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OB ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1979
KO PREGLEDUJEMO LE'I1NO POROčiLO O NASEM GOSPO·
DARJENJU, UGOTAVtLJAMO, DA SO VPRASANJA, NA KATERA
SMO OPOZARJALI žE MBD LETOM TUDI NA KONCU LETA
OSTALA V GLAVNEM NESPREMENJENA. ZATO BOMO TOKRAT
IZPUSTILI VSE TISTE UGOTOVITVE, KI SO VEč ALI MANJ
ZNANE IN SE SKUSALI OSREDOTOčiTI BOLJ NA NOVOSTI
V ZADNJEM čETRTLETJU.
Plan proizvodnje je bil za
Brest kot celoto dosežen z in·
deksom 100.
V TOZD Pohištvo je bil .zaostanek iz prvega polletja
uspešno nadomeščen, tako da je
plan v celoti izpolnjen. V TOZD
Masiva in TOZD Iverka pa za·
ostanka iz prvega četrtletja ni
bilo mogoče nadomestiti. Za la·
galnico in Jelko velja, da bi plan
lahko bolj presegli, če ne bi v
zadnjem četrtletju prišlo do po·
manjkanje hlodovine. V ostalih
temeljnih organizacijah je proizvodnja potekala normalno.
Za Brest kot celoto pa je za.
nimivo, da so odstopanja od
plana po temeljnih organizacijah
izredno majhna, čemur v preteklih letih ni bilo tako. Zato so
tudi odstopanja po struktu:Q
proizvodnega programa izredno
majhna.

PRODAJA -

DOMAči

TRG

Vsekakor je največji izpad nastal pri prodaji. Zadnje četrt·
letje, v katerem je bila v prejš·
njih letih prodaja zelo velika, ni
prineslo bistvenega znižanja za·
log. Razlogi od povečanja
pologa, spremenjene potrošnje
in manjše kupne moči so
mani.
Temu se je v Brestu pridružila še sprememba proizvodnih
programov, kar je še dodatno
zniževalo prodajo. Lahko smo
zadovoljni le s prodajo kuhinjskega pohištva, čeprav so se
tudi pri tem pojavljale težave;
na primer predolg rok dobave,
nekompletne dobave in podob·
no.
·· '
V Tapetništvu sta bila v ~:
četku samo dva osnovna ·pro·
grama. Kasneje se je ponudba

Na Brestu je približno polovica od vseh zaposlenih našo 6. stran

nekoliko razširila, vendar je treba proizvodni program še razširiti, če hočemo letos preiti na
naročilniški
program. Prodaja
stolov iz Masive ni bila zadovoljiva, saj še ni uspela najti modelov stolov, ki bi lahko zadovoljili kapacitete tovarne in bili
tržno zanimivi.
Največji izpad je bil vseka·
kor pri ploskovnem pohištvu.
Prodaja Katarine BL je bila nekoliko pod pričakovanji pa tudi
sedaj že upada, in ima močno
konkurenco. Katarina WH se je
začela na trgu uveljavljati, med·
tem ko je bilo potrebno usta·
viti proizvodnjo Katarine 1 in
2, saj je trg ni sprejel.
Za prodajo primarnih proiz·
vodov naj povemo, da je bila
zelo uspešna. Omejevala sta jo
pomanjkanje hlodovine pri ža·
ganem lesu ter kapacitete Iver·
ke pri ivernih ploščah. Tudi prodaja
oplemenitenih
ivernih
plošč se je povečala, čeprav bi
bila glede na kapacitete lahko
tudi večja.
IZVOZ
Pri prodaji smo najbolj na·
predovali v izvozu. Izvoz je porastel za 26 odstotkov in dosegel višino 9.324.286 dolarjev. S
tem je bilo pretrgano dveletno

žena. Za njihov praznik jim poleg

čestitk

posvečamo
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zaostajanje izvoza. Vsekakor pa
je pri izvozu še vedno precejš·
nja razlika med domačo in iz.
vozno ceno, kar pa je nekoliko
omiljeno glede na samoupravne
sporazume o pospeševanju iz.
voza.
NABAVA
Nabavno področje postaja vse
bolj za-pleteno. Najbolj so na
rednost preskrbe vplivali omeji·
tveni ukrepi na področju uvoza.
Ta je še naprej ostal reguliran
z omejitvami v obliki blagovnih
in deviznih kontmgentov, posebnih regionalnih soglasij in z
devimimi pravicami.
Ukrepi so tudi posredno ogrozili preskrbo naše delovne organizacije, ker so se mašli v težavah nekateri naši dobavitelji,
ki za svojo proizvodnjo rabijo
uvožene materiale. K temu je
treba dodati še zamrmitev cen,
po kateri so iz prometa izginili
nekateri proizvodi. Posebno težavna pa je bila oskrba z lesno surovino, predvsem hlodovi·
no, tako da je prišlo do zastojev
v proizvodnji.
FINANCNI REZULTATI
Posledica takšnih gibanj pri
proizvodnji, prodaji in nabavi
se je najbolj občutno odrazila
pri obratnih sredstvih. Obrača·
nje obratnih sredstev je z izje·
m o nedovršene proizvodnje po·
vsod. slabše kot leto prej. Poslabšanje pri surovinah in ma·
terialih je posledica nestabilne·
ga trga, ob čemer je težko voditi politiko optimalnih zalog,
pri zalogah gotovih proizvodov
pa je to posledica manjše pro·
daje. Iz teh razlogov so se tudi
skokovito dvignile terjatve do
kupcev in obveznosti do doba·
viteljev, ki pa istočasno tudi
kažejo, da je vprašanje likvidnosti pereče tudi v širšem gospodarskem prostoru.
Ob manjši prodaji je bil tudi
celotni prihodek pod načrtova·
nim. Ob približno isti rasti porabljenih sredstev je bil dobo·
dek dosežen z indeksom 95 gle·
de na plan oziroma z indeksom
121 glede na preteklo leto.
Pri tem je samo v TOZD 2:agalnica, TOZD Iverka in TOZD
Jelka presežen načrtovani dohodek. Seveda tako oblikovan
dohodek ne daje večjih možnosti za kakšno ugodnejšo deli·
tev. K temu moramo dodati, da
so zaradi omenjenih likvidnost·
nih težav porastle pogodbene
obveznosti, predvsem obresti, ki
so od preteklega leta višje kar
za 55 odstotkov. Zato je kljub
manjšemu izločanju za amorti·
zacijo nad predpisano stopnjo
porast čistega dohodka še manj·
ši.
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Stanje v delitvi čistega dohodka pa je po temeljnih organi·
zacijah precej različno. Naj najprej povemo, da ni nobena temeljna organizacija v ~ubi,
pač pa TOZD Masiva in TOZD
Tapetništvo ne pokrivata sklada
skupne porabe in ga zato soli·
damostno pokrivajo ostale te·
meljne organizacije. Kljub temu,
da je z dogovorom o družbeni
usmeritvi razporejanja dohodka
v letu 1980 sklad skupne porabe
oblikovan na bistveno nižji ravni, pa so v poslovni sklad izločile samo temeljne organizacije
2:agalnica, Gaber in Jelka.
OSEBNI DOHODKI
O neto osebnih dohodkih ~.aj
povemo, da so bolj sledili ZIV·
ljenjskim stroškom kot pa ra·
sti dohodka. Tako je bil porast
glede na preteklo leto 25 odstot·
kov oziroma realno za okoli 1
odstotek.
NEKAJ PRIMERJAV
Na koncu še nekaj kazalcev
gospodarjenja ter primerjava z
oceno povprečij podskupin za
Slovenijo.
čeprav je za Brest kot celoto
težko govoriti o kazalcih gospodarjenja, saj temeljne organiza.
cije sodijo med štiri pos·k upine
dejavnosti, ga lahko primerjamo
predvsem s poskupino proizvod·
nja pohištva, ki je prevladujoča
v delovni organizaciji.
Glede dohodka na delavca lah·
ko ugotavljamo, da se Brest
približuje povprečju. Vendar so
obvemosti iz dohodka večje, za·
to je čisti dohodek na delavca
manjši. Ravno tako je ocenjeno,
da so razporejena sredstva za
osebne dohodke in skupno porabo nekoliko pod povprečjem.
Največji razloček vsekakor k ažejo kazalci, ki se primerjajo
na povprečno uporabljena sred·
stva in so praviloma povsod
nižji. To kaže na likvidnostne
težave v preteklem letu. Ravno
tako so nekoliko pod povpreč·
jem kazalci o akumulaciji.
Po temeljnih organizacijah
lahko ocenimo, da so temeljne
organizacije Pohištvo, Masiva in
Tapetništvo pod povprečjem
skupine, 2:agalnic~ Ivel'ka in
Jelka nekoliko nad povprečjem
ter visoko nad povprečjem Ga·
ber. Za Iverko ugotavljamo, da
sodi po dohodku na delavca v
sam vrh poskupine, vendar dlje
ko gremo v delitvi dohodka, to·
liko bolj se slika slabša, tako
da so kazalci akumulacije že
podpovprečni. Nedvomno je to
posledica kapita1lno intenzivne
investicije, ki zahteva znatno
večjo akumulacijo, kar pa zadržane cene onemogočajo.
P. Oblak
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Sindikati o svojem delu
KONFERENCA
BRESTOVEGA

SINDIKATA

Delavke v pakimem oddelku TOZD POHISTVO

Sredstva za skupno porabo v1980.
Sredstva za skupno porabo so se za letošnje leto oblikovala odvisno od višine porabljenih sredstev v letu 1979. Obseg potrošnje
sredstev skupne porabe je opredeljen v republiški resoluciji in še
nadrobneje v dogovoru o uresničevanju družbene usmeritve razpo·
rejanja dohodka v letu 1980.
Na osnovi tega dogovora je
lahko potrošnja sredstev skupne
porabe za splošne namene več
ja za 13 odstotkov od izplačil v
letu 1979. To pomeni, da bo potrošnji sredstev skupne porabe
v letu 1980 namenjena posebna
pozornost družbe. Tega se moramo zavedati vsi že .na začetku
leta in ·p otrošnjo uskladiti po
vrstah stroŠ'kov z rallpolož~jivimi
sreds.tV'i. O VI1Sti in obJilkah potrošnje pa se dogovarjajo znotraj temeljnih organizacij.

Med sredstva skupne porabe
za splošno potrošnjo uvrščamo
pri nas sredstva regresa za letni
dopust, regresa za topli obrok,
jubilantske nagrade in odpravnine, nadomestila za zdravstvena okrevanja in socialne pomoči, dotacije godbi in osnovnim
šolam, dotacije sindikatu in
mladini za nju.no dejavnost, za
obdaritev otrok ob novem letu
(dedek Mraz), dejavnosti odbora
za šport in sredstva za nepredvideno manjšo potrošnjo v obli·
ki rezerve. V skupino sredstev
za splošno potrošnjo prištevamo
tudi zbrana sredstva 10 odstotkov od regresa za letni dopust,
ki naj bi jih uporabili za izgradnjo rekreacijskih objektov.
Sredstva skupne porabe se zagotav-ljajo ob delitvi dohodka in
čis tega dohodka po zaključnem
računu. Skladno z določili samoupravnega sporazuma o združit·
vi v delovno organizacijo in sporazuma o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka, se sredstva
skupne porabe zagotavljajo za
vse delavce v enaki višini.
Tako kot že nekaj let nazaj
tudi letos v ne kate rih t emeljnih
organizacijah niso ustvarili dovolj dohodka, da bi lahko zago-.
tavljali ~redstva skupne pDrabe
v enaki višini za vse delavce.
Zato moramo po načelu vzajemnosti in solidarnosti združevati sredstva s kupne porabe po
kriteriju struk-ture čistega dohodka.
Solidarnostne pomoči so za
letos potrebni TOZD Masiva in
Tapetništvo ter delavci tovarne
ognjevarnih plošč, ki je v izgradnji.
Za leto 1980 je predvidena višini regresa za letni dopust v

neto znesku 2.034,00 dinarjev -in
pomeni 13 odstotno povečanje v
primerjavi z letom 1979.
Vrednos-t sredstev za jubilant·
ske nagrade in odpravnine je
enaka ·k ot je biJa predvidena v
letnem planu. ZdraVIStvena okrevanja in socialne pomoči so
predvidene v višmi 13 odstotnega povečanja glede na izplači-la
v letu 1979. Isto velja še za dotacije osnovnim šolam in godbi.
Sredstva za dejavnost sindikata
in mladine ter odbora za šport
so predvidena v višini lanske ·porabe. Pri tem ·s o posebej pr1ka·
zana sredstva za obdari-tev ot-r ok
za dedka Mraza v ·višini 100,00
dinarjev na delavca.
Regres za ttopli obrok je predviden v višini 13 odstotnega povečanja glede na leto 1979 in bo
znašal na mesec 413,00 dinarjev.
V skupnem znesku potrebnih
sredstev smo letos mora;li upoštevati pri izračunu približno 15
odstotkov sredstev manj, ker
nam med odsotnostjo z dela regres ne pripada. Rezervna sredstva so predvidena v minimalnih
zneskih in se bodo lahko koristila za nepredvidene manjše
stroške in dotacije.
Prav tako kot prejšnja leta je
sm isel-n o, da tudi letos p overimo svetu za gospodarske zadeve nalogo, da odloča o razdelit·
vi s.redstev -z a osnovne šole, od·
boru za š.port :in rekreacijo ter
določenega dela rezervnih sredstev. Ta razdelitev sredstev pa
naj bo us klaj ena z željami temeljnih organizacij, predvsem
pri razreševanju posameznih
prošenj .
T. Zigmund

Z

občnega

zbora sindikata v naši

Iz poročila, ki je. prikazalo
dobre in slabe strani v delova·
nju konference sindikata, je bi·
lo videti, da si je konferenca v
preteklem obdobju zas tavila veHko nalog, ki bi jih morala izpeljati.
žal je reševanje ·mnogih zadev
ostalo le pri načrtih, saj delo
konference ni bilo takšno kot bi
moralo biti, zlasti zaradi premajhne delavnosti članov kon,
ference, pa tudi' slabe povezave
z osnovnimi organizacijami, Konferenca je namreč le vsklajevalno telo, ki usklajuje delovanje
osnovnih organizacij.
Eden i21med vzrokov za slabo
delo pa je tudi v tem, da je
sindikat še vedno slabo povezan
z drugimi družbeno političn i mi
organizacijami in s strokovnimi
službami.
Kljub slabi dejavnosti pa je
bila vrsta nalog le izpolnjenih.
To so predvsem naloge pri uveljavljanju zakona o združenem
delu in druge družbeno politi č·
ne naloge, pri k aterih j e nosilec
siuldikat.
še vedno sta ostali nerešeni
v•p rašanje nagrajevanja po delu
in vprašanje letovanja naših delavcev, •kljub temu, da je o obeh
večkrat tekla razprava čez vse
mandatno dbdobje.
Da bi v prihodnje prispevali
svoj delež -k prizadevanjem zveze s1ndikatov Sloveni-je, si je
konferenca za naslednje dveletno obdobje zastavi-l a vrsto na·
log, predvsem s podro čja gospo·
darske stabilizacije.
Vsi člani sindikata moramo
usmeriti svojo dejavnost in pri·
zadevanja tako, da bomo zagotovili svoj vpliv na vseh področjih, predvsem pa moramo
- povečati osebno odgovornost,
- utrditi delovno disciplino in
izboljšati izrabo delovnega časa,
- zmanjšati porabo energije
in materiala,
- naložbe usmeriti v poveča·
nje izvoza,
- pospeševati racionalizatorstvo in novatorstvo,
- kar najbolj si prizadeva ti
za boljšo organizacijo dela,
- vplivati na zmanjšanje bolovanj in izostankov z dela,
- prizadevati si moramo za
pravilno delitev dohodka in
osebnih dohodkov.
V prihodnje je treba posvetiti
več pozornosti tudi vzgoji in
izobraževanju ter kadrovanju
sindikalnih delavcev. M. Modic

TOZD POHIŠTVO
Clani sindikata smo se zbrali
16. februarja, da bi ocenili svoje
delo v preteklem obdobju. Poročilo je pri:speval predsednik
izvršnega odbora. Zelo kritično
je ocenil delo v organizaciji, pa

največji

temeljni organizaciji

tudi delo posameznikov. še
vedno je najbolj žgoče vprašanje
- nagrajevanj-e po delu. Osnovna organizacija sindikata si je
ob tem precej prizadevala, vendar pa ni bilo zaželenih uspehov. Tudi na izrabo delovnega
časa je bilo veliko pripomb. Zal
so bile samo pripombe, premalo
pa je bilo storjenega. Razprava
je tekla tudi o izobraževanju delavcev, predvsem v neposredni
proizvodnji. Veliko besed je bilo
tudi o drugih vprašanjih, predvsem o sedanjem gospodarskem
stanju, ki je vse prej kot rož·
nato.
Da pa ne bi samo r azpravljali, smo izoblikovali tudi neposredne predloge za prihodnje
delo.
Naj jih omenim le nekaj:
- večja delovna storilnost in
delovna disciplina;
- nagrajevanje po kvaliteti
dela;
- večje strokovno znanje delavcev - -več načrtnega izobraževanja;
- obli-kovanje celov-i tega sistema obveščanja;
- organizirano let-ovanje delavcev;
- humanizacija dela;
- kadrovska politika;
- družbena samozašči ta.
Seveda čaka novo vodstvo še
veliko drugega, sprotnega dela,
saj nam je dobro znano, da so
se letos ·začela veli·ka prizadevanja za utrjevanje gospodarstva.
Prav to pa nalaga sindika-tu veliko političnega dela.
Povem naj še to, da je bil v
duhu stabilizacije in zmanjševanja izgubljenih ur zaradi sestankov občni zbor sklican na
prosto soboto. Odziv pa je bil
slab, ki jub temu, da so bili čl a
ni sin di-ka ta o tem dobro obveščeni.

Upati je, da se bomo v prihodnje obnašali bolj gospodarno
in enkrat za vselej spoznali, da
bomo lahko delili le tisto, kar
bomo ustvarili. To seveda ne
velja samo za našo temelj-no organizacijo, ampak za slehernega
čl:ma naše družbe.
V. Znidaršič

TOZD MASiVA
Predsednik osnovne organizacije je v uvodnem poroč i·lu posvetil največ pozornosti gospodarjenju v naši temeljni organizaciji in slabemu finančnemu

položaju, ki nas je pestil vse
preteklo leto. Zato bo potrebno
izkoristiti vse notranje rezerve
- od boljše organizaci.ie dela
in učinkovJtejše izrabe delovnega časa do večje delovne discipline in sprotnega izpolnjevanja
nalog.
Tudi načelo delitve po delu še
ni uresničeno, kar ostaja ena
izmed najpomembnejši nalog
sindikata. O tem se sicer dosti
dogovarjamo, pravih uspehov pa
ni. PoročiJo se je dotaknilo tudi
poglabljanja samoupravnih odnosov, vloge družbene samozaščite in njene krepitve, enotne
metodologi je v vrednoten ju zahtevnosti dela, družbenega stan·
darda in obveščanja delavcev.
Zatem so razpravlja lci kritič
no ocenili razmere v naši te·
meljni organizaciji in predlagali
rešitve. Kritično so ocenili tudi
delegatski sistem. Delavci še
vedno ne dobivajo dovolj informacij.
Zato naj bi na oglasne des·k e
v tovarni razobešali tudi dnevne
rede sej občinski h organov in
srs. kamor naj bi pripisali imena delegatov, ki bodo priso tni
na seji.
Razpravljalci so menili, da je
delo pri uveljavljanju sis tema
vrednot enj a zahtevnosti dela
prepočasno. Na občnem zboru
so skleni.li, naj se komisija svojega dela loti resneje in do l.
maja izdela sprejemljive vzorč ·
ne primere in jih posreduje v
javno razpravo.
Našo proizvodnjo pesti tudi
nepravočasna
dobava materialov. Zato naj nabavna služba te·
meljne organizacije pravočasno
posredu-je sezname materialov,
ki jih ni mogoče dobiti do roka
in poišče drugo rešitev.
Za svoie prihodnje delo smo
si zastavil-i vrsto nalog. Omenil
bi samo najvažnejše:
- prizadevanja za uspešnejše
gospodarjenje in gospodarsko
stab ilizacijo;
- uveljavljanje .načel delitve
po delu in rewltatih dela;
- utrjevanje položaja delavcev pri upravljanju z družbenimi sredstvi in pri odločanju o
vseh družbenih zadevah;
- skrb za življenjske in delovne razmere naših delavcev
ter razvijanje kulture, telesne
k ulture, rekreacije in oddiha;
- krepitev lj udske obrambe
in družbene samozaščite.
V. Jerič

TUDI TO SE ZGODI
Pred nedavnim so bili sklicani direktorji vseh temeljnih organizacij v občini na prav poseben sestanek. Besedilo vabila je bilo
takšnole:
>>Pogovorili se bomo glede spremljanja ili1 uSikilajevanja b lagovnih
in denarnih tokov (po111Udbe in p.ovpraševa~n je) ter o sprotnem
obveščanju o določ.ooih informacijah posameznih pojavov v okviru •teh tokov.
Glede na sprotno obveščanje bi te ~:nformacije omogočale pravočasno ukrepanje za odp~ravo motenj v tekočem poslovanju.
Na sestanku vam bomo razdelili Vlprašalni•ke in da'li podrobna
navodila.
Prosimo, da se sestanka obvezno udeležite.«
Zares preprosto in razumljivo, mar ne?
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Uspehi gospodarjenja so odvisni od nas
POGLAVITNE ZNAČILNOSTI LETOŠNJEGA
GOSPODARSKEGA NAČRTA

-

KER V ISTI STEVILKI NASEGA GLASILA OBJAVLJAMO TUDI
REZULTATE POSLOVANJA V LETU 1979, BOMO LAHKO PRI
PLANU UGOTAVLJALI, ALI JE ZASTAVLJEN V PRIZADEVANJIH
7.-A IZBOLJSANJE REZULTATOV POSLOVANJA IN ZA STABILIZACIJSKO OBNASANJE.
PROIZVODNJA
Naj tokrat začnemo z nekoliko neobičajnim prikazom proizvodnje; namesto po temeljnih
organizacijah bomo namreč prikazali proizvodnjo po strukturi
izdelkov.
Le-ta je naslednja:

a) znižanje zalog povecuJe celotno prodajo in s tem števec
indeksa porasta;
b) osnova v preteklem letu je
manjša za predvideno zmanjšanje zalog in s tem je manjši
imenovalec indeksa porasta.
če upoštevamo te razloge in
večjo
proizvodnjo primarnih
v 000 din

Doseženo 79

Izdelki
furnirano pohištvo
masivno pohištvo
kuhinjsko pohištvo
taJpet;1iški izdelki
iverne -p•lošče
žagan les
ipr en , poliuretan
kartoni
ognjeodporne plošče
ostalo
SKUPAJ:

483.411
113.451
145.871
88.750
256.473
126.750
12.567
16.848
10.670
1,254.791

Plan 80

Indeks

531.378
134.110
176.277
115.723
375.940
176.234
17.429
22.000
61.180
5.983
1,616.254

110
118
121
130
146
139
139
130
56
129

:le na prvi pogled je dovolj
jasno, da se v strukturi zmanjšuje delež pohištva, kar je opredeljeno z načrtovanim prestrukturiranjem naše proizvodnje. Tudi po skupinah pohištva vidimo,
da bo najmanj porasla proizvodnja furniranega pohištva, katerega zaloge so bile v preteklem letu najvišje.
Takšni premiki so posledica
zmanjšanega oziroma nespremenjenega števila zaposlenih v pohištvenih temeljnih organizacijah ob istočasni mnogo večji
proizvodnji za izvoz in s tem
zmanjšanju pritiska na domačem trgu.
Na drugi strani se povečuje
delež primarnih proizvodov od
30,6 na 34,2 in pojavlja se proizvodnja ognjevarnih plošč z deležem 3,8. Pri tem naj povemo,
da se na račun nove proizvod·
nje, zaradi zmanjšanega števila
zaposlenih v pohištvenih temeljnih organizacijah skoraj ne bo
povečalo število delavcev. Večja
proizvodnja temelji torej samo
na večji produktivnosti dela.

proizvodov, je porast prodaje
proizvodov v mejah
možnosti. To še posebej velja,
ker načrtujemo za 36 odstotkov
večji izvoz. Pri tem moramo pojasniti, da izvozne cene dosegajo
do 50 odstotkov nižje vrednosti
kot domače, zato je povečanje
izvoza, merjeno v fizičnih kazalcih, precej višje od domačega
trga.

PRODAJA

Osnovne kategorije v delitvi
dohodka so za delovno organi·
zacijo naslednje:

Morda se zdi sorazmerno visok indeks povečanja pri prodaji nekoliko protisloven z možnostmi na našem trgu. Vendar
moramo upoštevati, da je s planom predvideno znižanje zalog
in da se je pojavila nova proiz·
vodnja ognjevamih plošč. Pri
znižanju zalog pa gre za dvojni
učinek:

končnih

Vsekakor glede na stabilizacijske ukrepe tako zastavljeni
načrt prodaje ne bo lahko iz·
polniti. Zaradi čedalje večjega
števila proizvajalcev bo treba
vse več moči vložiti v boljše
oblikovanje, večjo kvaliteto in
boljši servis. Poleg tega pa moramo težiti, da večamo delež
prodaje prek lastne maloprodajne mreže, kjer so prodajne usluge in predstavitev naših proizvodov kupcu mnogo boljše. Zato je za leto 1980 načrtovana
prodaja v lastnih salonih v viši·
ni 200 milijonov dinarjev.
FINANčNI

KAZALCI

v OOOdin
l . celotni prihodek
2. dohodek
3. čisti dohodek
v tem:
- osebni dohodki

2,039.236
637.728
398.931
288.904

neposredna svobodna menjava dela
- stanovanjski pri·
spevek
- rezervni sklad
- skupna poraba
- poslovni sklad

8.392
23.890
19.351
28.550
29.844

Takšna delitev je tudi posle·
dica upoštevanja dogovora o
družbenem usmerjanju razporejanja dohodka v letu 1980. Tako
se sredstva razporejenih oseb·
nih dohodkov kljub novi proizvodnji ognjevarnih plošč povečuje za delovno organizacijo kot
celoto za 20 odstotkov. Pri tem
je ob enaki startni vrednosti
točke upoštevano načelo o počasnejši rasti osebnih dohodkov
v temeljnih organizacijah s slabšimi delitvenimi razmerji v letu
1979. Samo načrtovani dohodek
bi jim namreč omogočal bistveno hitrejšo rast osebnih dohod·
kov.
Za sklad skupne porabe niso
predvidene omejitve, ker sluti
kot osnova za izplačila v letu
1981. Vendar pa so v njem zajete samo najnujnejše potrebe,
tako da so tudi pri tem upo·
števani stabilizacijski ukrepi.
Ne gl.e de na takšno delitev pa
imajo večje možnosti za odva·
janje v poslovni sklad samo temeljne organizacije :lagalnica,
Gaber in Jelka ter delno lverka,
ki pa s tem še daleč ne pokrije
svojih obveznosti do odplačil
kreditov.
Tudi iz plana je videti, da se
bodo letos likvidnostne težave
nadaljevale, če ne bomo uspeli
dobiti dočatnih finančnih virov.
Zato je tudi .načrtovano zelo
majhno vrednostno povečanje
zalog oziroma, v fizičnih kazalcm plan predvideva zmanjšanje
zalog surovin in materialov, zalog gotovih proizvodov ter zalog
nedovršene proizvodnje.
NALOžBE
Naložbe so načrtovane na naj·
nižji možni ravni - v vsaki temeljni organizaciji 1,000.000 dinarjev oziroma v TOZD Pohištvo in Iverka 1,500.000 dinar·
jev za najnujnejše nadomestitve
opreme, ki bodo med letom po·
trebne. Edina razširjena reprodukcija je predvidena v širitev
trgovske mreže zaradi potreb po
prodaji blaga. V t ako skrčen
program nas silijo omejitve investicijske porabe ter pomanj·
kanje lastnih investicijskih sredstev, saj amortizacija komaj pokriva odplačila glavnic od kre·
ditov.
Pri osebnih dohodkih je na·
črtovana enotna vrednost točke
O0980, tako da bi povprečni neto
o~bni dohodki dosegli 6973 dinarjev mesečno na zaposlenega.
Vsekakor pa se bodo lallko v
tem letu povečali samo ob več
jem ustvarjenem dohodku kot
pa je načrtovan.
P . Oblak

Nova KATARINA TK v našem Salonu pohištva

Naša proda jalna tudi vBeogradu
Delavci temeljne organizacije
Pro,l:lja, s tem pa •t udi vsi Brestovci smo bogatejši za novo
procic..jalno, ki smo jo odprli v
:Beogradu. Tako izpolnjujemo
dolgoročno usmeritev naše delovne organizacije, da bi čim
več svojih izdelkov pos redovali
kupcem prek lastnili prodajaln.
V Beogradu smo namreč iz
dela zgradbe, v kateri smo že do
sedaj imeli s·kladiščne prostore,
s preureditvijo pridobili okrog
300 kvadratnih metrov prodajnih površin, pri tem pa nam je
ostalo še okrog 400 kvadratnih
metrov sklad:iščnih prostorov.
Prodajni prostor je dovolj velik
in tako urejen, da na njem
lahko prikazujemo vse naše izdelke. S t = kupcu omogoči
mo, da si ustvari predstavo,
kako bi ·Si opremil s·taJnovanje. Kljub temu, da prodajalna ni na najbolj ustreznem

-

Čisti racun1.

-dobri prijatelji
Ko si priza.devamo za bolj še
gospodarjenje, bi rad na kratko pdkazal uspehe, ki smo jili
dosegli v ·temeljni organizaciji
Tapetruštvo od 'UStanovitve naprej in hkrati poskušal omeniti
nekaj stvari, ki bodo po mojem
mnenju oteževali letošnje go·
spodarj enje.
Ko smo začeLi s proizvodnjo,
združeni iZJpod treh raz;Iičnih
streh, je bila :z;meda pri norma·
t ivih časov res velika. Za noben
i~del ek ni-smo natančno vedeli,
koliko nas dejan·sko stane, koliko časa pravzaprav pora!bimo
in tako naprej. Zato si je vodstvo ves čas prizadevalo, da bi
imeli »čiste račune«, kar zadeva
čase: torej redni čas izdelave.
To nam je delno l.JS!Pelo tako, da
smo zma!lljševali čase in poravnavali ritem dela pri različnih
izderkiih. Pri tem je bilo precej
t ežav, vroče kr.vi in še česa . . .
Danes se lahko kolek!tiv pohvali, da smo na tem področJu
ogromno naredili. Naj povedo
številke:
pl.
pl.
čas
čas
inIZDELEK
1978 1980 deks
Mojca
EN-I RO
Mojca
LE-I RO
ZLabod LE

-- .. -

-~

.

7

3,535 198

15,6 6,312 247
7,680 6.544 117

Ugotovimo lahko, da so rezu! ta.1!i d obri; p11ilpomnil .pa bi, da
smo imelli pri najmanjšem ind~ksu največ težav. To je še
vedno tema za razgovor, saj
ra·mo za ta kavč vemo, da je
realni čas izdelave okrog S ur.
Pripominjam, da so ti rezultali predvsem plod večjega pri-

Se en posnetek z občnega zbora sindikata v TOZD POHISTVO
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kraju, :saj je v predmestju Beograda, je zanimanje za naše pohištvo veliko. Z dobro propagando, ki je bila primerna tudi
doslej, si ·bomo pridobili š e več
kupcev in tako ugotovili, da j e
bila odločitev o naši prodajalni
v Beogradu pravilna.
Sedaj delo v tej prodaoja.lni
teče normaJno in prvi rezultati
so ·k ar spodbudni. Predvidevanja, da bi v letu 1980 prodali
v tej prodajalni za dve milijardi
starih dinarjev naš·i h izdelkov,
se bodo ·k ot kažejo dosedanji
rezultati, uresničila. To je še en
dokaz več, da je usmeri-tev Bresta v lastno prodajno mrežo pra·
vilna in da moramo z njo nadaljevati. Zato naj .končam .t a
zapis z željo, da bomo že letos
v našem glasi·l u brali še en čla
nek z · nas-lovom »PRODAJALNA
TUDI V . ..«
B. Jernejčič
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zadevanja d elavcev v proizvodnji. Lahko trdim, da imamo še
vedno preveč organizacij3kih
izgub časa. P reveč je zastojev
zaradi pomanjkanja ali nekompletnosti materiala, preveč posamičn ega prenašanja izdelkov
in še in še!
Da je rezerv pri produkti:vnosti še precej , naj nanizam nekaj
podatkov: tapeciranje izdelkov
ima 65 odstotkov .produktivnega
dela ali 290 minut. Druga skrajnost pa je vehik odstotek organizacijskih izgub; pri lepljenju
iprena 52 minut dnevno! Seveda
je v tem času nekaj nujnih
opravil, ki bodo ob takem tehnološkem pos-top·k u še ostala,
veliko .pa je transporta, ki ga
bomo morali odpraviti z name·
s titv.ijo dobrega transportnega
delavca.
Naj ob koncu omenim še cilj,
ki ga m oramo v doglednem ča
su doseči: dve uri in pol za
izdelavo fotelja. Toliko namreč
porabijo dobre, organizacijsko in.
poslovno urejene tovarne tapetniških izdelkov.
Celoten kolektiv pa se mora
zavedati temeljnih pogojev, če
naj dosežemo dobre poslovne
uspehe:
- na trgu smo vsi enaiki
brez privi.legijev;
- nihče od zunaj nam ne bo
mogel urejati naših težav;
- v proizvodnji, ki je odvisna
od delavčevih rok, so za U!Speh
nujno potrebni dobri medsebojni odnosi;
- vsi orgaru upravljanja in
sindikat pa morajo imeti vedno
pred očmi enoten cilj - bol~ši
gospodarski uspeh.

~~

T. Zrimšek
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BRESTOV OBZORNIK
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Kako gospodariti z manjšimi stroški
NEKAJ MNENJ O NAŠIH PROIZVODNIH IN POSLOVNIH STROŠKiH
Odločili smo se, da v tej številki spregovorimo z nekaterimi
našimi delavci o proizvodnih in poslovnih stroških; ali jih ni preveč, kje in kako bi jih lahko znižali, da bi dosegali boljše uspehe
v našem gospodarjenju . ..
V splošnih stabilizacijskih prizadevanjih za varčevanje na vseh
ravneh sta bila že sprejeta družbeni dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka (med drugim - osebni dohodki dn skupna poraba) ter zvezni zakon, ki začasno omejuje
sredstva za dnevnice, kilometrina, reprezentanco, reklamo in propagando, avtorske honorarje in pogodbe o delu.
Zato smo se tem vprašanjem v pogovorih namenoma izognili in
se omejili bolj na to, kako zniževati drug.e stroške v neposrednih
delovnih okoljih.
Seveda samo teh nekaj mnenj ne more celoviteje odgovoriti na
vprašanje, kako zniževati stroške v celotnem in zapletenem sistemu poslovanja v tako veliki delovni organizaciji kot je naša.
če pa smo z njimi dosegli to, da se bo vsak delavec na svojem
delovnem mestu ob teh vprašanjih resno zamislil in tudi ukrepal
v okviru svojih možnosti, pristojnosti in odgovornosti, smo dosegli
ogromno...
·

TONE BAVDEK direktor
TOZD in FRANC BRANISEU
- vodja kotlovnice v TOZD Pohištvo
V temeljni organizaciji imamo
dve vrsti l'ežije in sicer proizvodno (delo po normi delovno režijo) in zaposlene v režijskih službah. Obe vr-sti režije
lahklo obravnavamo kot pojav
pri zmanjševanju stroškov na
enoto proizvoda. Režijsko delo
v proiz.voon~i po·teka počasneje
kot delo po norml. Prav to razmerje pa za našo temeljno organizacijo ni u godno. Zato nas
v prihodnje čalka še ve1iko truda, da bomo to razmerje spre·
menili v korist dela po normi.
Drug0 vprašanje, ali pa sploh
najipomembnejše, pa predstavlj ajo zaposleni v režijskih službah. Iz podatlkov je videti, da
se je števi1o zaposlenih v režiji
občUJtno povečalo . .Dejstvo je, da
nameravamo letos in tudi v
prihodnje zmanjševati število
zaposlenih in sicer prOiporcionalno v proizvodnji in v režiji.
To pa zahteva, da se bomo morali bolje organimrati ~n tako
dosegati b:o}j.še ['ezultate dela.
Tudi pri izkoriščanju materiala se da še veliko napraviti.
Skrbno se bomo lotili dela na
tem področju in sicer ta:ko, da
bomD uporabljali predvsem domače surovi:ne, seveda, kolikor
bo to mogoče.
Naslednji veHk strošek je
energija. Tudi pri tem so še rezerve, ·ki jih bo treba dos.JedJIJ.o
bolje izkoriščati. Naj omen-imo
samo nekatere:
- nadzor nad uporabo energije bi moral biti celovit, od
proizvodnje .do končne uporabe,
- i:zikoristiti bi morali vse
odpadke, :predvsem tiste, ki niso

Ena izmed sindikalnih skupin -

uporabni za nadaljnjo uporabo.
Po možnostJi bi morali uporabljati čimveč .protitJačne pare.
Omenjenih je bilo le nekaj
pomembnejših zadev, ko govorimo o stroških. Ža'l do sedaj
nanje nismo bili dovolj pozorni.
Letos, pa tUJdi v prihodnje, bomo 'Primorani, da se bomo čim
bolj posvečaH stroškom, ki b r emenijo naše .proizvode in dvigajo že takD visoke cene.
JANEZ KEBE - vodja skladišča gotovih izdelkov v TOZD
Tapetništvo
V le·~u 1980, -letu stabilizacije
gospodars-tva, bi se moral vsak
delavec, na vsaikem delovnem
mestm ,tr.uditi, da obi svoje delo
opravl~al dosledno, tk ar je osnova za n emoteno pro-izvodnjo.
Na vprašanje, .kako zniiati
proizvodne in poslovne stroške
v naši temeljni or.ganizaciji, je
težko odgovoriti. Naši proizvodni pros tori so namreč ipremajhni za nemoteno proizvodnjo.
Menim, .d a bi lahko pos1ovne
stroš-ke zmanjšali tudi s 'Pravilnim skladiščenjem gotovih izdelkov. Veliko naših izdelkov se
pri skladiščenju ;poškoduje. To
je posledi-c a .premajhnih sMadiščnih prostorov, v veliki meri
pa nudi nepravilnega odnosa -do
dela. že p red pripravami na
p roizvodnjo, pri raziskavi tržišča bi morali temeljito paziti, da
za •proizvodnjo izberemo takšen
izdelek, lk:i je za tr.žišče zanimiv.
Ta-ko tbi delno rešili težave ·S
sklad i ščenjem izdelkov (zmanj
ša-nje zalog .gotovih izdelkov) , saj
bi bil ča·s poti izdeLka od proizvodnje do kupca !krajši.

furnirnica v TOZD POHišTVO

ZDRAVKO žAGAR TOZD Gaber

tehnolog v

Glede na to, da smo v Brestu že pr1pravili ;vrs-to uk·r epov
za stabilizac~jo gospodarjenja,
bi omenil le nekaj zadev, s katerimi bi -dosegli še boljšo in
rentabilnejšo proizvodnjo v naši temeljni organizacij i.
- Znova bi moral-i normirati
delovni ča•s v teme}jni organizaciji in ugotoviti, ali je smotr-n o
izkoriščen.

- Vso pozornost moramo po·
svetiti porabi repTOdukcijskega
pa tudi pisarniškega materiala.
- Več pozornosti moramo
posvetiti ·p roizvodnji v strojnem
oddelku, saj se tam pojavtja
največ
nekvalHetnih izde~kov.
Ker je strojni oddelek začetek
proizvodnega procesa, se nekvalitetni -izdeLki pojavljajo vse do
poslednje operacije. Temu sta
krivi nezadostna kotrola in samokontrola med delavci.
- V zadnjem času smo sicer
nekoliko izbolj šali delovno disciplino, vendar pa so nekateri
delavci še vedno nedisciplinirani, kar slabo vpl-i va na ostale.
Vsak !pOsameznik bi se mora·!
zavedati, da lahko sam veliko
vpliva na uspeh gospodarjenja
in se temu .primerno tudi obnašati.
BORIS RUPAR - planer proizvodnje v TOZD Jelka
Ob splošnih stabilizacijskih
prizadevanjih za varčevanje na
vseh področjih bi -se morali
osredotoči.ti ·nudi na na•š e notranje rezerve, na Ddpravljanje naših neposrednih slabosti.
Morali bi uporabljati cenejše
surovine; na primer: namesto
dragih 4-milimetrs.k1h ~lošč Ultralesa bi lahko uporab~li cenejše 4-milimetrske ivenne plošče,
pa jih trenutno na tržišču ni
mogoče dobit-i.
Morali bi si tudi prizadevati,
da bi imeli stalni proizvodni program. Zaradi pogoste menjave
programov pride do večjih izdetla'Wlih LStroškov. če bi izdelovali samo !program KATARINA
TK in program miznih plošč . za
Zahodno Nemčijo, bi se i7!delavni stroški na enoto proizvoda
zm anjšali.
Tudi ob pomanjokanju opreme
za masivno obdelavo se nam
s·t roški ze.!o povečajo, če masivn e elemente izdelujemo doma.
Za-to moramo težiti, da nam bodo -vse masivne elemente izdelaJe v koopraciji druge temeljne
organizacije.
MisHm, da imamo tudi pri izdelavnih ča-sih rezerve. Prizade-

S

skladišča

več

težav.

furnirja. Z nabavo le-tega in drugih materialov je vse

vati bi si morali, da bi letos
z ustrezno organizacijo ·sktrajšali
izdelavne čase in tako znižali -izdelavne stroške.
RUDI DEBEVC- vodja tehnič
ne priprave dela v TOZD Masiva
V naši temeljni organizaCIJI
smo sprejeli že vrsto ukrepov v
zvezi s stabilizacijo gospodarjenja. Menim pa, da je še precej
možnosti, ·k ako zmanjša-ti proizvodne in :poslovne s-troške.
- Vsak delavec bi moral dosledno, kvalitetno- in do dogovorjenega \Toka opravljati dela
in na loge, za katere je zadolžen·
_.:. vsi zaposleni bi morali bi.ti
sproti in 'pravočasno obveščeni
o rezultatih gospodarjenja;
- z družbeno-političnim .delom bi morali .krepiti delovno
zavest v-sakega posamezni<ka;
- stalno bi moraH posodabljati tehnolog.i!jo in organizaci1o
dela v temeljni in v delovni organizaciji;
- redno bi se morali .dogovarjati o delitvi proizvodnih ·p rogramov;
- pretok infor-macij med proizvajalcem in tkupci b i moral
biti stalen in točen, saj sedaj
informacije največkrat ne pridejo do proizvajalca a li pa s precej-šnjo zamudo;
- pravočasen -pretok -informacij bi za,gotovili s stalnim sodelovanjem med službami.
MIRJAM ZAKRAJšE K nent v TOZD Prodaja lek maloprodaja

dispoodde-

Delo našega oddelka obsega
prodajo v .sedmih salonih pohištva po vsej Jugoslaviji. Ker je
letos leto -stabilizacijskih !prizadevanj, že pripravljamo ukrepe,
=ka:ko najbolj varčevati in zniževati stroške poslovanja. Ome·nila bi le troje ukr·epov:
Spremeni,Ji naj bi sistem naročanja pohiš tvenih izdelkov za
salone pohištva. Do sedaj so bila le telefons-ka naročila, zdaj
pa bomo uvedli .pismeno naročanje na ustreznih obrazcih, s
či mer se bodo zmanjšali telefonski s troški.
Spremenili bomo tudi sistem
internega posebnega naročanja
za kuhinje in sedežne garniture.
Namesto dvakratnega i'llpi-sovanja naročila na dva .dokUJIDenta,
naj bi ga poenostavil~ na en
dokument - odpremnko, ki bi
vsebo-v ala vse ustrezne obrazce
za naročilo in interne 'Jlremi=ke
oZ'iroma zadolžitve.
Uvedli bomo .tudi sistem obveščanja o novostih in o .spremembah v proizvodnih programih.
Namenoma sem razmiš·ljala le
o racionalizaciji dela na svojem
delovnem mestu. Pra;v- bi bilo,
da bi tako s toril vsak delavec
na Brestu.

MARIJA žNIDARšič - vodja
priprave dela v TOZD žagalnica
Kar
zadeva
zmanjševanje
stroškov, ·bi lahko to področje
razdelili na tri glavne sklope
Viprašanj.
Prvič, težiti moramo za čim
boljšim i:zlkoriščanjem surovin.
Pri ·tem bi -morali tesneje sodelovati z .gozdarji, saj hi bilo
mo goče z boljšim krojenjem in
praviln1m sortiranjem pri-varče
vati do 1,5 odstotka surovin.
Tudi pravilna .khsifikacija na
skladišču žaganega lesa je pri
nas ·pogoj za boljše gospodarske
učinke. Za boljše izkori-ščanje
surovin bi morali večjo !pOZOrnost posvetiti pravilni izbiri in
asor-timanu surovin.
Drugič, boJij prožno bi se morali povezovati v samem .proiz·
vodnem in poslovnem .procesu,
saj se vse !preveč sklicuj emo le
na opisana dela in naloge.
In tretjič, stroške bi zmanjšali z večjo produkti-vnos-tja dela oziroma .z uči.tnkovitejšo izrabo urnega fonda. Posebno ,p ride
to do izraza v enoti stolarne,
saj maloserijska in raznolika
proizvodnja ne dovoljuje uporabe standardnih meril, ·ki rse
nanašajo na uporabnost normativov.
JOžE HREN - vodja delovne
skupnosti Skupnih dejavnosti in
TONE ZIGMUND - vodja ekonomsko-finančnega sektorja
Stabilizacijsko se moramo obnašati vsi, saj bomo prav taiko
zmanjša-li marsikatere s troš-ke.
Neposredne
s trošk e
·lahko
zmanJšujemo z va-rčno porabo
pisarniš'k ega materiala (različna
g radi-va, i2lpiski i.z AOP), energije (us-k lajevanje delovnega časa,
ogrevanje), z na6inom telefonir atnja in podobnim.
Posebno :poglavje predstavlja
izraba delovnega časa. Na Skupnih dejavnostih je bilo lani izrabJ.jenih 77,6 odstot'ka rednih
delovnih ur. Ta čas mora biti
res td.obro i2lkoriščen , da bo čim
manj jalovega dela. Delovne
učinke je moč povečati z dobro
organizacijo, z ustrezno o premljenostj.o, s standardizacijo in tipi-zacijo nekaterih de-lovnih postopkov, s parrnetno uporabo računa'1nik a in ta•ko naprej. Prav
z računaln~kom bi bilo mo:goče
še mars ikatera dela poenostatvtiti,
vendar so njegove kapacitete že
zasedene.
Seved a ·p a so tudi s troš ki, lei
V1plivaj0 na Skupne dejavnosti
posredno. To so s trošlki, ki se
pojavljajo v zvezi z nabavo, prodajo, (o.dnosi med grosisti in
maloprodajo, skJadi-ščenje), z izvozom, tržnimi r azis'k avami in
tako naprej .
Na vrsto s troskov pa vphvajo
tudi zunanje ustanoV~e in ti bi
se prav gotovo zmanjšali, na
prim er z enotnej-šim zajemanjem
s tatističnih podatkov.
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Iz drugih kolektivov lesne industrije
GLIN Nazarje načrtuje poleg
celovite posodobitve prim arne
predelave lesa tudi izgradnjo novih centralnih vzdrževalnih de·
lavnic s skladiščem rezervnih
delov. Ti dve deja\'nosti namreč
ne zmoreta več dohitevati modernizirane pr.o izvodnje; po izgradnji omenjenih objektov pa
si ob boljših organizacijskih oblikah obetajo nud iti temcljnilT'
organizacijam boljše usluge pri
vzdrževanju proizvodnih strojev
in naprav.

----·1

V SAVINJI so se p reteklo lcto
znašli ob zaos trenih pogojih go·
spodarj enja v resnejših težavah,
kar posebej velja za TOZD Fu r·
nirnica in v manjši m eri tudi za
obe pohištveni temel ini organi·
zaci ji. Zato so na 7ačet ku letoš·
njega leta izdelali celovit, pa
tudi nadroben prol!,ram varče·
vanj a za vse temeljne organizacije in delovno organizacijo kot
celoto.
V JELOVICI za letos predvidevajo, da bo več ji del prodaje
stavbnega pohištva na domačem
trp:u u sm erjen prelc lastne pro·
dajne mreže in sicer k::tr 90 od·
sto tkov. Montažne hiše bodo oro·
dajali predvsem za izgradnjo
strnjenih organiziranih naselij.
Načr.tujeio tu di znatno večji izvoz. V Zahodno Nemčiio in v
Avs trijo bodo izvozili 40.000 oken,
pa precej montažnih objektov, v
skupni vrednosti več kot 50 milijonov dinarjev.

Tule bo nova obratna Brestova zobna ambulanta

Lanske nezgode pri delu
Lani se je v naši delov·ni organizaciji zgodilo 176 •n ezgod ·pri
delu, od tega enajst na po-ti na .delo in z dela. StevHka je na videz
visoka, nadrobnejši pregled p a pokaže, da Je ni vse tako črno kot
je videti.
V primerjavi z letom prej se je število nezgod povečalo za 2,9
odstotka, poveča l a se j e tudi pogostnoot, vendar s lednja ole za
0,9 odstot.k a, kar nam p ove, da temu ni bot·rovalo le večje število
zaposlenih (1,3 ~/o), temveč tudi drugi deja'VIl1i-ki.
Zaradi poškodb, k i so jih delavci llltrpeli pri •nezgodah, j e b ilo
izgubljenih 1674 delovnih dni, kar je za 28,4 odstotka manj kot leto
poprej, povprečna odsotnost z dela zaradi poškodbe pa je znašala
9,5 dneva, kar je sicer veliko, v primerjavi z letom 1978 pa preds tavlja padec za 30,5 odstonka.
Poda.t ki o poš-kodbah pri delu in o izgubljenih delovnih dnevih
po temeljnih organizacijah so pri.kazani v ·s podnji tabeli.
Stcvilo poškodb
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STOL je v preteklem letu na3,03 milijona dinarjev za
reklamo in propa~ando, realizirali pa 2,80 milijona dinarjev.
Dobr o tretjino tega zneska so
porabili za dotacije d r uštvom •pri
rekla miranju Stolovih proizvodov, za oglase in panoje (predYsem pri nogometnih klubih) ,
preos tanek pa za prospekte, sei·
me in razstave ter za reklamo in
propagando ob 75-letnici delovne organizacije.
čr tov al

Q.

LIP Bled gradi za potrebe S"Oje temeljne organizacije v Bohinjski Bistrici novo skladišče
gotovih izdelkov. Odločili so se
za Gradisovo tipsko halo. Z-gradn jo so pričeli lani avgusta, ob·
jekt pa naj bi bil končan do
konca ·letošnjega ma,ia. Skupna
vrednos t naložbe znaša 14 milijonov dinarjev.

Odsotnost z dela zaradi ene poškodbe je bila v povprečju najvišja v Skupnih dejavnostih {26 dni), vendar j e nanjo močno vplivala huda .pošlkoc!Jba d elavke, ki pa se je pripetila še v letu 1978 .
V TOZD Iverka so za eno poškodbo izgubi1li poViprečno le 4,6 dneva, kljub temu, da so imeli relativno največ n ezgod (156,7 na 1000
zapoS'lenih).
Nezgode so se dogajale pri opravljanju najrazličnejših del ~ n
nalog, vendar so bile najpogostejše pri različnih ročnih d elih, v
no.t~anjem tran51portu in giba nju ljudi pri deLu. Ob tem se je prip etHo kar 65,3 odstotka vseh nezgod. Ta dela so sicer manj nevarna, vendar pa vedno znova ugotavljamo, da se ·največ d elavcev
poškoduje prav pri njih. Vzroke j e ·treba iska ti v številnosti teh
opravil, saj se v ·proizvodnji pojavljajo prav p ri vseh nalogah.
Običajno so ·POS•!~d~c~ lažj e, dogaj~.P~ se , ..da so, posebno še pri
transportu z voz1cki m prost o tekocJmJ valJ!, ·tudi težje.
. Prizade~ati . ~i m.~ramo, <!-a ·b o teh neljub ih dogodkov v temeljnih orgamzacJJah c1m manJ. Prav gotovo bodo .k ·temu .pripomogli
večja osveščen~t posam~znikov, boljša delovna disci plina, kvalite tno z.uvarovanJC delovn th naprav in primerno urej eni delovni
prostori.
F. Mele

LESNINA povečuje izvoz lesa,
lesnih polizdelkov in pohištva v
Egipt. N ien dosedanji izvoz na
to področj e je znašal v zadnjih
treh letih skoraj 20 milijonov
dolarj ev, sedaj pa se bo, kot
kaže, znatn o p oveč al. Let os naj
bi v Egipt izvozili za okoli 25
ti·soč kubičnih metrov
lesnih
proizvodov, kažejo pa se možnosti tudi za izvoz pohištva in

Poseb:-to zanimivi so bili tisti , ki
so lovil i očitno med delovnim č a
som, bili so v de lovnih pajacih.
pa še to ne s preve liko zagnanostjo. Srečeva l a sva tudi vse več čo l 
nov. Presodila sva, da bi po reki
lah ko prevažali dosti več tovora
kot go sedaj.
Obala se zače nja nekoliko dvigati. Bregovi so vse bo lj obdelani.
vendar ni na njih žive duše, tako
do se počutiva prav osamljena.
Kma lu obale preraste gozd.
Sava postaja tudi vse bolj š iroka in kar je prav č udno , t udi vse
bolj čista. Zdaj je videti v vodi celo veslo, če ga vanjo zatakneš.
Kljub takšn i bistrini pa se vse do
Beograda nisva odloči l a , da bi se
v Savi umi la, tako da naju je umi·
val samo dež, ki je padal prvih
ne kaj dni , ostale dni pa Je rosa.

Skanujem od Brežic do Beograda
(Nadaljevanje iz 146. š tevil ke)
Zbudila sva se torej v Sremski
Mitrovici. No č sva prespala na
obrežju ob hot elu Park, pod nasipom, ki varuje Mitrovico pred poplavami Save. Na drugi strani nasipa je restavracija, kje r imajo pozno v no č zabavo in direndaj; vendar sva kljub t emu skladko spala.
Prebudil naju je lep sončen dan.
Ker nama je zmanjka lo hra ne, sva
jo mahnila kar v mesto, da bi potolaži la lačna želodca. Bila sva že
tako blizu Beograda, da sva se
skle ni la nekoliko potepati.
Najprej sva jo mahnila v s ta rej·
ši del mesta , kjer s va si pošteno
priveza la duši in ju tudi primerno
krstil a, nato pa sva si ogledala še
zanimivosti mesta, predvsem prebivalce (beri : prebivalka). Na pošti
sva tudi poskušala dobiti t elefonsko zvezo z dom ač i mi , kar pa nama kljub najmodernejšim telefo·
nom ni us pelo. Zadovoljila sva se
kar z razglednicami.
Kmalu sva se naveliča l a Mitrovice in jo mahnila k čolnu . še prej

pa sva si nakupila sadja in lubenic , ki so bile za naše pojme s koraj zastonj, le dva dinarja za kilogram.
Podrla sva šotor, se vkrcala in
zaplula novim prigodam naproti.
Prvi ki lomet ri Save so bili izredno nemirni. Takšne Save še nisva
poznala. Kljub t emu . da je na tem
mestu tako globoka, da po njej plujejo reč n e lad je, je bila izredno
razburkana za radi košave ali n!ej
podobnega vetra. Kar ne kam tesno
nama je bilo pri duši, ko so naju
š kropi li dokaj visoki valovi. Kdor
se j ·~ kdaj vozil s kanujem, prav
gotovo ve, kako se čoln obnaša v
valovih, posebno če pljus kajo vanj
z vseh s t rani. Mis li la sva že, da
se bova prvi č, odkar sva odš la z
doma, okopala, proti svoj i volji ,
seveda.
S re č n o sva preplula t istih nekaj
kilometrov razburkane Save in veselo nadaljevala po zdaj s koraj
gladki površini proti Beogradu. Ob
bregovih sva večkrat opazila ri b i če.
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Ce je lep dan, tak, kot je bil po
izplutju iz Mitrovice, je res č udo 
vito veslati po reki. Zadnje dni sva
veslala obl ečena samo v kopalke
in zato sva lepo porjavela, kar nama je marsikdo zavidal.
Vrnimo se k reki! še naprej se
ze lo leno pretaka, postaja vse či·
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za opremljanje javnih objekt ov.
Februarja je Lesnina odprla
novi prodajni center v Osijeku s
1800 kvadratnih m etrov površine.
Sanacija v T OVARNI MERIL
se nadaljuje tudi v letošnjem Je.
tu in temu ustrezno so pripravili tudi letni gospodarski na·
črt in ·program dodatn ih stabilizacijskih ukrepov.
SLOVENIA BOIS v CAR (na·
ložba Slovenijalesa in drugih
družabni1kov) je lani razširila
svojo dejavnost tudi v lesno predelovalno industrijo. Lanski rezultati poSilovanja so bili s labi:
v gozdarski proizvodnji so iz·
polnili 68 odstotkov, v lesarski
pa kljub ·s odobni opremi žage in
furnirnice kQIIlaj 40 odstotkov
letnega načrta. Ob vPSti ukrepov si letos obetajo boljše gospodarjenj e.
ELAN namerava letos okrog
60 odstotkov svojih naložb usmeriti v gradbene objekte, ostalo pa bo za stroje in [!a<pra.ve.
Pomembnej-še naložbe so: sovlaganje v SarajeVIU z Unisom, sovlaganje z Verigo in Plamenom
v galvaniko in nova trgovin a v
Zagrebu.
Razvoj na sl užba v ALPLESU
namera va letos pripravi ti za proizvodnjo vrsto novih programov:

dopolnitev sistemov Ljubljana
in Sava z novimi inačicami, novo jedilnico, klubske mize in sis tem klubskih miz, karnise v
plos:kvd, dopolnilni prog·r am iz
smrekovine, nove sedežne garniture. Pri novih programih obljub lj ajo .t udi posebne postopke
lepljenja novih materialov, mikrofolij, u~trales a, kaset z dkroglinami, masivnega lesa ter [lOV
postopek povr šinske obdeJl.ave
domačih listavcev in iglavcev.
INLES načrtuje za letos naslednje naložbe: .pričeti z gradnjo nove žage, povečati centralno skladišče gotovih izdelkov,
pripraviti vso dokumentacijo za
gradnjo galvane, pričeti rekonstrukcijo vratarne, usposobi ti
proizvodnjo vezanih oken, nabaviti opremo za proizvodnjo la·
me1i·r anih rplošt in momirat·i na·
prave za va>kuums ko impregnacije lesa.
V NOVOLESU ugotavljajo, da
bodo s pr evozom po železnici
znatno zmanjšali transportne
stroške. !iZračunali so, .da bodo
s prevozom b ukovih elementov
in vezanih plošč po železnici
transportne stroške znižali za
približno dvakrat. Po železnici
bodo dovažali tudi s urovine. Letos pričakujejo, da bo treba liz
koprske luke do predelovalnih
obratov pepeljati 600 do 800 vagonov cksot ičnega lesa.

NAŠI LJUDJE
Tokrat smo za razgovor izbrali
Jožeta MULCA, enega rizm~d najs tarejših Brestovih delavcev.
Obi·slkal sem g a na nj egovem
domu. EH je [!amreč v bolniš·
.kem staležu, kar je verjetno
posledica hude prometne nesreče, lki jo je dožoivel pred nekaj
leti. KLjub oole:mi se je veselo
pogovarjal.
Jože je na Bres-tu že ,polnih •trideset let in je bil med lan skim
jubilanti. Kot mlad delavec, .poln
povojnega zanosa, je sredi leta
1945 pričel z delom na Milavčevi
žagi v Dolenji ·vasi. Po nacionalizaciji je bil premeščen na Krajcevo žago v Cerknica. Tam je delal pri pohnojarmeniku in v brusiln ici, po odsluženju vojaškega
roka pa je bi'l premeščen k ~dr
ževanju strojev v tovarno pohištva Cerknica. V želji, da bi se
čim bolj usposobil za svoje d elo,
je obiskoval vrsto tečaj ev in si
tako pridobil kvalifikacijo.
»Ce .prJmerjam delo in medsebojne odno.se v prvih letih Bresta z današnjimi razmerami,«
pravi Jože, »vidim veliko na-

sprotje. Medtem, ko smo dosegli
velik napredek pri odpravljanju
težaških del, pa sta močno upadla povojna zagnanost .i;n vzajemnost vseh delovnih ljudi
Kljub ve'Ukemu napredku pri
vseh stopn jah izobraževanja še
vedno ,posvečamo vse premalo
pozornosti usposabljanju d elavcev za neposredno delo p ri strojih, kar ima bistvene posledice
v kvaliteti oprav·ljenega odela.«
Jože je v vseh letih dela na
Brestu veljal .za dobrega i n Siki'bnega delavca, za :kar je dobil vrs to visokih priznanj . Tudi delo
v samoupravnih organih in v
družbeno"poli.tičnih or-ganizacij ah
mu ni b ilo tuje, saj je bil predsednik upravnega odbora, predsednik sindikata in član delavskega sveta.
Ob proS'tem času se zelo rad
posveti svojemu konj .ičku - r ibarjenju, v·sako jesen pa ost ane
zvest lovu na polhe .
Ko sem ga povprašal, česa si
najbolj želi, je na kratko odgovoril: »Zd ravja in miru!<<

s tejša, na obalah ni vid eti nase lij
niti ljudi. Postaja vse bolj ovinkasta in široka, na obali pa so še
vedno označe ni kilometri oddaljenosti od Beograda. Prav kmalu sva
bil a od njega oddaljena še kakih
sto kilometrov.
Popoldan plujeva mimo šabca.
Seveda se ustaviva . Prijazen dedek
z vnu č kam in babico nama pazi
čo l n , midva pa jo mahneva v mesto, seveda samo v t ist i del, ki je
na obali. Na hitro pokosiva , se
vkrcava v č oln in nadaljujeva pot.

Kmalu odplujeva. Plovba je taka
kot prejš nji dan. Obala je še vedno enaka, nezamiva, pa tudi re ka
je vse širša in izredno počasi teče .

Reko zač nejo deliti otoki. So
dol gi po nekaj kilometrov in samo
nekaj metrov široki. Vsi otoki in
obala pa so bujno pora ščen i , prava
džungl a. Na desnem bregu opazi·
va tudi nekaj industrijski h objek·
tov, najbrž termoelekt rarno ali kaj
podobnega.
V mraku pristaneva na čudoviti
pešči ni. Podobna je obalam na tihomors ki h otokih. Izkrcava se, postaviva šotor in kmalu zaspiva.
Vstaneva zgodaj. Nad reko se
dviga rahla meglica. Je kar precej
hladno, vendar ne tako kot je bilo
v okol ici Siska.

A. Sega

Okrog poldn eva se ustaviva in
kar v čo lnu pokosiva. Zgodaj popoldan pa, še kakih 40 kilometrov
od cilja, zlezeva v bližini neke restavracije na kopno. Postaviva šo1m in greva v bližnjo vas; restavracija namreč začn e obratovati
šele ob sedmih z večer . Na livadi
blizu vas i je nekakšno potujoče zabav i šče, kjer se zabava staro in
mlado , midva pa ne preveč . Hitro
jo pobereva na obalo.
Sko č iva še na čevapči če in pivo
v restavracijo, ki bi jo naša inšpekcija zaprl a, če ne zaradi drugega,
zaradi vonjav , ki se ši rijo iz stran i šča tik kuhinje . So bi li čevap
čič! t oliko boljši! Kmalu pride t udi
muzika s pevaljko, vendar ne vzdrživa dolgo. Hitro se pobereva spat,
kajti pred nama je zadnji dan potepanja.

še do lgo v noč naju zabava pevaljka.
(Konec prihodnjič)
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Cestitamo z enam
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KO BOM DOBIL žENO ...

ZAKAJ?

Ko bom dobil ženo, bova kupila
otroka. Imela se bova zelo rada.
Svojo ženo bom imel rad in je ne
bom nikoli zapustil. Tudi ot roka
bom imel rad . 2eni bom pomagal
pri delu z dojenčkom. Ko bo dorastel , ga bom včasih vzel s seboj
v avto.
Janez, 3. razred

Zakaj sem vedno tako sama?
Zakaj?
Zato, ker sem vedno tu,
tu med štirimi stenami,
zato,
ker ne občutim ob sebi materine
ljubezni,
njene tople , mehke roKe,
ki me boža,
materinih ustnic na mojem licu?
Ali je res ta grenkoba kriva moje
osamljenosti?
Ali je res? se sprašujem Matere ni.
ln odgovora ni.
Boj ana, 8. razred
8. MAREC V NAšl DRUžiNI

DOJENčEK
Več mesecev smo pričakovali novega člana, ugibali, kaj bo : fantek
ali punčka. Rodila se je deklica.
Izbrali smo ji ime Sonja. Ko jo
je mamica prinesla domov, se je
nismo mogli nagledati. Prinesla jo
je ravno na moj ro jstni dan. Bila
je pridna, le včasih je jokala. Mamica je i mela veliko dela z njo.
Sedaj je stara že sedem mesecev,
sama sedi, se rada smeji in se
že igra. Kadar se smeji, bi se vsi
igrali z njo, kadar pa joka, ostane
pri njej samo še mamica.
Mojca, 3. razred

Teden dni pred 8. marcem smo
začele zbirati denar. Nekaj smo
zbrale same, nekaj pa je dal oč
ka . Nato smo šle v trgovino kupit
darilo. Ko smo kup ile t ri skromna
darila, sem rekla trgovki, naj jih
zavije. Vprašala me je, zakaj bodo
darila. •Mamici za 8. marec,~ ji
odgovorim.
Osmega marca zjutraj smo se
lepo oblekle. Ob devetih smo prišle v kuhinjo in se postavile pred
mamica. Prva sem ji dala darilo
jaz ln ji čestitala za njen praz:
nik: •Vse najboljše, da bi bi la
zdrava ln bi zame skrbela, kakor
do zdaj!• Potem sta čestitali in
dali darila še Nada in Brigita. Ves
dan smo ji pomagale, da bo mamica vedela, da ima praznik.
Sonja, 4. razred

KO BOM JAZ MAMICA

Ko bom vel ika, bom tudi jaz mamica. Imela bi rada dva otroka.
Ce bosta fantka, bosta 2iga in "."",......"..
Jure, če pa bosta punčki , pa še ~~~
ne vem, kako jima bom dala ime.
Rada bi bila dobra mamica, · da
se ne bi jezila na otroke. Veliko
jim bom pletla in kvačkala . Ce bodo hoteti, j ih bom tudi vse to naučila . lahko bodo gledali televiziKO BOM VELIK
jo, ne bo jim treba hoditi zgodaj
spat. Ve likokrat jih bom peljala
Ko bom odrasel , bom dobil žev kino, v lutkovno gledališče in na
no. Kupila bova otroka. Imel bi
torti co.
rad vitko ženo. Imela naj bi dolge
Vsako leto bomo šli na morje
lase in naj bi bila srednje postain lahko bodo ves dan v vodi.
ve. Bila naj bi v kavbojkah. Poleti
Rada bi imela takega moža, kot
pa naj bi nos ila krilo. Naj bi se
je moj oči. Tudi moja mami pravi ,
lepo ved la do vseh ljudi. želim
da je on najboljši očka in mož.
si, da se ne bi nikol i lo čila in da
Vzgajala jih bom tako, kot mene
ne bi nikoli svojih otrok pustil a.
vzgajata onadva.
Mitja, 3. razred
š pela, 3. razred
MAMINE ROKE

MAMINO DELO

Gledam njene oči.
Gledam njene trudne roke,
trdih žu ljev polne dlani.

Moja mamica je zelo pridna. Vstaja zgodaj. Najprej pripravi očku,
nato pa meni zajtrk. Potem odide
v hlev, da nakrmi štiriindvajset pit ancev. Mamica kuha, pere, lika,
skrbi za red in čis točo v stanovanju. Pr i delu je zelo natančna.
Ker je očka po cele dneve zdoma, je vse glavno delo na njenih
ramah. Poleti ima veliko dela na

Ne s ramuje se teh rok.
Naj le vidijo,
naj le vidijo vsi,
da dela,
da gara vse dni.
Bojana, 8. razred

KAKO ZA DAN ŽENA?
Praznik, katerega .sr ž sega dal eč nazaj v zgodovino mednarodnega ženskega gibanja, je pred nami. Kako smo ga
praznovali doslej, že vemo, načedno 1pa smo se tudJi že dogovorili, kako ga bomo praznovali letos.
Občinski sindikalni svet nam je posredoval svoj a stališča.
O n jih je r aZJp ravlj al izvršni odbor Brestove konference
osmovnih organizacij smdikata in svoj e zaključke posredoval
izvršrnm odborom osnovnih organizacij.
Da bi bilo praznovanj e enotno v vsej občini, s mo stališča
občinskega sindikalnega sveta v cel'Otii upoštevali.
D ogovonili smo se, da bodo osnovne or gamizaoije organiZJirale p roslave po temeljnih orgaillzadjah ·i n pri!pravile kulturni program.
·
Ob darovanj e sm'O S'k lenili opustiti, p redvsem za10, ker
so bila darila različnih vrednosti in so p-rinašala več hude
krvi kot zadovol jstva.
Proslave s lwlturnim programom bodo 8. marca.
F. M el e

materam!
polju in travniku. Pri spravilu sena
dela s stroji. Kadar utegnem, ji
tudi jaz pri skočim na pomoč . Ne
ustraši se nobenega dela. Pri gradnji novega hleva je mamica po cele dneve stregla zidarjem.
Je tudi zelo skrbna mamica. Zelo
je žalostna, če iz šole prinesem
slabo oceno. Najbolj se bojim, da
ne bi zbolela, še posebno pa, če bi
morala v bolnico. Ne vem, kaj bi
naredil brez nje. Saj jo še za kako
uro težko pustim.
Kakšne sirote so otroci, ki ostanejo brez matere!
Robi, 4. razred
MAMI IN SESTRI

Bliža se 8. marec. Ob tej pri ložnosti se spomnimo svojih mam,
sester in vseh žena sveta.
Mami · bom s prihranki kupila
skromno darilo i n ji nabrala zvo nč 
kov, ki rastejo v bližnjem gozdu.
Sestr e pa se bom spomnila tako , da ji bom posvetila ta spis in
se ji zahvalila, saj mi večkrat nadomešča mamo, kadar je ni doma.
Naj vam jo najprej predstavim:
Ime ji je Marta, piše pa se Hribar,
tako kot jaz.
Poleti dela na kmetiji. Grabi seno in opravlja druga poljska dela.
Zelo rada ima živali in se z vsako
spoprijatelji.
Pozimi, ko narava počiva in je
zunaj sneg in mraz, se naša družina posveti izdelovanju suhe robe. Marta izdeluje žlice, vilice,
nožke. Ker dobro obvlada spretnost ri sanja, krasi tudi krožnike
in lesene sodč ke.
Vsako leto piše tudi napise na
žlice, s katerimi j edo udeleženci
Bloških tekov.
Turisti č no društvo Ribnica jo povabi na Ribniški sejem, da tam
pokaže, kako se ročno izdelujejo
žlice. Z atom sta si prislužila tudi
priznanje na neki taki razstavi.
Ko bo prišel 8. marec, s i bo
lahko vsaj za en dan odpo čil a
in morda bo šla na lep izlet. Vesela bo vsakega darila, saj je
skromna in vajena trdega dela.
Jožica, 6. razred
MOJA MAMA DELAVKA

Moja mama je delavka. V tovarni del a že več kot dvajset let. Njeno delo je v več ini težko. Delati
mora na takih delovnih mestih kot
moški. Dela v izmenah: enkrat dopoldne, enkrat popoldne.
Moja mama je tudi gospodinja.
Njeno delo se ne konča v tovarni,
ker jo čaka drugo delo doma. Treba j e kuhati , prati, likati , čistiti,
pomivati in še bi lahko našteval.
Imamo tudi vrt, ki ga je treba pleti, okopavati, odbelovati ...
Moja mama tudi lepo skrbi zame
in za ata. Kadar sem žalost en, vetako občuti tudi
sel, s rečen moja mama z menoj . Ne morem
s i zamisliti življenja brez mame.
Zato ji vel ikokrat povem, da j o
imam rad.
Ciril, 6. razred

TO STRAN SO V CELOTI PRIPRAVILI IN JO
S TOPLIMI ČESTITKAMI POSVETili DELAVKAM, ŽENAM IN MATERAM OB NJIH O~
VEM PRAZNIKU UČENCI OSNOVNE šOLE
TONE ŠRAJ-ALJOŠA NOVA V ft\S -· BLOKE.
NJIHOVIM ČESTITKAM SE PRIDRUŽUJEMO VSI BRESTOVCI IN OSTALI OBČANI.

že vsi spimo, se pripravlja za na·
slednji dan.
Vsi smo j i hvaležni za vse, kar
je za nas storila, vendar vemo, da
ji nikoli ne bomo mogli vsega povrniti.
Martina, 8. razred
žENA UčiTELJICA

Kaj je najlepše na svetu? Kdo
ve?
Bolj lepe od pomladi same so naše mame. Tako je ob 8. marcu napisal pesnik Tone Pavček .
Ta dan pa ni samo praznik naših mamic. Osmi marec praznujejo vse napredne žene po svetu.
V naši domovini je praznovanje še
posebno lepo. Pišemo čestitke, pripravlj amo šopke, da jih bomo podar ili mamicam, tovarišicam , znankam. Svobodni smo, nihče nas ne
ovira pri našem praznovanju.
Ko sem za lanski osmi marec
nabiral teloh za svojo mamo, sem
razmišljal. Kaj je mama ? Mama je
najlepši dar, sreča ln ljubezen.
Zakaj? Saj od ranega jutra do poznega večera nenehno dela za svojo družino. Tr udi se, da bi nam
bilo čim bolje.
Naše matere pa niso samo gospodinje, ki skrbijo za dom. Zgodaj zjutraj odhajajo na delo v to·
varne, k strojem, za pisalne mize,
v bolnice in v šole.
Stanujem v bloku, kjer ima svoj
oddelek tud i vrtec . L:e zgodaj zjutraj pripeljejo mamice svoje malč
ke v varstvo. Včasih vidim tovarišico učiteljico, ko poriva voziček z
malo Evico, z drugo roko pa pelje
dveletno Barbaro, ki se ji nikamor
ne mudi. Deklica si v svoji radovednosti ogleduje ljudi in okolico,
njeni mamici pa je vroče , ker bi
rada prišla čimprej domov in v
šolo.

delovne skupnosti. To je delo, ki
ga učiteljica ne more odložiti. listanje raznih revij, kjer bo našla
sliko za poživitev pouka - tudi to
zahteva čas .
V razred pa mora stopiti učite
ljica dobre volje, mirna in sprošče
na. Učenc i pričakujejo , da jim bo
v šolski uri povedala čimveč zanimivega, da se bo z njimi pogovorila, razumela težave učencev in
vsakemu pravilno svetovala.
Poklic učitel jice j e poln žrtvova·
nja za dr uge. Ko sem na t eleviziji
gledal oddajo o partizanski učite·
ljici iz Drage, ki je odšla v pokoj
šele po petinštiridesetih letih službe, sem vprašal: •Pa zmore nekdo
tako dolgo vrsto let opravljati poklic, ki zahteva toli ko od človeka?•
dobil sem odgovor: •Ce dela s
tako veliko ljubeznijo, kot je dela·
la ta učiteljica v Dragi, potem
zmore.•
Ob 8. marcu, ki se nam spet
bliža, bi rad zaželel vsem mami·
cam, posebno še svojim tovarišicam učiteljicam v šoli veliko uspe·
ha pri njihovem plemenitem delu.
Andrej, 8. razred
KDAJ JE MOJA MAMA NAJBOW
VESELA?

-

kadar dobim petico
kadar ji pomagam
ko jo poljubim za rojstni dan
kadar se pridno u čim
kadar sem tudi jaz vesela
kadar ji pomijem posodo
ko pridem Iz šole
ob praznikih
kadar me pohvali tovarišica
kadar sem zdrav in vesel
kadar ji prinesem šop.
Učenci

2. razreda

NMA MAMA

Rodila se j e v majhni vasi. Starši so imeli ml in, zato nikoli ni občutila pomanjkanja. Rasla je skupaj z devetimi brati in sestrami.
Z osemidvajsetimi leti se je poroč il a. V prvem letu zakona se jima je rodil sin. Takrat je oče dobil
zaposlitev. Za delo na polju pa je
bila vedno sama. Kasneje se jima
je rodilo še sedem otrok. Vsakega
posebej je sprejela z veliko toplino in veseljem. Vedela je, da bo
težko, saj je kmetija majhna, a
vendar zanjo prevelika. Ceprav je
imela dela čez glavo, je našla čas
za toplo besedo. Kadar j e bil ka·
teri od otrok žalosten, ga je s svojimi žuljavimi, a vendar toplimi
rokami objela , ga poljubila.
Zdaj, ko smo starejši, pa vedno
s krbi, kako nam bi čimbolj pomagala. Od njenih osmih otrok so
štirje v Ljubljani. Ko se ob koncu
tedna vsi zbe remo doma, pa jo
vedno skrbi, kakšne ocene smo
dobili. Obraz ji kar žar i od sreče,
če dobimo dobro oceno.
Njen delavnik se začne že zgodaj zjutraj, da nam, ko gremo v
šolo, pripravi zajtrk. Zveče r pa, ko

Nekateri mislijo, da je poklic uči
teljice lažji. V šo li je šti ri do pet
ur na dan in njen delavnik je
opravljen. Pa še to ugodnost ima,
da pripelje otroke v vrtec dobro
uro kasneje. Res je, na delo odhaja u čiteljica pozneje, a njeno
delo se ne konča pri dnevu. Iz
šole prinaša kupe zvezkov in kontrolnih vaj, ki jih zvečer, ko otroci
zaspijo, razloži po mizi in se trudi
s prebiranjem včas ih čudnih hieroglifov. ln na koncu naloge mora
napisati še oceno, kar tudi ni tako
lahko delo. Lista po zvezkih, pri·
merja napake, točkuje, zakaj ocena
mora biti pravična .
U čitel j i ca se ne posveča samo
otrokom v šoli, potrebujejo jo tudi
njeni lastni otroci, ki ho čejo, da se
bo mamica igrala z njimi, jim pri·
povedovala pravljice, odšla z njimi
na sprehod. Ma l č ki ne razumejo,
da mamo - učiteljico ča ka še pisanje priprave za pouk, poprava
kontrolne naloge, morda pisanje
zapisnika zadnje konference ali seje

ZAKAJ IMAM MAMICO RAD?

-

ker
ker
ker
ker
ker
ker
ker
ker

j e moja
j e dobra
vedno dela
zame skrbi
me pripravi za šolo
mi nekaj kupi
mi kuha
mi pri nese bonbone

KDAJ JE MAMICA 2ALOSTNA?

-

kadar si kaj naredim
kadar jo razjezim
kadar se očka jezi
kadar ne ubogam
če razbijem šipo

čE

Bl MORAL KUHATI
bi ku hal enolončnice
bi kuhal palačinke
bl kuhal juho
bl kuhal samo meso
bi kuhal vse

-

U č enci

1. razreda

!JREST0\1 OBZORNIK

7

Svetovanje za skupno
življenje
tudi pri nas

1

Skozi tole ljubko luknjo oziroma praznino v ograj! na glavnem
mostu sredi našega malega mesta baje ni pljusnil v vodo še noben
otrok ali občan. Morda prav zato prijamo zeva že več kot dobro
leto, ne da bi jo kdo imel za mar.

Ker ob nalivih Cerkniščica poplavlja zemljišče nad mostom pri
mlinu v Cerknici, je podjetje Komunala sporazumno z vodno skupnostjo Ljubljanica - Sava začela z regulacijo njenega toka. Od
mostu pri mlinu do nekdanje Krajčeve žage je v ravni črti izkopana nova struga.
Struga, ki je potekala ob cesti proti Slivnici, je že zaprta in ribiči
so ribe prenesli v zgornji del Cerkniščice.
Drugo strugo ob Notranjski cesti bodo zasuli predvidoma čez
mesec dni.
Z novo strugo bo Komunala pridobila prostore za svoje objekte
zemljišče ne bo več izpostavljeno povodnjim, morda pa bo zgra~
jeno htdi novo nogometno igrišče z drugimi športnimi objekti.

Dejstvo je, da ljudje vse, kar
jim je neznano in novo, sprejemajo z nedoločenimi občutki in
običajno tudi z odporom. Tako
tudi večina prihodnjih zakoncev, ki se bo letos podala na
skupno življenjsko pot, gleda na
zakonske svetovalnice.
Z ustanovitvij o zakonskih svctoyaJnic smo uresničili določi lo
nkona o zakonski zvezi in družinsk ih razmerjih iz leta 1976,
ki pravi: »Dr užbena skupno-st s
sistemom izobraževanja. z zdravstveno vzgoio in s pomočjo strokovnih sl užb ter z zakons kimi
svetovalnicami omogoča bodočim zakoncem, da se vsestransko pripravijo na skladno skupno življenje ter pomaga zakoncem Y njihovih medsebojnih
razmerjih in pri opravljanju roditeljske pravice.«
Namen zakonskih svetovalnic
ni prepričevanje, »Češ, saj sta
za skupaj«, niti ni posredovanje
lastnih izkušenj. Zato bi bilo napačno , če bi za svet ovalce, ki
niso poročeni , mislili : kaj pa
naj nam pove, če nima izkušenj? Namen svetovanj a j e posredovati s trokovno znanj e, ki
so si ga svetovalc! pridobili z
usposabljanjem.
Zakonska svetovalnica pomaga kasnejšim zakoncem , da se
vsestransko pripravijo na skladno. skupno življ enje ter pomagaJO zakoncem pr i opravljanju
pravic in dolžnosti staršev.
Vsak občan, ki želi skleniti za.
konsko zvezo, mora obiskati zakonsko s vetovalnico. Praviloma
obišče zakonsko svetovalnico v
občini , kj er ima stalno bivališče, v izjemnih primerih pa lahko tudi v drugi občini. Ob obisku zakonske svetovalnice dobi
kandi~at potrdilo, ki ga mora
sku paJ z ostalimi dokumenti
predložiti matičaju, ko pr ijavi
sklenitev zakonske zveze.
Program zakonskega s vetovanja obsega razgovor s strokovn im delavcem ob prvem obisku
zakonske svetovalnice (tako imenovani prvi stik) in širše pred zakonsko svetovan je z r azlaao
psiholoških, socioloških. medicinskih, socialnih, pravnih in pedagoških vidikov zakonskega in
družinskega življenja.
Program izvaja io za to usposobljeni s trok ovni delavci.
Razgovor ob vzpostavitvi prvega stika z osebami, ki se o P"lasijo v zakonski svetovalnici, bodo opravljali usposobljeni delavci obči n ske skupnosti socialnega skrbstva Cerknica v pros torih te skupnosti vsak ponedeljek od 8. do 12. ure in vsako
s redo od 13. do 16. u r e.
Kandidata bodo seznanili z
zakonskimi določili i n d rugimi
predpisi s področja rodbins kega
prava in ga obvestili o namenu ,
vsebini, poteku ter ča s ovni raz ·
poreditvi širšega pred zakons kega s vetovanja.
. Sirše pr edzakons ko sve tovanje bodo prispevali usposobljeni č lani s trokovne s kupine
(zdravnik, -p siholog, socialni delavec).
Svetovanj e bo po programu
vsak drugi ponedelje k v m esecu
od 16. do 21. u re v m ali dvorani
pod Ljubljansko banko v Cer knici.
Svetovanj e je za udel ežence
brezplač no.
A. Sega

IZ MASIVE

Letos smo slovenski kulturni praznik obeležili pri nas le z
otvoritvijo razstave del notranjskih likovnih samorastnikov (o njej
smo pisali že v prejšnji številki). Na otvoritvi v Brestovem salonu pohištva se je (prosto po TOF-u) trlo le nekaj občanov. Zakaj
bi praznovala ravno kultura?

-

.

-

Samoupravno smo se od l očili.
olepšati o kolico tovarne in nad ·
reti »vegas-to« ba·ra ko, ki služi za
skladiš če najrazličnej šega blaga
in je velikok rat bolje zal ožena
kot marsikatera Mercatorjeva
t r govina. Našel se je tudi že najb olj ši ponudnik - podiralec.
Bara ke po vsej verje tnos ti že
ne bi bilo več , vendar šc ni popolnoma jasno, ali bi bilo bolje
izdelke iz skladišča prej izprazniti in nato podre ti ali obratno.

~nM~;:itJ~~rUl~~
GL~S 1 LCJ
(Iz 29. številke POVEčANI

L.-<c:=JL~L--< ~ 1 'VA..

28. februa r 1970)

REZULTATI V LETU 70

Znač i ln ost letošnjih planov je v bistvenem povečanju proizvodnje, ki
se povečuje v letu 1970 za 44 °/o. Glavno povečanje proizvod nje se predvideva v pohištven ih kapacitetah za 57 Gf o. medtem ko se bo proizvodnja primarnih izdelkov (iverni h p l ošč, žaganega lesa. ladijskega poda)
povečala za 16 °/o.
Tako visoko rast proizvodnje bomo dosegli z aktiviranjem glavni ne
dokončanih investicij, s povečanim kooperacijskim sodelovanjem poslovnih enot, s čimer bomo istočasno zagotovili specializacijo poslovnih enot
in celovitost proizvodnega programa podjetja.
Brest bo letos zaposloval predvidoma 1566 delavcev. Na novo bomo
zaposlovali predvsem strokovnjake z visokimi in višj imi šolami.
V strukturi prodaje predstavlja 82 °/o pohištvo. Na konvertibilna področja izvoza bomo prodali za 4,200.000 dolarjev pohištva. Letošnje leto
je dan večji poudarek prodaji na domače tržišče.

POSLOVNE ENOTE SO SE PRIPRAVILE NA PLAN

Letos uvajamo t ri nove proizvode in sicer dnevne sobe ALEKSANDRO,
CLAUDIO in PATRICIO. Na razstavah in sejmih smo za vse tri sobe dobili ve liko pohval t er priznanj in upamo, da bodo tako sprejete tudi na
tržišču .
Zask rbljuj oče

za letošnji plan je bilo o bčutno naraščanje cen osnovnim
su rovinam. Zato smo bili na delno povišanje cen našim izdelkom prisiljeni tudi mi. Cene bukovi hlodovini so narasle za več kot 35 ~/o , iverastim ploščam za 16 Ofo, vezan im p l oščam skoraj za 50°/o, lesonitu za
24 % , turnirjem za okrog 20 °/o itd. To pa še ni vse. Tud i ostalim materialom - od embalaže, vijačnega blaga, lakov do transporta so cene
p osko či le za 10 do 35 0fo.
NOVA DELAVSKA RESTAVRACIJA

Najprej smo menili , da bo nova delavska restavracija v novi s tavbi,
ki jo gradimo pred tova rno. Ker pa je ta lokacija boljša za trgovino in
razstavn i prostor, je bilo treba poiskati nov prostor. S podaljš ki treh
krakov sk l adišč gotovih izdelkov za novih 3600 kvad ratnih metrov smo
dobili tudi prostor za novo delavsko restavrac ijo ali bolje rečeno, obednico, saj bo odprta le med odmorom.
v· menzi bo mogoče dobiti poleg hrane tudi različne predmete, ki jih
delavci sedaj med odmorom kupujejo po trgovinah.
Prav gotovo je , da ob novi menzi v tovarni ne bo več treba tekati
iz tovarne po Cerkni ci, v trgovine, trafiko in gostil ne in je človek prišel
na delo bolj uttrujen kot je bil pred odmorom.
S SESTANKOV EKONOMSKIH ENOT

•Sprašujete, al i imamo možnost, da na sestankih ekonomskih enot
povemo svoja sva l išča in lahko kritiziramo nepravilnosti. Seveda imamo
te možnosti, lahko rečemo, kar hočemo, toda naše pri pombe premalo
upoštevajo. Velikokrat kaj predlagamo, pa ne dobimo niti odgovora.•
V ekonomskih enotah je veliko nepravilnosti, kar zadeva delovno disciplino, kvaliteto dela, beleženje učin kov , razporejanje na delovna mesta
in drugo. • Take pojave bolj malo kritiziramo,• so dejali delavci, •ker
s e bojimo drug drugemu zameriti.•

Upanje na trdnih temeljih
Prvič
Bločani

pričakovanja in odločanja
z utemeljenim upanjem gledajo ·na gradbišče, kjer se
že kažejo obr isi nove šole. Gradišče iz Cerknice izkorišča zimo za
obnavljanje in preurejanje prostorov v Domu 'fVD Partizan, kjer
bosta v pritličju dve telovadnici (manjšo bodo uredili na odru,
ki bo tudi poslej še vedno lahko služil kot prizorišče :za večje
prireditve), ob njih pa garderobe in sanitarije.
V nadstropju, od koder sta se umaknili s plošna in zobna ambulanta, preurejajo prostore za upravo, zbor:nico, knjižnico .. .
Vsak topel in kopen zimski dan delavci izkoristijo tudi za zunanja dela. Ob Domu Partizana so že zaliti temelji za nove učil
nice, kuhinjo, kotlovnico in večnamenski prostor .
Upanje šolarjev iz 45 vasi in zaselkov Bloške planote, da se bodo
v najkrajšem času lahko vzgajali in učili v sodobnih, dovolj pr ostomih in kulturnih učilnicah, torej že ima svoje trdne temelje.
Te dni gre med delavce in občane vseh krajevnih skupnosti naše
občine gradivo, ki bo osnova novemu referendu mu. V njem so temeljito obdelane potrebe in možnosti za ureditev šolskih in vzgojno varstvenih prostorov v naslednjem petletnem obdobju.
T udi druga faza izgradnje šole v Novi vasi s samo-prispevkom
iz prvega referenduma še ni v celoti finančno pokrita (manjka
še okrog 850 milijonov S din), :za njo pa pridejo na vrsto gradnje
-ta Rakeku, v Begunjah, Loški dolini in v Grahovem.
Bločani in drugi občani upravičeno pričakujejo, da se bodo
naši ljudje tudi v drugem referendumu odločali za samoprispevek
tako množično in odločno kot so se prvič. Rezultati s redstev, ki
jih vsak mesec odštevamo od s vojega bruto osebnega dohodka
za izgradnjo šolsldh prostorov, nedvomno dokazujejo, da smo tako
združeni sposobni naši mladini zagotoviti zdravo in bogato mladost, sodobnim in jutrišnjim zahtevam družbe ustrezno vzgojo.
Taka vzgoja pa je najboljše poroštvo za njihovo življenjsko srečo
in s tem uspešnejšega razvoja naše družbe.
Ko se bomo v teh dneh v javni razpravi po krajevnih skupnostih
in po temeljnih organizacijah pogovarjali o prihodnji izgradnji
šolskih in vzgojno varstvenih prostorov, mislimo na to, na mladino
in na njeno prihodnost, pa bodo naše odločitve mladostnejše in pogumnejše.
·
To bo prvi zanesljiv korak v uspešno opravljen r eferendum, ki
je pred .n ami.
J. P raprotnik
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Delo z m ladim i se je v tem
smislu pri·čelo v ma~ju 1978. MladJi
koš arkarj i so delo vzeli resno,
zato s o p od vodstvom trenerjev
Draga Džedoviča i-n Duš ana Jernejčiča hitr o bogatili svoja znanja.
pey~l

-

V SPOMIN
Sporočamo
žalostno novico,
da je ugasnilo Žlivljenje kaJT dvema našima upokojencema:
J'Ožetu SRPANU iz Nadleska ,
ki je bil nep o·sredno p red upokojitV'ij'O v naši temeljni organizaciji zaposlen le kraj ši čas .
Zaposlen je bil na delih im nalogah »razna dela na skladiš.ču
žaganega lesa«.

Janezu GORSETU iz N adlesk a.
V naši temeljni organizaciji je
bil zaposlen p rav od leta 1945
pa do upoko:jritve 1960. leta. Zaposlen je hi! na skladišču žaganega lesa in na hlodiš·ču, od
koder je odšel v zasluženi pokoj.
V sem, ki smo ju poznali, bosta ostala v spomi•nu kotskromna, vestna in dobra tovariša.
K<Olektiv TOZD žagalnica
Srt:·ari t r.g
Po hudi in zahrbtni bolezni je
mnogo prezgodaj 27. januarja v
oseminpetdesetem letu starosti
umrla dolgoletna delavka našega
kolektiva, upokojenka VIDA MIHELčič.

V naši temeljni organizaciji je
bila zaposlena od 1948. leta pri
različnih opravilih in nalogah,
pred u pokojitvijo pa je bila
transportna delavka v oddelku
predmontaža.
Svoje delo je opravljala vestno in je kot dolgoletna delavka
prispevala dragocen delež h
graditvi naše družbe.
Delovni kolektiv
TOZD Masiva

BRESTOV OBZORNIK Glasilo
delovne organizacije Brest Cerknica n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Božo
LEVEC.
Ureja uredniški odbor: Marta DRAGOLič,
Vanda HACE, Borut JERNEJčič, Ana KOGEJ, Božo LEVEC, Marta MODIC, Leopol d
OBLAK, Anton OBREZA, Bernarda PETRič,
Beno šKERLJ , I rena ZEMLJAK in Viktor
žNIDARšič. Foto: Jo;ee šKRLJ.

Tiska železniška t iskarna v Ljublj ani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodi m ed proizvode iz 7. točke
prvega odstavka 36. člena zakona o obdavčenju
proizvodov in storitev v pro·
m etu, za katere se ne plačuje. t emeljni
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informiranje izvršnega sveta
SR Sl ovenije št. 421·1/72 z dne 24. ok·
tobra 1974).
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Mnogi, ki spremljajo cerkniŠiko
košarko, so menili, da pomeni
razpad člans'ke ekipe tudi konec
košarke. Izkazalo pa se je prav
nas•protno. Politika kluba, da dolgoročneje načrtuje njen razvoj,
je z rezultati mladih košarkarjev dokazala, 'k a'ko je pravilno
zastaviti delo na n ovih osnovah
in se otresti kratkoročnih ciljev
in us.pehov.

IN

-

Skladno s spremembo tekmovalnih sistemov v košarki se je
k lub od ločil, da postane tudi njen
organizator na Notranjs-kem. Zato so v dogovoru s •kJlubi iz Ilirske Bist<rice, Postojne, Vrhnitke
in Logatca v aprHu lani us>tanovili notranj!>ko košarkarslko z·vezo s sedežem v Ce11knici. Kot eno
izmed prvih nalog si je zveza zastavila organizacijo območnega

tekmovanja za kadete (14- 16
let) in za mladince (16 do 18 let).
Dvokrožni liga si•s tem, •k i je b il
združen .s tekmovanjem medobčinske koš ar karske ~veze Ljubljana je v !prvem delu trajal od
začetka maja do ·k onca junija, v
drugem pa od začetka ·sep-tembra do konca 'Oktobr a lani. Ekipi kadetov in mladincev Cerknice sta v t em tekmovanju zrna-

arJI

gali, •saj sta izgubili v.saoka le po
eno tekmo.
12 11 1 961:683 22
12 10 2 1003:720 20
12 8 4 832:694 16
12 4 8 7S8:770 7 (-1)
Vrhn~ka
Kr. zidar 12 4 8 S16:713 s (-3)
Logatec 12 3 9 613 :722 4 (-2)
Senožeče 12 2 10 594:968 3 (-1)

Cerknica
Postojna
Lesonit

Kadeti
Cerknica
Postojna
Vrhnika
Lesonit
Kr. zidar
Tomos
Logatec

12 11 1 710:374 22
12 8 4 60'J: 'l'i .)
12 8 4 534:463 15 (-1)
12 7 5 503 :419 13 (-1)
12 4 8 313:475 5 (-3)
12 3 9 348:463 4 (- 2)
12 111 334:635 o(-2)

Tako se je naša ekipa ·kadeto'V
uvrstila v slovem;ko kadet'Sko ligo, kjer je .v začetku novembra
že pričela tekmovati skupaj z ekipami Gostola iz Nove Gorice, Loka Investa iz .škofje Loke, Triglava iz Kranja, lrlirije, Slovana,
Iskra-Olimpija iz Ljubljane in iz
Novega mesta. čeprav je ekilpa
doslej zmaga-la •samo dva'kra·t,
os tale tek;me pa je i~~bila, je s
svojo igro dokazala, da j'e enzkovredna .drugim. To tekmovanje
bo trajalo do konca aprila.
Mladinci pa so se s svojo zmago u vrstili v eno izme d s:kwpin
slovens>ke mladinske lige, 1ki se
b o pričela v rzačetku maja in bo
trajala do ·s redine ·O ktobra letošnjega leta.
Ker je kvaliteta igr e kadetov
in mladincev zaradi sistematič
nega dela v Sloveniji precej ·visoka, so vse tekm e kvalite>tne,
zat o vabimo vse ljubitelj e košark e, da s i j ih ogledajo, kadar so
v športni dvorani v Cerknici.
T. Urbas

•

e jaške
Moštvo KK BREST, ki nastopa v ·p rimoDski ·ligi, je na turnirju v Ilirski Bist•r ici zasedlo
dru go m es.to.
Rezultati:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I ZOLA
BREST
TEKSTINA
KOPER
IL. BISTRICA
TOMOS
KRN
ANKARAN
N . GORICA

kegljev
4997
4975
49SO
4921
4811
4760
4720
4680
4221

Posamezno:
1. žUžEK (Izola) 875 k egljev
2. URBAS ~Brest) 874 keglj ev
3. F. GORNIK (Brest) 858 keglj ev
4. VIDRIH (Tekstin a) 856 kegljev itd.

vee

liga za p okal ·kegljiš·ča. Nastopa
deset ekip iz cerkniške občine.
Največja favorita KARTONAžNA in KOVINOPLASTIKA sta
do sed aj premagala vse naspr otnike in ·b osta ·v 7. kolu med seboj odločila, .kdo bo letošnji občinski p r vak.
Rezultati po štirih kolih
l.
2.
3.
4.
5.

GRADISčE

6.

OBčiNA

KARTONAžNA
KOVINOPLASTIKA
BREST
GOZDNA

7. ELEKTRO
8. UPOKOJENCI
9. GRADNIK
10. KOVIND

toOk
8
8
6
6
4

4
2
2

O
O
F. Gornik

Vrstni red po 4 kolih
negativ.
točk

l. IZOLA
2. TEKSTINA
3. BREST
4. KOPER
S. NOVA GORICA
6. TOMOS
7. KRN
8. IL. BISTRICA
9. ANKARAN

7
8
13
15
21
25
28
28
35

Moška ekLpa je nastopila tudi
na prvenstvu S R S lovenij e, ki
je bilo 2. in 3. februarja v Mar iboru in v S lovens.kih K<Onjicah
ter zasedla osmo mesto z 10.397
podrtimi keglji.
Eki·pa je ta!ko končala .t ekmovanje v republišk em m erilu in
zasedla v tekmovalni sezoni
1979/1980 14. m esto v Sloveniji.
OBčiNSKA

KAL

TRIM LIGA ZA PO-

KEGUiščA

Na keglj išou v Cerknici se je
že t radicionalna občinska

začela

Varčujmo na vseh ravneh! Obnašajmo se gosp odarno! O tem v
zadnjem času vsepovsod resno razpravljamo. Ko smo urejali naš
arhiv, je šlo med odpad cel kup še uporabnih fasoiklov. Morda se bo
kdo nasmehnil: kaj se spotikate ob take malenkosti? Vsak Janezek ve: iz malega raste veliko ...

NASI UPOKOJENCI
Novembra !preteklega leta je
o d šla_ v invalidski pokoj Ivanka
RAVsELJ iz Viševka. V naši tem e ljni organizaciji je biia Z<l!poslena od leta 1970 n a različnih
proizvodnih d e lih v stolarni. Nazadnje je bila zaposlena pri Iepilnih m izah.
Delovni Irolekthr se ji zah valjuje za n jeno madja:vo del<O in ji
želi še ·veliko srečnih in zdravih
let.
Kolekltiv TOZD žagalnica
Stari trg

- Danes so bile seje kar treh izvršnih odborov SIS-ov neskl epč
ne. Kako pa, da so seje vašega izvršnega odbora pri zdravstveni
skupnosti vedno dobro obiskane, čeprav se kar n a prej sestajate?
- Kako bi ne bile? Vsakič dobimo po dvajset jurjev sejnine, pa
je za sproti . ..
(P. S. Da ne bi bil slučajno kdo jezen: podatek velja za preteklo leto!)

Filmi v marc
l. 3. ob 16. uri in 19.30 - jugoslovanski mlad inski film ZADNJA
DIRKA.
2. 3. 01b 16. uri in 19.30 - ameriški glasbeni flm HVALA BOGU
DANES JE PETEK.
'
3. 3. 01b 19.30 - ameriški vojni f ilm OPERACIJA OB ZORI.
6. 3. ob 19.30 - jugoslovans ki vojni fi lm KOTORSKI MORNARJI.
8. 3. ob 16. uri - ameri·ške risanke - JUNAKI .DISNEYLANDA.
8. 3. ob 19.30 in 9. 3. ob 16. uri - ameriški fantastični film BLižNJA SR EčANJA TRETJE VRSTE.
9. 3. ob 19.30 - aJIDeriška kriminalka KRALJ MAMIL.
10. 3. ob 16. uri in 19.30 - j ap onski pustolovski film KAMIKAZE
NA KOLESIH.
13. 3. ob 19.30 - jugoslovanski zgodovinski film čLOVEK KI GA
J E TREBA UBITI.
'
15. 3. ob 19.30 in 16. 3. ob 16. uri - italijanski zgodovinski film
KARRAMURAT.
16. 3. ob 19.30 - angleška komed ija DOžiVLJAJ! INSTRUKTORJA
VOžNJE.
17. 3. o b 19.30 - italijanska ·k riminalka SKRIVNOST ZAPUSčENE
RISE.
19. 3. ob 16. .ur-i in 19.30 japonski karate film PAZI SE KLE OPATRE WONG.
20. 3. ob 19.30 - am eriška komedij a KLET•K A NOROSTI.
21. 3. ob 19.30 in 25. 3. ob 19.30 - italijanski erot ični fi lm NEMORALNE NUNE.
22. 3. ob 19.30 in 23. 3. ob 16. uri - a m er-iška grozljivka PTiči.
23. 3. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film ULTIMAT.
24. 3. oib 19.30 - ameri.ška drama žiVLJENJSKA DIRKA.
27. 3. ob 19.30 - jugoslovanska lcomedija NACIONALNI RAZRED.
29. 3. ob 19.30 in 30. 3. ob 16. uri - a m er iški ·pustolovski film
HOOPER - SUPERKASKADER.
30. 3. ob 19.30 - am eriška komedija - LJUBE ZENSKE PUSTOLOVSčiNE CASANOVE.
31. 3. ob 19.30 - italijans'ka komedij a NORI SEKS.

