ATEVILKA 252
LETO XXI!
30. DECEMBER 1988

brestov

•
lasilo delovne o

Začelo

se bo januarja

KAKO POTEKAJO DE LA V JELKI
Z investicijsko sanacijskim programom za Tozd Jelka so bili predvideni tudi večji posegi v obnovo objektov, opreme in

energetskih naprav. Glede tehnoloških zahtev smo se namesto
za rekonstrukcijo površinske obdelave odločili za nov objekt,
v katerem bo linija za površinsko obdelavo, za ostale objekte
pa smo predvideli samo obnovitev in po potrebi še toplotno
izolacijo stropov.
S pnipravo temeljev za novo
halo smo pričeli v začetku a·•gusta. Dela so v glaVIllem potekala po načrtu, čeprav je
med gradnjo prihajalo do
manjših sprememb in tudi do
dodatlllih gradbenih del, predvsem po odločitvi o gradnji nove kotlovnice -ID nove kompresorske postaje, ker so bili stari prostoru neustrewd in premajhni.
Prva faza gradbenih del, ki
omogoča in zagotavJja nemoteno proizvodnjo, j e končana.
Z ureditWjo zunanjih površin,
pročelij ·i n sanacijo streh na
posameznih objektih bomo
nadaljevali v letu 1989, ko bodo pogoja za zunanja dela ugocmejši
Z iroelavo novega toplovodnega omrežja, razvada komprimiranega zraka, eleMro irrs.talacij in odsesovanja, s mo pričeli oktobra 01liroma novembra. Izvajalci so z deli začeli
po načrtu in tudi pri končnih
rokih ni prišlo do bistvenih
odstopanj od dogovorjenih rokpv, tako da so ta dela v glavnem končana. Cakamo samo
še na dobavo Il'O'Vega kotla za
ogrevam.je. ki je pred'V1idena za
23. december.

V tem času smo z lastno ekipo delavcev, kii delajo na v1Jdrževanj.u, obnovili v-se stare
.stroje, ki bodo ostali v obratavanju tudi po rekonstrukciji.
Prav tako smo z isto ekipo izolira·li .iJn prebeUhl stare objekte.
Več problemov je s točno
stjo dobav pri tehnološki opremi Zaradi težav pri pravočasnem zagotavJjanju plačil
ozi:roma nakazi:! predujmo:v, so
nekateri dobavitelji opreme
ustavili proizvodnjo naročene
opreme, in to žal prav glavni
dobav!i:telji (dobavitelji linij za
pow.šinsko obdelavo ill1 linij za
obrez in obdelavo robov). Zaradi teh kasnitev smo tu:chi prem akmili rok za začetek proizvodnje za en mesec, s 3. januarja na 3. februa r 1989. Zaradi
časovnega odlstopanja pri dobavi opreme in s tem tudi preložitve začetka proizvodnje, je
prišlo tudi do časovnega zamika pni prer azporeditvi delavcev
.ki so biLi .začasno prezapos leni
v druge temelj-ne · organizacije.
Zato s o delavci, ki niso stalno
razporejeni v druge temeljne
organ:izjacije, sedaj na letnem
dopustu, izkoristilii. pa bodo še

Srečno

1989

del dopusta za leto 1989, ki je
hil predvid en kot kolektivni
dopust v avgustu. Os.tale dni
- do prerazporeditve na Jelko
- pa bodo doma ob zagotoVIljenem osebnem dohodku.

Z preraZJporejanjem delavcev
v matično temeljno organizacijo Jelka bomo začeli v drugi polovici januarja. Glavrui. delavci na posamezlllih ključn ih
stroJih oi1lroma 1inijah bodo
razporejeni v Jelko takr at, ko
bomo začeli z montafu strojev. O vseh teh premikih bodo
delavci pravočasno obveščeni.

A. Popek

tržri.š?u. Tako je plm prodaje
dosežen le 57-odstotno, zaloge
pa so porasle z 11 odsto'kov v
začetku leta na 36 odstotkov v
zadnjih treh mesecih.
V zadnjem četrtletju načrtu
jemo dodatne akcije za pospeševanje prodaje in razširitev
programov (video kasete, Jamajka), vendar plan prodaj e
za leto 1988 ni dosegljiv.

V prodaji na domačem trgu
se namreč še vedno odraža negativno poslovanje iz prvega
polletja. Trgovske oo:-ganizacije odkla.Illjajo postavit'Ve tudi
V temeljni organizaciji Pohištvo smo po devetih mesecih .z aradi ugodnejših pogojev, ki
letošnjega leta ugotovili, da pričakovanih rezultatov iz sana- jih nudi naša konkurenca (pocijskega programa ne dosegamo. Ob podrobnejšem pregledu stavri.tev na reverz, popusti).
posameznih poslovnih funkcij je delavski svet temeljne orga-. Trenutna ~Situacija v temeljni
nizacije ugotovil, da že sprejetega sanacijskega programa ni organi-zaciji Pohiš,t vo nam onetreba bistveno dopolnjevati, da pa je treba vse naloge v tem mogoča, da bi sledHi tako ugookviru dosledno izvajati.
dnim pogojem proda je pohišt·Va, kot jrl.h ponujajo naši konProizvodnja je sledila .zasta- - večje stopnje rasti vhodlflili
cen repromaterialov, suro- ·kurenti.
v:ljenim sanacijskim ciljem,
V zadnji četrtini letošnjega
vin, energije itd., v celotnem
vendar je izpad dohodka posleleta
so se zopet začele pojavprj,p.od!ku,
dica slabih izhodišč za poslova·
nje v le.tu 1988 (sanacija izgube - · še vedno neslcladna r ast te- ljati izjemno velike težave v
p reskll'bi .z repromaterialom čaja dinarja s stopnjo inflaiz leta 1987) in nadaljevanje leci:je in s tem slabo stimuli- predvsem z dobavami folij (Natošnjih negatiVIIJi.h gospodarda, Jamajka, Rubin), ki so siran izvoz,
skih gi:banj, ki so še dodatno
poslabševala posloWle rezulta- - obremenjenost gospodarst- stem proizvodnje upočasnile, s
tem pa tudi vplivale na zastavte. Le-ta so:
va z družbeno režijo.
položaj je še posebej težak ljeni fiizični obseg proizvodnje.
- visoka stopnja revalorizacij e,
v plasm a ju bl~ga na domačem
M. Strohsack

VTozd Pohištvo načrtujejo
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Besedo imajo
Leto se bliža h koncu, pred vrati je prehod v devetinosemdeseto. Predstavniki samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij v delovni organizaciji so potegnili črto pod opravljenim
delom. Kakšen je »izkupiček« njihovega enoletnega dela in kaj
želijo v prihodnje, pa so zapisali sami.

Miro

Jernejčič

Delavski svet DO se je konstituiral 12. januarja 1988. Od
tedaj pa je članom potekla že
polovica mandata. To obdobje
je bilo za nas zelo razgibano.
V tem obdobju smo kot delegati delavskega sveta sprejemali odločitve, ki so dolgoroč
no usodnega pomena za nadaljnji razvoj Bresta.
V letu 1988 smo imeli deset
rednih in sedem korespondenčnih sej delavskega sveta.
Osnovna značilnost gradiv in
sklepov, ki smo jih letos obravnavali in sprejeli, je v tem,
da smo vse Qlapore usmerili v
sanacijo ekonomskih razmer v
delovni organizaciji ·s ciljem,
da se izboljša gospodarjenje
in poveča učinkovitost delovanja vseh delov delovne organizacije.

Najpomembnejše zadeve, ki
smo jih v tem obdobju sprejeli, so :
- merila za racionalno izrabo
delovnega časa,
- pravilnik o povračilu materialnih stroškov,
- sprejeli smo dolgoročno
programsko orientacijo Bresta,
- obravnavali in sprejeli smo
zaključni
račun za
leto
1987,
- plan za leto 1988,
- pravilnik o delitvi sredstev
za osebne dohodke,
- predlog sofinanciranja
skupnih projektov Bresta,
- dopolnili in spremenili smo
Samoupravni sporazum o
združitvi v delovno organizacijo in razpisali referendum o novo ustanovljenem
tozdu Trženje,
- navezali smo do lgoročno
sodelovanje z Univerzo Edvarda Kardelja oziroma s
Fakulteto za naravoslovje in
tehnologijo,
- dograjevati smo samoupravne a kte s področja nagrajevanja,
- imenovali smo novo sestavo komiteja za SLO in DSZ,
- imenovali smo novega glavnega in odgovornega urednika Brestovega Obzornika,

-

djetjrih, kar b.o od vseh nas zahtevalo še v ečjo zavzetost in
akti:vnost, da poišč emo ustrezne r ešitve na iZZlive časa, ki
prihaja.
Za zalclj-uček mi dovolite, da
v imenu sk,upnega delavskega
sveta DO Bres t Cenknica zaželim vsem delavcem Bresta ~n
našim poslOVInim partnerjem
vel!lko uspeha v novem letu
1989.

sprejeli smo program za
uskladitev
samoupravnih
splošnih aktov z Zakonom
o združenem delu,
Kočevar
- in mnogo drugih zadev.
»Iz krize s sindikatom dePosebno pomembno pa je,
da smo v letošnjem letu na lavcev!<< je bil moto razširjene
skupnem zasedanju vseh de- seje RS ZSS. Prevečkrat pa se
lavskih svetov temeljnih orga- zgodi, da delavci .delovne organizacij, vseh vodstev DPO v nizacije, ki je v težkem položaju, dajo nezaupnico tudi
občini Cerknica in delavskega
sveta DO Brest, :sprejeli SMER- vodstvu sindikalne organizaciNICE ZA RAZVOJNO PRO- je, češ da sindikat ni delavski,
GRAMSKE USMERITVE DO da ne »izkoristi<< svojega položaja in pravic, ki jih ima. SinBREST CERKNICA.
Na tej tako imenovani »Ve- dikalno delo, kolikor ga pač
' lhl<:i seji delavskega sve ta<< smo je, se največkrat ustavi v izsprejeli smernice za celovit vršnem odboru, članstvo pa
proces sanacije Bresta, ki je takšnega dela ne pozna, kakor
razdeljen na urgentni in si- tudi ne pozna svojih pravic in
dolžnosti. Delavci morajo ču
stemsko-dolgoro čni del.
V urgentnem delu smo opre- titi, da jih sindikat zastopa.
delili ukrepe, ki so potrebni Osnovno vodilo sindikata je
za potek ·p roizvodnega proce- torej, kako sindikat približati
sa, za zagotavljanje kakovosti delavcem.
poslovanja, okrepitev reda in
discipline, za povečanje storilnosti in motivacije delavcev.
Predvsem pa so opredeljeni
ukrepi za zmanjšanje s troškov
poslovanja in povečanje učin
kovitosti režije.
V sistemsko-dolgoročnem delu smo opredelili celovito sistemsko in dolgoročno preobrazbo delovne organizacije,
ki mora biti podprta s sodelovanjem ZUIIlanjih znanstveno
raziskovalnih in svetovalnih
us tanov. Za takšno preobrazbo pa je potrebno dolgotrajnejše prizadevanje, večje angažiranje znanja in izkušenj na
vseh ravneh dela, predvsem pa
določena preobrazba miselnosti ter večja elas tičnos t delavcev.
Poleg tega smo sprejeli tudi
Položaj, v lk.aterem je Brest,
celovi t sanacijski program za ne dovoljuje b ližnj ic, temveč
temeljno orga.nizaaijo Jel!k:a Be- zahteva us tvarjalno in inovagunje s celo1Ino finančno kon- tivno sodelovanje vseh delavstlrukcijo. Jasno je, da so naše cev Bresta. Jasno nam je, da
delo spremlj ale določene ob- na tako imenovane zunanje
jektll\nne oziroma subjektivne faktorje poslovanja ne moretežave. V J el!ki Begunje so se mo kaj prida vplivati.
namreč pričele razmere hitro
Skupno nalogo za povečanje
zaostr ovati, zato so vodstva proizvodnje in s tem pot do
družbenopo litičnih orgamlizacij
bolj šib finančnih rezultatov,
Bresta in n aš skupni delav5ki seveda podpira tudi sindikat.
svet ocenili, da se pre dlaga Vprašanje pa je kako to doSkupščini
občine
Cenknd.ca seči. Vsa naša prizadevanja
uvedbo ulm-epa družbenega morajo sloneti na razvoju , prevarstva v tem kolektivu, in da strukturiranju proizvodnje in
se na ta način omogoči pravo- v tesni povezavi teh elemenčasna
izvedba sanacijskega tov s strokovno usposobljeniprograma.
mi kadri, v katere je treba tuObjektivno p a sodim, da di vlagati.
imamo preveč kores~pondenč
Z novo zakonodajo naj bi
nih sej delavskega sveta. Ob- ukinili monopol na delovna
časno se ·namr.eč poJavljajo dimesta. S tem velja opredeliti
leme in v.prašamja delegatov, tudi odnos do viška delovne
na katera moremo poiskabi in sile. Sindikat se mora zavzeposredovati u:str62llle odgovore mati za to, da bo poslovna
iln reši:tve na sejah dclav,s kega politika ob ugotovitvi viška
sveta.
delovne sile sprejela tudi proNa osnovi le tošnjih i.2lku šenj gram urejanja in prerazporein pestrosti letošnjega dela janja te delovne sile.
Varovanje socialne ravni desem prepričan, da na-s tudli v
prihodnjem le tu čaka vel.iJko lavcev, ozi:r:oma realno vrednonalog m veliko dela. To pa še tenje delovne sile, je ·prav taposebej zaradi sprememb eko- ko ena izmed pomembnih nanomskega sistema in zaradi log sindikata. Preobremenjena
sprejema novega Zakona o po- združeno delo bo laže zagotav-

Beno

ljalo primerno socialno raven
delavcev tudi z razbremenjevanjem gospodarstva in z racionalizacijo v družbeni n adgradnji. Z QlOVo zakonodajo bo
vloga sindilk.ata spremenjena.
Sindikat bo imel v podjetjih
še večjo vlogo ob ukinjanju
nekaterih samoupravnih pr avic delavcev, ter večjo vlogo
pri zaščiti delavcev. Vse to pa
se bo začelo dogajati že jutri.
Na koncu bi želel vsem delavcem v letu 1989 veliko
zdravja in osebne sreče , na delovnem mestu pa čimveč uspehov.

Roman

Piletič

Ce se ozremo na obdobje
preteklega leta, smo z delova·
njem mladinske organizacije
v naši delovni organizaciji lahko le delno zadovoljni. Ceprav
smo večji del načrtovanih aktivnosti izpolnili, pa še vedno
ne moremo biti z narejenim
povsem zadovoljni.
Mladinci in mladinke smo
bolj ali manj u spešno delovali
v svojih osnovnih organizacijah. Po potrebi smo se sestajali v okviru koordinacijskega
sveta ZSMS DO Brest, ·sodelovali pa smo tudi z drugimi
družbenopolitičnimi organizacijami v okviru delovne organizacije. Nekatere osnovne
organizacije so sodelovale v
akciji »Najboljša osnovna organizacija ZSMS v Sozdu SlovenijaleS<<. Najbolje sta se odrezali mladinski organizaciji iz
Gabra s četrtim in iz žagalnice s šestim mestom. V začet
ku junija smo se udeležili 14.
srečanja mladih ·sozda v Izlakah in osvojili prvo mesto.
Tako nas prihodnje leto čaka
zahtevna organizacija 15. srečanja. Upamo, da bomo sreča
nje uspešno izpeljali in b omo

dobri gostitelji mladinkam in
mladincem iz delovnih organizacij, ki so članice Sozda Slovenijales. Oktobra smo se udeležili seminarja o aktualnih
dogajanjih v družbi, ki je bil
v izobraževalnem centru ZSMS
v Bohinju. V se aktivnosti srno
usklajevali z OK ZSMS Cerknica, kakor tudi z mladimi iz
ostalih delovnih organizacij v
Sozdu Slovenijales.
Kljub vsem aktivnostim pa
moramo vedno znova ugotavljati upadanje zanimanja mladih za delo v ml!adinski organizaciji. V osnovnih organizacijah delujejo poleg predsednikov le še maloštevilni mladinci, ki pa ob nezainteresiranosti ostalih kmalu izgubijo
voljo do aktivnega udejstvovanja. Težak ekonomski položaj
in zruzevanje življenjskega
standarda je pni.v gotovo eden
od vzrokov za neaktivnost.
Mladi, praviloma z majhnimi
osebnimi dohodki, nimajo ne
volje ne časa za ukvarjanje z
težavami položaja širše druž·
be, vsaj dokler nimajo zagotoyljenih osnovnih življenj skih
pogojev. Vs i poznamo stanovanjske probleme, p omanjkanje delovnih mest, probleme
okrog varstva otrok .. .
Te težave pa najbolj zadevajo prav mlado generacijo.
V teh težkih časih moramo
mladi stopiti skupaj in prispevati čim večji delež k reševanj u nastalega položaja v delovni organizaciji in v širši
družbi; vendar pa smo mladi
brez podpore prav te družbe
nemočni.

Upam, da je preživel čas
fraz, ki so govorile o tem, da
svet stoji !Ila mladih. Le-ti so
bili ves ta čas dobri le za delovne akcije, čiščenje okoli
spomenikov in mahanje z zastavicami na proslavah . ..

Odlikovanja
V novembru j e predsednilk. SO Certklnnca Tone Urbas izštiri drža'V'Ila odlilkOIVam.ja.

ročil

Dolgoletnega predsednika Obrtmega združenja Cerknica
Antona Lampiča je predsedstvo SFRJ odlllkovalo z Redom
dela s srebrnim vencem za zaslu ge in u S!pehe pri delu, pomembnem za napredek države. Odlikovanje mu je izroči l
predsednilk SO Cenknka Tone Urbas na skupščini obrtnega združenja v Cerlmici.
Na os.red!nj,i občritn.ski proslaW. ob dneVIU republlike je 28.
novembra v Ce.r.km!i.ci predsedn:lik SO Cerkinica izročiQ državna ocllikovanja načelniku občiinskega štaba za teritoria1no obrambo Tomažu Kreku ter Daniel Gorjan in Du. šanki Drobnič, delavkama VVDO Cerkini<:a. Tomaža Kreka
je odlilkavalo pred>Sedlsrbvo SFRJ za zasLuge pri razvoju in
ureSiničevanju koncepta splošnega .ljudskega odpora in za
uspehe pri i.zboil.jšanju vojaško"strokovnega 11nanja in bojne pmpravJjenosti našili občanov z Redom za vojaške zasluge s srebrnimi meči. Danica Gorjan j e hilla odlilkova;na
z Redom dela s sreb rnim vencem za zasluge in uspehe pri
delu, pomembnem za napredek države, Dušanka Drobnič
pa z Medaljo dela za prizadevnost i.n uspehe pri delu.
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Optimizem ali kakovost in dohodkovnost
Gospodarjen je v naših tefflel jnih organizacijah
Po!;lovno leto 1988 se počasi izteka, zato smo želeli podobno
kot prejšnja leta tudi to pot pripraviti celoten prikaz letošnjega
gospodarjenja - po posameznih temeljnih organizjacijah. Besedco. naj bi stekla predvsem o proizvodnih in drugih težavah ter o
ukrepih v današnjih pogojih gospodarjenja. Ocene in njene bistvene sestavine so pred vami.
TEMELJNA ORGANIZACIJA
MINERALKA

vztrajati pri kar naj.veoj'i možni kakovosti proizvodov.

Gospodarjenje v temeljni organizaciji Mineralka je v letošnjem letu potekalo dokaj ugodno, kljub nestabilnosti tržišča
in nenehnemu naraščanju cen
energije in vhodnih materialov.
Proizvodnja, začrtana z letnim planom je temeljila na izhodiščih predvidevanj prodajne in izvozne -službe, kar pomeni, da smo si vse doslej prizadevali proizvedene količine
sproti odpremljati. To nam je
v precejšnji meri uspevalo, v
zadnjih mesecih pa so se nam
zaloge kljub temu nekoliko po-

Zaradi zmanj!Ševamja stroškov proi.zvodnje in učinkovitej
šega vodenja smo nekatera delovna inesta združili in jih zasedli z ustre.ziDm visokoizobraženim kadrom. Na tem pojroč
ju pripravljamo še več s:p~te
memb, ki juh bomo uresnimi v
prihodnjem letu ozi!roma v letu 1990.

večale.

Vrednostno smo v prvih desetih mesecilh letošnjega leta
d~segJ.i 92 od!Stotlkov letnega
načrta, ocenjujemo pa, da ga
bomo do kon{;a leta dooegli <Xliroma nekolhlco presegli.
Pri pla~smaju plošč v ladjede1ništvo illismo :imeli težav, v
gradbeništv.u pa zaradi restoni:kdj pri investicijah ·Illi.so:no opremljali novih objek•t ov. Precej
plošč srno plasirali v objelkte,
ki so jih i.nvesbtorj~ adaptira:li
ter ugotoWli, da so to razmeroma donosni posli, s katerl1ni
kaže v prihodnjem letu še intenzi'Vneje nadaljevati.
Izvoz še vedno nekoliko šepa. Vzroke za tJo je treba iskati
v poman.jkanju neposrednih
stikov s potenaia~1n)mi kupai,
pa tudi v pogostih zamenjavah
.kadrov na področju zUJDanje
trgovine v naši delovni organizaciji in Sozdu SlovenijaleiS. Ce
bomo hoteli vzdržati na tujlih tržiščih, bomo morali zuna.njetrgovins.ke delawce bi-stveno bolj angažirati ter seveda

Zaloge gotovih i.W.ehlcov so
nam v tretjem tromesečj.u nekoliko porasle, lrer je prišlo do
zami.kov odipremnih rokov s
strani kupca. Medtem ko na to
vm;to zalog lahko V!plivamo s
prera.zpored~tvami
delovinega
časa, pa na zalogo vermik:.ulita
skoraj nimamo vpliva. Ker surovmna veže znatna obratna
sredstva i.n pred!Stav'lja velik
strošek, smo se odloč.Hi, da se
bomo v prihodnjem •l etu glede
te problematike z uvoznikom
dokončno dogovorili, od dogovora pa ne bomo odstopali.
C. Godeša

V temeljni organizaciji Mineralka so zadovoljni s svojim delom.

TEMELJNA ORGANIZACIJA
MASIVA
Na to vprašanje ima vsak delavec Masive svoj odgovor, verjetno pa so si naše misli podobne. >>Preživeli smo že eno
leto, polno naporov in negoto·
vosti, ko smo vsi skupaj v strahu pričakovali ali osebni dohodek bo ali bomo brez izgube in ali bomo imeli delo«, vse
te misli in vprašanja smo si
delavci Masive in verjetno tuostali zaposleni v Brestu, postavljali vsak dan.
Ob pi.sam.ju tega članka že
lahko z got0VIos1ljo tl~dim, da
smo delavci Ma.sirve z veliikimi
napori .in z enakim številom zaposlenih kot lami uspeli rea~i
rati letošnji načrt prOiizvodnje,
ki je reaJJno za 30 odst:o·lrov več
ji kot v letu 1987. Ker pa je
naša želja, da bi za s~oje delo
prejemaJli čim boljše osebne
dohodke, se nenehno primerjamo z uspešnimi proi.zvaljaild
s.tolov v Sloveniji in ugotav.l!iamo, da so le"!i še vedno USipešnejši, saj imajo za 20 odsltotkov
večJi prihodek na zaposlenega.
Kljub povečanjU( pro:izvodnde
še ni pri·šel čas za samozadovoljlstvo, s~ nas še vedno spremljajo hudi likw.i.OOostni problemi. TaJk:o so nOIVoletn:li
pr~ntlci le k:ratek ;predah da
laže zajemamo S31po za nadaljnje na~porno delJO v letu 1989.
Na nekaj postavlljem.ih v,prašamj že danes odgovorimo: delavci MasilVe imamo · za leto
1989 zagotoVIljeno delo, vse
chrugo pa je odvisno od nas samih. V načrtru smo si zastavili
visoke cilje, tki nam naj bi zagOJto.vili boljše žMjenje. Le
na
zastavljenih
vztrajam.je
.smernicah nam za~tavlja .konl<!urenčn.ost v svetu, •s aj nameravamo v letu 1989 i.ZI'Vozi.ti 90
odstotkov naših ~dellloov. Glede na to, da je naš .delovni program v celoti po210an, moramo

v izv·a janju le-tega odstraniti
vse nepotrebne str~ke, opravila in dmge mo1lnje, ki ne prispevajo k pravočasni in kaik.ov:ostni i.ZJdel.av:i naših izdelkov.
Za izdelavo načrtovanega bomo
morali uporabiti vse znanje in
izkušnje, ki j.ih imamo, ob tem
pa bomo morali pozabiti n3.
vse naše navade ali II'~a.de, ki
ovirajo uspeŠ\Ilo in učin'kovi to
delo. fua.v tako bomo morali
pridobi·t i nova 210anja, ki jih
ima naša k<:>;nlkurenca, kd nas je
v zadnjih letih dohitela in tudi
prehitela. Vedno :;molVa se pred
nas posta"VVlja vprašanje, za!kaj
oni lahko delajo drugače ~n bolje im. zakaj mi ne moremo.
Za USipeh bomo moraM skupno napeti VISe sile, zato konču
jem z mi•sllijo: »Kd.or hoče, tudi zmore!«. To pa mora:mo dokazati v letošnjem letu.
SRECNO!
R. Debevc

TEMEUNA ORGANIZACIJA
TAPETNISTVO
Za temeljno organizacijo Tapetništvo sta •V ;poslovanju v
letu 1988 značilni dve ob dobji,
ki sta ločeni tudi koledarsko poslovanje v prvi in drugi polovici leta.

Rezultat vseh teh Ulk.repov je,
da se izguba ni povečevala,
temveč računamo, da se bo fimmčni položaj približal saniranju i.zgube, na drugi strani pa
smo uspeli popoLnoma zamenjati proizvodni program z novimi modeli, s karterimi bomo
nastopilli v novem letu. listočasno smo VISe sile usmerHi v
iskanje izv02Jllih poslov, saj se
zavedamo, da pro.i:z,vodnje za
d.omači trg v takem obsegu
·k ot v letu 1988 ne bomo mogli
plasirati. Zato je nu1no večji
del zmogljilVosti usme11irt:i v proizvodnjo za izvoz.

s. Knap
TEMELJNA ORGANIZACIJA
žAGALNICA
Resnici je najtežje pogledati
v obraz. Je takšna in nič drugačna 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 opredel1hli v začerllku leta
1988, ne bomo v celo.tri. ureSllliči1i. Lahko bi ·Illizal »zakaj je«
ilo >>Zato je«, ·iskail odgovore i n
oprarvičila tako pri sebi, .kot pri
drugih, trenumi l'ezu!Ltrut pa b~
ostal vseeno nespremenjen.
Leto 1988 na:s je že prisi.ilii.lo
v drugačno ·ra.zmišhjamje. Zahteve in vprašanja so poSitaj a~la
jasnejša, odg.ovoni krista.liilejši,
čisti. Nared.ilJi. smo velilk kora.k
sodobinej'šernu raZJmi·š ljamju in
p:arnetnajšemu deLu, •kajti samo
prebujanje .iJo čalk:mje na boljši jutrU nam ne more dati nikakrŠln!ili rezwtatov. Vse ost- .
rejši p.ogQji gospodrur~enja nas
bodo d<lk:.onooo prebudil1i in
pOSitavtili na reailina ma trga in
proizvodnje.
Vedno ma:nj se bomo izgovarjaloi im. iskaJl..i opravi6iJla. Dela~t!i bomo moralli več, kailrovost.n~še, dohodikovlllO. Krize, gos:podaa:'Ske im. clrružbeme, so samo del preporoda za boljši jutni.
A. Pišek

Prva polo'Wca leta je zaradi
znanih ekonomsJ<!ih ukrepov
(zamrznitev cen) p,ovzročiJa veli'ko konjunkrturo, t~o d a nismo uspeli sproti zadovoljevati
potreb trga. Hk.rati smo ime.1i
težave pni izvcmnem programu.
Posledica tega je bill izpad d:::~
hodka zaradi preve~~kih vhodnih swošloov (cene repromaterialov n~so bile zamr:llDjene) in
fiksiranih prodajnih cen (cene
iz novemhra 87).
Kolak:.ti!V je VlložJil veliko naporov v nove programe, ki so
se pojavhli na trgu v dokaj neugodnem trenutku (poletje),
talro da so začele zaloge naraščatli. Da j e bila m era polna, se
je lJudi imoz pralkltično do jeseni ustaviil. Taiko smo se 'k!:mec
septembra odločiLi za z nan:jšanje prai:zvodruje in orgamiziranje poseblllih prodajnih akcij. Splošen gospodarski položaj je tržišče prepolovci.l. I<Jljub
temu smo si zadali dlj, da do
konca leta zmamj·šamo zaloge
gotovih iooal!kov, proizlvajamo
p:-! samo nove programe in še
te le v količinah, ki jih trg lahl"o sprejme. Taiko je bila tretjina delavcev za tmi mesece
preraxporejema v druge temeljne orgau:rizacije, ki:i so potrebovale kadre.

TEMELJNA
ORGANIZACIJA GABER
Glede na predvidevanja v uleta so rezultati temeljne organizacije -Gaber slabi.
Vzroki za nizko gospodarsko
učinkovitost pa niso zgolj v sistemskih rešitvah, ampak tudi
v poslovnosti, delu, podjetništvu in miselnosti dela zaposlenih. Mislim, da smo organizacija, ki se ni bila sposobna spopasti s prihajajočimi razmerami realne ekonomije v letošnjem letu. Ne smem pa trditi,
da je bilo vse negativno, saj
smo v tem času napravili nekaj
(:nadalijevam.je na 4. strani)
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di poslovanje v Strojegradnji v
letu 1988 ni potekalo čisto ta·
ko, kot smo načrtovali.
Zmanjševanje kupne moči
ter slaba liJ.cvidnostna situacija
nijo sviOjo malho po potrebah. v lesno predelovalni industriji
drugim pa povedo, koliko sme je vplivala tudi na manjšo probi:ti prazna.
dajo naših strojev in nruprav.
Saj ni, da bi nada1jevrul v Prve težave so nastopi'le že v
takem slogu, ker bi mi lahko drugi polovlici leta in poLožaj se
zmanjlk.alo papirja, začel pa . je vse bolj zaostroval. Kljub
sem zaoo, ker pač žiwmo tn de· sicer §irokemu proizvodnemu
Jamo v trukih okoLiščililah, ki ze- programu smo se morali usmelo neposredno vplivajo na na· riti v i,:z;delavo novih pr.:Jizvoše delo.
dov po željah l<;upcev. Taiko je
Kako smo poslovahl.? Dela- bil razvojni oddelek v Strojemo s stroji iln napravami, ki so gradnji obremenjen pretežno
stari dvanajst let. V tem času z razv;ijanjem novih izdeLkov,
so biLi nekateri obnovJjeni ozi- medtem ko je za izpopolnjevaroma zamenjani, kaor je priJpo- nje obstoječih strojev in namomJ.o, da tovarna še lahko de- prav zmanjkalo časa. Pojavljale
·l a.
so se tudi težave pri nabavi
ZnačiLnost letošnjega leta je · repromaterialov in sestavnihbila predv:Sem zelo mila 2Jima, delov za nove stroje. Prototip1ci je omogočila dobro proiz- na proizvodnja je povzročila
vodnjo tudi januarja in febru- tudi obilo problemov v proizarja.
vodnji, zaradi česar so se poVz-drževalna dela preventiv- daljševali izdelovalni časi, zanega mačaja :i!n pazlji'Vejše de- mujali pa smo tudi z odpremlo so pripomogli k manj-šemu nimi roki. Posledice vsega tega
šteWJ.u zastojev. S tem je. bila so se izražale na finančnem
proizvodlllja večja, kakovost- področju. Decembra je prišlo
nejša in cenejša. Drug pomem- tudi do večjega izpada realizaben rezulita:t dela je bilstveno cije namenjene v izvoz, čemur
povečanje deleža proizvodnje
so vzrok zamude pri dobavi
plošč E krvaJli1ete, kot tudi opključnih delov za strojno oprelemeniten:i.h plošč I. kvalitete. mo.
Ne smemo zaJnemariti dejstZ izredndmi napori naše pro·v a, da smo povečali količ~no dajne službe ter ob zavzetosti
brusnega prahu, lci. ga upora- in razumevanju celotnega kobimo za kurjooje v sušilni/ku, lektiva nam je kljub naštetim ,
da smo potrebno nacLmero za težavam uspelo v zadnjem ob·
brušenje spravili v razumljive dobju izdelati in prodati večje
meje, da smo zmanjša:li količi štewlo standardnih strojev. Tano škar1ta.
ko upamo, da bo Icljub vsemu
Povečujemo
pro:izvodnjo leto 1988 za nas več ali manj
plošč kvall!irt:ete E l. Pri tej proposlov;no uspeŠlllo.
izvodllljti. imamo še nekaj težav, predvsem pri domačem
lepilu.
Industr.ij!Ska poskusna proiz- "
vodnja težko vnetljivih plošč
'
..- ...;,::z:
je p01kazaJa V2liJOdbudne rezultate. Plošče se glede na hitrost
~-. '"'~ '·""'''
~
širjenja plemena po površ:ici
uvrščajo v l. raz;red po statnIn kaiko naprej?
dardih B. S. 476:Par·t .7 /1971 im.
Za prihodnje obdobje imamo
JUS U.Jl.070. Ker pa vemo, da v načrtu navezavo tesnejš!ih konobena strva,r ni tako dobra, operacijskih odnosov s tujrimi
da ne bi mogla biti še boljša, partnePji. Naš dolgoročni cilj
borno moraLi storiti še marsi- j e preiti z nekaterimi zahtevkaj, da bodo telmičmi. in ekonejš-imi illdelki tudi na področ·
nomski rezull:tati boljši.
je splošne strojegradnje.
Marstkaj smo sicer stor~li v
Poslovno poli1lhlw moramo
smislu »i..skanja notra:nj~h regradi'lii
na kakovosti naših izZfZV«·, vendar v;se racionalizacije ne morejo dohitetli galopi- delkov, pri tem pa se moramo
dosledlllo držati dobavnih ro·
rajoč.ih stroškov. Povečanje nakov.
ših coo je navidez res 'veliko;
V načrtu imamo tudi razširivendar z njimi nismo dohllitevaJi naraščanja cen suro:vin, ener- tev proizvodnih prostorov, orgije in ostalih reprodukcij,s-k ih ganizacij:Soke spremembe in
mate:ni.alov. K temu moramo kadrovske okrepitve. Oilj vseh
dodati še vpliv obresti in reva- teh pri-zadevanj pa j e pocenitev
lorizacij, lci. tudi vplirvajo v ve- in izboljšava naših strojev.
Večjo skrb moramo v prihodliikli meri na stroške.
nje posvetiti tudi prodaji na·
In kaiko zaključiti?
K1ljub obdobju sedmih (in ših izdelkov na tuja tržišča.
Skratka, dela nam v prdhodnekaj več) suhih krav, nismo
nje
ne ma!lljka.
najbolj suha krava. Bojim se,
Naša želja je, da bi bilo v
da bomo v letu 1989 shujšati.
Na k:ilo pa lahiko vp:l!i.rva.mo pre- pPihajajočem letu manj težav,
da bi imeli dov.olj naročil in
cej tudi saiDi.
F. Hvala da bi se izboljšalo tudi stanje
.na področju osebnih dohodkov, tako, da bi bili pr.irnerno
TEMELJNA ORGANIZACIJA
nagrajeni vsi tisti, Ici si to res
STROJEGRADNJA
zaslužijo. ·
Navada je, da ob koncu ko·
Naša največja želja pa seveledarskega leta naredimo obra- da je, da bi bilo poslovanje .
čun za preteklo obdobje, ter si
vseh temeljnih organizacij in s
zastavimo načrte za prihodnje tem celotne delovne organrizaleto.
cije Brest v letu 1989 kar najRedke so stvari, ki se odvija- uspešnejše.
S. Lužar
jo tako, kot bi hoteli. Tako tu·

Optimizem ali kakovost in dohodkovnost
nalnost in usklajenost dopol- ka, masivtni les i.n drugi negor(nadaJjevatnje s 3. strani)
lj·ivi materia1i.
programskih zasukov, ki kaže- njujeta z estetiko.
Prvo pion.iJrsko delo, ki smo
Kljub
mrunJsemu
števJlu
jo na našo programsko usmer·
ga
opravili v letošnjem letu
zgrajenih
statnovanj
v
Jugoslajenost v prihodnjih letih.
OSI!lovni v.z ro'ki s.labih gospo· viji, smo z oopeJimi modeli in kot kooperant Lesnine na laJda:r.skih učri:nlkov v naši temelj- primenno fuJ.lkcionaJ.nostjo ob- ji Arnorehla, 'llli dalo pravlil fi.
držali trend prodaje kuhinj .
natnčnili učinkov. Mislim pa, da
ni organizaciji so:
Za nov model kuhinje B- smo se marsičesa naučili tako
- prevelike zaloge vhodnih
2004 je zaJITimanje na tržišču v proimodne.m kot v 1romercimaterialov,
- preveliike zaloge nedok()[l· veliko, voodar pa znotraj Bre- a1nem smislu.
sta nismo uspeli organizirati · l.zJkušnje kažejo, d.1 imamo
čatne proizvodn1e,
- prevehl!ke zall.oge gotovih iz- dobre kooperacije, Ici bi zago- premalo kakovostnega kadra,
tavljala normalno odpremo te ki bi bil sposoboo izpeljati prode}kov,
- predolg aiJkJ.us in slaba S:i.ln- kuhi.nje. Res prava škoda, da jekt kot je bila Amorella. Pone mamo izkodstiti priložno- trebujemo veliiko dodatnega
hronizaaija· proimodnje,
manja, kajti zgolj dobra volja
- predlogi dobaJVni roki - od sti, ki se na:m je ponudila.
Tudi drugi modeli kuhi.nj je p.remaJ.o.
naroč:illa do odpreme kupcu,
Danes ru primeren čas, da bi
- premajhna p.roi~vodrruja in gredo dobro v prodajo, vendar
so potrebne doda)ne obli!koVllle billi l~o zadovoljni s svojim
slabi učinki p:rodaje,
delam, saj se vidi kakovost de- prevelilk. ~met proizvodnje. osvežitve.
la in naša pridnost v re.'ruiltatu
Za naslednje leto priprarvljaposlova~nja.
mo silstem proizvodaJ.je po naZato svetujemo vsem, da razr.oč.i11u, torej posfiovanje brez
mislimo, ali na svojem delovzalog gotovih izdelkov.
nem mestu res.ničmo postorimo
Med letoš.nMmi vzroki za slavse, da bi lahik.o zahtevali dobo poslovatnje je zaloga tista,
ber osebni dohodek.
ki se sama po sebi izklldučuje
Vsi skupaj moramo poriniti
i:n ne dovoli proizvodnje po
voz, ki se zaustavJja, kajti reustal!jenem načinu.
šitev je v nas sau:ni.h in čas je,
Pred na:mi so zahtevne naloda preidemo od besed k deJage, ki smo si jdh zadali v mternjem.
nem sanacijskem programu in
I. Gornik
v poslovni po:titili za nasledTEMELJNA
nje leto.
ORGANIZACIJA IVERKA .
Za doseganje načrtovanih ci- C. . ....
1/' J · ..1.
ljev smo si zadali:
~(3/r--o()O-~
Kitajci imajo svojevrsten ko- prograJIDsko prestmk:turiraProizvocLnja obložnili in pre- ledar, v katerem so leta ponje novih izdeJikav,
deLnih stoo za potrebe ladj e- imenovali po živalih. Nekatere
- oinvesticij:ska naložba i.n s
živali so zato določili za dob·tem zagotovirt:ev nujlD.e ren- delništva je postala stalna re, druge za zle. Tako govorijo
spremljeva:Lka OSillOVine proiztab.illJnosti,
vodnje kljub nesoglasju zaradi o zmajevem letu, o letu v zna- :k repitev proda~jtnih ka!lla:lov
čilsthl!nih
mruterialov, ki so menju kače, o letu v znamei.n i1lpelj ava IlJOVJh načinov
zdravju šloodljivi. Vendar smo nju • • • Po značilnostih posamobhl.izacijS1ke prodaje,
USipeli v tem času to proi-zvod- mezne živali potem »šlogajo« o
- tekoče uil.m'epe v organizacijnjo tehnično in tehnološko ob- .dobrem ali slabem letu na·
skem smisitu - povečanje
v;ladati, kar preds·taJVlja prvi sploh in v svojih napovedih
rentabilnosti temeljne orgadel programskega prestrukturi- gospodarstva ne izločijo.
nizacije,
V naši domovini na sončni
- izboljšati kadrovSlk.o struk- :ranja.
strani Alp powam nekaj proV proizvodnja pa računamo n:icl}i.vih ljudi, katerim bi se v
ruro zaposlenih predvsem
zaradi programskega prest- tudi na tehničme rešitve, s ka- ciri:liai lahko reklo tudi ».7Jloterimi bomo poskušali razbre- pa.mtila«. Brez vel:i!kega truda
ruktw1i.rranja,
- zagotov.iti inventhmo dejav- meniti del fizičnega dela, kar bi lahko mesece v sončnem ko.nos.t pred!vsem z novimi iz- velja tudi za osta:le pr.oi.z;vodne ledarju poimooovali po naših
delki, Ici bodo i.meli za kan- programe, kot so dclovll1e plo- zgodovmS1k.i.h dogaja~njih. Prošče iln negorljiva vrata. Sledlllja
čnega potJ.roŠlllilka viden inosi.m vas, kaj pa pri nas ni zgoso tudi nov proizvod v teme~j dovltnsko ?
vacij:slci 2l!lača:j,
- dvigniti klllkovost dela, i ~ ni organizaciji.. Prvi učinki proNe samo, da je zgodovinsko,
deJ.kov in serv~snih stodtev izvodnje bodo wani v n asled- največkrat je tudi inovativno.
njem letu.
za potroš.n.i.ka.
Vsi veste, da sidra sLužijo
Osnovna pro.imodnja v tekoV temelj-ni organizacija labko Jadjam, da jih morski tokovi
čem letu je b:hl.a illdela·v a kune premaiklllejo :k ar tako. Razen
pr.iča:kujemo rešitev le v boljhinj. Kuhinje so ustaljen pro- ši kakovosti m v zahtevrnej ših po različmih kon•strukcijah ~e
gram, ·k i ima svoj prostor na programih, v katere naj bi sJdra ra2ll.d:kujejo tudi po teži,
jugoslovanskem tržišču.
ki j e odvi!Sllla od vel~kosti lad\lkJjučevali tudi nove materiaOhli:koVllla politi1ka se je izka- le, kot so stekao, pro:fiilno žele- je - da tako čimbolj natanČlllo
zala za u51pešno, saj se fumikcio · zo, alurnimij, menemna, plasti- služijo svoj emu namenu.
Naša inovati.VlD.os>t je v tem,
da smo s sidri določili inflacij'i
»pa!ikp1atz«, Samo smola, sidra
.so bila očilmo na~paČine ko.nstrukc.tje in neu:s.tre2l!le teže,
ba.r1ka pa je zbezljala po svoje,
·kljub zaJclinjanju na stare in
manj stare simbole, na ve1iki
R v »španoWji« z matl.im r,
kljub pravim in nepraiVirn m .·
tilllgom, kljub močnejšemu ali
malo ma:nj močnemu rušooju
tega ali onega, kljub p r1nciJpiel!Ili i:n maJ.o maJDj prinaiJpli.e:lni
koaliciji, lcljub itd.
Očri.t'llo je nekaj narobe, če
so j ugo:slavalllsk:i ekonomisti v
Opatiji prepričam, da je bolje
lajati v luno kot proti centrom
odločanja.

Ozimnica temeljne o rganizacije Iverka.

Med drugtm je narobe tudi
to, d a si nekateri lahko napol-
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Usmerjeni v izvoz in kooperacijo
SANACIJSKI PROGRAMI

Glede na izvo:zm:i program bo
šiva1nih zmogljiVIosti precejšnja, manjša pa na
področju kllasič.nega tapetniškega dela. Pomtivna stran take pr-oizvodnje je v tem, da
nam program zagotavlja manj
končnih proizvodov ter pove·
čanje d eleža po1projzvO<lpv za
izvoz, kar pomeni manjšo odv.i snost od nihanj na tržišču.
Na zastavljeni program smo se
pripravili tudi v organizacijskem pogledu. Režijske službe
smo zmanjšali na minimum,
standardizirali smo os.novne
elemente, ki nastopajo v proizvodnem programu, rea1izi'I"ali
nekatere nove telmološke postopke i:n drugo. Kakovost, ra·
cionalnost in strokovnost mo·
rajo biti osnovna vodila vsakemu zaposlenemu. Le tako bo·
mo lahko uresničili zastavljene
naloge, ter si na ta .način izborili mesto na trgu, ki bo poseboo v letu 1989 neizprosen.
S. Knap

izkoriščenost

Dogajanja na tržišču, predvsem na področju pohištvene indu·
strije, je Tozd Tapetništvo krepko občutil skozi vse leto 1988.
Tako smo bili v pripravi načrtov za leto 1989, ki morajo biti
hkrati sanacijski programi, postavljeni pred odločitev: ali zmanj·
šati fizični obseg proizvodnje, ali pa večji del proizvodnje usmeriti v izvoz. Rešitev smo iskali v drugi možnosti. Kljub velikim
in napornim iskanjem ugodnih izvoznih programov in glede na
možnosti, ki jih imamo, smo si zastavili cilj, da pretežni del proizvodnje usmerimo v izvoz in povečamo delež proizvodnje polizdelkov s pomočjo kooperacije.
Izvozni del je v celoti usmerjen na ko.nvertibJ,Jmo območje . Prve kO!l.i&ne tega progr-ama, ki je zas.tarvljen za vse
leto, bomo i,zV'Ozi1i že januarja, z marcem pa računamo na
sprotno tedensko proizvodnjo.
WEEKEND PROGRAMU avtorja Boštjana Knafeljca, inženirja
lesarstva, je uredništvo revije Naš dom podeillo Zlato skrinjo in
di1>lomo za najlepše in najceloviteje urejen ambient v skupini
pohištva na mednarodnem sejmu pohištva BEOGRAD '88.

Območje domačega

trga bomo pokrivali pTedvsem p.r eko
las·t ne .prodajne mreže po sistemu na:ročitliniškega programa. Od pribliŽlilo 300 garni1ur,
ki jih mesečno ponudimo do·
mačemu trgu, bomo poll'l.l:dili

tržišču deset ra,z.ličnih modelov, ki se bodo razlikovale po
pestri izbiri prevlak, predvsem
lahkih bombažnih tkanin, program pa bomo dopolnjevaLi z
usnjen-imi model:i.

Na področju kooperaciJje načrtujemo predvsem izkorišča
nje zmogljivosti vlivam.ja polyuretena in prešivanja prevlek
na CN stroju.
ZastaVIljemi program za leto
1989 vpliva tudi na strt.Lk:turo
proizvodnje v prihodnjem letu.

Razmišljaj in predlagaj
V četrti številki publikacije
Naš inovator je bi-la objavljena
informacija, da poteka v šestih
delovnih orgaruzacija:h Sozda
Slovenijales akcija Raz.mišljaj
in predlagaj, z namenom
vzpodbujam.ja k ustvarjalnemu
delu. Pri nas, na Brestu, smo
jo poimenovaili Predlagaj nekaj
koristnega. Dejansko pa je bila
izvedena le v š.tirih delovnih

organizacijah sozda. Re:l'jultati
akcij so bi11i objavljeni v S. š tevilki Našega inovartorja ob kon·
cu letošnjega leta.

>~inovacijski premilk« v DO ln·
les Rihnica. V DO Mizar V01lč]a
Draga je bilo prijav1jenih največ p redlogov na 100 zaposlt:.·
nih, medtem ko je biJ v KLI
Logatec uspeh slabši.

Iz tabele je razvidno, da je
bila uspešnost aikcije po deBolj pomembna od števi,la
lovnrih organizjacijah zelo raz- ·
lična.
Največ
inovacijs.k;ih inovacij je vsekrulror dosežena
predlogov je bilo v DO Brest. gospodarska korist, ki pa še ni
zelo vzpodbuden pa je tudi v celoti 'izračunam.a .

Drugo nagrado uredništva revije Naš dom in diplomo za drugo
najboljšo stvaritev na natečaju Jugoslovansko pohištvo '88, sta
prejela arhitekt Tomislav 2agar in inženir lesarstva Ivan Troha
za drsna vrata SEZAM - CTMM.

Zimske športne igre
Letošnje - že 14. po vrsti zimske športne igre delavcev
združenih v Sozd Slovenijales,
bodo 25. februarja 1989 na ttTC
Golte nad Mozirjem. Organizacijo tekmovanja je po številnih

odpovedih in dogovarjanjih
sprejela DO Smreka iz Gornjega grada. Program ostaja tradicionalen: v dveh panogah veleslalom in teki - bodo nastopili moški v treh starostnih

kategorijah (do 30 let, od 30
do 40 let in nad 40 let) in ženske v dveh kategorijah (do 30
let in nad 30 let). Seveda si nastop na tem tekmovanju želijo
tudi Brestovi smučarji, ki v
zadnjih letih dosegajo r ezulta-

SOZD SLOVENIJALES PROIZVODNJA IN TRGOVINA je na
Beograjskem sejmu podelila po internem natečaju v okviru sestavljene organizacije štiri priznanja naši delovni organizaciji:
-

priznanje za osvojeno 2. mesto za program predsobnega pohištva PRIMA (avtor Janez Gorec),

-

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

-

priznanje za osvojeno 3. mesto za program pisarniškega pohištva MISKA (avtor T. 2agar)

-

in priznanje za osvojeno 3. mesto za program šolskega pohištva, ki ga je prejela PREVIJALNA MIZICA (na fotografiji), oblikovalke Bemarde 2ugčič.

Kosovno pohištvo TEMA, dipl. arhitektov' Teje in Eda Vidovi·
je bilo nagrajeno s srebrnim ključem v skupini Izdelkov lesne industrije za ureditev stanovanja.
ča,

te, ki jih uvrščajo na zmagovalne stopničke tako v posamičnih disciplinah in kategori·
jah kot tudi v končni uvrstitvi
najuspešnejših delovnih organizacij v okviru Sozda Slovenijales.
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Iz drugih lesarskih kolektivov
NOVOLES je oktobra .predstavil jedilnico Omega v Ljubljani, pozneje pa še v Zagrebu.
Obiskov.a:lce so tudi pav.prašali
za mnenje. Iz anall.ize an:ket je
razvidno, da je Omega odlično
sprejeta. Oroskova'lci so predvsem navdušeni nad novimi oblikami ~n barvnimi lrombilnacijarni, program pa uv.rščajo v
V'i·šj.i cenovni razred. Nekaj pripomb je •b ilo edino na stol, za
katerega so meni.~i, da bd ga
bilo treba še dodelati.
ALPLES je za firmo Elite
iz ZDA .proizvajal knjižne police in taJro ni nalcljučje, da so
se dogovorili še za izdelavo
.s tereo kabinetov. To je kos pohištva, .loi ga v celoti pmagodijo želji kupca. Različne veliikosti, U'poraba materialov in barvn e kombilnacije so odraz po·
treb ameriškega trga. Materialri. so standarrlni, razen črne
barvne inačdce, .in prei..zlkušeni
.na ameriškem trgu.
Ob pregledu p.rrvih količin
kupec ni imel pripomb. Tako
so delavci Novolesa kljub težavam, .ki se odražajo v nekOIIlstarrtni kakovosti iver.ne plošče, v doma.Oi robni folij.i za
pravne robove, v sl.ahi kakov osti masivm.ega, p.redwem hrastavega lesa, v izredmili zahtev ah po točnosti dimenzij itd.,
ugotovili, da so prvo serijo uspešno zaključili.
LESNINA šteje eno temeljno orga.Dii.zadjo manj kot doslej. Delav.skii svet temeljne organizacije Ta~petništvo Radovljica je namreč sklenil, da iz-

stopi iz DO Lesnina. Temu
sklepu ni nasprotoval niti cent!rami dela~ki svet, tako da
ima Lesnilna odslej eno proizvodno temeljno orga.nrizacijo
manj. Lesruina bo s TaJPetrui.štvom še naprej poslovno sodelovala enalko kot z vsemi člani
cam-i drobnega gospodarstva,
ki so podpitSale sporazum o
trajnem poS'lOIVnem sodelovanju.
MEBLO o21irorna lromisija za
dru:llbeni standard je spomladi
objavila razpis za zbi-ranje vlog
:ča uvr1stitev na p!I'edrnostno listo Ulpl'avičencev za dodeLitev
posojdl za nakup stanovoojskih
hiš in stam.ovanj in za gradnjo
ter obnovo le•teh. Na razpis so
prejeli 90 vliog, od ·k aterih so
jrl.h 10 zavrnili, ker prosilci niso izpolnje vali pogojev. Zaradi
•s labih kreditnri.h pogojev pa se
je posoji!lu odpoved:a:lo skoraj
30 odstollkov p rosilcev.
SLOVENIJALES TRGOVINA bo po pogodbi o izvozu 330

POZIV NA REKREACIJO
Obveščamo vse zaposlene, da je vsak torek od 20. do
22. ure rezervirana športna dvorana v Cerknici za rekreacijo Bres tovih delavcev.
Po splošno rekreativnem delu (telesne vaje) je v drugem delu razpoložljivega časa mogoče igrati mali nogom et, odbojko, koš arko in namizni tenis, moč pa je tudi
s treljati. Rekreacija bo potekala pod strokovnim vodstvom.
PričaJkujemo vas že prvi torek po praznikih. Storite kaj
za svoje telo!

Slikarjev odnos do krajine spo·
znamo predvsem v vinjetah. Omenili bi Ostrnice - notranjske priprave za sušenje sena. V dolgih
vrstah stojijo v krajini, ki se v ozadju zapira s stiliziranimi hribi. Gre
za motiv, ki je v loški dolini obi·
čajen in h kateremu se je slikar
kasneje večkrat povrnil. Tudi vinjeta, k nam kaže Krpana na poti, je
doživeta posredno z slikarjevega
spomina na domače kraje.
če strnemo sodbo o likovni vrednosti Perkovih ilustracij, bomo rekli, da sicer kažejo bero začetni·
ških potez, da pa izpričujejo tudi
dobršno mero ustvarjalne fantazije,
smisel za figuralno kompozicija 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 doprsje dekletca, frontalno postavljeno pred gledalca, Vikica je obleče
na v belo obleko, okrog vratu ji
visi verižica z medaljonom. Deklica
je počesana na prečo, kodri ob
vratu so speti s pentljami. Velike
otroške oči so strmo uprte nekam
predse. Podoba je sveža in kar se
da neposredna. Prva slikarjeva naloga je vsekakor bila podobnost z

Priznanje, ki nas obvezuje ...
» ..• še posebej toplo dobrogoste borce Notranj-skega
došlico izrekamo borcem No- odreda.
tranjskega odreda in predstav·
Po k.ultUJrnem programu, ki
nikom Zveze združenj borcev so ga pri1p:rav ili .naši učenci, je
NOV. želimo, da bi se prijetno povzel besedo p.rediSednilk odbor-a skupnosti borcev Notrapočutili med nami, na notranjski zemlji, ki ste ji s svojim njskega odreda, po katerem
junaškim bojem poklonili naj- smo s ponosom poimenO!Vali
našo šolo.
lepši cvet - svobodo.
Mi - najmlajši - spozna- ·· Mitja Tollazzi je rekel:
varno NOB le iz vašega pripa·
»Pripadniiki
NotranJskega
vedovanja. Ne vemo, kaj je odreda smo pri-šli k vam v vavojna. Tega tudi nočemo obču šo 1epo šdlo, da bi vam podetiti. Toda obljubljamo vam, da liJi s poanilllS\ko medaljo Notrabomo cvet svobode, ki je pog- nJskega odreda in 14stino pri.znal na pogoriščih domov. na- nanja.
Osnovna šola si je s svojim
ših prednikov, ki je srkal lepoto iz krvi padlih, čuvali kot dolg.olet!nim razvijanjem in oh.ranjevam.jem tradicij NOB upnajvečjo dragocenost.«
Tako srno 25. novemb-ra na ravičeno zaslužila to priznanje.
Zaradi tega se učencem m
slovesmi prireditvi v počastit ev
45. roj'Stnega dne naše domovi- prosvetJDii:m dellwcem v imenu

ne poodravili svoje najljubše

Veliki ljudje
Notranjske
(nadaljevanje Iz prejšnje številke)

montažnih mš v ZDA v letošnjem letu amerištkemu kupcu
odpremila 48 montažmih hiš. Z
odpremo prvdh dvanajs tih hiš
so pričeli že 3. novembra, ostale pa so odprernili do konca leta. Ostale bodo sprotno doba!Vlja:l<i. do jeseni 1989. želja kupaa je, da bi p.ni rnontaži teh hiš
sodelovaJa eklipa njihovih monterjev, za kar se bosta proirz.vajalca, Lesno industrdjsilci obrat
Gradis in J elovri.ca iz Skofje
Loke, prav gotovo odločila, saj
so proizvodne cene ugodne,
letno pa hi bila .sposobna izdelati do 1000 hiš. V nov.e mbru
so se dogoy;arjali še za r w:širitev ponudbe momažnih hiš ;z;
dodatno opremo (1whinj s·k e
oma:r:ice, parket, keramične
ploščice itd.).
Poleg realizacije te pogodbe
pa so S'e v zadnjem ča'Su z nekaterimi kupci v ZDA dogovarja!li še za dobavo približno 200
mOIIltažnih hiš i111 prdča:kujejo,
da bo ta posel za.k.ljuče:n še v
tem letu.

modelom in tej je prav gotovo
ustregel. Mimo tega pa je Perko
znal iz lika mladenke izluščiti tudi
lepoto preproste mladosti, ki še
ni stopila na zapletena pota za·
vestnega razmišljanja ln sprenevedanja. Slikar je uporabljal slikarska
sredstva skrajno gospodarno, fak·
tura podobe je zelo tanka in jasno
razvidna.
Z istim letom (1942) je datirana
Prodajalka marjetic. Upodobljena je
odraščajoče dekle, stoječe na negostoljubni ulici, v desnici drži šo·
pek marjetic ter jih ponuja nevid·
nim mimoidočim. Napravljena je v
revno rjavo obleko z belim predpasnikom, 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 mrežo, izrazom
dekličinih oči in mimiko obraza, pa
naposled z njenimi narodnimi nogami, pričarati vso stisko pa tudi
upornost revnega človeškega bitja.
Slika je zgovorna obtožba soci·
alne nepravičnosti, ki je bila značilna za todobno meščansko družbo. Veter, ki je zapihal s te zgodnje slikarjeve podobe pozna iste
besede, kot vsa napredna dela na·
šega todobnega leposlovja in likovne umetnosti, kar je bilo naposled
spričo razmaha našega narodnoos·
vobodilnega boja v tem času povsem razumljivo in nujno.
Isti čas in v podobnem vzdušju
je nastala tudi podoba Zibelka. že

motiv sam je dokaj nenavaden. Po·
znamo podobe, kjer je zibelka po
navadi združena z otrokom in ma·
terjo kot prispodoba materinske in
družinske sreče, tu pa je zibelka pravzaorav pletena otroška košarica
- povsem osamljena, kot da bi šlo
za veliko tihožitje. Slikar je upodobil notranjščino kmečke 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 končnico pa križec. Skromen vir svetlobe pada od spredaj,
verjetno skozi malo okno, kakršna
so bila v navadi na kmetih. Popolna
tišina vlada v prostoru, svetloba se
je vlegla le na del zibelke, sicer
pa boječe tipa v prostoru ali pa se
umika temi. čudno, nekam moreče
in mračno ~vljenje se je naselilo
v tem koščku sveta, zdi se nam,
kot da bi slikar buden doživljal ne·
prijazne in težke sanje. Preprosti
motiv je prerasel v simbol, toda ne
več v prispodobo srečnega mate·
rinstva, marveč nasprotno v svet
težkih in tragičnih slutenj. Perko,
ki je poznal tedanje kmečko življenje kot malokdo, se je nekje v glo·
binah srca zavedal zdanjega časa.
Varni, zaupljivi svet od včeraj je
postal zdaj nevaren. Kmečki domo·
vi, ki so stoletja kljubovali vihar·
jem, so se sesipali v prah in pe·
pel pod rokami okrutnega okupa·
torja. Tako je nekega žalostnega
dneva ljudska pesnica Ivana Sterle
napisala verze:
»Kakor pijani domov se vrnili
hišo še vso smo kadečo dobili,
kje so zibelke za naše otroke,
oh, v kaj naj zavijamo jih, srce mi
zajoka .. ·"
Pesem »Požgani dom« je nastala
v Perkovi ožji domovini, morda celo ob istem času kot njegova po·
doba. Duhovna . povezava med obe·
ma stvaritvama je povsem jasna.
Verzi, ki so nastali ob resničnem
doživetju vojnih grozot, so se v
slikarjevih slutnjah preoblikovali v

~nad3l~jev31Ilje

.na 7. s.1lrarri)

likovno verzijo enake vsebine in kem pogovoru s prijateljem je te
teže.
krajine imenoval »sladke«. Toda
Slika spada oblikovno v svet na· naj se je njegov slikarski odnos do
še poimpresionistične likovne govo· krajine kasneje še in še spremi·
njal, nekje v bistvu pa le ni poza·
rice, kajti zgrajena je s sprošče
nimi potezami čopiča, predmeti so bil Pavlovčevega ustvarjanja krajinskega sveta, saj nekatere prvine
v bistvu le nakazani in gledalec jih
mora v mislih in nadrobnostih do· zasledimo še zelo pozno v Perko·
polnjevati. Zato pa je tudi vsebin· vem slikarstvu (prim. Notranjska
ska sugestivnost podobe toliko več vas, 1975). Te vztrajne likovne spomine pa si morda lahko razložimo
ja in tako odmevna.
Ob teh primerih Perkovega zgod- tudi z dejstvom, da sta bi bila oba
njega slikarstva bi si morda ustva· slikarja v odnosu do proble~ov sli·
rili podobo njegovih tedanjih IJ- ' karske osvetljave močno podobna.
Leto 1945 nam je prineslo težko
kovnih iskanj in najdenj. Vendar se
moramo zavedati, da gre le za pričakovano svobodo. Z zmago re·
»pars pro totou njegovega tedanje- volucije je povsod začelo kliti no·
ga dela, kajti slikarjeva volja, da vo življenje, ki je zahtevalo nove
odnose do sveta, ki so ga nenehno
bi se uveljavil, da bi občestvu po·
postavljala pred nas nova vpraša·
vedal tisto, kar mu je ležalo na
nja in rešitve na vseh življenjskih
srcu, ga je odločno gnala v dokaj
področjih . V kakšno širino se je
široko slikarsko udejstvovanje. že
pri nas razvilo likovno življenje,
leta 1940 je razstavljal s slikarjem
nam
povedo že samo dejstva usta·
H. Peče ričem v Mariboru, kasneje
novitve institucij upodab!jajoče
pa v Ljubljani. S seznama podob
umetnosti. V Ljubljani smo dobili
teh razstav lahko sklepamo, da se
je tedaj Perko posvetil predvsem državno Galerijo, novo Moderno galerijo, Akademijo za upodabljajočo
krajini in sicer prekmurskim moti·
vom, ki so verjetno zanimali sli· umetnost in šolo za umetno obrt.
Vzrastla so obširna naročila za
karja zaradi njihove starodobnosti
in oblikovne posebnosti - tako kot slikarske in kiparske stvaritve,
nas je v tistem času pritegnil svoj- vzniknili so novi naročniki, ustano·
ski melos pisatelja Miška Kranjca. vili so nagrade za najvišje umet·
Te zgodnje Perkove krajine, barvno nostne dosežke, številne knjige so
enotne, v zadržanih, rjavkastih to· klicaJe po ilustracijah, itd., itd.
Naš slikar, -ki je tenko začutil no·
nih, so v glavnem bile formalno odvisne od Franceta Pavlovca, kar je vi veter, se je v pošteni samokri·
bilo naposled razumljivo. Pavlovec, tiki odločil , da bo končal akadem·
ki se je tedaj razvil v našega naj- ski študij, katerega mu je poprej
onemogočila druga svetovna vojna.
boljšega in najbolj subtilnega kra·
jinarja, je magično vplival na naš Jeseni 1945 leta se je vpisal na
beograjsko Akademijo, kjer so mu
mlajši slikarski rod. Njegov likovni
jezik, značilen po ubranosti in za· priznali leto šolanja v Sofiji, tako
strtosti tonov, njegova posplošujo· da je lahko nadaljeval študij sli·
karstva v drugem letniku. Iz tega
ča povest o krajini mimo naravnih
nadrobnosti, način, kako je na pri· študijskega obdobja se nam ni
ohranilo ničesar bistveno novega,
mer z nekaterimi likovnimi akcenti
poudaril posamezne partije podob pač pa so nam na voljo slikarjev
(prim. upodabljanje dreves), so dnevnik in pa pisma, ki so za nje·
ustvarili likovno in vsebinsko kli- govo zorenje, za uspehe, pa tudi
mo, ki je nujno odmevala tudi v za njegove križe in težave, izredno
zanimivi.
Perkovem slikarstvu.
Kasneje naš slikar ni bil zado· (nadaljevanje monografije prihod·
voljen s temi rešitvami, kajti v ne· njič)
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Občina

(številka 135, leto XII, 29. december 1978)
DOBRO SMO GOSPODARILI, A LAHKO Bl SE BOLJE
Naše naložbe
Letos smo pričeli vlagati v razširitev ali posodobitev tehnologije in pogojev dela. že v začetku leta sta tapetništvo in pol·iuretan dobila nove
prostore v Podskrajniku. V Tovarni lesnih izdelkov Stari trg je stekla proizvodnja embalaže, v Tovar.ni pohištva Stari trg so zaključena vlaganja v
razširitev proizvodnih prostorov ln novih strojnih zmogljivosti, kar bo sicer
dokončno urejeno v začetku pr.i hodnjega leta, v Tovarni pohištva Cerknica
sta se pričel·i rekonstrukcija in razširitev površi·nske obdelave in strojne.
V Tovarni pohištva Jelka je bila že opravljena nabava strojne opreme ln
gradijo novo kotlovnico.
Razširili smo mrežo industr·ijskih prodajaln v Sarajevu in Bitoli.
Zaključili smo priprav.jalna dela in zaprli f.inančno konstrukcijo za rekonstrukcijo stare tovarne iv~rnih plošč v tovarno ognjevarnih mineralnih
plošč. Delno smo obnovil·i tudi vozni park .. .
OD ZASTAVLJENIH CILJEV- K DELU
letos se je z volitvami delegatskih skupšč~n vključilo v celoten skupmehanizem veliko več občanov kot prej. še vedno pa čutimo pomanjkljivosti, za odpravo katerih so pred vsemi sub-jektivnim! S·ilami še odgovorne naloge.
Za še bolj neposredno vključevanje vseh občanov je pomembna preobrazba temeljnih obl-i·k samoupravne političn e organiziranosti. Pri tem misbim
predvsem na krajevne skupnosti z vsemi organi rn organizacijami, zlasti pa
še krajevne in vaške organizao~je SZDL. Tudi v teh skupnostih in organi·
zacljah so bi le ali bodo volitve. Ob tej pr.Hožnosti pa bo treba rešiti še
druga vprašanja, ki se tičejo pr~hodnjega razvoja krajevne samouprave.
ščinski

PRODAJA KLJUB TEžAVAM USPEšNA
Prodaja pohištva je bila dokaj ugodna predvsem v drugem polletju, tako
da so zaloge v glavnem na ustrezni in normalni ravni. Tudi kar zadeva
prodajo polfinalnih proizvodov, je stanje v glavnem ustrezno. Nekoliko več
. težav je z oskrbo tržišča z iver.n imi ploščami, kjer je povpraševanje večje
od proizvodnih možnosti tovarne. Nekoli•ko je temu krivo tudi občasno pomanjkanje lepi l in nekaterih drugih repromaterialov. Tudi vprašanje cen
oziroma eko nomičnos ti proizvodnje ivernih plošč ·se vse preveč zavlačuje,
saj spravlja kolektiv teh tovarn v zelo težak gospodarski položaj.
V izvozu pohištva, predvsem pa žaganega lesa in plošč, ne bomo v ce- loti uspeU izpolniti zastavljenih planskih nalog.
.
IN šE ENKRAT O ORGANIZIRANOSTI
15. novembra je delavski svet sestavljene organizacije posredoval v
javno razpravo oistopis osnutka samoupravega sporazuma o združevanju
v SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovii'Ja.
Predvideno je, da naj bi po novem opravljali vrsto zadev kot skupne
posle v skupnih službah sestavljene organizacije. Taki posfi naj bi bili
plansko-analitska dela z evidenco in s statisti'kQ, nekatera dela finan čne
ter tehnološko-razvojne dejavnosti , strateški marketing, organiziranje poslovanja, nekatere pravne zadeve, dela skupnega kreditnega ln bančnega
poslovanja, dela skupne elektronske obdelave podatkov ter skupnega preIzkušanja in zagotavljanja kakovosti izdelkov ln storitev združenih delovnih
organizacij.
Gl avna novost pa je nedvomno v tem, da po osnuttku preide celotna
prodaja do leta 1983 v delovno organizacijo Slovenijales - trgovina. Enako
velja tud i za prodajalne in zunanjetrgovinsko poslovanje. S tem naj bi dosegli popolno delitev dela med proizvodnjo in trgovino.

,,

Priznanje, ki nas obvezuje ...
(madaJjevanje s 6. strani)
skupnosti borcev Notranj.sJcega odreda iskreno zahvaljujem
za trud in dosežene uspehe ter
vam želim še vel:iiko uspehov
pri učenju ·i n gojenju ter ohranjanju tradicij NOB.
-

Partlizanska enota Notranjski odred je s presledki operat ivno delovala od a~priola 1942
do maja 1945 na vsem območ
ju Notranjske, Kočevske in
Prezidrunskega.
Slovem.slkemu
narodu je da:la 26 narodnih h eroje'\·, 14 generalov in velltko
število višj ih oficirjev ter vrsto
sposobnih političnih voditeljev
in gospodans.tvenikav.
Drage uče.ruke in učenci, zaradi vseh teh zgodov.iDJSiko utemelje:rui.h dej,stev hodite stkoZ>i
ž,ivljenje pOID.osno in zrawtano,
z dvignjeno glavo.
Trdno sem pre.pPiča<n, d a vaša jutrišnja borba za ohranjanje naše n acionalne svobode in
suverenosti ne bo s puško v

roki, temveč bo v trdem delu . ..
Kje:nkoli vas bodo vodila pota nv:ljenja, rukoli ne pozabite
na svojo Osnovno ša:1o Not\ranjslki odred ...«
Za priznanje se je v imenu
šolS>ke sk;upnosti zahvalli.la ravnateljica Mari.ja Lavrenčič.
Po proolavi smo si o~edali
razstavo slikov.nega gradiva o
delovanju Notranjskega odreda. Slike, ki bodo odslej stalno rarzstavljeme na šolskem
hodn~lw. so nam podarili borci. Tudi za to smo j1im neizmerno hvaležni
Potem so se borci z delavci
šole zapletli v prijeten pogovor, ki ga je večkrat prelcinila
narodna ali .pa partizan~a pesem. Tovariško srečanje j e do•seglo svoj vrh, ko je France
Popit prišel s ce.uknillimi pr·
voborci pozdravit naše goste.
Manca Nared, 8. b
OS Notranjski odred
·
Cerknica

družbenopolitična

je kot temeljna
skupnost odgovorna za skladen družbenoekonomski in socialni razvoj, zato j~
pomembno, da v tem trenutku, ko se srečujemo z zaostrovanjem socialnih in materialnih problemov, te probleme in nji·
hovo reševanje tudi jasno opredelimo.
Socialna politika v razmerah gospodarske stabilizacije vse
bolj terja uresničevanje njenega temeljnega načela, namreč, da
so delo in delovni uspehi temeljno merilo za zadovoljevanje
tako osebnih kot tudi skupnih potreb - da si vsakdo predvsem z lastnim delom zagotavlja socialno varnost.

Kljub padanju življenjskega
standarda delovni kolektivi ne
opažajo nič manjšega števila
delavcev na letovanju v primerjavi s preteklimi leti. Na
to so vsekakor vplivale lastne
počitniške zmogljivosti, kjer je
moč letovati ceneje, pa tudi
možnost odplačila v več obrekih. Velika večina delavcev pa
še vedno zamenja letni dopust za kmečka opravila.
V večjih kolektivih nudijo
sindikalne organizacije delavcem pomoč pri nabavi ozimnice. Kupijo jo lahk·o po nižji
ceni in odplačajo v več obrokih.
Za delavce, ki zaidejo v težak gmotni položaj, so v okviru sindikata sicer zagotovljena minimalna sredstva, vendar
se takš-na enkratna denaPna
pomoč dodeljuje le v zares
najnujnejših primerih. Večina
delovnih kolektivov navaja, da
Socialne nestrpnosti kljub hitremu padanju življenjskega stan- do sedaj še ni bilo zaznati povečanih potreb ali povprašedarda, ni zaznati.
vanja po takšni pomoči, da pa
se prav tej obliki pomoči naOrganizacije združenega deZagotavljanje socialne varmenja premalo pozornosti.
nosti z lastnim delom pa se- la do konca leta niso napoveKljub hitremu padanju živveda zahteva gospodarsko čim dale zmanjšanja osebnih do- ljenjskeg standarda, ko niti
bolj zdrave in stabilne razme- hodkov, pa tudi omembe vred- · povprečni osebni dohodek ne
re. Ker sedanje gospodarske nih povečanj ne.
zagotavlja več socialne varnorazmere niso takšne, prihaja
Družbena prehrana, ki po- sti, ni zaznati socialne nestrpdo tega, da si številni delavci s taja v zadnjem času vse bolj
nosti, kar je moč pojasniti z
tudi z dobrim delom le s te- pomemben dejavnilk pri drudejstvom, da se velika večina
žavo zagotavljajo socialno var- žinskih proračunih, je organi- delavcev, zapos[en.i h v cenlminost ali si je celo ne morejo.
zirana domala v vseh organiza- škem gospodarstvu in negocijah združenega dela. Delavci spodarstvu, ukvarja s popolOSEBNI PREJEMKI IN
prispevajo k ceni obroka mi- danskim delom (vrtičkarstvo,
SOCIALNI POLOžAJ
nimalna sredstva, na Brestu kmetovanje, opravljanje popolPREBIVALSTVA
celo samo 80 din. Omeniti ve- danske obrti . . .) in si s tem
V občini Cerknica je v pr- lja opredelitev delovnih kolek- ustvarja dodatni vir dohodka.
Delavcev, ki boi i'llpdhnjeval.i
vem polletju letos osebni do- tivov, da bodo kljub napovedani
veliki
podražitvi
osnovpogoje
za upokojitev, pa so še
hodek na zaposlenega v gospodarstvu znašal 431.916 din (v nih živil ohranili kakovost v delovnem razmerju v delovSR Sloveniji 479.971), ·v nego- obrokov na enaki ravni kot nih kolektivih naše občine, ni.
V Kovinoplastiki in na Brespodarstvu pa 553.632 din, ali doslej.
stu
namenjajo v zadnjem času
za 145 odstotkov oziroma za
Nadvse zaskrbljujoče pa po159 odstotkov več kot v lan- staja dejstvo, da se je od po- precej pozornosti invalids kim
skem prvem polletju.
lovice vseh učencev v osnov- in predčasnim upokojitvam.
Glede na rast cen življenj- nih šolah, ki so do letošnjega Tako so v Kovinoplastiki letos
skih stroškov je r ealni osebni šolskega leta kosili v šoli, šte- namenili denarno nadomestilo
dohodek na zaposlenega v tem vilo skrčilo na vsega 12 od- k zmanjšani pokojnins ki osnoobdobju za 10,3 odstotka nižji stotkov. Poudariti je treba, da vi, ki je posledica starostne in
kot v preteklem letu.
so učenci predmetne stopnje predčasne upokojitve. RezultaPo podatkih Službe družbe- vključno s prihajanjem in od- ti u vedbe nadomestila so že
nega knjigovodstva j e bilo v hajanjem odsotni od doma vidni, saj se je do septembra
organizacijah združenega dela, tudi po več lkot sedem ur, ter upokojilo že 32 delavcev.
ki so poslovale z izgubo, za- da jih v šolo pride večina celo
Na Brestu beležijo tudi viposlenih 1168 delavcev, kar po- brez zajtrka. Trenutno znaša ške delovne sile. Brest ima
meni okrog 22 odstotkov vseh cena kosila v šoli za nižjo veliko število invalidnih pa
zaposlenih delavcev v združe- stopnjo 3.500 din, za višjo 4.000 tudi delovno iztrošenih in ostanem delu. Osebni dohodki teh
d!im, za malico pa 1.000 din.
(nadaljevanje na 8. srtram~)
delavcev so bili za 21,3 od stotka nižji od povprečnih oseb•
nih dohodkov v gospodarstvu
v občini.
Realno zmanjšanje povpreč
nih osebnih dohodkov ima pomemben vpliv na poslabšanje
socialno ekonomskega položaja delavcev. Po oceni, ki temelji na posredovanih podatkih, j e avgusta letos prejemalo osebne dohodke do višine
zajamčenega osebnega dohodka minimalno število zaposlenih (36 Brestovih delavcev in
10 delavcev v negospodarskih
organizacijah). V večini primerov je vzrok bolni~ki stalež in nedoseganje norm delavcev - začetnikov, v negospodarstvu pa interventni zakon o omejevanju osebnih do- Prispevek o biodisu, objavljen v prejšnji številki, dopolnjujem o
s fotografijo - krompirjevi podtaknjenci v mrežniku.
hodkov.
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vili bodo nove teme: orientiring, velik poudarek bo na ekologiji. Skratika, zelo zanimivo
živeti v naravi, jo izkoriščati, bo. Vsak udeleženec se bo vsak
a ne tmičevati in onesnaževati, večer od1oči:l, kaj bo naslednji
preživeti v njej. Dovzetni pa dan delal, izbiral pa bo lahko
moramo bitU. za vse nove ideje, med mnogimi. različnimi vseželje; dati prostor novim vzgoj- binami. Tudi iz našega odreda
nim metodam, novim vsebi- bo na zlet odpotovalo okrog
nam, kj zam.imajo mlade. Pro· 20 t abornikov, kar naj .pomeni
gram mora biti tak, da bo nagrado za -preteklo delo in
vsa:k našel v njem nekaj zase, vzpodbudo za naprej.
O vsem tem, ·k ar sem piscrla
da bo pomeillil za vsaikega mladega Oloveka izziv, ki ga bo pri- že v uvodu, je bilo govora tudi
tegni:! ·in da bo r~iš<ljal o na posvetu načelnikov in stare·
njem. P::ra<v v tej smePi poteka šin ter na zvem1em seminarju
delo programskih .kol.llisi.j pri ZTJ v Postojlllli. Iz odreda smo
ZTS. S tem geslom bo potekal bili v Postojllli trije. O trenut·
tudi 10. zlet zveze taborniikov nem poLožaju v SloveniJi 1n JuSlovenije, ki ho od l. do 10. goslaviji nam je govoril Milan
juHja 1989 v Medvodah. Orga- Kučan, seznanili smo se z aknizatorjli - šiše!Il:Ski. taborniki, cijo popisa o.dlagallišč z nasloso si zastavi:N. zelo visoke na- vom Ekološka iz'VJ.clnica, pogovarjali pa smo se tudli o delu
črte. Predvsem pa žald.jo predstaW.ti udeležencem v.se, kar se odredov v Sloveniji in akcijah
dogaja med taborniki v SLove- v prihodnjem letu.
niji. Velik poudarek bo na vseKaj pa smo v Cer:k!ni.ci ponubmah, ki zadnje čase niso več dili našiun tabornikom?!
Ob koncu novembra je v Letako razvite - kamor sodlijo
predv:sem žlivljenje v naravi, skovi dolini potekal trodnevni
pionirstvo ... Udeleženci se bo· or.i.entacij,ski tečaj, namenjen
do lahko udej.stvova.lri. tudi v predvsem vodnli:kom in TT·jevnetabo.rmdških disciplinah, kot cem. V zasneženi dolini pod
je alpinizem. Veliko bo tudi Snežni:k:om se je zbralo 27 te.m etov, srečanj, športnih in ta- čajnikov m. 6 klubovcev, ki so
bornliških tekmovanj . Predsta- pomagali pni imedbi tečaja.
Vodja tečaja sta bila oba Matjaža: Harmel je vodtl začetni
ke, Mlinar pa je ~popolmJjeval
znanje tistlih, ki že obv:J.adajo
osnovne pojme orientacije. Ob
nica opravljalo 117 delavcev večer.i.h smo si ogledovali diapozitive, ki sta jih prikazovala
in 15 upokojencev.
Janez Zakrajšek in Manki. Valterju se moramo zahvaliti, da
SOCIALNI PREJEMKI
nismo os tald. lačni. Ob kOtncu
PREBIVALSTVA
tečaja je »nadaljev.alni<< vod
Tistim delavcem in obča pdpra'VIi.I tudi enostaven pohod
nom, ki jim dohodek ne zago- za začetmike. Ker pravtimo, da
tavlja minimalne socialne var- ·Se tabmnilki v go2idu ne izgubinosti, pomenijo socialni pre- mo, smo prav s tem tečajem
jemki pomembno dopolnilo k to tudi želeli potrditi.
Zadnj.i. mesec v tem letu pa
družinskemu proračunu, marsikomu pa tudi edini dohodek. smo začeli s »TednO'ID fulma<< .
V Sloveniji imamo politiko Ob popoldnevih so si lahk<;> nadodeljevanja socialnovarstve- ši Olanti in tudi drugi ~ledali
nih pomoči oblikov:ano v Sa- najnovejše m.Lme in risanke v
moupravnem sporazumu o našem sldadišču. Za to prireditev je bilo zanri.manje zelo veuresničevanju socialnovarstvenih pravic, Ud so ga sprejele l<iiko.
tudi naše občinske interesne
V decembr.u so potekala tuskupnosti, ki imajo v svojih di dela okrog koče v Leskovi
programih zagotavljanje ene dol.inli, saj jo j e treba pr~pr av~
ali več oblik socialnovarstve- ti za novoletno praznovanje in
nih pomoči.
zimovanje ... Do konca leta pa

Taborniške novtce
živimo v času, ko se naša država otepa težke družbenoekonomske krize. Sprašujemo se,
kakšni ekonomski temelji so
potrebni za boljše gospodarjenje, ki bi lahko sledilo hitremu
razvoju, kakšna naj bo ustava,
ki nam bi zagotavljala razvoj
sodobnejše družbe in bi lahko
konkurirala sodobnim evropskim družbam.
Ne vemo, kako motivirati že
otopele ljudi, polne nezaupanja in strahu pred novi·m i zakoni, podražitvami .... In nenazadnje, pozabljamo na vzgojo
m. izobraževanje mladih ljudi,
kajti le samostojni, misleči in
z znanjem podkovani ljudje
bodo lahko kos vsem družbenim nalogam. Del te naloge
prevzema tudi taborniŠik.a organizacija. Seveda se tudi v taborništvu trudimo slediti velikemu znanstvenemu, kuHuxnemu in sociailin.emu razvoju v
svetu. V skiladu s tem moramo
vedno znova popravLjati zasta·
revajoče programe. Ne smemo
pozabiti temeljnih načel taborništva, kot so: izoblikovati ·vsestransko razvitega in misleče
ga človeka, ga naučiti deJati in

DeloJn socialna varnost
~or· · .

(nadaljevanje s 7·. s,trarn)
relih delavcev, zato poteka za
invalidske upokojitve posebna akcija, za predčasne upo·
kojitve pa se nudi pomoč pri
dokupu manjkajočih let. Pri
tem bo v nekaterih primerih
delavcem kot pomoč pri dokupu let predčasno izplačana
odpravnina. Za mlajše delavce
invalide .ali delavce z zmanjšano delovno sposobnostjo
pripravlja Brest poseben prilagojen program.
Pogodbeno in nadurno delo
ostaja v vseh organizacijah
združenega dela kot dejstvo,
ki se mu ni moč izogniti. Po
večini ga pogojujejo zahtevnejša dela (veterinar, zdravnik,
s trokovnjaki v industriji ...)
in opredelj eni roki v proizvodnji. V letu 1987 j e pogodbeno
in na durno delo v občini Cerk-

bo »priplavala« tudi naša Sču
ka, v kateri b:odo vse informa·
dje o delu v našem odxedu. V
njej bo tudi novoletn·o presenečenje intervju z županom
Tonetom U.rbasom.
Novoletno rajanje bo ... Vsaka četa si bo pmprarvila zabavo
po svoje. Veli:k:o bo iger, šaljivih tekmovanj, pa tudi ples.
Na čaj in piškote tudi ne bo·
mo pozabili. Klubovci bodo no·
vo leto preŽii:'Veli po tra·diciji
v Lesko'VIi. dolini - videti je,
da je tam še mansikaj zanimivega, saj vedno radi zahajajo
tja.
Pa po Novem letu . . . Prv.i
mesec bo spet v znamenju izo.
braževanja.
Tokrat bomo v Leskovi dolini pdpravlili tečaj za nove vod'l'lrilke TT in Mč . P:nip.rarviti žeLimo čimveč vodm.ilkov, sposobnih za vodenje vodov, kajti
vedno nam j,ih p:ri:manjkuje.
Tečaj bo potekal od 20. do 26.
januarja 1989. Vabljeni so vsi
tisti, ki jih veseli delo z mladino (pogoj je, da tečajrrik obi-

·s kuje vsaj 7. razred). Poizkuša1i jim bomo predstavliti kar
največ različnih vsebdn od ,
organizaci~e m. zgodovine taborniške organizacije, do o'blik
in metod dela, načrtovanja, od·
nosov v skupinah, organizacije
sestankov, izlletOIV. . . Ob koncu tečaja bo tudi izpit, s katerim bomo prevedli Zlllanje naših vodnikov, kiaj!ti zavedati se
moramo, da nosijo zelo veliko
odgovornost pri svojem delu
in mor-ajo zato svoje delo tudi
obvladam. Za najmlajše pa bo·
do v januarju organizlirane igre
na snegu, če ga bo seveda dovolj.
Veliko je že narejenega, veliko dela nas še Ča!ka. Toda ob
korncu leta se bomo poveselili
in si zažaleli srečno novo leto
1989. Tudi vsem delavcem ko·
lekitiva Brest želimo taborniki
OJS velik!o delovnih uspehov v
pi1ihajajočem
letu. Skratka:
SRECNO NOVO LETO 1989
vsem občanom občine Ce.nk,nica!
A. Žlnidaršič

.

Kegljaške novtce
USPEH DVOJICE BRESTA
NA GROMOVEM
MEMORIJALU
Keg}jaŠiki klub Brest je U:>·
pešno orgallli.zliral že 22. GROMOV MEMORIJAL na katerem
je nastopilo 54 dvojih .iz vse
Slovenilje. Prvič v zgodrovilni tega tekmovanja je zmaga,la domača dvojka.
REZULTATI: .
l. Brest
1936 kegljev
(Zailožnik 976, Urbas 960)

2. T.riglarv Kranj 1912 :kegljev
(Benedik 980, Semrl 932)
3. Grac!J~s Ljub. 1871 tkegljev
(Zdešar 930, lNaoič 941)

. . . TER EKIPE NA
TURNIRJU V DELNICAH
Moška ekipa KK Brest je w:p ešno nastopi;l a na turnirju ··
Delnicah o bdnevu JLA.
REZULTATI:
l. Brest
6841 .k.egLj ev
2. Delnlice
6776 kegljev
3. Mladost
6670 keg;ljev

Rešitev nagradne križanke
SOCIALIZEM - ZAMET PRAZNIK - REPUBLIKE RARITETA - VITRIH - ETOS - KARATE - PE - JAL
- ZSA - MAJOR - ARTIST
- ERITREJA - JASNA - A·
NALI - NS - EDEM - NENAD - ANTAR - NASOL OLUPEK - BAR - TOG NJ - TAI - LIV - VAR VINO POVERJENišTVO
- EK - EVI - EPISKOP čRTE OVIRA - ANO MONETA - NEW- REMIGRADIS - Riž - BN - Rl
- TA EPIKA - TRI - IJ SOJA - EKRAN - RIBNIK
- NIKAJA - KRMAR - RAl
- DRZNOST- CIK- MANITOBA- PAVLIHA- TIRATO- KRASITEV- MASKA
-NE - KIRN-RAZ - AIR
- JIMA - AG - RJ - ROA

BRESTOV OBZORNIK - informati vno glasilo delavcev delovne organizacije BREST Cerknica, n. sol. o.

- ATOS - TRN -MA- OL
- KAVES - SCILA - GOST
- RABE - ACO - EVIDEN·
CE - OBLOK - ELAN - OR
- TIN - DA - ITA - GOORA - REK - PRISOJE - O
-ATI - POSTOPATI - KA·
PO - DOLAC - NITI - ROVENTA - AZI - ROžNIK ILOVNIK - TOR - LRK RETARICA - JIM - ALAN
- ETIMOLOG - NAVOR ARI- LALA- HRVATSKA
- ITALA.
IZID NAGRADNEGA
žREBANJA

Do 15. decembra je v u :-ed·
ništvo prispelo 213 rešitev no· ,
vembrske nagradne kr ižanke.
Komisija je izžrebala 5 srečnih
nagrajencev:
-

50.000 din prejme
Jože Braniselj, Tozd Pohišt·
vo, 61380 Cerknica

-

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

-

po 10.000 prejmejo:
Romana Janežič, Cesta 4.
maja 36, 61380 Cerknica
Irena J adrič, Kamna Gorica
34, 61380 Cerkrrlca
Matej Mramor, Casermano·
va 3, 61380 Cerknica.
·

Izhaja na dva meseca v nakladi 2.800 Iz•
vodov.
Glavni ln odgovorni urednik: Vanda LAVRIC.
Uredniš ki odbor: Miran PETAN, Franc GOR·
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Jože KO·
ROšEC, Zdravko ZABUKOVEC, Vlil FRIM ,
AndreJ VIVOD, Hedvlka MELE, Hermina
MALIS, Jožica šKERU, Franc MELE, Anton
OBREZA.
Foto: Jože $KERU.
Odbor •• obve~čanJe Je lzvriillnl organ de·
lavskega sveta delovne organizaciJe. Pred·
sednik od~ora: VliJ FRIM.
Tiska ~e leznl§ka tiskarna v LJubljani.
Glasilo sodi med proizvoda Iz 7. točke
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav·
čen:u proizvodov ln 5torltev od prometa
proizvodov {mnenje sekretariata za lnfor·
mlranJe Izvršnega svata SR SloveniJa iit.
421-1/72 • dna 24. oktobra t974).

1

Izžrebanim reševalcem iskre·
ho čestitamo. Denarne nagrade
lahko dvignejo v blagajni Sku·
pnih dejavnosti.

