progo
kljub precejsnji odjugi dobra
pripravili. Tekmovalcev je bilo le
okoli 130.
6. marca je bilo najprej sindikalno tekmovanje v veleslalomu. Nastopilo je sti-rideset »Sin·
dikalis·tOV«, ki so pokazali mnogo bor benosti in z:nanja. Ekipni
zmagov.Mec je bi:lo mostvo Kovinaplas tike.
Zatem je bilo tekmovanje v
smuku za obcinski pokal. Zbranih je bilo okoli sto tekmovalcev, najmBillj na vseh dosedanjih
tekmah. Glede n a to, da je bilo
treba priti na Slivnico pes ·i n z
vso smuearsko opremo na hrbtu
tudi to ni talco malo.
'
Ce b odo zime smuoanju naklo·
njene homo lahko v prihodnje poroeali 0 sodelovarnju se vee smucarjev, kar je tudi nas osnovni
namen.
J. Zakrajsek

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de·
Jovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ureja urednliki odbor: Vojko HARMEL,
Vil<tor JERI¢, Sreco KNAP, Darko LESAR,
Bozo LEVEC, Matija MllliC, Franc MLA·
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vand1
llEGA, Marjan §JRAJ In Franc TUR§IC.
Foto: Joze llKRU
Odbor za obveicanje je druibeni organ
upravljanja,
Pred!rednik odbora: Anton
PERC IC.

Tiska 2elezniska t iskarna v Ljub·
ljani. Naldada 2800 izvodov.
Glasllo sodl med prolzvode b: 7. toSce
prvega odstavka 36. elena ukona 0 obdaveen)u prolzvoclov In storltev v prometu,
za katere ae ne placuje temel)nl davek
od prometa prolzvodov (mnen)e semtarl•
Ill za informlran)e lzvrinega sveta SR 61ovenlje it. 421·1/72 :r dne 24. oktobra
1974).
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