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lasilo delovne o 

ZaCelo se bo januarja 
Z preraz.porejanjem delavcev 

v maticno temeljno organiza
cij o J elika bomo zaceli v dru
gi poloviai januarja. Glavrui. de
lavci na posameziDih kljuonih 
strojili oiz.roma 1inijah bodo 
razporeje.Illi v Jelko takrat, ko 
bomo zaeeli z montafo stro
jev. 0 vseh teh p.remikih bodo 
delavci pravocasno obvesceni. 

KAKO POTEKAJO DELA V JELKI 

Z investicijsko sanacijskim programom za Tozd Jelka so bi
li predvideni tudi vecji posegi v obnovo objektov, opreme in 
energetskih naprav. Glede tehnolo~kih zahtev smo se namesto 
za rekonstrukcijo povr~inske obdelave odlocili za nov objekt, 
v katerem bo linija za povr~insko obd·elavo, za ostale objekte 
pa smo predvideli samo obnovitev in po potrebi se toplotno 
izolacijo stropov. 

S pnipravo temeljev za novo 
halo smo p.riceli v zacetku a·v
gusta. Dela so v gla'Wlern po
tekala po nacrtu, ceprav je 
med gradnjo prihajalo do 
manjsih gprememb in tudi do 
dodatnlih gradbenih del, pred
vsem po odloeitvi o gradnji no
ve kotlovnice m nove kompre
sorske postaje, ker so bill sta
ri prostoni neustrezinrl. in pre
majhni. 

Prva faza gradbenih del, ki 
omogoca in zagotawja nemo
teno proizvodnjo, je koncana. 
Z ureditWjo zunanjih povrsin, 
procelij in sanacijo streh na 
posameznih objektih bomo 
nadaljeval.i v letu 1989, ko bo
do pogoj:i za zunanja dela ugo
cinejsi. 

Z i.roelavo novega toplovod
nega omrezja, razvoda kompri
mira:nega zraka, eleMro insta
lacij in odsesovanja, smo pri
celi oktobra oz.iroma novemb
ra. Izvajalci so z deli zaceli 
po nacrtu in tudi pri konenih 
rokih ni prislo do bistvenih 
odstopanJ od dogovorjenih ro
kpv, taka da so ta dela v glav
netn koncana. Ca.karno sarno 
se na dobavo novega kotla za 
ogrevmje. ki je predvidena za 
23. december. 

V tern easu smo z lastno eki
po delavcev, k1i delajo na vror
zevanju, obnovi}i V·Se Stare 
.stroje, ki hodo ostali v obrato
vanju tudi po rekonstrukciji. 
Prav taka smo z isto ekipo izo
lirali .in prebelHii stare objek
t e. 

Vee problemov je s tocno
stjo dobav pri tehnoloski op
remi. Zaradi teZa.v pri p.ravo
ca:snem zagotav.ljanju placil 
ozi:roma naka.zil predujmoov, so 
nekateri dobavitelji opreme 
ustavili proizvodnjo naroeene 
opreme, in to zal prav glavni 
dobaV!itelji (dobavitelji linij za 
povr.Sinslro obdela·vo· ill1 lirnij za 
obrez in obdelavo robov). Za
radi teh ka:snitev smo tudi. pre
makmi:li rak za zacetek proiz
vodnje za en mesec, s 3. janu
arja na 3. febmar 1989. Zaradi 
casovnega od!stopanja pri do
bavi op.reme in s tem tudi pre
lozitve zacetka proizvcxtnje, je 
priSlo tudi do casovnega zami
ka pni prerazporeditv.i delavcev 
Jd so bili ,zacasno prezaposleni 
v druge temeljne· organizacije. 
Zato so delavci, ki niso stalno 
razporejeni v druge temelljne 
organdzjacije, sedaj na letnem 
dopustu, izkoristi1i pa bodo ~e 

SreCno 
1989 

del dopusta za leta 1989, ki je 
bil predviden kot kolekotiv.ni 
dopust v avgustu. Os.tale dni 
-do prerazporeditve na Jelko 
- pa bodo doma ob zagoto-
V!ljenem osebnem dohodku. A. Popek 

V Tozd PohiStvo natrtujejo 
V temeljni organizaciji PohiStvo smo po devetih mesecih 

leto~njega leta ugotovili, da pricakovanih rezultatov iz sana
cijskega programa ne dosegamo. Ob podrobnejsem pregledu 
posameznih poslovnih funkcij je delavski svet temeljne orga- 
nizacije ugotovil, da ze sprejetega sanacijskega programa ni 
treba bistveno dopolnjevati, da pa je treba vse naloge v tern 
okviru dosledno izvajati. 

Proizvodnja je sledila zasta
v:ljenim sanacijskim ciljem, 
vendar je izpad dohodJka po:sle
dica slabih izhodiSc za poslova
nje v letu 1988 (sanaaija izgube 
iz leta 1987) in nadaljevanje le-
1losnjih negativmh goopodar
skih gi:ba:nj, ki so ~e dodatno 
posla~bsevala posloV!Oe rezulta
te. Le-ta so: 
- visoka stopnja revalonizaci-

je, 

- vecje stopnje rasti vhodcih 
cen repromateria~lov, suro
vin, energije itd., v celotn em 
pri4od!ku, 

_ · se vedoo neslcladna ras.t te
caja dinarja s stopnjo infla
cije in s tern slabo stimuli-
ran izvoz, 

- obrernenjenost gospodarst
va z druibeno rezijo. 

P.olozaj je se posebej tezak 
v plasmaju bl~ga na domacern 

brestov 
• 

trms?u. Tako je plan prodaje 
dosezem le 57-iOdsto.tno, zaloge 
pa so porasle z 11 odsrokov v 
zacetku leta na 36 odstotkov v 
zadnjih treh mesecih. 

v zadnjem cetrtletlju naertu
jemo dodatne akcije za pos.pe
sevanje prodaje in razs.iritev 
programov (video kasete, Ja
majka), voodar pJan prodaje 
za leto 1988 ni dosegljiv. 

V prodaj i na domacem trgu 
se namrec se vedno od!raza ne
gativno poslovanje iz prvega 
polletja. Trgovske ocganizaci
je odklanjajo postavitove tudi 
.zaradi ugodnejSih pogojev, ki 
jih nudi na5a konkurenca (po
sta.W.tev na reverz, popusti). 
Trenutna .situacija v temeljni 
organizaciji PohiS.tvo nam one
mogoca, da bi sledHi taka ugo
dnim pogojem proda'je pohtist
·Va, kat jrl.h ponujajo nasi kon
·kuremti. 

v zad:nji cetrtini letosnjega 
leta so se zopet zacele pojav
ljati izjemno velike tezave v 
preskirbi .z repromaterialom -
predvsem z dobavami folij (Na
da, Jamajka, Rubin), ki so s.i
stem proizvodnje upocasnile, s 
tern pa tudi v;plivale na zastav
ljeni fiizicni obseg proizvodnje. 

M. Strohsack 
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Besedo imajo 
Leto se bliza h koncu, pred vrati je prehod v devetinosemdese

to. Predstavniki samoupravnih organov in drufbenopoliticnih or
ganizacij v delovni organizaciji so potegnili crto pod opravljenim 
delom. Kaksen je »izkupicek« njihovega enoletnega dela in kaj 
zelijo v prihodnje, pa so zapisali sami. 

Miro Jernejcic 
Delavski svet DO se je kon

stituiral 12. januarja 1988. Od 
tedaj pa je clanom potekla ze 
polovica mandata. To obdobje 
je bilo za nas zelo razgibano. 
V tern obdobju smo kot dele
gati delavskega sveta spreje
mali odlocitve, ki so dolgoroc
no usodnega pomena za na
daljnji razvoj Bresta. 

V letu 1988 smo imeli deset 
rednih in sedem korespon
dencnih sej delavskega sveta. 
Osnovna znacilnost gradiv in 
sklepov, ki smo jih letos ob
ravnavali in sprejeli, je v tern, 
da srno vse !Ilapore usrnerili v 
sanacijo ekonomskih razmer v 
delovni organizaciji ·s ciljem, 
da se izboljsa g;ospodarjenje 
in poveca ucinkovitost delova
nja vseh delov delovne orga
nizacije. 

Najpomembnejse zadeve, ki 
srno jih v tern obdobju spre
jeli, so: 
- merila za racionalno izrabo 

delovnega casa, 
- pravilnik o povracilu rnate

rialnih stroSJcov, 
- sprejeli smo dolgorocno 

programsko orientacijo Bre
sta, 

- obravnavali in sprejeli srno 
zakljucni racun za leto 
1987, 

- plan za leta 1988, 
- pravilnik o delitvi sredstev 

za osebne dohodke, 
- predlog sofinanciranja 

skupnih projektov Bresta, 
- dopolnili in spremenili smo 

Samoupravni sporazum o 
zdruzitvi v delovno organi
zacijo in razpisali referen
dum o novo ustanovljenern 
tozdu Tdenje, 

- navezali srno dolgorocno 
sodelovanje z Univerzo Ed
varda Kardelja oziroma s 
Fakulteto za naravoslovje in 
tehnologijo, 

- dograjevali srno samouprav
ne akte s podrocja nagraje
vanja, 

- imenovali smo novo sesta
vo komiteja za SLO in DSZ, 

- imenovali smo novega glav
nega in odgovornega ured
nika Brestovega Obzornika, 

- sprejeli smo program za 
uskladitev samoupravnih 
splosnih aktov z Zakonom 
o zdru.Zenem delu, 

- in mnogo drugih zadev. 
Posehno pomembno pa je, 

da smo v letosnjem letu na 
skupnem zasedanju vseh de
lavskih svetov temeljnih orga
.nizacij, vseh vodstev DPO v 
obcini Cerknica in -delavskega 
sveta DO Brest, :sprejeli SMER
NICE ZA RAZVOJNO PRO
GRAMSKE USMERITVE DO 
BREST CERKNICA. 

Na tej taka imenovani »ve
' liki seji delavskega sveta« smo 
sprejeli smernice za celovit 
proces sanacije Bresta, ki je 
razdeljen na urgentni in si
stemsko-dolgorocni del. 

V urgentnem delu smo opre
delili ukrepe, ki so potrebni 
za potek proizvodnega proce
sa, za zagotavljanje kakovosti 
poslovanja, okrepitev reda in 
discipline, za povecanje storil
nosti in motivacije delavcev. 
Predvsem pa so opredeljeni 
ukrepi za zrnanjsanje stroskov 
poslovanja in povecanje ucin
kovitosti rezije. 

V sistemsko-dolgorocnem de
lu smo opredelili celovito si
sternsko in dolgorocno pre
ohrazho delovne organizacije, 
ki mora hiti podprta s sodelo
vanjem ZUIDanjih znanstveno 
raziskovalnih in svetovalnih 
ustanov. Za taksno preohraz
bo pa je potrehno dolgotraj
nejse prizadevanje, vecje anga
ziranje znanja in izkusenj na 
vseh ravneh dela, predvsem pa 
dolocena preohrazha miselno
sti ter vecja elasticnost delav
cev. 

Poleg tega smo sprejeli tudi 
celovit sanacijs.ki program za 
teme.ljno organ:izaoijo Jelika Be
gunje s celo1Ino financno kon
stuukci:jo. Jasno je, da so na5e 
delo spremljale doJocene ob
jeklJivlne oziroma suhjektivne 
tefave. V J e:hki Begumje so se 
namrec pricele razmere hitro 
zaostrovati, zatlo so vodstva 
dr:uibenopoliticnih orgcmizacij 
Bresta in nas skupni delav.sk:i 
svet ocenili, da se predlaga 
Skupscini obcme Cerlkru.ca 
uvedbo ukirepa drUZ.henega 
varstva v tern kolektivu, an da 
se na ta nacm omogoci pravo
casna izvedlba san.aaij&kega 
programa. 

Objektivno pa sodim, da 
.i:mamo prevee korespondenc
nih sej delavskega sveta. Ob
casno se namrec poJavljajo di
leme in v.pras81Ilja delegatov, 
na katera moremo poiskatli in 
posredovati u:str62llle odgovore 
im. resrtve na se j ah delav·Sikega 
sveta. 

Na osnovi le tosnji:h i2Jku5enj 
~n pestrosti letoSn.jega dela 
sem preprican, da nas tuili v 
prihodnjem letu caka veliJko 
nalog m veliJro dela. To pa se 
posebej zaradi sprernemb eko
nomskega si:stema in zaradi 
sprejema novega Zakona o po-

djetjrih, kar b.o od vseh nas za
htevalo se vecjo zavzetost in 
akti:vnost, da poiScemo ustrez
ne resitve na izz8.ve casa, ki 
p:rihaja. 

Za zakljucek mi dova1ite, da 
v imenu sk.upnega delavskega 
sveta DO Brest Cenk.nica zaze
lim vsem delavcem Bresta ~n 
nasi:m poslo'VInim partnerjem 
ve.hiko oopeha v novem letu 
1989. 

Beno Kocevar 
»lz krize s sindikatom de· 

lavcev!« je bil moto raz~irjene 
seje RS ZSS. Preveckrat pa se 
zgodi, da delavci .delovne orga
nizacije, ki je v tezkem polo
zaju, dajo nezaupnico tudi 
vodstvu sindikalne organizaci
je, ces da sindikat ni delavski, 
da ne »izkoristi« svojega polo
zaja in pravic, ki jih ima. Sin
dikalno delo, kolikor ga pac 
je, se najveckrat ustavi v iz
vrsnem odboru, clanstvo pa 
tak~nega dela ne pozna, kakor 
tudi ne pozna svojih pravic in 
dolinosti. Delavci morajo cu
titi, da jih sindikat zastopa. 
Osnovno vodilo sindikata je 
torej, kako sindikat pribli.Zati 
delavcem. 

Polozaj, v lk.aterem je Brest, 
ne dovoljuje bliZnjic, temvec 
zahteva ustvarjalno in inova
tivno sodelovanje vseh delav
cev Bresta. Jasno nam je, da 
na taka imenovane zunanje 
faktorje poslovanja ne more
rna kaj prida vplivati. 

Skupno nalogo za povecanje 
proizvodnje in s tern pot do 
holjsih financnih rezultatov, 
seveda podpira tudi sindikat. 
Vprasanje pa je kako to do
seci. Vsa nasa prizadevanja 
morajo sloneti na razvoju, pre
strukturiranju proizvodnje in 
v tesni povezavi teh elemen
tov s strokovno usposobljeni
rni kadri, v katere je treha tu
di vlagati. 

Z novo zakonodajo naj hi 
ukinili monopol na delovna 
mesta. S tern velja opredeliti 
tudi odnos do viska delovne 
sile. Sindikat se mora zavze
mati za to, da bo poslovna 
politika ob ugotovitvi viSka 
delovne sile sprejela tudi pro
gram urejanja in prerazpore
j anja te delovne sile. 

Varovanje socialne ravni de
lavcev, ozir_oma realno vredno
tenje delovne sile, je ·prav ta
ka ena izmed pomemhnih na
log sindikata. Preohremenjeno 
zdruzeno delo bo late zagotav-

ljalo prirnerno socialno raven 
delavcev tudi z razbremenje
vanjem gosP.odarstva in z ra
cionalizacijo v druzheni nad
gradnji. Z novo zakonodajo bo 
vloga sindilk.ata spremenjena. 
Sindikat bo imel v podjetjih 
se vecjo vlogo oh ukinjanju 
nekaterih samoupravnih pra
vic delavcev, ter vecjo vlogo 
pri za8citi delavcev. Vse to pa 
se bo zacelo dogajati ze jutri. 

Na koncu bi zelel vsem de
lavcern v letu 1989 veliko 
zdravja in osebne srece, na de
lovnem mestu pa cimvec uspe
hov. 

Roman Piletic 
Ce se ozremo na obdobje 

preteklega leta, smo z delova· 
njem mladinske organizacije 
v nasi delovni organizaciji lah
ko le delno zadovoljni. ceprav 
smo vecji del nacrtovanih ak
tivnosti izpolnili, pa se vedno 
ne moremo biti z narejenim 
povsem zadovoljni. 

Mladinci in mladinke smo 
bolj ali rnanj uspesno delovali 
v svojih osnovnih organizaci
jah. Po potrebi smo se sesta
jali v okviru koordinacijskega 
sveta ZSMS DO Brest, ,sodelo
vali pa smo tudi z drugimi 
drufhenopoli ti-Cnimi organiza
cijami v okviru delovne orga
nizacije. Nekatere osnovne 
organizacije so sodelovale v 
akciji »Najholjsa osnovna or
ganizacija ZSMS v Sozdu Slo
venijales«. Najbolje sta se od
rezali mladinski organizaciji iz 
Gabra s cetrtim in iz zagalni
ce s sestim rnestom. v zacet
ku junija smo se udeleZili 14. 
srecanja mladih ,sozda v Izla
kah in osvojili prvo m esto. 
Taka nas prihodnje leta caka 
zahtevna organizacija 15. sre
canja. Upamo, da homo sreca
nje uspe5no izpeljali in homo 
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dobri gostitelji mladinkam in 
mladincem iz delovnih organi· 
zacij, ki so clanice Sozda Slo
venijales. Oktobra smo se ude
lezili serninarja o aktualnih 
dogajanjih v druzbi, ki je bil 
v izohraievalnem centru ZSMS 
v Bohinju. V se aktivnosti smo 
usklajevali z OK ZSMS Cerk· 
nica, kakor tudi z mladimi iz 
ostalih delovnih organizacij v 
Sozdu Slovenijales. 

Kljub vsem aktivnostim pa 
moramo vedno znova ugotav
ljati upadanje zanimanja mla
dih za delo v ml!adinski orga
nizaciji. V osnovnih organiza
cijah delujejo poleg predsed
nikov le se malostevilni mla
dinci, ki pa ob nezainteresira
nosti ostalih kmalu izgubijo 
voljo do aktivnega udejstvova
nja. Tezak ekonomski polozaj 
in zruzevanje zivljenjskega 
standarda j e pniv gotovo eden 
od vzrokov za neaktivnost. 
Mladi, praviloma z majhnimi 
osebnimi dohodki, nimajo ne 
volje ne casa za ukvarjanje z 
tezavami polozaja sirse drui
he, vsaj dokler nimajo zago
toyljenih osnovnih zivljenjskih 
pogojev. Vsi poznamo stano
vanjske prohlerne, pomanjka· 
nje delovnih rnest, probleme 
okrog varstva otrok .. . 

Te tefave ;pa najbolj zade· 
vajo prav mlado generacijo. 
V teh tezkih casih moramo 
mladi stopiti skupaj in prispe
vati cim vecji delez k reseva
nju nastalega polozaja v de
lovni organizaciji in v sirsi 
druZbi; vendar pa smo mladi 
brez podpore prav te druibe 
nemocni. 

Upam, da je prezivel cas 
fraz, ki so govorile o tern, da 
svet stoji lila rnladih. Le-ti so 
bili ves ta cas dobri le za de
lovne akcije, ciScenje okoli 
spomenikov in mahanje z za
stavicarni na proslavah .. . 

Odlikovanja 
V novembru je predsednilk. SO Cenlmica Tone Urbas il

rocil S.tiri dcia'V'D.a odlillwv.am.ja. 

Dolgoletmega predised!Ilika Obrtmega zdru.Zenja Cerknica 
Antona Larnpica je predsedstvo SFRJ odlikovalo z Redom 

dela s srebrnim vencem za zasJuge in u&pehe p:ri deJu, po
membnem za napredek drzave. Od1ikovanje mu je izrocil 
predsednilk SO Cenk.nica Tone Urbas na skupsoi.ni obrtne
ga zdruzenj a v Cenk!Ilici. 

Na os.redtnj.i. ohailnski proslavri. ob d!neVIU r epubllike je 28. 
novemhra v Cevk:Jnici predsednik SO Cerlonica izroCi[ dr
zavna oc:hl.)kovanja nacelnik.u obOim.skega staha za terito
rialino obrambo Toma.Zu Kreku ter Daniel Gorjan m Du-

. sanki Drobnic, delavkama VVDO Cerkinica. Toma:Za Kreka 

je odlillwvalo pred5edisrtlvo SFRJ za zas1uge pri razvoju in 
u.resnicevanju koncepta splosnega .ljudskega odlp.ora in za 

uspehe pri i.zhaljsanju voja~o·strakovnega Z'llanja in boj
ne pmpravJjenosti nasili obcanov z Redom za vojaske za

sluge s srebrnimi meci. Danica Gorjan je billa odHkovana 
z Redom dela s srebrnim vencem za zasluge in uspehe p ri 

delu, pomembnem za napredek drzave, Dusanka Drobnic 

pa z Medaljo dela za prJzadevDlos.t in uspehe pri delu. 
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Optimizem ali kakovost in dohodkovnost 
Gospodar jen je v nasih tefflel jnih organizaci jah 

Po!;lovno leto 1988 se pocasi izteka, zato smo zeleli podobno 
kot prejsnja leta tudi to pot pripraviti celoten prikaz Ietosnjega 
gospodarjenja - po posameznih temeljnih organizjacijah. Bese
dco. naj bi stekla predvsem o proizvodnih in drugih teiavah ter o 
ukrepih v danasnjih pogojih gospodarjenja. Ocene in njene bi
stvene sestavine so pred vami. 

TEMELJNA ORGANIZACIJA 
MINERALKA 

Gospodarjenje v temeljni or
ganizaciji Mineralka je v leto
snjem letu potekalo dokaj ugo
dno, kljub nestabilnosti trill~ 
in nenehnemu narascanju cen 
energije in vhodnih materialov. 

Proizvodnja, zacrtana z let
nim planom je temeljila na iz
hodiscih predvidevanj prodaj
ne in izvozne -sluibe, kar po
meni, da smo si vse dosle j prl
zadevali proizvedene kolicine 
sproti odpremljati. To nam je 
v precejsnji meri uspevalo, v 
zadnjih mesecih pa so se nam 
zaloge kljub temu nekoliko po
vecale. 

Vrednostno smo v prvih de
setih mesecilh letosnjega leta 
d~segJ.i 92 od!Stotlkov letnega 
nacrta, ocenjujemo pa, da ga 
bomo do kon{;a leta dooegli <Xl..i
roma nekolhlco presegli. 

Pri pla~smaju plosc v ladje
de1niStvo illismo :imeli tezav, v 
gradbengtv.u pa zaradi restoni:k
dj pri investicijah ·Illi.so:no op
remljali novih obje'kotov. Precej 
plosc snro plasira.li v objelkte, 
ki so jib i.nvesbtorj~ adaptira:li 
ter ugotoWli, da so to razmero
ma donosni posli, s kater]mi 
kaie v prihodnjem letu se in
tenzi'Vneje nadaljevati. 

Izvoz se vedno nekoli:ko se
pa. V.zroke za tJo je treba isJ.<ati 
v poman.jkanju neposrednih 
stikov s potenaia~1n)mi kupai, 
pa tudi v pogostih zamenjavah 
.kadrov na podrocju zUJDanje 
trgovine v na5i delovni organi
zaciji in Sozdu SlovenijaleiS. Ce 
bomo hoteli vzdriati na tu
jlih trziscih, bomo morali zu
na.njetrgovins.ke delawce bi-stve
no bolj anga.Zi.rati ter seveda 

vztrajati pri kar naj.veoj'i moz
ni kakovosti proilzvodov. 

Zaradi zmanj~evamja stros
kov proi.zvodnje in uainkovitej
sega vodenja smo nekatera de
lovna inesta zdruiili in j ih za
sedli z ustrezn]m visokoizobra
zenim kadrom. Na tern pojroc
ju pripravljamo se vee s:p~te
memb, ki jdh bomo uresnici:~i v 
pribodnjem letu ozi!roma v le
tu 1990. 

Zaloge gotovih i.W.ehlcov so 
nam v tretljem tromesecj.u ne
koliko porasle, lrer je priSlo do 
zami.kov odipremnih rokov s 
stram kupca. Medtem ko na to 
vm;to zalog lahko V!plivamo s 
prera.zpored~tvami delovinega 
casa, pa na zalogo vermik:.ulita 
skoraj nimamo vp1iva. Ker su
rovmna veze znatna obratna 
sredstva in pred!Stav'lja velik 
strosek, smo se odlOOHi, da se 
bomo v prihodnjem •letu glede 
te problematike z uvoznikom 
dokoncno dogovorili, od dogo
vora pa ne bomo odstopali. 

C. Godesa 

V temeljni organizaciji Mineralka so zadovoljni s svojim delom. 

TEMELJNA ORGANIZACIJA 
MASIVA 

Na to vpra~anje ima vsak de
lavec Masive svoj odgovor, ver
jetno pa so si na~e misli po
dobne. »Prei.iveli smo ze eno 
leto, polno naporov in negoto· 
vosti, ko smo vsi skupaj v stra
hu pricakovali ali osebni do
hodek bo ali bomo brez izgu
be in ali homo imeli delo«, vse 
te misli in vpra§anja smo si 
delavci Masive in verjetno tu
ostali zaposleni v Brestu, po
stavljali vsak dan. 

Ob pi.sam.ju tega clanka ze 
lahko z got0VIos1ljo tl~dim, da 
smo delavci Ma.sirve z veliikimi 
napori .in z enaJcim stevilom za
pos:lenih kat lami uspeli rea~i
rati letoSI1ji na.Crt prOiizvodnje, 
ki je reaJJno za 30 odstnlrov vec
ji kot v letu 1987. Ker pa je 
nasa zelja, da bi za S¥Oje delo 
prejemaJli cim boljse osebne 
dohodke, se nenehno primerja
mo z uspe5nimi proizvaljaild 
s.tolov v Sloveniji in ugotav.l!ia
mo, da so le"!i se vedno USipes
nejSi, .saj imajo za 20 odsltotkov 
veeJi prihodek na zaposlenega. 
Kljub povecanjw pro:izvodnde 
se ni pri·sel cas za samozado
voljlstvo, s~ nas se ved
no spremljajo hudi likw.idnost
ni problemi. TaJk:o so nOIVoletn:li 
pr~ntlci le k:ratek ;predah da 
laie za:jemamo S31po za nadalj
n j e na~porno delJO v letu 1989. 

Na nekaj postavlljem.ih v,pra
samj ze dam~s odgovorimo: de
lavci MasilVe imamo · za leto 
1989 zagotoVIljeno delo, vse 
chrugo pa je odvisno od nas sa
mih. V nacrtru smo si zastavili 
visoke ci1je, tki nam naj bi za
gOJto.vili boljse tMjenje. Le 
vztrajam.je na za.srtavljemih 
. smernicah nam za~t-avlja kon
kurenenost v svetu, •saj name
ravamo v letu 1989 iZNozi.ti 90 
od:stotkov nasih ~dellloov. Gle
de nato, da je nas .delovni pro
gram v celoti po210an, mora:mo 

v izv·ajanju le-tega odstraniti 
vse nepotrebne str~ke, o;pra
vila in dmge mo1lnje, ki ne pri
srpevajo k pravocasni in kaik.o
v:ostni iZJdelav:i nasih izdelkov. 
Za izdelavo naertovanega bomo 
morali u.pombiti vse z.nanje in 
izkus.nje, ki j.ih imarno, ob tern 
pa bomo morali p.ozabiti n3. 
vse nase navade ali 1r~ade, ki 
ov:irajo uspe&no in ucin'kovi to 
delo. fua.v tako bomo morali 
pridobi·ti nova 210anja, k.i jih 
ima na.Sa k<:>;nlkurenca, kd nas je 
v zadnjih letih dohltela in tudi 
prehitela. Ved:no :;molVa se pred 
nas posta'VJlja vprasa.nje, za!kaj 
oni labko delajo drugace ~n bo
lje im. zaikaj rni ne morerno. 

Za USipeh bomo moraM skup
no napeti VIse si.le, zato konou
jem z mi•sllijo: »Kd.or hoce, tu
di zmorek To pa mora:mo do
kazati v letoS.Ojern letu. 

SRECNOI 
R. Debevc 

TEMEUNA ORGANIZACIJA 
TAPETNISTVO 

Za temeljno organizacijo Ta
petniStvo sta •V ;poslovanju v 
letu 1988 znacilni dve obdob ji, 
ki sta loceni tudi koledarsko -
poslovanje v prvi in drugi po
Iovici leta . 

Prva polmuca leta je za:radi 
znanih ekonomsJ<!ih u:krepov 
(zamrznitev cen) p,ovzroCila ve
li'ko konjunkrturo, t~o da ni
smo uspeli s.proti zadovol.jevati 
potreb trga. Hk.rati smo ime.1i 
teiave pni izvcmnem programu. 
Pooledica tega je bill izpad d:::~
hodka zaradi preve~~kih vhod
nih swosloov (cene repromate
rialov n~so bile zamr:llDjene) in 
fiksira.rhlh prodajnih cen (cene 
iz novemhra 87). 

Kolak:.tilV je Vlloru veliko na
porov v nove programe, ki so 
se pojavi;li na trgu v dokaj ne
ugodnem tremutku (poletje), 
talro da so zacele zaloge nara
scatli. Da je hila mera po1na, se 
je !Judi imoz pralkltieno d.o jese
ni ustaviil. Ta!ko sn1o se k!:mec 
septembra odloci1i za z nan:j
sanje prai:zvodruje in orgamizi
ranje poseblllih prodajnih ak
cij. Splosen gospodarsJd polo
zaj je triisce prepolovcil. KJljub 
temu smo si zadali dlj, da do 
konca leta zmamj·samo zaloge 
gotovih iooal!kov, proizlvajamo 
p:! samo nove programe in se 
te le v koli&ah, ki jih trg la
hl"o sprejme. Ta!ko je bila tre
tjina delavcev za tmi mesece 
prera:xporejema v druge temelj
ne orgau:rizacije, ki:i so potrebo
vale kadre. 
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Re:wltat vseh teh Ulk.repov je, 
da se izguba ni poveeevala, 
ternvec raounamo, da se bo fi
nanOni polozaj pribllial sanira
nju i.zgube, na drugi strani pa 
smo uspeli popo.Lnorna zame
njati. proizvodni program z n o
vimi modeli, s karterimi bomo 
nastopilli v novern letu. Lsto
casno smo VISe sile usmerHi v 
iskanje izv02Jllih poslov, saj se 
zavedamo, da pro.i:z,vodnje za 
domaCi trg v takem obsegu 
·kot v letu 1988 ne bomo mogli 
plasirati. Zato je nu1no veeji 
del zmogljilVosti usme11irt:i v pro
izvodnjo za izvoz. 

s. Knap 

TEMELJNA ORGANIZACIJA 
ZAGALNICA 

Resnici je najtezje pogledati 
v obraz. J e tak~na in nic dru
gacna - samo resnica. Bodisi 
da je to kritika, samokritika 
ali kaj drugega, nam rezultatov 
iz leta 1988 ne popravlja. 

ZaiS'tavljem!ih cillje.v, ki smo 
j:ih oprede1hli v zacerllku leta 
1988, ne bam.o v celo.tri. urooni
ci1i. Lahko bi ·Illizal »Zakaj je« 
ID »Zato je«, ·iskaJl odgovore in 
oprarviCila tako pri sebi, .kot pri 
drugih, trenumi rezu!Ltrut pa b~ 
o.sta.l vseemo .nesprememjen. 

Leto 1988 na:s je ze pll'isi.iliilo 
v druga6no ·ra.zmiShjamje. Zah
teve in v.prasanja so poSitajala 
jasnejsa, odg.ovoni krista.liilejSi, 
oisti. NaredilJi smo velilk kora.k 
sodobineJsernu raZJmi·Sljamju in 
p:arnetnajsemu de1u, •kajti samo 
prebujanje .iaJ. calk:mje na bolj
Si jutni nam ne more dati ni
kakrS!n!ili rezwtatov. Vse ost- . 
rejsi p.ogQji gospodrur~enja nas 
bodo dok:.onooo prebudil1i in 
pOSitavtili na reailina VIa trga in 
proizvodnje. 

V edno ma:nj se bomo izgo
varjaH im. iskaJl.i opravi6iJla. De
lam bo.rno moralli vee, kailrovost
n~se, dohodikovlllO. Krize, go
s:podaa:'Ske im. clrruZbeme, so sa
mo del preporoda za boljsi ju
tmi . 

A. PiSek 

TEMELJNA 
ORGANIZACIJA GABER 

Glede na predvidevanja v u
cetku leta so rezultati temelj
ne organizacije -Gaber slabi. 
Vzroki za nizko gospodarsko 
ucinkovitost pa niso zgolj v si
stemskih re~itvah, ampak tudi 
v poslovnosti, delu, podjetni~t
vu in miselnosti dela zaposle
nih. Mislim, da smo organiza
cija, ki se ni hila sposobna spo
pasti s prihajajocimi razmera
mi realne ekonomije v Ieto~
njem letu. Ne smem pa trditi, 
da je bilo vse negativno, saj 
smo v tern casu napravili nekaj 

(:nadalijevam.je na 4. strani) 
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Optimizem ali kakovost in dohodkovnost 
(nadaJjevatnje s 3. strani) 
programskih zasukov, ki kaZe
jo na na§o programsko usmer· 
jenost v prihodnjih letih. 

OSI!lovni v.zro'ki s.labih gospo· 
da:r.sk.ih uOi:nlkov v nasi temelj
.ni organizaciji so: 
- preveli.ke zaloge vhodnih 

materia1ov, 
- preveliike zaJoge nedok()[l· 

catne proizvodn1e, 
- prevehl!ke zall.oge go-tovih iz

de}kov, 
- predolg aiJkJus in slaba S:i.ln

hronizaaija· proimodnje, 
- predJogi dobaJVni roki - od 

naroC:illa do odpreme kupcu, 
- premajhna p.roi~vodrruja in 

slabi ucinki p:rodaje, 
- prevelilk ~met proizvodnje. 

Za naslednje leto priprarvlja
mo silstem proizvodaJ.je po na
r.oiillu, torej posfi.ovanje brez 
zalog gotovih i.zdelkav. 

Med leto5.:n.Mmi vzrolci za sla
bo poslovatnje je zaJ.oga tista, 
ki se sama po sebi izkllducuje 
i:n ne dovoli pr.oizvodn je po 
ustal!jenem .nacinu. 

Pred na:mi so zahtevne nalo
ge, ki smo si jdh zadali v mter
nem sanacijskem programu in 
v poslavni po:titili za na:sled-
nje leto. 

nalnost in usklajenost dopol
njujeta z estetnko. 

Kljub mrunJsemu stevJlu 
zgrajenih statnovanj v Jugosla
viji, smo z oopeJimi modeli in 
primenno fuJ.lkcionaJ.nostjo ob
dr.Zali trend pro.daje kuhinj . 

Za nov model kuhinje B-
2004 je zaJITimanje na trZiscu 
veliko, voodar pa znotraj Bre
sta nism.o uspel:i organizirati 
dobre kooperacije, lci bi zago
tavljala normalno odpremo te 
kuhi.n.je. Res prava Skoda, da 
ne mamo izkodstiti prilozno
sti, k.i se na:m je ponudila. 

Tudi drugi modeii kuhi.nj 
gredo dobro v prodajo, vendar 
so potrebne doda)ne obli!koVllle 
osvezitve. 

Za doseganje nacrtovanih ci- C . . .... 1/' J · ..1. 
ljev smo si. zadali: ~(3/r--o()O-~ 
- prograJIDsko prestmk:turira

nje novih izdeJikav, 
- oinvesticij:ska nalozba i.n s 

·tern zagotovirt:ev nujlD.e ren
tab.illJn.osti, 

- :krepiltev proda~jtnih ka!lla:lov 
i.n i1lpelj ava IlJOVJh naCinov 
mobhl.izacijS1ke prodaje, 

- tek.oce uil.m'epe v orga'!rizacij
skem smisitu - poveca.nje 
rentabilnosti. temeljne orga
nizacije, 

- 1zboljsati kadrovSlk.o struk
ruro zaposlen:ih predlvsem 
zaradi programskega prest
ruktw1i.rranja, 

- zagotov.iti inventhmo dejav
.nos.t pred!vsem z novimi iz
delki, lci bodo i.meli za ka.n
cnega potJ.roS:n.ilka viden ino
vacij:slci 2lllaca:j, 

- dvigniti kClikovost dela, i ~
deJ.kov in serv~snih stodtev 
za potro&n.i.ka. 

Osnovna pro.imodnja v teko
cem letu j e b:hl.a illdela·va lm
hinj. Kuhinje so ustailjen pro
gram, ·ki ima svoj prostor na 
j ugoslovanskem trnscu. 

Ohli:koVllla poli ti1ka se je izka
zaJ.a za u51pesno, saj se fumikcio· 

ProizvocLnja obloznili in prc
deLnih stoo za potrebe ladje
delnistva je postala stalna 
spremljeva:Lka OSillOVine proiz
v.odnje kljub nesog1asju zaradi 
cilsthl!nih mruterialov, k.i so 
zdravju sloodljivi. Ve:n.dar smo 
USipeli v tern casu to proi.zvod
njo tehnieno in tehnoloSko ob
v;ladati, kar preds·taJVlja prvi 
del progra:mskega prestrukturi-
:ranja. 

V proizvodnjli pa raounamo 
tudi na tehniOn.e resitve, s ka
ter1mi bomo poskusaJ.i razbre
meniti del fizienega dela, kar 
velja tudi za ostalle pr.oi.z;vodne 
progra:me, kot so dclovil1e plo
sce iln negorljiva vrata. Sledo:J.ja 
so tudi nov proizvod v teme~j
ni organizaciji .. Prvi uc.inki p.ro
izvodnje bodo wani v nasled.
njem letu. 

V temeljui organizacija labko 
pr.ica:kuj emo resite'v le v bolj
si kakovosti m v zahtevrnejsih 
programih, v katere naj bi 
\lkJjucevali tudi nove materia
le, kot so stekao, pro:fiilno zele
ZO, alurrtimij, menemna, plasti-

Ozimnica temeljne organizacije Iverka. 

ka, masivtni les i.n. drugi negor
lj·ivi materia1i. 

Prvo pion.iJrsko delo, ki smo 
ga opravili v letosnje.m letu 
kot kooperant Lesnine na la .l
ji Amorehla, 'llli dale pravlil fi. 
natn6nili uCi.nkov. Mislim pa, da 
smo se marsicesa naucili ta.ko 
v proimodne.m kot v 1romerci
a1nem smislu. 
· lzlkusnje kaZejo, d.1 imamo 
premalo kakovostnega kadra, 
ki bi bil sposoboo izpeljati pro
jekt kot je hila Amorella. Po
trebujemo veliiko dodatnega 
manja, kajti zgolj dobra volja 
je p.remaJ.o. 

Danes ni p.rimeren cas, da bi 
billi laJ¥:o zad:ovol:jni s svojim 
delam, saj se vidi kakovost de
la in nasa pridnost v re.'ruiltatu 
poslova~nja. 

Zato svetujemo vsem, da raz
mislimo, ali na svojem delov
nem mestu resniOn.o postorimo 
vse, da bi lahik.o zahtevali do
ber osebni dohodek. 
Vsi skupaj moramo poriniti 
voz, ki se zaustavJja, kajti re
Sitev je v nas sau:ni.h in cas je, 
da preidemo od besed k deJa
njem. 

I. Gornik 

TEMELJNA 
ORGANIZACIJA IVERKA . 

Kitajci imajo svojevrsten ko
ledar, v katerem so leta po
imenovali po Zivalih. Nekatere 
Zivali so zato dolocili za dob
re, druge za zle. Tako govorijo 
o zmajevem letu, o letu v zna
menju kaee, o letu v zname
nju • • • Po znacilnostih posa
mezne Zivali potem »slogajo« o 
. dobrem ali slabem letu na· 
sploh in v svojih napovedih 
gospodarstva ne izlocijo. 

v nasi domovini na sononi 
stnmi Alp pomam nekaj pro
n:icl}i.vih ljudi, katerim bi se v 
ciri:liai lahk:o reklo tudi ».7Jlo
pa.mtila«. Brez vel:i!kega truda 
bi lahko mesece v sononem ko
ledarju poimooovali po nasih 
zgodovmS1k.i.h dogaja~njih. Pro
si.m vas, kaj pa pri na:s ni zgo
dovltnsko? 

Ne samo, da je zgodovinsko, 
najveOkrat je tudi. inovativno. 

Vsi veste, da sidra s1u.Zi.jo 
Jadjam, da jih morski to.kovl 
ne premalklnejo :kar talco. Razen 
po razliOn.ih kon•strukcijah ~e 
sJdra ra2ll.d:kujejo tudi po tezi, 
k.i je odvi!Sllla od vel~kosti lad
je - da tako Oimbolj natanClD.o 
slu.Zijo svojemu namenu. 

Na§a inovati.VlD.os>t je v tern, 
da smo s sidri doloCili inflacij'i 
»pa!ikp1atz«, Sarno smola, sidra 
.so bi!la oCJmo na~paane kon
strukc.tje in neu:s.tre2l!le teze, 
ba.r1ka pa je zbezljala po svoje, 
·klj.ub zaJclin.janju na stare in 
manj stare simbole, na ve1iki 
R v »spanoWji« z matUm r, 
Jcljub pravim in nepraiVim m.· 
tilllgom, kljub mocnejsemu ali 
malo ma:nj mocnemu rusooju 
tega ali onega, kljub pr1nciJpiel
!Ili i:n maJ.o ma~nj prinaipi.e:lni 
koaJ.iciji, lcljub itd. 

OOi.t'llo je nekaj narobe, ee 
so j ugo:slavalllsk:i ekonomisti v 
Opa'tiji preprlicanJ, da je bolje 
1ajati v luno kot proti centrom 
odlocanja. 

Med drugtm je narobe tudi 
to, da si nekateri lahlko napol-

nijo SViojo malho po potrebah. 
drugim pa povedo, koliko sme 
bi:ti prazna. 

Saj ni, da hi nada1jevrul v 
takem s.logu, ker bi m i lahko 
zmanjikaJ.o pa.pirja, zacel pa . 
sem zaoo, ker pac ziViimo tn de· 
Jamo v trukih okoLiscilil.ah, ki ze
lo neposredno vplivajo na na· 
se de1o. 

Kako smo poslovahl.? Dela
mo s stroji iln napravami, ki so 
stari dvanajst let. v tern casu 
so bi1i nekateri obnovJjeni ozi
roma zamenjani, kaor je priJpo
momJ.o, da tavarna se lahko de
·la. 

ZnaC1Lnost letosnjega leta j e 
bila predv:Sem zelo mila 2Jima, 
1ci je omogoOi.la dobro proiz
vodlnjo tudi januarja in febru
arja. 

Vz-dr.Zevalna dela preventiv
nega macaja :i!n pazlji'Vejse de
lo so pripomoglci. k manj-semu 
steWJ.u zastojev. s tern je. biJa 
proizvodlllja veeja, kaikovost
nejsa in cenejsa. Drug pomem
ben rezulita:t dela je bilstveno 
povecanje dele.Za proizvodnje 
plosc E krvaJli1ete, kot tudi op
lemen·iten:i.h pilose I. kvalitete. 

Ne smemo za~nemariti dej st
·va, da smo povecali kolic~no 
brusnega prahu, lci. ga upora
bimo za kurjooje v suSilnilku, 
da smo potrebno nacLmero za 
bruseillje spravili v razumlj ive 
meje, da smo zmanjsa:li kolici
no skai1ta. 

Poveoujemo pro:izvodnjo 
plosc kvall!irt:ete E 1. Pli'i. tej pro
izvodllljti. imamo se nekaj te
zav, predvsem pri domacem 
lepilu. 

Industr.ij!Ska poSikusna proiz
vodnja teZko villetljivih plosc 
je p01kazaJa V2liJO.dbudne rezul
tate. Plosce se glede na hitrost 
Sirjen:ja plemena po p.ovrs:ici 
uvrscajo v 1. raz;red po statn
dardih B. S. 476:Par·t.7 /1971 im. 
JUS U.J1.070. Ker pa vemo, da 
nobena strva,r ni talco dobra, 
da ne bi mogla biti se boljsa, 
bomo mora1i. stor]ti se mar.si
kaj, da bodo telmi.Cmi. in eko
nomski rezull:tati boljsi. 

Marstkaj smo sicer stor~li v 
smislu »iskanja notra:nj~h re
ZfZV«·, vendar v;se racionaliza
cije ne morejo dohitetli galopi
rajoc.ih stroskov. Poveeanje na
sih coo je navi.dez res 'veliko; 
vendar z njimi nismo dohlliteva
Ji narascanja cen suro:vin, ener
gije in osta.lih reprodukcij,s-kih 
mate:ni.alov. K ternu moramo 
dodati se vpliv obresti in reva
lorizaaij, lci. tudi vplirvajo v ve
lhlci meri na stros.ke. 

In kaiko za:kJ.juciti? 
K1ljub obdrobju sedmih (in 

nekaj vee) suhih kni.v, msmo 
najbolj suha k.rava. Boj.ian se, 
da bomo v Ietu 1989 shujsaLi. 
Na kalo pa lahiko vp:l!i.rva.mo pre
cej tudi sariti. 

F. Hvala 

TEMELJNA ORGANIZACIJA 
STROJEGRADNJA 

Navada je, da ob koncu ko· 
ledarskega leta naredimo obra
cun za preteklo obdobje, ter si 
zastavimo nacrte za prihodnje 
leto. 

Redke so stvari, ki se odvija
jo tako, kot bi hoteli. Tako tu· 

BRESTOV OBZORNJK 

di poslovanje v Strojegradnji v 
letu 1988 ni potekalo cisto ta
ko, kot smo nacrtovali. 

Zmanjsevanje kupne moci 
ter slaba liJ.cvidnostna situacija 
v lesno predelovalni industriji 
je vpH.vala tudri na manjso pro
dajo nasih strojev in nruprav. 
Prve tezave so nastopi'le ze v 
dlrugi polovlici leta in po1ozaj se 
je vse bolj zao.stroval. Kljub 
sicer S.irokemu proizvodnemu 
programu smo se morali usme
riti v i,:z;delavo noV'i.h pr.:Jizvo
dov po zeljah i<;upcev. Taiko je 
bil razvoj:ni oddclek v S.troje
gradrnji obremenjen pretezno 
z razv;ijanjem novlh izdeLk:ov, 
medtem ko je za izpopolnjeva
nje obstojecih strojev in na
prav zmanjkalo casa. Pojavljale 
so se tudi tezave pri nabavi 

· repromaterialov in sestavnih
delov za nove stroje. Prototip
na proizvodnja je povzrocila 
tudi obilo problemov v rproiz
vodnji, zaradi cesar so se po
daljsevali izdelovalni casi, za
mujali pa smo tudi z odprem
nimi roki. Posledice vsega tega 
so se izraZale na financnem 
podrocju. Decembra je priSlo 
tudi do vecjega izpada realiza
cije namenjene v izvoz, cemur 
so vzrok zamude pri dobavi 
kljucnih delov za strojno .opre
mo. 

Z izredndmi napori na5e pro
dajne slliZbe ter ob zavzetosti 
in razumevanju celotnega ko
lektiva nam je kljub nastetim , 
tezavam uspelo v zadnjem ob· 
dobju izdelati in prodati vecje 
steViilo standardnih strojev. Ta
ko upamo, da bo Icljub vsemu 
leto 1988 za nas vee ali manj 
poslov;no uspeSlD.o. 

-1 .. ,}-··. - " ----
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In kCliko naprej? 
Za prihodnje obdobje imamo 

v nacrtu navezavo tesnejsuh ko
operacij.skih odnosov s tujrimi 
partnePji. Nas dolgorocni cilj 
je p.reiti z nekaterimi zahtev
nejs-imi illdelk.i tudi na podroc-
je splosne strojegradnje. 

Poslovno poli1lhlw moramo 
gradi'lii na kakavosti nasih iz
delkov, pri tern pa se moramo 
dosledlllo driati dobavnih ro· 
k:ov. 

v naortu imamo tudi razSi.ri
tev proizrvodnih prostorov, or
ganizacij:Soke spremembe in 
kadrovske okrepitve. Oilj vseh 
teh pri.zadevanj pa je pocenitev 
in izboljsava nasih strojev. 
Vecjo skrb moramo v prihod
nje posvetiti tudi. prodaji na· 
sih izde1kov na tuja triisca. 

Skratka, dela nam v prdhod
nje ne ma!lljka. 

Nasa zelja je, da bi bilo v 
pPihajajocem letu manj tezav, 
da bi imeli dov.olj narocil in 
da bi se izboljsalo tudi stanje 
.na podrooju o.sebnih dohod
kov, tako, da bi bill pr.imerno 
nagrajeni vsi tisti, lci si to res 
zasluzijo. · 

Nasa najvecja zelja pa seve
da je, da b i bilo poslovanje . 
vseh temeljnih organizacij ins 
tern celotne delovne organriza
cije Brest v letu 1989 kar naj-
uspe5nejse. 

S. Luiar 
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Beograjska bera 
NOVE NAGRADE ZA NOVE IZDELKE 

WEEKEND PROGRAMU avtorja Bostjana Knafeljca, inienirja 
lesarstva, je urednistvo revije Nas dom podeillo Zlato skrinjo in 
di1>lomo za najlepse in najceloviteje urejen ambient v skupini 
pohistva na mednarodnem sejmu pohistva BEOGRAD '88. 

Drugo nagrado urednistva revije Nas dom in diplomo za drugo 
najboljso stvarltev na natecaju Jugoslovansko pohistvo '88, sta 
prejela arhitekt Tomislav 2agar in inienir lesaistva Ivan Troha 
za drsna vrata SEZAM - CTMM. 

SOZD SLOVENIJALES PROIZVODNJA IN TRGOVIN:A je na 
Beograjskem sejmu podelila po internem natecaju v okviru se
stavljene organizacije stiri priznanja nasi delovni organizaciji: 

- priznanje za osvojeno 2. mesto za program predsobnega po-
hiStva PRIMA (avtor Janez Goree), 

- priznanje za osvojeno 2. mesto za program stavbnega pohiSt
va- pomicnih vrat SEZAM (avtorja T. 2agar in I . Troha), 

- priznanje za osvojeno 3. mesto za program pisarniskega po
histva MISKA (avtor T. 2agar) 

- in priznanje za osvojeno 3. mesto za program solskega pohist
va, ki ga je prejela PREVIJALNA MIZICA (na fotografiji), ob
likovalke Bemarde 2ugcic. 
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Usmerjeni v izvoz in kooperacijo 
SANACIJSKI PROGRAM! 

Dogajanja na triiscu, predvsem na podrocju pohistvene indu· 
strije, je Tozd Tapetnistvo krepko obcutil skozi vse leto 1988. 
Tako smo bili v pripravi nacrtov za leto 1989, ki morajo biti 
hkrati sanacijski programi, postavljeni pred odlocitev: ali zmanj
sati fizicni obseg proizvodnje, ali pa vecji del proizvodnje usme
riti v izvoz. Resitev smo iskali v drugi moznosti. Kljub velikim 
in napornim iskanjem ugodnih izvoznih programov in glede na 
moznosti, ki jib imamo, smo si zastavili cilj, da pretezni del pro
izvodnje usmerlmo v izvoz in poveeamo delez proizvodnje pol
izdelkov s pomocjo kooperacije. 

Izvozni del je v celoti us
merjen na ko.nvertibJ,Jmo ob
moaje. Prve kO!l.i&ne tega pro
gr:ama, ki. je zas.tarvljen za vse 
leto, bomo i,zV'Ozi1i ze januar
ja, z marcem pa ra&mamo na 
sprotno tedensko proizvodnjo. 

Obmocje tdomacega trga bo
mo pokrivali pTedvsem pn~ko 

las·tne .prodajne mreze po si
stemu na:roCitliniSkega progra
ma. Od pribliimo 300 garni1ur, 
lci j'ih meseOn.o ponuchlmo do· 
macemu trgu, bomo poll'll:dili 

nrliscu deset ra,z.lionih mode
lov, ki se bodo razlhlcova:le po 
pestri izbiri prevlak, predvsem 
lahkih bombaznih tkanin, pro
gram pa bomo dopolnjeva1i z 
usnjen'imi model:i. 

Na podrooju kooperaciJje na
crtujemo predv.sem izkorisca
nje zmogljivosti vlivam.ja poly
uretena in presivanja prevlek 
na CN stroju. 

ZastaVIljemi program za leto 
1989 vpliva tudi na strt.Lk:turo 
proizvodnje v prihodnjem letu. 

Glede na izvo:zm:i program bo 
izkoriScenost siva1nih zmoglji
VIOSti precejsnja, manjsa pa na 
podrocju kllasienega tapetni
Skega dela. Pomtivna stran ta
ke pmizvodnje je v tern, da 
nam program zagotavlja manj 
konenih proizvodov ter pove· 
canje deleza po1projzvO<lpv za 
izvoz, kar pomeni manjso od
v.isnost od nihanj na trziscu. 
Na zastavljeni program smo se 
pripravili tudi v arganizacij
skem pogledu. ReZijske sluzbe 
smo zmanjsali na minimum, 
s tandardizirali smo os.novne 
clemente, ki na.stopajo v proiz
vodnem programu, rea1iziTali 
nekatere nove telmoloske po
stopke i:n drugo. Kakovost, ra· 
cionalnost in strokovnost mo· 
rajo biti osnovna vodila vsake
mu zapos:lenemu. Le tako bo· 
mo lahko uresniCili zastavljene 
naloge, ter si na ta .naCin izbo
rili mesto na trgu , ki bo poseb
oo v letu 1989 neizprosen. 

S. Knap 

RazmiSijaj in predlagaj 
v cetrti stevilki publikacije 

Nas inovator je bi-la objavljena 
informacija, da poteka v sestih 
delovnih orgaruzacija:h. Sozda 
Slovenijales akoija Raz.miSljaj 
in predlagaj, z name:nom 
vzpodbujam.ja k ustvarjalnemu 
delu. Pri nas, na Bre&tu, s:rno 
jo poimenovaili Predlagaj nekaj 
koristnega. Dejansko pa je bhla 
izvedena le v S.tirih delovnih 

orgarri.zacijah sozda. Re:ljultati 
akcij so bil1i objavljeni v 5. ste
v.ilki Nasega inovartorja ob kon· 
cu letosnjega leta. 

Iz tabele je razvidno, da je 
bila uspeSn.ost aikcije po de
lovnrih organizjacijah zelo raz- · 
liena. Najvec inovacij s.kiih 
predlogov je bilo v DO Brest. 
zelo vzpodbuden pa je tudi 

>~inovacijski premilk« v DO In· 
les Rihnica. V DO Mizar V01lc]a 
Draga je bilo prijav1jenih naj
vec predlogov na 100 zaposlt:.· 
nih, medtem ko je biJ v KLI 
Legatee uspeh slabsi. 

Bolj p omemb.na od S.tevi,la 
inovacij je vsekrulror dosezena 
gospodarska korist, ki pa se ni 
v celoti 'izraeunam.a. 

Zimske Sportne igre 
Letosnje - ze 14. po vrsti -

zimske sportne igre delavcev 
zdruienih v Sozd Slovenijales, 
bodo 25. februarja 1989 na RTC 
Golte nad Mozirjem. Organiza
cijo tekmovanja je po stevilnih 

odpovedih in dogovarjanjih 
sprejela DO Smreka iz Gornje
ga grada. Program ostaja tradi
cionalen: v dveh panogah -
veleslalom in teki - bodo na
stopili moski v treh starostnib 

Kosovno pohiStvo TEMA, dipl. arhitektov' Teje in Eda Vidovi· 
ca, je bilo nagrajeno s srebrnim kljucem v skupini Izdelkov les
ne industrije za ureditev stanovanja . 

kategorljah (do 30 let, od 30 
do 40 let in nad 40 let) in zen
ske v dveh kategorljah (do 30 
let in nad 30 let). Seveda si na
stop na tern tekmovanju zelijo 
tudi Brestovi smuearji, ki v 
zadnjib letih dosegajo rezulta-

te, ki jib uvrscajo na zmago
valne stopnicke tako v posa
micnih disciplinah in kategori· 
jah kot tudi v koncni uvrstitvi 
najuspesnejsih delovnih orga
nizacij v okviru Sozda Slove
nijales. 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
NOVOLES je oktobra .pred

stavil jedilnico Omega v Ljub
ljani, pozneje pa se v Zagrebu. 
Obiskova"lce so tu<l-i povprasali 
za mnenje. Iz anatlize an:ket je 
razvidno, da je Omega odlicno 
sprejeta. Oooskova:lci so pred
vsem navduseni nad nov!i.:mi ob
lika.mi ~n barvnimri kombim.aci
jami, program pa uv.rscajo v 
V'isj.i cenovni razred. Nekaj pri
pomb je tbilo edino na stol, za 
katerega so meni.Qi, da bii ga 
bilo treba se dodelati. 

ALPLES je za firmo Elite 
iz ZDA iJI"Oizvajal knjizne poli
ce in taJ:oo ni nalclju.Cje, da so 
se dogovorili se za izde'lavo 
stereo kabinetov. To je kos po
hisbva, .Ioi ga v celoti pnhlagodi
jo z<:!lji kupca. RazHC:ne velilko
sti, UipOraba materialov in bar
vne kombilnacije so odraz po
treb ameriskega trga. Materia
li so sta.ndandni, razen cr:ne 
ba.'l"Wle inaOice, .m preizJlruSeni 
.na amerirocem trgu. 

Ob pregledu piiVih kolicin 
kupec ni imel pripomb. Tako 
so delavci Novolesa k:ljub teza
vam, .ki se odrafajo v nekon
stantni kakovosti iver.ne plo
sce, v doma.Oi robn.i folijd. za 
pravne robove, v slab.i kako
vosti masi.Wlega, p.red:v5em hra
stovega lesa, v izredmih zahte
vah po tocnosti dimenzij i.td., 
ugotovili, da so prvo serijo us
pesno zalclju6ili. 

LESNINA steje eno temelj
no orgamzadjo manj kot do
slej. Delav!Slm svet temeljne or
gani.zaaije Tapetnistvo Radov
ljica je namrec sklenil, da iz-

stop1 1z DO Lesnina. Temu 
sklepu ni nasp.rotoval niti cen-
1!ralni delaw;tki svet, tako da 
ima Lesnim.a ods.lej eno proiz
vodno temeljno organlizacijo 
manj. Lesmna bo s Ta~pet.nJi

stvom se naprej pos"lovno sode
lovala enaiko kot z vsemi clani
cami drobnega gospodarstva, 
ki so podpi5ale sporazwn o 
trajnem pos-lOIVIlem sodelova
nju. 

MEBLO 02liroma lromisija za 
dru2Jbeni standard je spomladi 
objavila razpis za zbi.ranje vlog 
~a uvnstitev na p~ednostno li
sto wpravicencev za dodehi.tev 
posojdl za nakt11p stanovatnjskih 
his in stalllovanj in za gradnjo 
ter obnovo le-'teh. Na razpis so 
prejeli 90 vlog, od ·katerih so 
jli..h 10 zavr.nili, ker prosilci ni
so izpolnjevali pogojev. Zaradi 
·slabfu kireditnili pogojev pa se 
je posoji.olu odpoveda:lo skoraj 
30 odstotJlwv prosilcev. 

SLOVENIJALES TRGOVI
NA bo po pogodbi o izvozu 330 

POZIV NA REKREACIJO 

rnontaimih his v ZDA v leto5-
.njern letu arnedSikemu kupcu 
odpremila 48 montaimih his. Z 
odprerno prvlih dvanajstih his 
so priceli ze 3. novembra, osta
le pa so odpremili do ko:nca le
ta. Ostale bodo sprotno doba!V
lja:li. do jeseni 1989. Zelja lrup
oa je, da bi p.ni. montafi teh his 
sodelovaJa ellcipa njihovih mon
terjev, za kar se bosta proirz.va
jalca, Lesno indU!str~js!lci obrat 
Gradri.s in J elovri.ca iz S·kofje 
Loke, p:rav g.otovo odlocila, saj 
so proizvodne cene ugodne, 
letno pa hi bila 1Sposobna izde
lati do 1000 his. V nov.ernbru 
so se dogiO'varjali se za radi.ri
tev ponudbe rnon1:aznih hiS oz 
dodatno opremo (1whinjske 
ornar.ice, parket, keramicne 
plosCi.oe itd.). 

Poleg reali.zacije te pogo<l-be 
pa SO se V zadnjem Ca'SU Z ne
katerimi k-Uipci v ZDA dogovar
jadi se za do.bavo priblimo 200 
montaznih hiS illl pnica:koujejo, 
da bo ta posel zakJ.juce:n se v 
tern letu. 

Obvescamo vse zaposlene, da je vsak torek od 20. do 
22. ure rezervirana sportna dvorana v Cerknici za rekrea
cij o Brestovih delavcev. 

Po splosno rekreativnem delu (telesne vaje) je v dru
gem delu razpolozljivega casa mogoce igrati mali nogo
met, odbojko, kosarko in narnizni tenis, moe pa je tudi 
streljati. Rekreacija bo potekala pod strokovnim vodst
vom. 

PricaJkujemo vas ze prvi torek po praznikih. Storite kaj 
za svoje telo! 

Veliki ljudje 
Notranjske 

motiv sam je dokaj nenavaden. Po· 
znamo podobe, kjer je zlbelka po 
navadi zdruzena z otrokom in rna· 
terjo kot prispodoba materinske in 
druzinske srece, tu pa je zibelka -
pravzanrav pletena otroska kosarica 
- povsem osamljena, kot da bi slo 
za veliko tihozitje. Slikar je upodo
bil notranjscino kmecke kamre, na 
levi v ozadju so vrata, na desni ob 
steni stoji starinska postaja, pred 
njo pa zibelka. Desno je morda 
omara, na steni visi slika, nad 
vzglavno koncnico pa krizec. Skro
men vir svetlobe pada od spredaj, 
verjetno skozi malo okno, kakrsna 
so bila v navadi na kmetlh. Popolna 
tisina vlada v prostoru, svetloba se 
je vlegla le na del zibelke, sicer 
pa bojece tipa v prostoru ali pa se 
umika teml. cudno, nekam morece 
in mracno ~vljenje se je naselilo 
v tern koscku sveta, zdi se nam, 
kot da bi slikar buden dozivljal ne· 
prijazne in tezke sanje. Preprosti 
motiv je prerasel v simbol, toda ne 
vee v prispodobo srecnega mate
rinstva, marvec nasprotno v svet 
tezkih in tragicnih slutenj. Perko, 
ki je pozna! tedanje kmecko zivlje
nje kot malokdo, se je nekje v glo· 
binah srca zavedal zdanjega casa. 
Varni, zaupljivi svet od vceraj je 
postal zdaj nevaren. Kmecki domo
vi, ki so stoletja kljubovali vihar· 
jem, so se sesipali v prah in pe· 
pel pod rokami okrutnega okupa· 
torja. Tako je nekega zalostnega 
dneva ljudska pesnica Ivana Sterle 
napisala verze: 

-
(nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Slikarjev odnos do krajine spo
znamo predvsem v vinjetah. Ome
nili bi Ostrnice - notranjske pri
prave za susenje sena. V dolgih 
vrstah stojijo v krajini, ki se v ozad· 
ju zapira s stilizlranimi hribi. Gre 
za motiv, ki je v loski dolini obi
cajen in h kateremu se je slikar 
kasneje veckrat povrnil. Tudl vinje
ta, k nam kaze Krpana na poti, je 
doziveta posredno z slikarjevega 
spomina na domace kraje. 

Ce strnemo sodbo o likovni vred
nosti Perkovih ilustracij, bomo re
kli, da sicer ka2ejo bero zacetni· 
skih potez, da pa izpricujejo tudi 
dobrsno mero ustvarjalne fantazije, 
smisel za figuralno kompozicijo in 
sposobnost jasne, preproste inter
pretacije Levstikovega teksta. Tako 
nekako je sprejela ilustracije tudi 
tedanja javnost, Perkove risbe so 
zlasti med mladimi vzbudile veliko 
odmevnost. 

Leta 1942 je Perko naslikal po· 
dobo Vikica. Slikar je upodobil do
prsje dekletca, frontalno postavlje
no pred gledalca, Vikica je oblece
na v belo obleko, okrog vratu ji 
visi verizica z medaljonom. Deklica 
je pocesana na preco, kodri ob 
vratu so speti s pentljami. Velike 
otroske oci so strmo uprte nekam 
predse. Podoba je sveza in kar se 
da neposredna. Prva slikarjeva na
loga je vsekakor bila podobnost z 

modelom in tej je prav gotovo 
ustregel. Mimo tega pa je Perko 
znal iz lika mladenke izlusciti tudi 
lepoto preproste mladosti, ki se 
ni stopila na zapletena pota za
vestnega razmisljanja in spreneve
danja. Slikar je uporabljal slikarska 
sredstva skrajno gospodarno, fak
tura podobe je zelo tanka in jasno 
razvidna. 

Z istim letom (1942) je datirana 
Prodajalka marjetic. Upodobljeno je 
odrascajoce dekle, stojece na ne
gostoljubni ulici, v desnici drzi so· 
pek marjetic ter jih ponuja nevid· 
nim mimoidocim. Napravljeno je v 
revno rjavo obleko z belim pred· 
pasnikom, vsa pojava deklice nam 
govori o stiski, ki jo je pripeljala 
k takemu opravilu. Slikar je znal 
z odsotnostjo kupcev, z umazanim 
okoljem, s kloakino mrezo, izrazom 
deklicinih oci in mimiko obraza, pa 
naposled z njenimi nerodnimi no
gami, pricarati vso stisko pa tudi 
upornost revnega cloveskega bitja. 

Slika je zgovorna obtozba soci· 
alne nepravicnostl, ki je bila zna· 
cilna za todobno mescansko druz· 
bo. Veter, ki je zapihal s te zgod
nje slikarjeve podobe pozna iste 
besede, kot vsa napredna dela na· 
sega todobnega leposlovja in likov
ne umetnosti, kar je bilo naposled 
sprico razmaha nasega narodnoos
vobodilnega boja v tern easu po· 
vsem razumljivo in nujno. 

lsti cas in v podobnem vzdusju 
je nastala tudi podoba Zibelka. Ze 

nKakor pijani domov se vrnili 
hiso se vso smo kadeco dobili, 
kje so zibelke za nase otroke, 
oh, v kaj naj zavijamo jih, srce mi 
zajoka .. ·" 

Pesem nPozgani domu je nastala 
v Perkovi ozji domovini, morda ce
lo ob istem casu kot njegova po
doba. Duhovna . povezava med obe
ma stvaritvama je povsem jasna. 
Verzi, ki so nastali ob resnicnem 
dozivetju vojnih grozot, so se v 
slikarjevih slutnjah preoblikovali v 
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Priznanje, ki nas obvezuie ~ .. 
>> • •• se posebej toplo dobro

doslico izrekamo borcem No
tranjskega od.reda in predstav
ni.kom Zveze zdruienj borcev 
NOV. Zelimo, da bi se prijetno 
pocutili med nami, na notranj· 
ski zemlji, ki ste ji s svojim 
juna!Udm bojem poklonili naj
lepsi cvet - svobodo. 

Mi - najmlajsi - spozna- .. 
vamo NOB le iz vasega pripo· 
vedovanja. Ne vemo, kaj je 
vojna. Tega tud.i nocemo obcu
titi. Toda obljubljamo vam, da 
homo cvet svobode, ki je pog· 
nal na pogoriscih domov. na
sih prednikov, ki je srkal le
poto iz krvi padlih, cuvali kot 
najvecjo dragocenost.« 

Tako srno 25. novernbra na 
slovesmi p.rireditvi v poeastJitev 
45. rojostnega doe nase domovi
ne poodravili svoje najlj.ubse 

likovno verzijo enake vsebine in 
teze. 

Slika spada oblikovno v svet na· 
se poimpresionisticne likovne govo· 
rice, kajti zgrajena je s sprosce· 
nimi potezami copica, predmeti so 
v bistvu le nakazani in gledalec jih 
mora v mislih in nadrobnostih do
polnjevati. Zato pa je tudi vsebin
ska sugestivnost podobe toliko veC
ja in tako odmevna. 

Ob teh primerih Perkovega zgod
njega slikarstva bi si morda ustva· 
rill podobo njegovih tedanjih II- ' 
kovnih iskanj in najdenj. Vendar se 
moramo zavedati, da gre le za 
»pars pro totou njegovega tedanje
ga dela, kajti slikarjeva volja, da 
bi se uveljavil, da bi obcestvu po· 
vedal tisto, kar mu je lezalo na 
srcu, ga je odlocno gnala v dokaj 
siroko slikarsko udejstvovanje. ze 
leta 1940 je razstavljal s slikarjem 
H. Pecericem v Mariboru, kasneje 
pa v Ljubljani. S seznama podob 
teh razstav lahko sklepamo, da se 
je tedaj Perko posvetil predvsem 
krajini in sicer prekmurskim moti
vom, ki so verjetno zanimali sli
karja zaradi njihove starodobnosti 
in oblikovne posebnosti - tako kot 
nas je v tistem casu pritegnil svoj
ski melos pisatelja Miska Kranjca. 
Te zgodnje Perkove krajine, barvno 
enotne, v zadrzanih, rjavkastih to· 
nih, so v glavnem bile formalno ad
visne od Franceta Pavlovca, kar je 
bilo naposled razumljivo. Pavlovec, 
ki se je tedaj razvil v nasega naj
boljsega in najbolj subtilnega kra
jinarja, je magicno vplival na nas 
mlajsi slikarski rod. Njegov likovni 
jezik, znacilen po ubranosti in za
strtosti tonov, njegova posplosujo
ca povest o krajini mimo naravnih 
nadrobnosti, nacin, kako je na pri· 
mer z nekaterimi likovnimi akcenti 
poudaril posamezne partije podob 
(prim. upodabljanje dreves), so 
ustvarili likovno in vsebinsko kli
mo, ki je nujno odmevala tudl v 
Perkovem slikarstvu. 

Kasneje nas slikar ni bil zado· 
voljen s temi resitvami, kajti v ne· 

goste - borce Notranj-skega 
odreda. 

Po k:ultUJrnem programu, k.i 
so ga p ripravil.i .nasi uc-en<Ji, je 
povzel besedo predsednrilk oct
bora skoupnosti borcev Notra
njskega odreda, po katerern 
smo s pon.osom poimenavali 
naso solo. 

Mitja Tollazzi je rek.el: 
»Pripad.Illiki Notranj-skega 

odreda smo pri.Sli k vam v va
so lepo sO'lo, da bi vam pode
liJ.-i spomi.rulko medaljo Notra
nj-skega odreda i:n liostino pniz
nanja. 

Osnovna sola si je s svojim 
dolg-olet!ni.rn razvijanjern in oh
.ranjevallljem tradicij NOB up
raviceno zas1uzila to priznanje. 

Zaradi tega se u.Cenoem m 
prosvetlnli:m detl.w.cem v irnenu 

~naldallijevamje na 7. s1lrani) 

kern pogovoru s prijateljem je te 
krajine imenoval nsladkeu. Toda 
naj se je njegov slikarski odnos do 
krajine kasneje se in se spremi· 
njal, nekje v bistvu pa le ni poza· 
bil Pavlovcevega ustvarjanja krajin
skega sveta, saj nekatere prvine 
zasledimo se zelo pozno v Perko· 
vern slikarstvu (prim. Notranjska 
vas, 1975). Te vztrajne likovne spa
mine pa si morda lahko razlozimo 
tudi z dejstvom, da sta bi bila oba 
slikarja v odnosu do proble11_1ov sli· 
karske osvetljave mocno podobna. 

Leto 1945 nam je prineslo tezko 
pricakovano svobodo. Z zmago re· 
volucije je povsod zacelo kliti no
vo zivljenje, ki je zahtevalo nove 
odnose do sveta, ki so ga nenehno 
postavljala pred nas nova vprasa· 
nja in resitve na vseh zivljenjskih 
podrocjih. v kaksno sirino se je 
pri nas razvilo likovno zlvljenje, 
nam povedo ze samo dejstva usta· 
novitve institucij upodab!jajoce 
umetnosti. V Ljubljani smo dobili 
drzavno Galerijo, novo Moderno ga
lerijo, Akademijo za upodabljajoco 
umetnost in Solo za umetno obrt. 

Vzrastla so obsirna narocila za 
slikarske in kiparske stvaritve, 
vzniknili so novi narocniki, ustano· 
viii so nagrade za najvisje umet· 
nostne dosezke, stevilne knjige so 
klicale po ilustracijah, itd., itd. 

Nas slikar, -ki je tenko zacutil no· 
vi veter, se je v posteni samokri· 
tiki odlocil, da bo koncal akadem· 
ski studij, katerega mu je poprej 
onemogocila druga svetovna vojna. 
Jeseni 1945 leta se je vpisal na 
beograjsko Akademijo, kjer so mu 
priznali leto solanja v Sofiji, tako 
da je lahko nadaljeval studij sli· 
karstva v drugem letniku. lz tega 
studijskega obdobja se nam ni 
ohranilo nicesar bistveno novega, 
pac pa so nam na voljo slikarjev 
dnevnik in pa pisma, ki so za nje· 
govo zorenje, za uspehe, pa tudi 
za njegove krize in tezave, izredno 
zanimivi. 
(nadaljevanje monografije prihod· 
njic) 
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•obzor~rk Delo in socialna varnost 
Obcina je kot temeljna druibenopoliticna skupnost odgovor- Kljub padanju zivljenjskega 

(Stevilka 135, leto XII, 29. december 1978) 

DOBRO SMO GOSPODARILI, A LAHKO 81 SE BOLJE 

Nase nalozbe 
Letos smo priceli vlagatl v razsiritev ali posodobitev tehnologije in po

gojev dela. Ze v zacetku leta sta tapetnistvo in pol·iuretan dobila nove 
prostore v Podskrajniku. V Tovarni lesnih izdelkov Stari trg je stekla pro· 
izvodnja embalaze, v Tovami pohistva Stari trg so zakljucena vlaganja v 
razsiritev proizvodnih prostorov In novih strojnih zmogljivost•. kar bo sicer 
dokoncno urejeno v zacet~u pr.ihodnjega leta, v Tovami pohis-tva Cerknica 
sta se prieeH rekonstrukcija in razsiritev povrsinske obdelave in strojne. 
V Tovarni pohistva Jelka je bila ze opravljena nabava strojne opreme in 
gradijo novo kotlovnico. 

Razsirili smo mrezo industrij~ih prodajaln v Sarajevu in Bitoli. 
Zakljucili smo priprav~jalna dela in zaprli financno konstrukcijo za re

konstrukcijo stare tovarne iv~rnih plosc v tovarno ognjevarnih mineralnih 
plosc. Delno smo obnovil.i tudi vozni park ... 

OD ZASTAVLJENIH CIUEV- K DELU 

Letos se je z volitvami delegatskih skupscl-n vkljucilo v celoten skup
scinski mehanizem veliko vee obcanov kot prej. se vedno pa eutimo po
manjkljivostl, za odpravo katerih so pred vsemi subjektivnimi s-ilami se od
govorne naloge. 

Za se bolj neposredno vkljucevanje vseh obcanov je pomembna preob
razba temeljnih obl·i·k samoupravne politiene organiziranosti. Pri tern misHm 
predvsem na krajevne skupnosti z vsemi organi ~n organizacijami, zlasti pa 
se krajevne in vaske organizac~je SZDL. Tudi v teh skupnostih in organl
zacijah so bile ali bodo volitve. Ob tej pr.iloznosti pa bo treba resiti se 
druga vprasal'lja, ki se tieejo prJhodnjega razvoja krajevne samouprave. 

PRODAJA KLJUB TEZAVAM USPESNA 

Prodaja .pohistva je bila dokaj ugodna predvsem v drugem polletju, tako 
da so zaloge v glavnem na ustrezni in normalni ravnl. Tudi kar zadeva 
prodajo polfinalnih proizvodov, je stanje v glavnem ustrezno. Nekoliko vee 

. tezav je z oskrbo t rzisca z iver.nimi ploscami, kjer je pov.prasevanje vecje 
od proizvodnih moznosti tovarne. Nekoli,ko je temu krivo tudi obeasno po
manjkanje lepil in nekaterih drugih repromaterialov. Tudi vprasanje cen 
oziroma ekonomienosti proizvodnje ivemih plose se vse prevec zavlaeuje, 
saj spravlja kolekNv teh tovarn v zelo tezak gospodarski polozaj. 

V izvozu pohistva, predvsem pa zaganega lesa in plosc, ne bomo v ce-
- loti uspel~ izpolniti zastavljenih plans-kih nalog. . 

IN SE ENKRAT 0 ORGANIZIRANOSTI 

15. novembra je delavskl svet sestavljene organizaclje posredoval v 
javno razpravo oistopis osnutka samoupravega sporazuma o zdruzevanju 
v SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina. 

Predvideno je, da naj bi po novem opravl)ali vrsto zadev kot skupne 
posle v skupnih sluzbah sestavljene organlzacije. Taki posH naj bi bill 
plansko-analitska dela z evidenco in s statisti,ko, nekatera dela fin&nene 
ter tehnolosko-razvojne dejavnosti, strateskl marketing, organiziranje po
slovooja, nekatere pravne zadeve, dela skupnega kredltnega in banenega 
poslovanja, dela skupne elektronske obdelave podatkov ter s·kupnega pre
lzkusanJa in zagotavljanja kakovosti izdelkov In storitev zdruzenih delovnlh 
organizacij. 

Glavna novost pa je nedvomno v tern, da po osnut!ku preide celotna 
prodaja do leta 1983 v delovno organizacijo Slovenijales - trgovina. Enako 
velja tudl za prodajalne in zunanjetrgovinsko poslovanje. S tern naj bi do· 
segli popolno delitev dela med proizvodnjo in trgovino. 

Priznanje, ki nas obvezuje ... 
(IIlada.ljevanje s 6. strani) 
skupnosti borcev Notranj.s.ke
ga odreda iskreno zahvaljujem 
za trud in dosezene uspehe ter 
vam zelim se vel"iiko uspehov 
pri ueenju ·in gojenju ter oh
ranjanju tradicij NOB. 

Partliza.nska enota Notranj-
- ski odred je s presledki opera

tivno delovala od apri·la 1942 
do maja 1945 na vsem obmoe
ju Notranjske, Koeevske in 
Prezidanskega. Slovem.s!kemu 
narodu je da:la 26 narodnih h e
rojev, 14 generalov in ve.IriJko 
stevilo v.isj ih offioiJrjev ter vrsto 
sposobnih politicDiih voditeljev 
1n gospodans.t!Venikov. 

Drage uce:nllce in ucenci, za
radi vseh teh zgodoviMko ute
melje:ruih dej,stev hodite stko:z.i 
~ivljenje pcmosno in zraVI!lano, 
z dvignjeno glavo. 

Trdno sem pre.pri.ean, da va
sa jutriSnja bor.ba za ohranja
IJ.Ije nase nacionalne svobode in 
suverenosti ne bo s pusko v 

roki, temvee bo v t rdem de
Ju ... 

Kjenkoli vas bodo vodila po
ta fiv:ljenja, 'nikoli ne pozahite 
na svojo OsnOWlO so:lo Notra
njski odred . . . « 

Za p.ni..z.nanje se je v imenu 
5olske sk;upnosti zahvalQJa rav
nateljica Mari.ja LavrenCie. 

Po proolavi smo si OgJledali 
razstavo slikovn ega gradiva o 
delovanju Notranj-skega odre
da. Slike, ki bodo odslej stal
no r~stavljem.e na sols.k.em 
hodn~kiu, so nam podari:l:i bor
ci. Tudi za to smo j1im neizmer
<110 hvalemi. 

Potem so se bmci z delavci 
sole zapletli v prijeten pogo
vor, ki ga je veekrat preklinila 
narodna ali .pa partizanSka pe
sem. TovariSko srecam.je je do
'seglo svoj vrh, ko je France 
Popit priSe! s ce:clm.iilimi pr
voborci pozdlravit na5e goste. 

Manca Nared, 8. b 
OS Notranjsici odred 

· Cerkn'ica 

na za skladen druibenoekonomski in socialni razvoj, zato j~ standarda delovni kolektivi ne 
pomembno, da v tern trenutku, ko se srecujemo z zaostrova- opaiajo nie manjsega stevila 
njem socialnih in materialnih problemov, te probleme in nji· delavcev na letovanju v pri
hovo resevanje tudi jasno opredelimo. merjavi s preteklimi leti. Na 

Socialna politika v razmerah gospodarske stabilizacije vse to so vsekakor vplivale lastne 
bolj terja uresnicevanje njenega temeljnega nacela, namrec, da poeitniske zmogljivosti, kjer je 
so delo in delovni uspehi temeljno merilo za zadovoljevanje moe letovati ceneje, pa tudi 
tako osebnih kot tudi skupnih potreb - da si vsakdo pred- moznost odplaCila v vee obro
vsem z Iastnim delom zagotavlja socialno varnost. kih. Velika veCina delavcev pa 

Socialne nestrpnosti kljub hitremu padanju Zivljenjskega stan
darda, ni zaznati. 

Zagotavljanje socialne var
nosti z lastnim delom pa se
veda zahteva gospodarsko Cim
bolj zdrave in stabilne razme
re. Ker sedanje gospodarske 
razmere niso taksne, prihaja 
do tega, da si stevilni delavci 
tudi z dobrim delom le s te
zavo zagotavljajo socialno var
nost ali si je celo ne morejo. 

OSEBNI PREJEMKI IN 
SOCIALNI POLOZAJ 
PREBIV ALSTVA 

V obcini Cerknica je v pr
vem polletju letos osebni do
hodek na zaposlenega v gospo
darstvu znasal 431.916 din (v 
SR Sloveniji 479.971), ·v nego
spodarstvu pa 553.632 din, ali 
za 145 odstotkov oziroma za 
159 odstotkov vee kat v lan
skem prvem polletju. 

Glede na rast cen zivljenj
skih stroskov je realni osebni 
dohodek na zaposlenega v tern 
obdobju za 10,3 odstotka niZji 
kat v preteklem letu. 

Po podatkih Sluzbe druibe
nega knjigovodstva je bilo v 
organizacijah zdruzenega dela, 
ki so poslovale z izgubo, za
poslenih 1168 delavcev, kar po
meni okrog 22 odstotkov vseh 
zaposlenih delavcev v zdruie
nem delu. Osebni dohodki teh 
delavcev so bili za 21,3 odstot
ka nizji ad povprecnih oseb
nih dohodkov v gospodarstvu 
v obcini. 

Organizacije zdruienega de
la do konca leta niso napove
dale zmanjsanja osebnih do
hodkov, pa tudi omembe vred- · 
nih povecanj ne. 

Druibena prehrana, ki po
staja v zadnjem casu vse bolj 
pomemben dejavnilk pri dru
zinskih proracunih, je organi
zirana domala v vseh organiza
cijah zdruZenega dela. Delavci 
prispevajo k ceni obroka mi
nimalna sredstva, na Brestu 
celo samo 80 din. Omeniti ve
lja opredelitev delovnih kolek
tivov, da bodo kljub napove
dani veliki podrazitvi osnov
nih zivil ohranili kakovost 
obrokov na enaki ravni kat 
doslej. 

Nadvse zaskrbljujoee pa po
staja dejstvo, da se je od po
lovice vseh ucencev v osnov
nih solah, ki so do letosnjega 
solskega leta kosili v soli, ste
vilo skreilo na vsega 12 od
stotkov. Poudariti je treba, da 
so ueenci predmetne stopnje 
vkljueno s prihajanjem in od
hajanjem odsotni ad doma 
tudi po vee \kot sedem ur, ter 
da jih v solo pride veeina celo 
brez zajtrka. Trenutno znasa 
cena kosila v soli za niZjo 
stopnjo 3.500 din, za visjo 4.000 
d!iin, za malioo pa 1.000 din. 

• 

se vedno zamenja letni do
pust za kmecka opravila. 

v vecjih kolektivih nudijo 
sindikalne organizacije delav
cem pomoc pri nabavi ozimni
ce. Kupijo jo lahko po nizji 
ceni in odplaeajo v vee obro
kih. 

Za delavce, ki zaidejo v te
zak: gmotni polozaj I SO V okvi• 
ru sindikata sicer zagotovlje
na minimalna sredstva, vendar 
se ta.ks-na enkraJtna denarna 
pomoc dodeljuje le v zares 
najnujnejsih primerih. Veeina 
delovnih kolektivov navaja, da 
do sedaj se ni bilo zaznati po
veeanih potreb ali povprase
vanja po taksni pomoci, da pa 
se prav tej obliki pomoei d1a
menja premalo pozomosti. 

Kljub hitremu padanju ziv
Ijenjskeg standarda, ko niti 
povpreeni osebni dohodek ne 
zagotavlja vee socialne varno
sti, ni zaznati socialne nestrp
nosti, kar je moe pojasniti z 
dejstvom, da se velika veeina 
delavcev, zapos[en.ih v cer\krni
skem gospodarstvu in nego
spodars:tvu, ukvarja s popol
danskim delom (vrtiekarstvo, 
kmetovanje, opravljanje popol
danske obrti ... ) in si s tern 
ustvarja dodatni vir dohodka. 

Delavcev, ki hi i21palinjevaLi 
pogoje za upokojitev, pa so se 
v delovnem razmerju v delov
nih kolektivih nase obcine, ni. 

V Kovinoplastiki in na Bre
stu namenjajo v zadnjem casu 
precej pozornosti invalidskim 
in predcasnim upokojitvam. 
Taka so v Kovinoplastiki letos 
namenili denarno nadomestilo 
k zmanjsani pokojninski osno
vi, ki je posledica starostne in 
predeasne upokojitve. Rezulta
ti uvedbe nadomestila so ze 
vidni, saj se je do septembra 
upokojilo ze 32 delavcev. 

Na Brestu belezijo tudi vi
ske delovne sile. Brest ima 
veliko stevilo invalidnih pa 
tudi delov.no iztrosenih in osta-

(nadaljeva:nje na 8. s<tramJi.) 

.I 

Realno zmanjsanje povpree
nih osebnih dohodkov ima po
mernben vpliv na poslabsanje 
socialno ekonomskega poloza
ja delavcev. Po oceni, ki te
melji na posredovanih podat
kih, je avgusta letos prejema
lo osebne dohodke do visine 
zajameenega osebnega dohod
ka minimalno stevilo zaposle
nih (36 Brestovih delavcev in 
10 delavcev v negospodarskih 
organizacijah). v veeini pri
merov je vzrok bolni~ki sta
lez in nedoseganje norm de
lavcev - zacetnikov, v nego
s:podarstvu pa interventni za
kon o omejevanju osebnih do
hodkov. 

Prispevek o biodisu, objavljen v prejsnji stevilki, dopolnjujemo 
s fotografijo - krompirjevi podtaknjenci v mreiniku. 

------ - -·· 



8 

Taborniske 
Zivimo v CasU, ko se nasa dr

zava otepa tezke druibenoeko
nomske krize. Sprasujemo se, 
kaksni ekonomski temelji so 
potrebni za boljse gospodarje
nje, ki bi lahko sledilo hitremu 
razvoju, kaksna naj bo ustava, 
ki nam bi zagotavljala razvoj 
sodobnejse druibe in bi lahko 
konkurirala sodobnim evrop
skim druibam. 

Ne vemo, kako motivirati ze 
otopele ljudi, po1ne nezaupa
nja in strahu pred novimi za
koni, podraZ!itvami .. . . In nena
zadnje, pozablja:mo na vzg.ojo 
m. izobra:Zevanje mladih ljudi, 
kajti le samostojn:i, misleci in 
z znanjern podkovani ljudje 
bodo lahko kos vsem druibe
nim na1ogam. Del te naloge 
prevzema tudi taborniSika or
ganizaaija. Seveda se tudi v ta
bomistvu trudimo slediti veli
kemu znanstvenemu, kuHuxne
mu in sociailin.emu razvoju v 
svetu. V skiladu s tern moramo 
vedno znova poprav1jati zasta· 
revajoce .programe. Ne smemo 
pozabiti temeljnih nacel tabor
nistva, kot so: izobliikovati ·vse
stransko razvitega in misJece
ga cloveka, ga nauciti deJati in 

. 
novtce 

ziveti v naravi, jo izkoriScati, 
a ne tmicevati in onesnazevati, 
preziveti v njej . Dovzetni. pa 
moramo bini za vse nove ideje, 
zelje; dati prostor novim vzgoj
nim metodam, novim vsehi
nam, kj zamimajo mlade. Pro· 
gram mora biti tak, da bo 
vsa:k nasel v njem nekaj zase, 
da bo pomeillil za vsaikega mla
dega Oloveka izziv, ki ga bo pri
t egni:l ·in da bo r~is<l.jal o 
njern. P::ra<v v tej smePi poteka 
delo programskih .kol.llisi.j pri 
ZTS. S tern geslom bo potekal 
tudi 10. zlet zveze taborniikov 
Slovenije, ki ho od 1. do 10. 
juHja 1989 v Medvodah. Orga
nizatorjli - sise!Il:Ski. taborniki, 
so si zastavi:N. zelo visoke na
crte. Predvsem pa zald.jo pred
staW.ti udelezencem v.se, kar se 
dogaja med taborni'ki v SLove
niji. Velik poudarek bona vse
bmah, ki zadnje case niso vee 
ta.ko razvite - kamor sodlijo 
predv:sem Zlivljenje v naravi, 
pionirstvo ... Udelezenci se bo· 
do lahko udej.stvova.lri. tudi v 
netabo.rmdskih disciplinah, kot 
je alpinizem. Veliko bo tudi 
.Wetov, srecanj, sportnih in ta
bor:ruiskih tekmovanj. Predsta-

DeloJn socialna varnost 
~or· · . 

(rnadaljevanje s 7·. s,trarn) 
relih delavcev, zato poteka za 
invalidske upokojitve poseb
na akcija, za predcasne upo· 
koji tve pa se nudi pomoc pri 
dokupu manjkajocih let. Pri 
tern bo v neka terih primerih 
delavcem kot pomoc pri do
kupu let predcasno izplacana 
odpravnina. Za mlajse delavce 
invalide .ali delavce z zmanj
sano delovno sposobnostjo 
pripravlja Brest poseben pr i
lagojen program. 

Pogodbeno in nadurno delo 
ostaja v vseh organizacijah 
zdrcienega dela kot dejstvo, 
ki se mu ni moe izogniti. Po 
vecini ga pogojujejo zahtev
nejsa dela (veterinar, zdravnik, 
s trokovnjaki v industriji . . . ) 
in opredeljeni roki v proizvod
nji. V letu 1987 je pogodbeno 
in nadurno delo v obcini Cerk-

nica opravljalo 117 delavcev 
in 15 upokojencev. 

SOCIALNI PREJEMKI 
PREBIVALSTVA 

Tistim delavcem in obca
nom, ki jim dohodek ne zago
tavlja minimalne socialne var
nosti, pomenijo socialni pre
jemki pomembno dopolnilo k 
dru:Zinskemu proracunu, mar
sikomu pa tudi edini dohodek. 

V Sloveniji imamo politiko 
dodeljevanja socialnovarstve
nih pomoci oblikov.ano v Sa
moupravnem sporazumu o 
uresnicevanju socialnovarstve
nih pravic, lki so ga sprejele 
tudi nase obcinske interesne 
skupnosti, ki imajo v svojih 
programih zagotavljanje ene 
ali vee oblik socialnovarstve
nih pomoci. 

vili bodo nove teme: orienti
ring, vellk poudarek bo na eko
logiji. Skratika, zelo zanimivo 
bo. V sak udelezenec se bo vsak 
veeer od1oci:l, kaj bo naslednji 
dan delal, izbiral pa bo lahko 
med mnogimi. razliOni.mi. vse
binami. Tudi iz nasega odreda 
bo na zlet odpotovalo okrog 
20 tabornikov, kar naj .pomeni 
nagrado za -preteklo delo in 
vzpodbudo za naprej. 

0 vsem tern, ·kar sem pisa!la 
ze v uvodu, je bilo govora tudi 
na posvetu nacelnikov in stare· 
Sin ter na zvem1ern seminarj u 
ZTJ v Postojlllli. Iz odreda smo 
bi1i v Postojllli trije. 0 trenut· 
nem poLozaju v SloveniJi 1n Ju
goslaviji nam je govoril Milan 
Kucan, seznanili smo se z ak
cijo popisa o.dlagallisc z naslo
vom Bkoloska iz'VJ.clnica, pogo
varjali pa smo se tudli o delu 
odredov v Sloveniji in akcijah 
v prihodnjem letu. 

Kaj pa smo v Cer:k!nici ponu
dili nasilln tabo.rnikom?! 

Ob koncu novembra je v Le
skovi dolini potekal tuidnevni 
or.i.entacij,ski tecaj, namenjen 
predvsem vodnli:kom in TT·jev
cem. V zasnezeni dolini pod 
Snezni:k:om se je zbralo 27 te
cajnikov m. 6 klubovcev, ki so 
pomagali pili imedbi tecaja. 
Vodja tecaja sta bila oba Mat
ja:Za: Harmel je vodtl zacetni
ke, Mlinar pa je ~popolm.1jeval 
znam.je tistlih, ki ze obv:J.adajo 
osnovne p.ojme orientacije. Ob 
vecer.i.h smo si ogledovali dia
pozitive, ki sta jih prikazovala 
Janez Zakrajsek in Manki. Val
terju se moramo zahvaliti, da 
nismo ostald. laCni. Ob kOtncu 
tecaja je »nadaljevalni<< vod 
pdpra'VIi.I tudi enostaven pohod 
za zacetmike. Ker pravtimo, da 
·Se tabornilki v go2idu ne izgubii.
mo, smo prav s tern tecajem 
to tudi zeleli potrditi. 

Zadnj.i. mesec v tern letu pa 
smo zaceli s »Tednom fulma<<. 
Ob popoldnevih so si lahk<;> na
si Oland. in tudi drugi ~ledali 
najnovejse m.Lme in risanke v 
nasem sldadiScu. Za to p rire
ditev je bilo zanri.manje zelo ve
l<iiko. 

V decembr.u so potekala tu
di dela okrog koce v Leskovi 
doli:rui, saj jo je treba pr~prav~
ti za novoletno praznovanje in 
zimovanje .. . Do konca leta pa 

bo »priplavala« tudi nasa Scu
ka, v kateri b:o.do vse informa· 
dje 0 delu v nasem odxedu. v 
njej bo tudi novoletn·o presene
cenje - intervju z zupanom 
Tonetom U.rbasom. 

Novoletno rajarn:je bo . . . Vsa
ka ceta si bo pmprarvila zabavo 
po svoje. Veli:k:o bo .iger, salji
vih tekmovanj, pa tudi pies. 
Na caj in piSkate tudi ne bo· 
mo pozabi.li. Klubovci bodo no· 
v.o leto preili:'Veli po tra·diciji 
v Lesko'VIi. dolini - v.i.deti je, 
da je tam se mansikaj zanimi
vega, saj vedno radi zahajajo 
tja. 

Pa po Novem letu . . . Prv.i 
mesec bo spet v znamenju izo. 
brarevanja. 

Tokrat bomo v Leskovi doli
ni pdpravlili tecaj za nove vod
'l1rilke TT in Me. P:nip.rarviti ze
Limo cimvec vodm.ilkov, sposob
nih za vodenje vodov, kajti 
vedno nam j,ih p:ri:manjkuje. 
Tecaj bo potekal od 20. do 26. 
jam.uarja 1989. Vabljeni. so vsi 
tisti, ki jih veseli delo z mladi
no (pogoj je, da tecajrrik obi-

BRESTOV OBZORNIK 

·skuje vsaj 7. razred). Podzku
sa1i jim bomo predstaVliti kar 
najvec razliOnih vsebdn - od , 
organizaci~e m. zgodovine ta
borniSke organi.zaaije, do oblik 
i n metod dela, nacrtovam.ja, od
nosov v skupinah, organizacije 
sestankov, izlletOIV. . . Ob kon
cu tecaja bo tudi izpit, s kate
rim bomo preverHi Zlllanje na
sih vodnikov, ~aj!ti zavedati se 
moramo, da nosijo zelo veliko 
odgovomost pri svojem delu 
in mo:rajo zato svoje delo tudi 
obvladani.. Za naj.mlajse pa bo· 
do v januasrju organizlirane igre 
na snegu, ce ga bo seveda do
volj. 

Ve1iko je ze narejenega, ve
liko dela nas se ca!ka. Toda ob 
korncu leta se bomo poveselili 
in si za:Zaleli sre6no novo leto 
1989. Tudi vsem delavcem ko· 
lekitiva Brest zelimo taborni.ki 
OJS velik!o delovnih uspehov v 
p11ihajajocem letu. Skratka: 
SRECNO NOVO LETO 1989 
vsem obcanom obOine Ce.nkni
ca! 

A. ZrrlridarS.ic 

. 
Kegljaske novtce 
USPEH DVOJICE BRESTA 
NA GROMOVEM 
MEMORIJALU 

Keg}jaStki k1ub Brest je U :>· 

pesno orgam.izliral ze 22. GRO
MOV MEMORIJAL na katerem 
je nas.topilo 54 dvojih .iz vse 
Slovenilje. Prvic v zgodrovilni te
ga tekmovanj a je zmaga,la do
maca dvojka. 

REZULTATI: . 

1. Brest 1936 kegljev 
(Zailozn ik 976, Urbas 960) 

2. T.riglarv Kranj 1912 :keg1jcv 
(Benedi.k 980, Semrl 932) 

3. GradJ~s Ljub. 1871 tkegljev 
(Zdesar 930, lNaoic 941) 

.. . TER EKIPE NA 
TURNIRJU V DELNICAH 

Moska e~ipa KK Brest je w:
pesno nastopi,la n a turnirju ·· 
Delnicah o bdnevu J LA. 

REZULTATI: 
1. Brest 
2. Del:ruice 
3. Mladost 

6841 k egLjev 
6776 kegljev 
6670 keg;ljev 

Resitev nagradne krizanke 
SOCIALIZEM - ZAMET -

PRAZNIK - REPUBLIKE -
RARITETA - VITRIH - ET
OS - KARATE - PE - JAL 
- ZSA - MAJOR - ARTIST 
- ERITREJA - JASNA - A· 
NALI - NS - EDEM - NE
NAD - ANTAR - NASOL -
OLUPEK - BAR - TOG -
NJ - TAl - LIV - VAR -
VINO - POVERJENISTVO 
- EK - EVI - EPISKOP -
cRTE - OVIRA - ANO -
MONETA- NEW- REMI
GRADIS - RI:l - BN - Rl 
- TA EPIKA - TRI - IJ -
SOJA - EKRAN - RIBNIK 
- NIKAJA - KRMAR - RAI 
- DRZNOST- CIK- MANI-
TOBA- PAVLIHA- TIR
ATO- KRASITEV- MASKA 
-NE- KIRN-RAZ-AIR 
- JIMA - AG - RJ - ROA 

BRESTOV OBZORNIK - informativ
no glasilo delavcev delovne organi
zacije BREST Cerknica, n. sol. o. 
Jzhaja na dva meseca v nakladl 2.800 lz• 
vodov. 

Glavnl In odgovornl urednik: Vanda LAVRIC. 
Urednl~kl odbor: Mlran PET AN, Franc GOR· 
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Joie KO· 
RO!lEC, Zdravko ZABUKOVEC, VIII FRIM, 
AndreJ VIVOO, Hedvlka MELE, Hermina 
MALIS, Joilca !:KERU, Franc MELE, Anton 
OBREZA. 
Foto: Joze $KERU. 
Odbor •a obve~l!an(e /e lzvriillnl organ de· 
lavskega sveta delovne organlzacl(e. Pred· 
sednik od~ora: VIII FRIM. 
Tiska ~eleznl§ka tlskarna v L(ubljanl. 
Glasilo sodl med prolzvoda lz 7. t~ke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdav· 
~en:u prolzvodov In 5torltev od promitta 
prolzvodov {mnenje sekretarlata za lnfor· 
mlran(e Jzv..Snege sveta SR Slovenl(e it. 
421-1/72 • dne 24. oktobra t974). 

- ATOS - TRN - MA- OL 
- KAVES - SCILA - GOST 
- RABE - ACO - EVIDEN-
CE - OBLOK - ELAN - OR 
- TIN - DA - ITA - GOO
RA - REK - PRISOJE - 0 
- ATI- POSTOPATI- KA
PO - DOLAC - NITI - RO
VENTA - AZI - ROZNIK -
ILOVNIK - TOR - LRK -
RETARICA - JIM - ALAN 1 

- ETIMOLOG - NA VOR -
ARI- LALA- HRVATSKA 
- ITALA. 

IZID NAGRADNEGA 
ZREBANJA 

Do 15. decembra je v u :-ed· 
nistvo prispelo 213 resitev no· I 
vembrske nagradne kriZanke. 
Komisija je izZrebala 5 srecnih 
nagrajencev: 

- 50.000 din prejme 
Joze Braniselj, Tozd PohiSt· 
vo, 61380 Cerknica 

- 3C.OOO din prejme 
Simona Turk, Tabor 21, 
61380 Cerknica 

- po 10.000 prejmejo: 
Romana JaneZic, Cesta 4. 
maja 36, 61380 Cerknica 
Irena J adric, Kamna Go rica 
34, 61380 Cerkrrlca 
Matej Mramor, Casermano· 
va 3, 61380 Cerknica. · 

Izfrebanim resevalcem iskre
ho cestitamo. Dename nagrade 
lahko dvignejo v blagajni Sku· 
pnih dejavnosti. 


