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lasilo delovne sku

Caka nas velika samoupravna nalog·a
PRED USTANAVUANJEM TEMEUNIH ORGANIZACIJ
ZDRU1:ENEGA DELA NA BRESTU
Ze v letu 1971 je centralni de- (ali jib bodo) v marsikaterem
lav5ki svet imenoval po5ebno ko- drugem podjetju.
mi5ijo, katere naloge je proucePovedano pa ne pomeni, da je
vanje ustavnih dopolnil in z nji- delo koncano. Ali drugace: delo
mi zvezne zakonodaje. Komisija pri urejanju razmerij v podjetju
je bila imenovana zato, da bi ni nikdar koncano. To lahko opaopozarjala na 5premembe v na- zi vsak posameznik, najbolj pa se
sl!h druibenih in gospodarskih zavedajo tega clani delavskih
ukrepih in bila nato pobudnik svetov.
potrebnih ukrepov na BRESTU.
Komisija (imenujemo · jo na
Na pretekli seji centralnega de- kratko komisija za TOZD). se zalav5kega 5veta 50 bili v koinisijo veda, da ni ona tista, ki bo v podimenovani trije novi clani, ker so
jetju dolocila, koliko in katere
prejsnji odsli iz podjetja. Komi- TOZD bodo v prihodnje. Njena
sija se je sestala takoj po seji in poglavitna naloga je izdel~ti in
ugotovila, da je doslej opravljeno poskrbeti za izvedbo programa,
pomembno delo - s sprejemom po katerem naj se zdaj tudi forBRESTOVEGA sporazuma s po- malno odloci, koliko je v podjetdrocja ugotavijanja in delitve do- ju enot, ki pomenijo »delovno cehodka in osebnih dohodkov' s ce- loto, v kateri se uspeh skupnega
mer 50 se na BRESTU uzakonill
dela delavcev lahko potrdi kot
precej novi odnosi
vrednost na trgu ali delovni organizaciji in je lahko na tej podSmisel temeljnih organizacij
zdruienega dela za BREST prav- lagi samostojno izraien«.
zaprav ni nekaj neznanega. Novo
Komisija bo predlagala ceoin verjetno malo prevec uceno . tralnemu delavskemu 5vetu, naj
je le ime. Proces decentralizacije bi program obsegal stiri poglasam pa se je price! ze v letu J.96S, vitne faze:
ko so se oblikovale poslovne eno1. Seznanjanje clanov delovne
te z razmeroma veliko mero sa- skupnosti z novostmi, ki jih v namostojnosti. Le-ta je nato iz leta sa razmerja vnasajo ustavna dov leto narascala, da bi dosegla polnila (predavanja, razgovori,
doslej najvisjo tocko prav 5 5kle- clanki v lastnem casopi5u).
nitvijo omenjenega sporazuma.
(To delo je v mnogocem ze
Da je bila odlocitev leta 1965 pra- opravljeno).
vilna, 5koraj bi rekli daljnovidna,
2. Dolocitev
organizacijske
nam potrjuje razvojna smer celotne jugoslovan5ke 5kupnosti. strukture, to je TOZD v podjetju.
3. Sprejem sporazumov (v
Morda ne bo prevec drzna trditev, da na BRESTU zahteve smislu splosnih aktov) oziroma
u stavnih dopolnil niso povzrocile prilagoditev ze veljavnega novim
iivljenj5kih pretresov, kot so jib razmerjem.

4. Sprejem statuta kot procesualnega akta za urejanje razmerij med TOZD v podjetju.
Delo bo zhtevalo seveda precejsnjega napora in skoraj lahko
recemo - potrpezljivosti, saj bo
moralo potekati v vseh poslovnih enotah, od katerih V5aka lahko rece svoj »ne«. Zato bo predlog komisije za TOZD predstavljal predvsem z ekonomsko·50·
cioloskih stalisc analizirano mnenje. Teza odlocitve bo seveda
padla na vse. Do ste:vila TOZD
oziroma do njihovega obsega naj
bi po mnenju komisije .priSli z
glasovanjem. Ce zc ne v obliki
referenduma, pa vsaj z »navadnim« glasovanjem, kjer bo vsc:tk
clan delovne skupnosti BRESTA
izrekel svojo podporo predlogu,
ki bo pripravljen po .tem~ljiti
predhodni javni razpravi, ali pa
bo predlog zavrnil.
Vsem seveda ne bo ustrezeno.
Ne smemo pozabiti, da sta si volja posameznika in volja skupine
pri vecinskem odloeanju mnogokrat v velikem navzkriZju. Prav
zaradi tega proucevalci cloveske
druibe postavljajo v odspredje
svojo trditev, da druZbeno organizirane skupine niso vsota posameznikov, ampak je to en osebek, nov, ki iina povsem svoje
znacilnosti.
Res pa je, .da do »kolektivnega
glasu« pridemo z glasovanjem
vseh posameznikov. Od njega ozi·
roma od stevila njih z:wisi, kaksna bo odlocitev. Odlocitev pa bo
primerna ali neprimema, zrela
ali nezrela, pravicna ali nepravicna . . . Gotovo je v tako zastavljenem sistemu odlocanja kot ga
~
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imamo oziroma se b.olje, kot se
nam obeta, dolznost vsakega; ki
sodi, da je neltaj neprimemo, nezrelo ali krivicno, aa pokaie na
take pojave in si prizadeva spremeniti odlocitve o njih. Zato tudi
ne zadostuje, da so stvari pravilno urejene, mnogi pa sodijo
drugace. Morda 'bi se njihovo
mnenje spremenilo, ce bi jih poducili ali jim pojasnill, zaka.t tako.
Tu imata veliko vlogo informira·
nja in izobraievanja. Ali z dtugimi ' besedami: »tema se preganja
z Iucjo, ne s palico«.
GOtovo se bomo pri novem nacinu odlocanja 'mnogokrat srecali
z neljubimi odlocitvami. Nadvse
pomembno bo na · primer vprasanje, kako pri decentralizaciji
dohodka doseci potrebno koncentracijo 5redstev in podobno. Go-

tovo bo potrebno · obrazloziti in
utemeljiti vsem odlocujocim, da
brez zdruZevanja sredstev ·ni sodobnega gospodarjenja.
Naloga komisije, strokovnih
sluib in ne nazadnje vseh clanov
delovne skupnosti bo precejsnja.
Potre,bno bo poiskati oblike samoupravnega zdruZevanja, dolociti, katere zadeve se ur~jajo
skupno, katere po enotah, reSiti
vprasanje notranje arbitraze in
tako naprej. Poglavitno je, da pri
iskanju >>mehanizma« za koncentracijo sredstev ne bomo pozabili, da ni dohodka, ki bi bil izven
temeljn~li •organizacij zdruzenega dela in da mora jo clani delovne skupnosti, zaposleni v posamezni TOZD, ostati v' stiku s ·svojim dohodkom, ki ga zdruiujejo.
·
Z. Zabukovec

Prihodnje ilaloge
komunistov

cinski svet kom~stov n~tra_nj
sko-kraskega obn:10cja j~ potrdil
:qeposredne nalog~ in aktivnost
komunistov v priltodnjem: obdob·
ju. Naloge zajemajo prevsem, ka·
Komunisti v nasi obcini so ob ko ucinkoviteje 'uveljaviti ustavpismu tovarisa Tita in lzvrsnega na dopolnila, ~,U"esniciti sklepe 3.
biroja razprave takoj naslonili na seje konference ZKS o soci_alnem
na ugotovitve ocene gospodarske- .razlikovanju, cim dosledneje 1,1\iega in politicnega stanja v obcini. ljaviti naloge y zvezi z g~spo~r
Te ocene so plod vecmesecnega
sko reformo in integraciJO zladela in oprede!ujejo vse bistvene sti v gozdarstvu in 'Iesrli ipdu.Stri·
probleme nadaljnjega raz:voja go- ji ter v gostinstw, turizQ.lu. in
spodarstva in samoupravnih od- _trgovini. ·
..
·
nosov. Obcinski komite ZKS je
Zelo kriticen je bil dosedanji
oceno posredoval vsem osnovnim
odnos med gospodarstvom· in lesorganizacijam ZK, skupscini ob- no industrijo. Zaradi nerazvitega
cine, vsem druzbeno politicnim s amoupravljanja v gozdnem goorganizacijam kakor tudi komisispodarstvu je v posl~v!)nju . vejam pri obcinski konferenci ZK liko tehnokratizma, pa tudi mariiter obcinskemu komiteju. ,Vsi -ti _puliranja z delovnimi lj~dmi pod
so dolZni dopolniti. svoje progra- krinko samoupravljanja. To 'je
me deJa tako, da se bodo naloge, .bilo zlasti ocitno ob v'olitvah diki izvirajo · iz ~isma ter ocene rektorja. Le odkrit spopad nadruibeno politicnih razmer v ob~rednih sil v delovni skupnosti
cini tudi uresnicile.
lahko spremeni nemogoce odnoVse osnovne organizacije so
5e in odstraniti tiste, ki. nimajo
koncale z razpravami in sprejele moralno politicnih kvalitet in ki
se upirajo uveljavl,ianju ustavnih
tudi dopolnjene programe dela.
dopolnil. Komunisti morajo stvaPrav tako je tudi obcinska konferenca na zadnji seji sprejela do- ri speljati do konca.
polnjen program dela komisij.
Na podrocju turizma, gostinNa zadnji sejj obcinskega komistva in trgovine bi bilo prav tako
teja ZK so zlasti poudarili odgo- . potrebno vecje sodelovanj~ oticin
vomost komunistov, ·ki dehijt;jo in podjetij. Sedaj ·prog11amira
v SZDL, sindikat u, zvezi mladine,
vsaka obcina zase. 'Nekatere or obcinski skupscini, interesnih ·g anizacije pa se . z~pirajo vase.
skupnostih in drustvih. Sestali so Komwli.sti v 'trgovirii in "go~tin
se ze komunisti iz · vo'dstev teh s fvu morajo ·upostevati sklepe, ki
organizacij v zelji in zaradi za- jih· je obcinska konfer enca ZKS
hteve, da ugotovijo aktivnost koobcine Cerknica sprejela . oktobmunistov v teh organizacijah in ·. ra 1970, ko je· obravnavala proto ne le zaradi snovanja naeelnih blematiko · gostinsko-turisHcliega
stalisc, soglasanja s sklepi, tern- razvoja ·v obctni Cerkxil~a.
vee zaradi ravnanja komunistov
Glede uveljavljanja ustavriih
ob sklepih. lzvrsilni organi v ob- dopolnil pa ugotavljamo, da delo
cinskih konferencah SZDL in sin- zelo pocasi poteka, da je tx:eba
dikatih, so ze sprejeli dopolnje- . pri zaceti akciji glede u s tanavljane programe, v naslednjih dneh
uja TOZD vztrajati in vzbuditi
bodo to storile tudi druge dr.uZ- - spodbudo pri komunistih,- v sinbeno politicne organizacije in obdikatu in v vodstvu znotraj decinska skyp,scina . · Tudi me.do~Konec na. 2. strani
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BRESTOV OBZOR"IK

Devet mesecev uspeSnega
gospodarjenja
PROIZVODNJA VISJA ZA 50'/o, PRODAJA ZA 24 °/o IN IZVOZ ZA
ZA 18 Dfo
OSEMNI DOHODKI NA ZAPOSLENEGA ZNASAJO NA MESEC POPRECNO 1.794. UGODNI POKAZZATELJI PRODUKTIVNOSTI, REN·
TABILNOSTI IN EKONOMICNOSTI
STOPNJA DOBICKA SE JE GLEDE NA LANSKOLETNO OBDOJJJE
POTROJILA
- .
Pogojl gospodarjenja leto§njega leta so predvsem povezani s
pogojl splome druibene stabili·
zacije naodnega gospodarstva in
zamrznjenih cen. Ni na§ namen
v tem sestavku pisati o zunanjih
pogojih gospodarjenja, ker so ti
veljali tudi za ostala podjetja. zelimo predvsem opisati osnovne
kazalce dosemega poslovnega rezultata Bresta v prvih devetlb
mesecib letos glede na lansko
leto in letni plan.
Ker je proizvdonja lzbodi§ce
rezultata, zacnimo z opisom te
poslovne kategorije.ze uvodoma
smo omenili, da je leto§nji obseg
proizvodnje za 50 °/ovi§ji od dose§enega obsega v enakem obdobju
Ianskega leta. Glede na letni plan
pa je dosefeni obseg dinamike
za 9 Ofo nad normalno dinamiko
doseganja letnega plana. V
prvih devetib mesecib smo dosegli za 202.640 tisoc dinarjev proizvodnje, tako da pricakujemo
krepko preseganje postavljenega
letnega plana proizvodnje. Zlasti
je vellk porast proizvodnje fur.
riranega pohlstva. Takoj moramo
omenitl, da je temu vzrok sprememba asortimenta proizvodnje
in uvedba sestavljlvega pohlstva
BARBARA, ld kombiniran s prolzvodnjo glasbenih omarlc daje
zelo ugodne serlje prolzvodnje.
Prav tako je na ugoden rezultat
proizvodnje vplivalo poveeanje
storllnosti delovne §Ue In aktiviranje kapacitet predbodnih lnve·
sticijskih vlaganj.
·
T';'di proizvodnja masivnega
pohistva napreduje z normalno
dinamiko, kl je zastavljena z letDim planom. Pri proizvodnji tovrstnega pohiStva nastaja predvsem vpra§anje zagotovitve ust·
rezne surovine bukovega iaganega lesa potrebne vlainosti. Tega
ne smemo prezreti zlasti, ee upo§tevamo lzredno konjukturo bukovega zaganega lesa na italljanskem tril§cu.
Zofitev asortimenta prolzvodnje tapetni§kih izdelkov In tem
povecanje serij proizvodnje je
omogocllo tudi povecanje tovrstne proizvodnje.
Zlasti je ugodno potekala prodaja stolov K-33 saj je povpra§evanje presegalo obseg ponudbe skozi celo devetmesecno obdobje.
Proizvodnja kuhlnje je presegla lanskoletni obseg prolzvodnje
za .77 Ofo. Ukinitev proizvodnje
kuhinje VEGA 55 je pripomogla
poveeanju proizvodnje, ker so se
povecale serije proizvodnje kuhi.nje VEGA 60.
Proizvodnja primarnih izdelkov je potekala v skladu s po-

s

trebniml dobavljenimi surovinami.
Karakteristicno za dose.Zeni leto§nji obseg prolzvodnje je povecanje delovne sUe le za 1 Ofo. Tako
lahko sklepamo, da nasploh v obcini ni resnib problemov nezapo-

slenosti, ker so potrebe podjetja
kazale vee povprasevanja po delovni sill, zlasti kadrov z visoko
in vi§jo izobrazbo.
Velik porast proizvodnje je
vplival tudi na povecanje obsega
plasmana na domacem trgu, kakor tudi na zunanjem trgu. V
prvem polletju smo plasirali nase
izdelke predvsem ·v izvoz, medtem ko smo se v III. tromesecju
orientirali bolj na domace trfisce. Prav solidno se je plasirala
na domacem trfiscu sestavljivka
BARBARA. Povpra§evanje po
tem izdelku se iz meseca v mesec veca, tako da je pricakovati
ugodno prodajo v prihodnjih
treh mesecih, ki so za prodajo
pohi.Stva skoraj vedno najugoddnej§i.
B.Mi§ic

Po Barbari je na trgu veliko povpra§evanje

Prihodnje naloge ,komunistov
V delovnih organizacijah kadrovNadaljevanje s 1. strani
lovne organizacije, da bodo sami ske sluibe niso razvite. Kadrovcutili potrebo po oblikovanju ski programi se ne sprejemajo
TOZD. Nemogoea je ocena manj- dolgorocno, premalo se upostevasih delovnih organizacij, da je jo moralno politicna merila kanvelikost delovnih organizacij od- didatov za vodilna in vodstvena
locilna pri uveljavljanju ustavnih delovna mesta. Obclnski komite
dopolnil. Prav tako ni sprejemlji- bo obravnaval in ocenil uresnicevo stalisce vodstev dislociranih vanje sklepov 14. 28. in 29. seje
obratov, ki cakajo spodbude za CK ZKS o kadrovski politiki. To
ustanavljanje TOZD iz maticnih bodo morali storiti tudi komupodjetij, namesto da bi bill sa- nisti v delovnih organizacijah. V
mi pobudniki te akcije preko ko- naslednjem obdobju bo obcinski
misij, ki naj bi jib v ta namen komite razpravlja tudi o· tem,
tudl ze oblikovali. Komi!iiJa za kako se uresnicujejo programi
druibeno ekonomske odnose sku- idejno
politicnega lzobraievanja,
paj s komisijo "pri Obi!inskem
sindikalnem svetu bosta ponov- dopolnll bo akcijski program kono analizirali uveljavljanje ustav- miteja, se posebno pozornost bo
posvetU delovanju posameznih
nih dopolnll tako, da bosta ob(!fnski komite ZK in predsedstvo aktivov kot so: aktiv komuniob(!foskega slndikalnega sveta stov delavcev, aktiv direktorjev
lahko v decembru dala oceno o In predsednikov delavskih sveuveljavljanju ustavnih dopolnil tov, aktiv prosvetnih delavcev
in ugotovlla tudi, zakaj se dopol- aktiv mladih komunistov ter dru:
nlla tako poeasi uresnicujejo.
gt obclnski aktivi. Obcinska konZK mora bolj kot doslej voditi ferenca ZKS v decembru bo ocetudi smotrno kadrovsko politlko. nila, kako se izvajajo naloge, ki

Slavnostna seja obcin ske skupscine
V poeastitev obcinskega praznika 19. oktobra, ko so leta 1941
partizanske enote napadie Lo.Z, je
skupscrna obcine Cerknica imela
slavnostno sejo. Seja je blla v
domu Jugoslovanske ljudske armade na Velikih Blokah. Za zasedanje v tem kraju se je predsedstvo odlocilo, kar je bllo na
seji tudi povedano, da bi skupsci·Da dala poudarek tudi temu podrocju v njegovem gospodar·
skem razvoju.
Predsednik obcine je v svojem
govoru orisal sedanji politicni
poloiaj, zlasti name n sedanjih
izgredov proti slovenski manj§i·
ni na Koro§kem. Orisal je tudi
trenutne gospodarske uspehe in
teiave obcine.

Po slavnostnem govoru je predsednik odbora Zveze borcev to·
vari§ TELIC Joze podelil odlikovanje Orden bratstva in edinstva
z zlatim vencem tovari§u ZIGMUNDU Janezu iz Starega trga,
s · katerim ga je odllkoval predsednik republike Tito za njegovo
poirtvovalno delo.
Zatem so si prlsotni ogledali gar·
Dizon Jugoslovanske ljudske ar·
made in nekatera sredstva vojn e
tehnike. Prisotne so vojni stare·sine garnizona precej podrobno
informirali o uporabnosti posameznib tel:plicnih sredstev.
Pevski zbor in ucenci Osnovne
§ole pa so zapeli in recitirali nekaj pesmi.
T.Kebe

izhajajo iz 3. ko~erence ZKS o
socialni diferenciaciji.
Nakazal sem samo nekatere neposredne naloge v prihodnjem
obdobju, vsaka osnovna organizacija ZK sprejema glede na posebnost in sestav clanstva svoje
naloge, ki izhajajo iz potreb, razmer kraja in casa.
Vse naloge, ki so pred nami,
je mozno uresniciti le ob idejni
enotnosti in sposobnosti clanov
ZK, zato ravno sedaj vse osnovne organizacije analizir ajo delovanje svojih clanov, kako delujejo v na§em samoupravnem siste·
mu: v organih upravljanja, druZ·
beno politiCnih organizacij, drustvih, na odgovomih mestih v go-

spodarstvu, upravi itd. Ugotavljajo njihova aktivnost, kako uresnicujejo stali§ca Zveze komunistov tam kjer so odgovomi za iz.
vajanje sprejetib stali§C.. V primeru pasivnosti in odnosov od
s talisc Zveze komunistov in lika
ZK homo take clane tudi izlocili
iz svojih vrst, istocasno pa bomo
vklju cevali v svoje vrste napredne mlade ljudi, zlastl pa neposredne proizvajalce.
Mislim, da homo komunisti tako enotno, kot smo sprejeli Titovo pismo, sprejeli tudi naloge, ki
iz Pisma kakor tudi politicne ocene v nul obCini izhajajo. Odgo·
vomost, da se sprejete naloge izvrsujejo, je na komunistib, ob
tem pa sem preprican, da bodo
zavestno pomagali vsi na§i napredni delovni ljudje, ne glede v
katerih organih in organizacijah
delujejo.
J. Hren

Spostovani bralci!
Uredniski odbor je na svojih zadnjih dveh sejah ugotavljal,
da se krog sodelavcev na.Sega glasila vse bolj ozi. Zato se veckrat
znajde v neprij etnem polozaju: ce naj glasilo i zide - kar je prav
gotovo v interesu vse nase delovne skupnosti - mora levji delez
pri pisanju prispevati nekaj clanov uredniStva. Tako casopis seveda ne more biti javna t ribuna delavcev, saj zgolj posamezna
staliSca ne morejo biti odraz celotnega javnega mnenja.
Pr av v zadnjem casu v okvirU. il'ttenzivnejse politicne dejavnosti na vseh ravneh poudarjajo tudi pomen informiranja pri
krepitv.i samoupravnih odnosov. Tudi na sestankih druzbeno politicnih organizacij in organov u'Jravljanja v nasem podjetju se to
vpra.Sanje veckrat pojavlja. tal pa ostaja vse bolj pri nacelu in
besedah, pri konkretnih oblikah informiranja pa zatajimo. Menimo, da je na.S obzornik ena izmed pomembnejsih oblik informiranja v podjetju. Menimo tudi, da je dolznost slehernega del avca, da informira o delu in problemih iz svojega delovnega
okolja.
Zato upraviceno pricakujemo, da bo v prihodnje vse vee etanov nase delovne skupnosti s svojimi sestavki soustvarjalo in soo.b l ikovalo na.Se glasilo, ki mora postati celovitejsi odraz vsega
dogajanja v podjetju. •
Urednistvo

Pred ko·ngresom sindikata

Blo§ko jezero -

nelzkori§cene nioinosti za razvoj t urizma

v d ecembru, natancen datum se podlage in odprla nekaj · vprani znan, bo osrni kon gres Zveze sanj, ki jih bomo delegati skusali
predloziti kongresu. Mnogo je nesindikatov Slovenije. Z njim v
resenih vprasanj v nasi obcini,
zvezi sem imel kratek razgovor
z nasim delegatom tovariSem Va- takih, ki bi .iih sicer lahko sami
resili, mnogo pa je tudi takih, ki
lentinom Subicem, instruktorjem
v Tovarni pohistva Cerknica. To- jih prinasa sam druZbeni razvoj.
varis Subic bo v imenu nase obPredvsem bodo zakljucki obcine na osmem kongresu zasto- cinske volilne konference podia·
p al lesno industrijo.
»Na volilni konferenci sindika- . ga nasih staliSc, ki jih bomo zata obcine Cerknica, ki je bila 4. stopali na kongresu.
Kaj pricakujemo od kongresa?
oktobra, sem bil izvoljen za d elegata. Iz obcine Cerknica smo
Po eni strani bo prav gotovo do·
d atna obremenitev za delo v sinza 8. kongres Zveze sindikatov
Slovenije trije delegati,« je deja! dikalni organizaciji. Po drugi
tovaris Subic. »Iz Kovinoplastike
strani p a priCakujem predvsem
tovariS Pakiz in iz Gozdnega
to, d a si bo sindikat zacrtal pot
obrata Cerknica tovariS Franc za svoje prihodnje delovanje in
Perko, ki bo zastopal d ru.Zbene si dolocil oblike dela, ki bodo orsluibe.«
ganizirane v okviru samoupravPrav gotovo n am je obcinska nega sistema in se bolj izpopolvi)lilna k onferenca dala nekaj
n jene.
J. Klancar
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Praznovali smo ·naS srebrni jubilej
Petindvajset let v Zivljenju na sploh ne pomeni veliko. Veliko pa
pomeni za delo v nekem podjetju ali za zivljenje okolja, v katerem
podjetje deluje. Brest je v tern obdobju iz gospodarsko malo pomembnih zagarskih obratov prerasel v eno izmed najvecjih in najpomembnej§ih podjetij jugoslovanske pohistvene industrije. Brest
je v tern obdobju ustvaril osnove za hitrej§i in bogatejsi gospodar·
ski razvoj tega predela Notranjske

bili povabljeni predstavniki obcinske skupscine, druzbeno-politicnih in gospodarskih organizacij v obcini, poslanca tov. Lesar
in tov. Telic ter predstavniki ·organov upravljanja in poslovnih
enot Bresta.

Potem, ko so si v Salonu ogledati razstavo fotografij o Brestu,
dela kiparja- samouka Puntarja in Brestove pohiStvene izdelke, so sli tudi na daljsi ogled
proizvodnih. prostoroy Tovarne

kjer jih je pozdravil tudi glavni
direktor inf. Strle. V krajsem
nagovoru je orisal razvoj podjetja, pri cemer je posebej poudaril
ustvarjalno vlogo prejsnjega direktorja tov. Jozeta Lesarja, ob
koncu nagovora pa je orisal tu-

Vse pomembnejse prireditve v podjetju so bile ·l etos v znamenju
proslavljanja tega pomembnega jubileja: svecana seja centralnega
delavskega sveta 25. maja s sprejemom jubilantov, ki ze 25 let delajo v podjetju, in z imenovanjem nekdanjega glavnega direktorja
tov. Jozeta Lesarja za castnega clana delovne skupnosti Bresta, III.
lesariada in veliko gasilsko tekmovanje. Sklepne slovesnosti pa so
bile od 21. do 25. oktobra.
SPREJEM JUBILANTOV IN
UPOKOJENCEV

SIMULTANKA VELEMOJSTRA
IVKOVA

Sobota, 21. oktobra je bila posebej slovesna. Po vseh poslovnih enotah so se ob devetih zbrali Brestovi upokojenci in skupaj
z letosnjimi jubilanti dali praznovanju posebno obelezje. Prav
ganljivo je bilo videti, kako se
vedno prizadeto spremljajo vsa
dogajanja na Brestu, kako se vesele slehernega njegovega uspeha, sleherne pridohitve.
Posebnega priznanja so bili delezni tudi letosnji jubilanti, ki so
dobden del svojega zivljenja prispevali k uspehom, rasti in razvoju podjetja. Prisrcni nagovori
predstavnikov podjetja in organov upravljanja, stiski rok, cestitke, prij etni razgovori, obuja-

Slabo vreme je tisto soboto
onemogocilo nekaj sportnih srecanj med predstavniki poslovnih
enot. Zato pa so toliko bolj prisli na svoj racun ljubitelji saha.
Simultanka enega izmed najboljsih jugoslovanskih sahistov velemojstra Ivkova je vzbudila toliksno zanimanje, kot ze zlepa ne
kaksna prireditev v Cerknici.
Igralni prostor je komajda sprejel vse, ki so si zeleli ogledati
napete sahovske boje.
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 0
RAZVOJU BRESTA
V ponedeljek, 23. oktobra je
Salon pohiStva, ki redno prireja
razstave, spet sprejel svoje go-

S sprejema Ietosnjih jubilantov v Tovarni pohistva Cerknica
Razstavo je odprl predsednik
centralnega delavskega sveta tov.
Lavrencic, ki je v krajsem nagovoru orisal razvojno pot podjetja
od skromnih zagarskih zacetkov
do moderne industrije. Dovolj
zgovorno pa so o tej razvojni
poti pripovedovale tudi razstayljene fotografije_ in ne _nazadD:J!!
razstavljeno poh1stvo, k1 prepncljivo p rikazuje zadnje dosezke
Brestove prciizvodnje.

ivernih plosc in Tovarne pohiStva v Cerknici.
SRECANJE DELAVSKIH
SVETOV POSLOVNIH ENOT
Zadnji dan slovesnosti, 25. oktober, je bil se posebej praznicen. Tega dne je bilo v okrasenih

di razvoj samoupravljanja. Med
drugim Je deja!:
>>Brest je leta 1965 zastavil decentratizacijo
samoupravljanja
in deli tve dohodka po poslovnih
enotah. Novi ustavni amandmaji
so samo potrdili pravilnost taksne usmeritve v poslovnih odnosih na Brestu. 0 veCini zivljenj-

SPREJEM
POSLOVNIH PARTNERJEV
Velemojster Bora Ivkov na Brestu
nje spominov, vesela pesem vse to je ustvarilo vtis resnicno
prisrcnega in spontanega praznovanja.

ste, le da je bilo tokrat vse v
znamenju slovesnosti ob jubileju
podjetja. Na otvoritev razstave
fotografij o razvoju Bresta so

V torek. 24. oktobra je bil v
Salonu pohiStva sprejem za nase
najpomembnejse poslovne part·
nerje s financnega podrocja, s
podrocja prodaje in nabave ter
predstavnike vecjih slovenskih
lesno-industrijskih in drugih podjetij.

Letosnji jubilanti skupnih strokovnih slu:Zb

25

LET
BRESTA
... .
Razstavo fotografij o razvoju Bresta je odprl tov. Lavrencic

jedilnicah za vse clane ~e~ovne sko najpomembnejsih zadev saskupnosti Bresta za to pnloznost mostojno odlocajo delavski sveti
posebej pripravljeno skupno ko- poslovnih enot. Ta samostojnost
se kaie pri sprejemanju letnih
silo.
Povezaonst in obenem samo- planov, delitve dohodk.a in osebstojnost nasih poslovnih enot pa nih dohodkov ter investicij.skih
pa je skoraj simbolicno predstav- nalozbah. In to smer bomo se
ceprav pri tern nismo in
ljalo srecanje delavskih svetov 'krepili,
bomo smeli pozabljati na enotteh enot. Skupaj so obiskali sle- ne
nost podjetja in na5e skupne ciherno od poslovnih enot, si ogle- lje,
saj Brf!st ne bi bil to, kar je,
dati njihove proizvodnje prosto- ·ce taksnih skupnih ciljev ne bi
re in izmenjali svoje izkusnje in imeli.
poglede. Marsikdo izmed njih je
Tako smo praznovali nas sreprvic videl p~oizvodnjo v ~.osed brni jubilej; s ponosom smo lahnjih enotah m spoznal nJihove ko govorili o petindvajsetih letih
proizvodne in druge probleme. graditve Bresta. :!e jutri pa bo
· Nedvomno jim bodo ti obiski pri treba spet poprijeti za delo, se z
njihovem samoupravnem delova- vecjim elanom in odgovomostjo,
nju in odlocitvah mnogo koristili, vsak na svojem delovnem mestu,
saj ob tern ne bodo videli samo · da nas hitri razvojni tok ne bi
lastnih tezav. Omenim naj se, da pregazil. :le jutri bomo morall
so bili sprejemi v vseh tovarnah govoritl 0 nasi prihodnostl, da
nadvse prisrcni.
bomo lahko ob prihodnjem jublNa koncu so se vsi zbrali v leju spet s ponosom govorlli o
prejsnji delavski restavraciji, nasih uspehih.
B. Levee
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SveCano in prisrCno po
Sobota, 21. oktobra, je bila vsa v znamenju Brestovih petindvajsetih let. Ta dan je bil po vseh poslovnih enotah sprejem za upokojence in letosnje jubilante. Nemogoce bi bilo v enem sestavku zajeti vse tiste Iepe in. sveeane trenutke, pa smo zaprosili nase spde-

lavce po poslovnih enotah, naj nam jih posredujejo ...

Tovarna pohiitva Cerknica
Letos je bila podelitev nagrad
dobju bodo torej nas"a prizadevajubilantom se posebej svecana, nja usmerjena predvsem na mosaj so delavci poleg osebnega ju- dernizacijo, na znizanje stevila
bileja - deset, petnajst, dvajset
zaposlenih in na vlaganje v proin petindvajset let dela v podjet·
duktivnejsa sredstva. Del sredju, slavill se 25-letnico podjetja.
stev bomo morali vlagati v nove
V Tovarni pohistva Cerknica
dejavnosti. Razprave ze tecejo o
postopnem osvajanju nekaterib
sta bila letos 102 jubilanta - z
kemicnih proizvodov, ki se upo·
desetletni.m delovni.m staiem, 54
s petnajstletnim 31, z dvajsetlet- rabLjajo v pohiStveni industriji.
Ce smo v tern prehojenem obni.m 13 in s petindvajseletnim 4
delavci.
dobju vedno znali poiskati pravi
Vsakemu jubilantu so ze pri trenutek, treznost in zrelost.
vhodu pripeli rdec nagelj, ki je
upam, da bomo to ohranjali tudi
postal simbol delovnega jubileja. v prihodnje. Velik delez pri tern
. Na sprejemu je ·jubilante poima prav gotovo kolektiv, zlasti
zdravil tovaris Kebe Tone, direk·
starejsi delavci, ki so mali vedno
tor tovarne, ki je med drugim de- trezno presojati in poiskati pra·
ja!: >>Ko se danes oziramo nazaj,
vilno razmerje med osebnimi ze·
je Brest, zlasti pa Tovarna pohi- ljami in med potrebami ;razvoja
stva v Cerknici, zrasla v moder- tovarne.«
no tovarno. Nasi proizvodi gredo
»Zelel bi,« je deja! tovariS Kedalec cez nase meje. Zrasla je na be, »da to prenasate tudi na mlajprostoru, kjer je bil pred dvajse delavce, da bodo znali kasneje
setimi leti se sadovnj ak in vee pravilno vrednotiti nase napore
stanovanj skih poslopij, skromna
Seveda pa morajo po drugi
zabojarna z nekaj lesenimi supastrani
starejsi delavci imeti po·
mi, pod katerimi je zasilno tekla
sluh tudi za zahteve in tezave
proizvodnja barak.
mladih, ker so odrascali v dru
Vi, ki danes praznujete delovni gacnih okciliscinah kot mi. Ta
jubilej, ste bill vee ali manj glav· sedaj obrascajoca mladina ni hini nosilci razvojnih bremen in
la laena kruha, ni poznala grozot
preobrazbe zaostalega, industrijvojne in revolucije, zato na marsko nerazvitega podrocja.
sikatero vprasanje gleda drugace
Cerknica in okolica sta po za- kakor mi. Zato moramo o naposlugi tovarne bistveno spremenili
rih, ki jih je prispevala in jih se
svojo podobo, saj je Cerknica iz prispeva sedanja generacija, vecizrazito agrarne usmerjenosti
krat spregovoriti. Zahteve glede ·
njenega gospodarstva pred voj- pogojev dela so danes dokaj druno in se nekaj let po njej vedno gacne kot so bile takrat, ko smo
hitreje prehajala v delavsko-in- · se zaposlovali mi.
dustrijsko naselje. Danes se v obVsem delovni.m jubilantom
cini Cerknica s kmetijstvom
ukvarja le se pribliZno 18 odstot- iskreno cestitamo in jim zelimo
kov prebivalstva, vse ostalo pa veliko delovnih uspehov, pri tern
je navezano na industrijo in na pa veliko zdravja in osebne srece.«
ostale dejavnosti, ki so se razvile
na osnovi industrije. Zaposlenost
v obeini dosega 4200 obcanov, kar
predstavlja okrog 30 odstotkov
Sprejem upokojencev ob 25vsega prebivalstva.
letnici ustanovitve podjetja je bil
v Tovarni pohistva Cerknica nadUgotoviti je treba, da so temu
vse zanimiv in prijeten.
v mnogoeem prispevali svoj delez prav delavci, ki danes slavijo
Predsednik sindikata tovariS
jubilej, kot pionirji in zaeetniki
Valentin Subic je upokojence toindustrijskega razvoja tega podplo pozdravil in deja!, dane morocja. Znano je, da je bilo mno·
remo mimo dejstva, da se na5ih
go odpovedovanja na racun raz- upokojencev ob primernih prilozvoja. Osebni dohodki so bill vr· nostih ne bi spomnili. Br:l ko se
· sto let med najniZjimi, ker so se zgodi kaj pomembnega v podjetsredstva pretapljala. v izgradnjo, ju, ze si recemo, da moramo o
razsiritev, modernizacijo. Danes tern obvestiti tudi na5e upokolahko ugotovimo, da je tovarna jence, ki so toliko prispevali k razakljucen kompleks in se bistve- sti in razvoju podjetja. In prav
no na tern prostoru ne more si- je, da nit, ki veze vsakega uporiti. V prihodnje bomo morali
kojenca z Brestom, ni pretrgana.
skrbeti le za manjse korekture
Po drugi strani pa je to tudi
ter za modernizcaijo tehnoloskih
dolmost mlajsih, da jim pokasredstev in naprav. Zato je real- zejo uspehe, ki so bill dosezeni v
na moznost, da bo v naslednjem
zadnjem casu.
obdobju namenjenih nekoliko
»Tudi mi smo srecni, da se podvee sredstev za osebni standard
zaposlenih, kar se v tern easu jetje razvija in da dosegate usperudi ze pozna. v prihodnjem ob- he, ki jamcijo prihodnji razvoj

•

l:estitka jubilantki

Letosn ji jubilanti v Tovarni pohiStva Cerknica
Bresta«, so dejali mnogi upokojenci.
Po ogledu tovarne so se upo·
kojenci, ki jih je bilo okrog
osemdeset, zbrali v novi delav·
ski restavraciji.
Lepo je bilo videti, kako so hili veseli vsake najmanjse pozornosti, ki so je bili delezni.

Kmalu je med njimi zavladalo
veselo razpolozenje. Tudi zaplesali in zapeli so.
>>Takega srecanja si se zelimo,«
so dejali. Srecni so bili tudi zato,
ker se Brest razvija tudi sedaj,
ko z delom in z gospodarjenjem
nadaljujejo mlajsi.
J. Klancar

Tovarna pohiitva Martinjak
>>25 let Bresta« je z velikimi crkami pisalo na slavoloku pred
Tovarno pohistva Martinjak in
spominjalo na p etindvajsetletno
pot nasih delovnih !judi, ki so v
tern obdobju delili vse dobro in
zlo ter prispevali velik delez k
uspehom, na katere je ponosen
ves kolektiv.
Ob slovesnosti, ki je bila 21.
oktobra in na kateri so bili zbrani vsi nasi upokojenci in jubilan·
ti, sem cutil potrebo, da povprasam posameznike za nekaj spo·
minov na preteklo obdobje.
Tovaris Miro Vinkler je sedaj
upokojenec in stanuje na Rakeku. Bil je eden izmed Brestbvih
pionirjev; se vedno je cil in
zdrav, kar kazejo tudi njegova
sedanja prizadevanja, saj se vedno aktivno dela v dru:lbenopoli·
ticnih orgnaizacijah in je predsednik drustva upokojencev. Deja! je:
>>Dobro se spominjam leta 1947,
ko je bil podpisan akt o ustano·
vitvi podjetja. Precej delavcev je
takrat eutilo nekaksno nezaupanje, ker jim je bilo premalo pojasnjeno, za kaj gre. Zaeetki so
bili zelo tezki, vendar se je delovna morala z dobro voljo in
razpolozenjem !judi iz dneva v
dan bolj krepila, tako da je prav
nas kolektiv zacel spodbujati se
ostale v podjetju . Uvedli so tekmovalni sistem med Brestovimi
obrati. Zmagal je Martinjak in
dobil prehodno zastavico. Dobro
se spominjam, ko smo bili na sestankih pohvaljeni, da delamo v
redu in da je nas takratni proizvod rentabilen in najcenejsi· v
podjetju.
Morda je bil prav zato na volitvah v organe upravljanja leta
1950 izvoljen za predsednika DS
podjetja clana nasega kolektiva
tovari§ Franc Intihar.«
Tudi Alojz Gornik je upokoje- .
nee in stanuje v Grahovem. Na
Brestu je bil zaposlen od njegovih zacetkov. Od leta 1949 do
1955 je bil obratovodja tovarne.
Takole mi je pripovedoval:
>>V letih, ko sem bil obratovod·
ja obrata Martinjak, ni bilo lahko delati. V vodstvu obrata smo
bill samo trije usluibenci. Kot
obratovodja sem moral skrbeti

za proizvodnjo, za nabavo surovin in materiala, pa tudi za sprejemanje nove delovne sile, ki jo
j e bilo v tistih casih zelo tezko
dobiti. Ljudje, ki so se bavili s
kmetij stvom, so gledali na industrijsko zaposlitev z nekaksnim
podcenjevanjem, z nezaupanjem.
Kasneje so se zacele te stvari z
vedno vecjo krepitvijo nasega samoupravljanja pocasi popravlja·
ti. Najtezji trenutki, ki sem jib
dozivel, so bili takrat, ko nam je
zgorela tovarna. Tezko bi opisal,
kako smo se vsi trudili, da bi obnovili tovarno in nadaljevali ze
utrjeno industrijsko proizvodnjo.
Cilji so bili dosezeni, rezultat pa
nam je ziva prica danasnji ogled
tovarne.«
TovariSica Anica Turk ·je jubi·
lantka s petnajstletno nepreki-

njeno delovno dobo v Tovarni pohistva Martinjak. Povedala je:
»Skoraj n e morem verjeti, da
sem ze toliko casa v tovarni. Spo·
minjam se let; ki so hila za nas
vse en sam napor. P.o goji, pod kakrsnimi smo delali - pri tern
mislim predvsem na staro pakirno - so bili nemogoci in so se
do danes bistveno spremenili. V
tern trenutku, ko smo tu zbrani,
si zelim le to, da bi se naprej
zdrava delala in delila uspehe z
vsem kolektivom.«
Takih in podobnih pogovorov
je bilo se in se. Vsi prisotni, zlasti pa upokojenci, so ob slovesu
izrazill enotno zeljo, da bi se se
veckrat zbrali na podobnih sre·
canjih.
I. Skrabec

Tovarna pohiitva Stari trg
Sobota 21. oktobra, je bila pust
in dezeven dan - vse prej kot
primeren za slavje, ki je bilo
pred nami - za sprejem jubilantov in upokojenih clanov kolektiva ob 25. obletnici podjetja: To
je povzrocilo, da je bila napetost
kuharic se vecja. v jedilnici, kjer
naj bi bil sprejem, so hitele z
zadnjimi pripravami. Kljub temu, da je bilo za sprejem slavljencev ze vse nared, so se pojavljala vprasanja: je videz pro·
stora in omizij lep, je vse na svojem mestu, ne bo cesa manjkalo,
bo dovolj prostora za vse in podobno.
Dekleta so pripravljala sopke
nageljnov za slavljence in pomagala kuharicam .postoriti se to in
ono.
Koncno, nekaj pred deseto uro,
se je napetost pomirila. Vse je
bilo pripravljeno za goste. Pogled v jedilnico je bil tak, kot bi
pricakovali »ta m.lado« v hiso.
Medtem so ze zaceli prihajati
prvi povabljenci. Dekleta so vsa·
kemu pripela nagelj in zazelela
dobrodoslico. Tu se je bilo v zacetku nekaj »zataknilo«. Na katero stran se nagelj pripne: na
levo ali na des no? Tudi to vprasanje je bilo kmalu reseno. No,

sicer pa to ni vazno - ob pO·
gledu na dekle tega tako nihce
ne bi opazil, pa tudi ce bi, bi
ji to z veseljem oprostil.
Po krajsem medsebojnem po·
zdravljanju in rokovanju so go·
stje posedli za mize.
Direktor poslovne enote tovaris Plaz je vsem skupaj za:lelel
dobrodoslico ter imel kratek pozdravni nagovor. Upokojenim
clanom je v imenu kolektiva podaril knjige kot priznanje za njihova delo in trud, jubilanti pa so
dobill denarne nagrade. Nato je
vse skupaj povabil na ogled tovarne. Upokojeni clani niso skri·
vali obcudovanja nad novimi de·
lovnimi prostori, novimi stroji
ter delovnimi pogoj i, pa tudi nad
izdelki. Nekateri se tako rekoc
niso vee znasli, kje so bila nekoc
njihova delovna mesta, saj je vse
spreqJ.enjeno. Zanimale so jib
vse podrobnosti, saj so bili spet
v okolju, v katerem so delali vr·
sto let. Po obhodu tovarniskih
prostorov so se vrnili v menzo,
kjer je bil pripravljen narezek
in se nekaj za »Splakovanje gr·
la«. Razvili so se zivahni pomenki. Jubilanti so se pomesali med
upokojence in. obratno. Nastalo
Konec na 5. strani
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vseh poslovnih enotah
Nadaljevanje s 4. strani
je vedro ·in prisrcno vzdusje, iz
katerega se je kmalu oglasila tudipesem.
Kranjci pa ne bi bill Kranjci
ce bi si ob podobnih priloznostih
ne bi zazeleli tudi glasu harmonike s pristnimi domacimi melo·
dijami.
Tudi harmonika se je kmalu
pojavila na slavju. Matevz Mlakar - eden izmed najstarejsih
upokojencev, je spretno pritiskal
na njene gumbe, ceprav po letih
ni mnogo mlajsa od njega, sta se
lepo ujemala. Jubilant Franc

Kandare se je globoko priklonil
>>teti Johanci« in jo v ritmu valcka poskocno zavrtel - s tern je
bil pies tudi odprt.
Vedro razpolozenje se je nadaljevalo do poznega popoldneva in
bi se verjetno se naprej, ce eden
od slavljencev ne bi ugotovil, da
bo kmalu odpeljal zadnji vlak;
vsaj tako je sklepati, ko je od
cuvaja po· vsej sill zahteval vlakovno vozovnico za pot v Nadlesk. Ce jo je dobil, ne vemo. Verno pa to, da je obiskal se precej
postaj, nakar je sel domov pes.
F. Mlakar

Skupne
strokovne
sluzbe

Tovarna lesnih izdelkov
Stari trg
Tudi v Tovarni lesnih izdelkov bil zaposlen, sicer bi teZko preStari tr.g so se v soboto, 21. ok- Zivljal stevilno druzino. Najbolj
tobra zbrali upokojenci in jubi- mi je ostalo v spominu, ko smo Z rastave fotografij o razvoju Bresta
lanti iz te .p oslovne enote, da bi leta 1929, ko . je bila najhujsa ziob podelitvi nagrad skupaj pro- ma, kar se jih spominjarn v svoji
Naj omenim se stiri jubilante,
slavili tudi 25-letnico podjetja.
starosti, prekinili delo zaradi lahko, ce si bil sploh zaposlen,
Srecanje je uspelo v splosno mraza. Toda zato nismo bili pla- ceprav se je bilo treba na vsa- ki ze dvajset let delajo v nasi pozadovoljstvo vseh, zlasti s tarej- cani, ~e taka so nam odbijali ure, kem ·koraku podrejati tedanji go- slovni enoti. To so:
J oze Turk, Zinka Skrbec, Franc
sih upokojencev.
ce je kdo zamudil n~t de!O ali Ce s-podi.«
Upokojence in jubilante je je bilo slabo vreme. Pa kaj bi
Med nami pa je bil tudi naj- Bavec in Malka Susanj.
Vsi skupaj so veseli in zadosprejel in jim zazelel prijetno obujal spomine na tezke case, saj starejsi udelezenec Alojz :lnidarvoljni zakljueili proslavo 25-letrazpolozenje predsednik delavsic iz Starega trga. Star sestin nice
BRESTA z zeljo, da bi bilo
skega sveta tovaris Tomaz Krek.
r";
- - . \
osemdeset let. Na Marofu je detakih srecanj se vee. M. Sepec
Direktor poslovne enote pa je
(~" ./
,'.lal od leta 1924 do leta 1951.
opisal razvoj poslone enote in
--\
~ \
»Prav sreeen sem bil, ko sem
podjetja BREST. Po razdelitvi
~ '\
....~\ .
dobil povabilo delavskegas veta,
nagrad jubilantom in knjimih -~- -,~~~
I
naj pridem na 25-letnico BREdaril :pa se je veselo razpolozenje
,...>--~.
STA. Rad bi vide! tovarno tudi
nadal]evalo.
'::..::: ~- ~·
od znotraj, pa nam tega niso poZanimivo je bilo poslusati in
·~ ~
kazali. Knjigo, ki sem jo dobil v
videti stare tovariSe in delavce, ~--;;:-~
~. ..tJi..spomin, born skrbno shranil, ce7
ki so se ob tej prilofuosti sestali
~
...p
~"·
prav ne morem vee brati.
in obujali spornine na pretekle
Veste, kaj vam povem? Sedaj
dni, na cas, ko so bili se sarni jih poznate! Danes je boljse in
aktivni delavci Bresta oziroma lepse, samo skoda, da smo ze ta- bi morali priti pogledat tedanji
delavci na Marofu v stari Jugo- ka stari. Rad bi vide! tovamo delodajalci, kako se da olajsati
slaviji in danes. Nekaj starejsih tudi od znotraj, pa se ni nihce delo in fizieno tr.pljenje delavca.
delavcev sem povprasal o njiho- spomnil, da bi nam jo pokazal.« Delati smo morali za kakrsenkoli
vih vtisih.
Anton Kriic, s·tar petinsestde- denar. Ljudje, ki niso mogli doFranc Zabukovec iz Lofa je set, let je pripovedoval: Na Ma- biti zaposlitve, so sli pa v Franstar osemdeset let. Delal je na rofu sem delal stirideset let. Sam cijo.
Marofu od leta 1922 do leta 1950. ves, kako je bilo prej. Danes je
Avtomobilov ni bilo - taka
»Zelo sem bil zadovoljen sreca- drugace. Prej smo hodill delat kot danes; pa se kateri pravijo,
nja s starimi tovarisi. Marsikate- pes in v zasitih hlacah, ker je da ni dobro. Taki ljudje bi mori spomin smo obudili. Danes je bilo tezko kupiti nove. »Cajha- rali preizkusiti tudi drugacen reseveda drugace kakor je bilo ta- ste« hlace so bile 375 dinarjev, zim, pa bi potem znali ceniti dekrat, ko smo se mi delali. Malice zaslufili pa smo 150 dinarjev te- mokracijo in samoupravljanje.
smo nosili s seboj, ni bilo jedil- dens-ko. Toda tudi za hrano je bi- Danes lahko tudi kritiziras, kar
nice in toplega obroka kat da- lo treba odsteti. Jaz namree ni- je slabega. Prej si bil takoj ob
nes. V mrazu in dezju smo mo- sem imel druzine. Toda tisti, ki delo, ee si kaj rekel. Sarno, da
rali delati za nekaj dinarjev na so imeli stevilne druZine, so za- bi slo se naprej taka .in da bi bil
uro. Pa se dobra je bilo, ce si res tezko shajali. Srecen si bil mir. Tega si se najbolj zelim.«
Upokojenci in jubllanti SKS

Pre malo .pozornosti
tahniCnim izboljiavam

NASI LJUDJE
Vinko Avsec je na Brestu zaposlen ze dvaindvajset let in je
instruktor v zabojarni Tovarne
lesnih izdelkov Stari trg. Ko sem
mu omenil, da bi ga kat dolgoletnega clana delovne skupnosti
predstavil v nasem Obzorniku, je
nasmejan privolil. Takole je pripovedoval:
»Med vojno sem bil se otrok,
pa vendar sem veckrat vide! partizane kakor okupatorja. Doma
sem narnrec s Knezje njive. Tam
sem se rodil in dorastel, dokler
se nisem zaposlil na Marofu leta 1947. Takrat je bila tam samo
zaga. Rezali smo predvsem za
obnovo. Leta 1954 pa je bila zgrajena zabojarna, v kateri s mo izdelovali zaboje vseh vrst, predvsem pa zaboje za sadje in kvas.
Nasi izdelki so bili med prvimi,
ki smo jih n a Brestu sploh izvazali. Takrat je bila to zelo zani·
miva proizvodna panoga za domace in tuje triisce. Kartonafua
in plasticna embalaza pa sta leseno izpodrivali. Tako smo dobivali vedno manj naroeil. Precej
casa smo izdelovali se zaboje za
perutnino, zaradi manjsih narocil pa smo tudi to opustili. Sedaj izdelujemo Ie se ladijski pod

in palete predvsem za domaee
triiSee. Zabojarna zaposluje sedaj le se sestnajst !judi, poprej
pa nas je bilo zaposlenih tudi do
stirideset in vee. Predvsem dela ·
v tern oddelku zenska delovna sila.«
Tako Vinko, instruktor zabojarne, pripoveduje o postopnem
opu scanju proizvodnje_ zabojev.
Zdi se, kot da mu je zal, da embalaza v proizvodnem prograrnu
ni vee tako cenjena kot nekdaj
in kjer si je tudi sam v teh letih
najvec prizadeval. Zabojarna poeasi tone v pozabo in verjetno
malokdo na Brestu sploh ve, da
se deluje. Kakor da ga je nekaj
prizadelo in kakor da mu je zal
za njegove dolgoletne izkusnje v
tej proizvodnji. Taka j e Vinko
pripovedoval o svojem delu in
spremembah , ki jih danasnji razvoj terja na marsikaterem podroeju dela.
Nazadnje sem ga se vprasal,
kaj pocne v prostem casu in s
cim se ukvarj a doma. »Nimam
kaksnega posebnega konjieka,«
pravi. »Pred leti sem si zgradil
hiso v Vrhniki. Tarn sem se nastanil z zeno in dvema mladoletnima otrokoma. ten~ dela v Ko-

V soboto, 21. oktobra so se tudi upokojenci in jubilanti s
skupnih . strokovnih sluib zbrali
v stari delavski restavraciji.. Pozdravne besede z opisom razvojnih poti BRESTA je prispeval direktor skupnih strokovnih sluib
· Danilo Mlinar. V imenu sindikalne organizacije pa je vse prisotne pozdravil France S terle.
Po razdelitvi denarnih nagrad
jubilantom in knjiZnih daril upokojencem je bila zakuska, zatem
pa so kmalu zaiiveli zivahni pogovori med sedanjimi in upokojenimi clani delovne skupnosti 0
tern, kaksni so bili pogoji dela in
gospodarjenja takrat, ko je
BREST zaeel svojo rast in danes,
ko je dosegel ze toliko gospodarskih uspehov. V pozni popoldanski uri so se raz5li s skupno zeljo, da bi se kmalu spet Iahko nasli na podobnem srecanju.
S. Bogovcic

Vinko Avsec
vinoplastiki in morava zato pae
izmenoma paziti na otroke. Popoldne prevzamem ·doma gospodinjstvo, ee imam kaj easa, pa
delam se kaj okrog hise kakor
vecina ostalih delavcev. Avtomobila nimam in ga menda tudi ne
born imel., ker so otroci se majhni in je z njimi veliko stroskov,
pa tudi posojilo za hiso se odplacujem.«
To je podoba ·enega izmed nasih delavcev, ki so najdalj v nasi
delovni skupnosti: skrb v tovar·
ni, skrb za druZino, skromnost
in prizadevnost ...
M. Sepec

0 tej temi smo v nasem glasilu ze veekrat pisali. Odziv oziroma rezultati pa so bili precej
skromni. Mesec ali dva po objavljenem elanku je bilo sicer cutiti
nekoliko vee aktivnosti, potem
pa je slo vse skupaj zopet v pozabo.
Ciani uredniSkega odbora so
na zadnji seji razpravljali tudi
o tern vprasanju in so menill, da
bi bilo umestno priceti s stalno
rubriko o novotarstvu in racionalizatorstvu. Uredniski odbor je
namree trdno preprican, da je na
tern podrocju mnogo vee storjenega, kot pa je znanega sirsemu
krogu bralcev. S tern, ko bi priceli s stalno rubriko, bi seznanili
vso delovno skupnost s problemi
in dosezki, ki sta jib posameznik

-'::---...
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.ali poslovna enota na posameznem podroeju dosegla. S posredovanjem informacij bi enake
probleme tudi v drugih poslovnih enotah resevali hitreje.
Prav gotovQ pa bi bila popularizacija takih primerov, ki jib
dosezejo posamezniki ali skupine, tudi moralno priznanje, ki je
veckrat bolj ueinkovito kat ne
vern kaksna nagrada. IstoCa.sno
pa bi priceli s pobudo, ki bi bila
koristna za vse, saj pomeni delati kvalitetneje in ceneje - biti
bolj konkureneen na trgu, laie
plasirati blago. To pa je nasa
osnovna naloga.
Torej, z besedo in dejanji na
dan!
T. Kebe

,..·

BRESTOV OBZORHIK
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Pomen druZbene produktivnosti dela
-

PRODUKTIVNOST DELA OSNOVA VSEGA NAPREDSK.A ...
- PROIZVODNOST JE KLJUC
ZA VEC DELOVNIH MEST,
ZA VEC IN BOLJSA STANOVANJA, ZA VECJE IN UDOBNEJSE SOLE, ZA MODERNEJSE BOLNICE ...
- NE GRE SAMO ZA DELAVCE, KI DELAJO V TOVARNAH, GRE ZA DELOVNA
MESTA, KJER KOLI SE POJAVLJAJO ... ·
Namen tega sestavka je, da bi
se vsi skupaj zamislili, kaj pravzaprav pomeni produktivnost de-·
Ia. To besedo namrec veckrat
sliSimo in jo tudi uporabljamo,
zdi pa se mi, da ne dojemamo
vedno njenega bistva. Veckrat je
celo sli~ti opazke: cas, ta nas
nenehno priganja, kot da je produktivnost povezana samo s prihodnostjo in intenzivnostjo deJa.
KAJ JE PRODUKTIVNOST

Produktivnost je sirsi pojem.
Ne gre samo za prihodnost posameznika ali kolektiva, ker so
clove!ike fizicne zmogljivosti
omejene, gre za uporabljanje tehnike, tehnologije in organizacije
deJa. Gre torej za druZbeno produktivnost deJa. Ta pa se odrafa
povsod, na vsej crti druibenega
dogajanja. Cim vee je druZbeno
nepotrebnega dela, tern niija je
druZbena produktivnost in obratno, cim vee druibeno koristnega
dela je temvecja je druZbena produktivnost. Druibena produktivnost deJa je torej osnova vsega
napredka.

SkuSal bom pomen. proizvodnosti pobliie obdeJati ob nekaterih
primerih. Vzemimo, denimo, prevoz potnikov z avtobusom. Pri
nas sta na primer za pr evoz potnikov potrebni dve osebi: .Sofer
kot upravljalec vozila in sprevodnik. V Zdruienih driavah Amerike pa noben avtobus nima sprevodnika. To delo opravi sofer
sam med vstopanjem potnikov v
vozilo. Ima pa neko dodatno napravo za izracunavanje potnine
in vracanja drobi.Za. Torej je produktivnost tega soferja enkrat
vecja od nasega. Namesto, da bi
se sofer med postankom na postaji dolgocasil, ta cas koristno
izrabi za pobiranje voznine: Sprevodnik pa je sproscen za neko
drugo delo.
Takih in podobnih primerov
je polno ne samo v prometu, v
industriji in v trgovini. Tudi na
podrocju zdravstva, vzgoje, kulture in drugod so enake momosti. Recimo, da ucitelj uci otroke
matematiko. Pri ucenju uporabIja klasicno metodo. Da ot roci
dosezejo doloceno znanje, je potrebnih 100 ur predavanja in vaj.
Drugi ucitelj pa uporablja neko
novo metodo, ki jo je nastudiral
sam. Po tej metodi je potrebno
samo SO ur predavanj in vaj. Torej je SO ur ostalo na voljo za
ucenje drugih predrnetov. Razumljivo je, da bo znanje teh
ucencev sirse, zato se bodo kasneje laie vkljucili v gospodarske
tokove in bodo laZe resevali postavljene naloge, ker bo njihovo
znanje vecje.
Prav tak() je tudi z ljudmi, ki
na videz nimajo nicesar skupnega z gospodarstvom, recimo s po-

litologi. Namrec, ce je politika
pametna, dobra, zlasti usmerjena
na daljsi cas, so predpisi, zakoni,
odredbe dalj casa uporabni.
Za sestavljanje teh predpisov
je potrebnih rnanj pravnikov
in drugih strokovnjakov. To ste·
vilo manj zaposlenih pravnikov
se lahko ukvarja z drugim koristnim delom. Tudi politologi torej
lahko mnogo prispevajo k druZbeni produktivnostl dela.
POMEN PRODUKTIVNOSTI
Bolj produktiven pomeni biti
bogatejsi, pomeni ustvarjati vee
in seveda tudi trositi vee. Standard lahko raste hitreje Je na osnovi tega, da tudi ustvarjamo
vee. Zato bi morala biti nasa prizadevanja usmerjena v to, da v
casovni enoti napravimo cim vee
in da za to porabimo cim rnanj
sredstev. Torej, kako na cim laiji
nacin napraviti cim vee.
Narodni dohodek na prebivalca
v Jugoslaviji zna5a 620 dolar.i ev
letno. V ZdruZenih dr2avah Amerike je ta dohodek dosegel ze
3900 dolarjev na prebivalca. Zakaj? Ker je njihova produktivnost dela sestkrat vecja od nase.
Pri nas en kmetovalec s svojo
produktivnostjo dela preZivlja
komaj osem ali devet prebivalcev. V Ameriki se to stevilo povzpne na vee kot petdeset. Pa ne
zato, ker so tam kmetje (farmarji) bolj pridni, ampak zato, ker
uporabljajo vee agrotehnicnih
sredstev. Za eno tono krompirja
pri prevozu z volovsko vprego na
razdaljo treh kilometrov porabi

Vilicar je v TLI Stari trg olajsal delo na krliscu
kmet-voznik eno uro casa, za prevoz iste kolicine s traktorjem pa
komaj deset minut. Ves ostali
cas lahko porabi kmet za kaj
drugega.
.
Tradicije in navade morajo torej hitreje popu5cati. V nase
vsakdanje delo moramo vnasati
vee miselnega dela. Odt-od torej
potreba po· znanju, po strokovnjakih. Znanje, sposobnost in
strokovnost moramo spodbujati
na vsakern koraku. Le t::ko bomo
sposobnejsi in produktivnejsi.
Omenil born se en primer iz
nase konkretne prakse. Letos
smo izdelali okrog 70.000 glasbenih omaric. Proizvodnja teh omaric nam je povzrocala vrsto tehnoloskih zapletov in tezav. Sledila je naloga, da je potrebno

konstrukcijo in tehnologijo izboljsati do skrajnih momosti.
Strokovnjaki so se lotili dela in
stirinajst dni razmisljali, kaj bi
bilo mogoce storiti. Prisli so do
nekih zakljuckov, ki so dali kasneje velik ucinek. Cas proizvod·
nje se je zniial za 20 odstotkov.
Kolektiv tega sploh opazil ni, koristi pa so imeli vsi zaposleni.
Strokovnjaki so nam torej pot rebni in ne moremo se sprijazniti z demagogijo posameznikov,
ki frontalno napadajo strokovnost in podcenjujejo njen pomen.
Strokovnosti in z n jo pogojeni
produktivnosti rnoramo dati pravo mesto in priznanje, ker bo·
rno le tako postali bolj ustvarjalna in produktivnejsa dru:Zba.
T.Kebe

Vi vpraSujete - mi posredujemo odgovore
VPRASANJE:

Prihodnja podoba Cerknice?

Kje bo industrijsko obmoCje 1
V zadnjih letih se v nasi obcini pojavljajo tezave, kje· dobiti
prostor za razsiritev obratov lesn e industrije, pa tudi za razvoj
ostale industrije.
Po urbanisticnem nacrtu iz leta 1968 zemljiSce za prihodnji
razvoj industrije ni doloceno.
Vzrokov. je vee, glavni pa je, da
je tempo industrijskega razvoja
hitrejsi od predvidenega.
Program razvoja iz leta 19711972 pa predvideva izgradnjo vee
novih tovarniSkih objektov. ze v
I. etapi izgradnje _bi potrebovali
25.000 kvadratnih metrov, za II.
etapo pa se 25.000 kvadr~tnih rnetrov zemljiSca. Ce pa upostevamo se ·ostalo industrijo, bi morala po oceni znasati povr5ina industrijskega obrnocja vsaj 200.000
kvadratnih metrov.
Pri izbiri zernljiSc, ki naj bi
prisla v postev, so irneli glavno
vlogo nasledoji kriteriji:
· 1. da se urnaknemo izven urbanistienega obrnocja Cerknice;
2. u strezna velikost zernljisca;
3. cim manjse onesna:Zenje naselij (vpliv vremenskih pogojev);
4. izognitev prornetni gneci
skozi naselje;
5. u godna energet ska situacija,
oskrba z vodo;
6. ugodna lega glede na prometne zveze (zeleznica in avtoce·
s ta);

7. zaledje delovne sile.
Na osnovi teh kriterijev se je
podjetje Brest odlocilo za lokacijo na Loskern polju oziroma na
zemljiScu levo od naselja Podskrajnik. V tem smislu je podjetje zaprosilo skupscino obcine
Cerknica za doloCitev industrijske cone na omenjenern zemljiscu. Skupscina obcine Cerknica
j e imenovala komisijo, ki naj bi
preucila u~ravicenost lokacije tudi iz drugih vidikov.
Komisija, ld si je ogledala ornenjena zernljiSca, je nas predlog
zavrnila in predlagala, daj bi se
novo industrijsko obmocje razvijalo na zemljiScu rned sedanjo
Tovarno pohistva Martinjak in
Maroforn.
Ta predlog za Brest ni sprejemljiv, ker ne ustreza ze pr ej
omenjenirn pogojem in tehnologiji l<!sno predelovalne industrije.
Menirno, da bi morala skupsCina obcine Cerknica znova pretehtati naso p:t;"osnjo in v delo vkljuciti ustrezne strokovnjake, ki naj
bi nasli cimbolj ugodno resitev.
C. R udolf

Verno, da stanovanj se vedno
primanjkuje, vemo pa tudi, da
se tista, ki jib imamo, delijo nekam cudno. Da pri tern ni reda,
smo lahko opazili tudi ob zadnjem razdeljevanju stanovanj.
Kako se more zgoditi, da je
predlog se v javni razpravi, nekateri pa se ze selijo? .Zakaj se nekateri tudi trikrat na leto selijo
iz stanovanja v stanovanje? Do
tega sploh ne bi smelo priti, saj
imamo organ upravljanja, ki je
dolZan skrbeti za pravilno stanovanjsko politiko. Zaradi omenjenib nepravilnosti je mnogo kritike s strani neposrednih proizvajalcev, ki se ob razdeljevanju
stanovanj cutijo zapostavljene.
Menijo, da to ni v skladu z naceli samoupravne druZbe. Bojim
se, da sta stanovanjska komisija
in ustrezna strokovna slu:Zba prevee odmaknjeni od Zivljenja in
od prosilcev stanovanj.
Na gornje vprasanje bi si zeleli u strezni odgovor.
V. Subic, TP Cerknica
Gornje vprasanje smo posredovali kadrovskemu sektorju in
stanovanjski kornisiji pri svetu
za kadre.
ODGOVOR
Pravijo, da se stegujes lahko
toliko, kolikor je postelja dolga.
Ce postelje sploh ni, se Iahko zelo stegujes, vendar ne na postelji. Tako se je zgodilo letos s stanovanji.
Vsa sredstva iz 4 Ofo namenske
ga sklada smo samoupravno ne samovoljno - razdelili kot
kredite med individualne graditelje. Stanovanj za nakup letos v
Cerknici ni bilo. Tudi stanovanja
nasih delavcev, za katere smo vedeli, da se b odo izselili v svoje
hiSe, smo vnaprej razdelili ze
lani. Letos je ostalo za delitev
samo tisto, cesar si nismo zeleli:
nekaj stanovanj strokovnjakov,
ki so odsli brez nasega predvidevanja in brez nase zelje.
Ker nam ni uspelo takoj dobiti
zanje ustreznega nadomestila,
pritisk iz kolektiva pa je bil velik in stanovanjske r~ere ne-

katerih· delavcev res kritiene, se
je stanovanjska komisija odlocila
razdeliti r.azen enega vsa izpraznjena stanovanja. Svet za kadre
je po javni razpravi dodelil se
edinega, ki ga je komisija zadriala kot zlato rezervo.
Moja osebna pregreha je bila
v tem, da sern po sklepanju stanovanjske komisije, vend~r pred
koncem javne razprave dovolil
enernu clanu delovne skupnosti,
da se preseli in novemu strokovnemu delavcu, ki sem ga po dveh
letih iskanja vendarle nasel, da
se vseli v njegovo stanovanje. Tako sem se odlocil, ker je bilo sta. novanje prazno, prizadeti pa se
je vsak dan vozil v sluibo nekje
izpred Smarne gore. Vse, kar bi
v tem primeru svet za kadre lahko drugace odlocil, je to, da hi
mu dodelil boljse stanovanje, pri
cemer pa novi delavec ni vztrajal.
Ne vem, v cern bi bilo sicer razdeljevanje stanovanj cudno? Vse,
kar je pri zadevi cudnega, je statno pomanjkanje stanovanj pa
preveliko stevilo prosilcev in
med njimi vedno nekaj teZkih socialnih primerov, ki jib poobla~ceni organi resujejo, kolikor najbol.i posteno morejo. Upam si
vselej zagotavljati celo trditev, da
so redki organi upravljanja, ki
bi tako obeutljiva vpra5anja kot
je razdeljevanje kreditov .in stanovanj, resevali s toliksno odgovornostjo in s toliksno mero posluha in pravicnosti, kot je to delala v zadnjih Ietih stanovanjska
komisija.
Svet za kadre je na zadnji seji
dolocil rok za izdelavo in sprejem pravilnika, ki bo urejal pro·
blematiko s podrocja koriScenja
stanovanj in delitve sredstev za
stanovanjsko izgradnjo. Pravilnik
je nedvomno nujno potreben,
vendar bo tudi ob n jern, naj bo
se tako dodelan in popoln, se
vedno potrebno veliko osebnega
. presojanja in cloveskega obravnavanja vsakega posarneznega
prosilca, njegovih razmer in potreb•.
Tudi dosedanja komisija se ni
doloeala brez kriterijev, res je
pa, da so se ti kriteriji iz leta v
leto spreminjali, kot so se spreminjala razpolozljiva sredstva,
kot se je spreminjalo stevilo pro-

silcev, kot so se spreminjale kadrovske potrebe, cene stanovanj,
gradbenega materiala ...
Delavci, ki jim je s strani kolektiva nalozena nehvale:Zna vloga ,delilcev« stanovanj in kreditov, pa naj bodo to clani samoupravnih organov ali slu:Zbe, so
pod stalnim pritiskom raznih zamer in kriticnih, zelo enostranskih in sebicnih obdollitev. Toda
ta »pomoc<< pride vselej po toci;
zlepa pa se ni igodilo, da bi slndikat ali katera koli druga organizacija ali organ upravljanja,
razen nekaterih direktorjev, k1 se
potegujejo za svoje delavce, v
javni razpravi vsaj nacelno pod·
prli taksno ali drugacno delitev,
kaj sele, da bi se javno in odkrito opredelili za tega ali onega in
opredelitev utemeljili.
Pricakujemo drugacno sodelovanje, ko bo v razpravi pravilnik,
sicer se utegne spet zgoditi, kot
se rado dogaja, da zacnejo leteti
pasje bombice sele takrat, ko se
cuti prizadet ta ali oni posarneznik ali njegov sosed. Na tak§ne
bombice smo tisti, ki nekaj Jet
delamo n a teh podrocjih, ze navajeni, nismo pa otopeli in dalec
od tega, da bi bili odmaknjeni
od razmer in Zivljenja prosilcev.
Ne, zakopani srno v njihove tezave, pa zato vidimo vse, ne samo nekaterih. Rditi pa vseh nikoli ne moremo.
J. Praprotnik,
dir. ,kadrovskega sekt.

•

Preseljevanje delavcev iz stanovanja v stanovanje je prav goto
vo norrnalen pojav. Malo prosil·
cev irna ob prvi dodelitvi stanovanja vee ko t t r i' clansko druiino. Zato in zar'adi ~anjSdh stroskov z opremljanjern zelijo najp rej v dvosobno stanovanje. Ko
se jim druzina poveca, pa tako
stanovanj e ne zadostu_ie vee. »Napaka« organov upravljanja je torej v tern, da prosilcern za vecje
stanovanje, ce se le da, ugodi.
Lani se je tako preselilo iz dvosobnega v trosobno stanovanje
kar sedem p rosilcev, vsi, ki so za
to ,z aprosili. Izmed njih je bil
eden s triclansko, tr-ije s stiriclansko, dva s petclansko in eden s
· Konec na 7. straru

·-----------------------------------------------
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Zakaj preveC bolniSke
V Brestovem obzorniku je pisec
clanka z naslovom Prevec bolniske obdelal vprasanje, 0 katerem
v zadnjem casu zelo pogosto razp_;avljamo. Dejstvo je, da bolniski stalez narasca. Ali njegovo
narascanje dovolj nadziramo ali
ne, o tern ne bi razpravljal, ker
za to nisem poklican. Ne vern
niti zanesljivo, ali je se v normalnih mejah, ali smo nekje na vrha lestvice ali celo spodaj. V to
se tudi ne nameravam spuscati,
ceprav bi te podatke lahko zelo
fiitro dobili pri sosednjih podjetjlh v nasi panogi ali pa izven nje.
Sam menim, -da se je v zadnjih
nekaj letih pojavila nekaksna potreba po prostem easu, ki ga pogojuje dosezen zivljenjski standard. Tej potrebi skusajo zapo~leni tako ali drugace zadostiti.
Do te ugotovitve sem prise! na
osnovi podatkov iz preteklih let.
Zan1mivo je namrec, da narascanje bolniskega staleza sovpada z
uvajanjem 42-urnega delovnega
tedna, ceprav bi clovek pricakoval ravno nasprotno.
Leta 1963 smo delali se poln
delovni cas, poprecni redni letni
dopust na zaposlenega pa je zna-

sal 18,1 delovnega dne. Letos se
je letni dopust podaljsal na 20,6
delovnih dni.
Podatki iz leta 1963 nam kazejo, da je bolniSki stalez takrat
znasal le 6,1 odstotka ali 134 delovnih ur na zaposlenega.
Ugotoviti moram, da smo na
podrocju varstva pri delu in pri
delovnih pogojih nasploh rnnogo
napravili. Ceprav povsod se ni
vse tako, kot bi bilo zeleti, je bil
vendar storjen velik napredek;
kljub temu pa stevilo bolovanj
narasca.
Vse te ugotovitve me navajajo
k spoznanju, da se je pojavila
nekaksna potreba po prostem casu, ki jo zaposleni skusajo izpolniti tudi tako, da gredo v bolniski stalez. Ne morem namrec razumeti, da bi se zdravstveno stanje zal?oslenih kljub izboljsanim
delovmm pogojem toliko poslabsalo. Med delavci krozijo razlicne krilatice, ki niso nic kaj spostovanja vredne; tako 0 zdravstvenem osebju kot o delavcih
samih. Simulantov je precej in
ce bi proti njim odgovorno ukrepali, bi jih kmalu odkrili. Tako
pa izkoriScajo polozaj in te~o-

Vi vprasujete - mi posredujemo odgovore
Nadaljevanje s 6. strani
sestclansko dru:lino. Nova stanovanja je tedaj dobilo osemnajst
prosilcev. Mednje je bilo razdeljenih pet trosobnih, enajst dvosobnih in tri enosobna stanovanja. Dvosobna stanovanja so res
dobili tudi stirje prosilci s stiriclansko druzino in eden s petclansko, vendar Ie zato, ker so
za taka stanovanja prosili (zaradi
manjsih stanarin).
Kljub temu je !ani ostalo neresenih se petnajst prosenj, od tega deset s triclansko in pet z dvoclansko dru:lino. Vecina izmed
teh res stanuje v slabem stanovanju (dve sobi v samskem domu ipd.), skoraj pri vseh pa je
prlslo do stanovanjskega problema sele pred kratkim.
Letos smo doslej razdelili devet stanovanj. Od tega dve trosobni, sest dvosobnih in eno enosobno. Dobili so jib ena stiriclanska, tri triclanske, tri dvoclanske
druzine in dva posameznika. Razumljivo je, da smo ob tern dovo-

lili tudi preselitve dvem stiriclanskim druzinam v trosobno stanovanje, dvosob:I_l.o, ki so jih zapustili, pa dodelili eno oziroma dvoclanski druzini. Ob tern res nismo poskrbeli za preselitev nekaterih vecjih dru:lin (stiri do pet
clanskih), vendar le zato, ker tega niso zaprosili.
Stanova.njski problem torej le
ni tako peree, kot kaze na prvi
pogled. Na stanovanja se cakajo
najvec triclanske dru:line, -v endarle eno leto ali dve. Obenem so to
prosilci, ki se niso dolgo v podjetju. Izjema je stiriclanska druzina, kateri je stanovanjska komisija stanovanje odobrila ze _lani, vendar doslej se ni vseljivo.
Ob vsem je morda nepravilno le
to, da dobe stanovanja tudi nekateri strokovnjaki, ki jih dejansko se ne potrebujejo. To pa le
zato, ker je stanovanje eden izmed pogojev za zaposlitev v podjetju.
V. Znidarsic,
preds. stanovanj . kornisije

Pred kongresom
VOLILNA KONFERENCA SINDIKATA OBCINE CERKNICA

Volilna konferenca sindikata
obcine Cerknica, ki je bila 4. oktobra v veliki sejni dvorani na
Brestu, predstavlja zacetek drugega obdobja predkongresne dejavnosti v obcini.
·
Volilna konferenca, na katero
je bilo povabljenih 42 volilcev
(elektorjev), 26. clanov obcinskega sindikalnega sveta in 13 gostov, je razpravljala o aktualnih
vprasanjih pri delovanju sindikata v obcini. Zavzela se je za
cimprejsnje in smotrno resevanje stanovanjskih vprasanj .v obcini. Pozitivno je ocenila gradivo
za 8. kongres Zveze sindikatov
Slovenije in se odlocno zavzela
za uresnicevanje ustavnih dopolnil, predvsem za ustanavljanje temeljnih organizacij zdnizenega
dela.
Delegati so tudi kriticno oceniIi delovanje osnovih organizacij
in poudarili, da je treba zagotoviit boljso povezanost med osnovnimi organizacijami sindikata in
obCinskim vodstvom. Prav tako
so delegati menili, da je treba
temeljito izboljsati informiranje
osnovnih organizacij.
.Ko so razpravljali o osebnih
dohodkih, so delegati ugotovili,
da so v vecini delovnih organizacij zadovoljivi, opozorili so le na
visino osebnega dohodka v TGP
Skocjan, kjer je na.inizji osebni
dohodek se vedno 800 din (po po-

vanje v prosti izbiri zdravnika.
Po nekih podatkih je baje spodaja meja bolovanja nekje med
4 do 4,5 odstotka.
nasem primeru smo od nje precej odmakajeni. Le s skupnim delom bi bolovanja zaustavili in postopoma
>pravili v realne meje.
Razumljivo je, da nima nihce
aicesar proti temu, da dobijo
bolniSki stalez res bolni ljudje.
Nerazumljivo pa je, da dobi zena
bolovanje za spremstvo moza ali
ubratno, ker ta moz lahko ze nekaj casa sam hodi naokrog, v
Ljubljano pa ne more sam. Podobnih primerov je vee. Bolovaaja naj dobijo res bolni delavci,
sim~l~tom pa je treba cimprej
;;topiti na prste.
T. Kebe

v

Denaria ni nikoli dovoli
Veckrat je slisati kriticne pripombe in vprasanja Cerknicanov,
kam gre denar, ki ga placujejo
kot prispevek za uporabo mestnega zemljisea. Poskusamo vam
posredovati odgovor.
Eden izmed glavnih virov do- ·
hodkov Krajevne skupnosti Cerlcnica je prav prispevek za uporabo mestnega zemljiSca, zatem pa
se dohodki od peskovnikov, prodaje vencev in ostalega pogrebnega materiala, reznje drv, trlnice, uslug na pokopaliScu ter morebitne dotacije.
Pri izdatkih je na prvem mestu placilo anuitet za posojilo za
asfaltiranje cest, sredstev za dograditev gasilskega stolpa, za pluzenje· in popravila cest, za naba·vo pogrebne opreme in vencev,
za najemnine, osebne dohodke,
dotacije drust vom, pa se ostali
manjsi izdatki za razna popravila, usluge, vodo, elektricno energijo in podobno.
Krajevna skupnost nima tako
velikega dotoka denarja kolikrS..
ne so obveznosti. Ze sedaj s tezavami zbiramo sredstva za odplacilo anuitet za urejanje cest,
ki smo jih predcasno uredili. Najeli smo kredit 60 milijonov starih dinarjev za dobo osmih let
in moramo vsako leto odplace-

•

SID dikatov

datkih za avgust 1972). Pri tern
so menili, da morata sindikalna
organizacija v tern podjetju :in
obcinsko vodstvo to ·vprasanje
resno prouciti. Precejst;n.del razprave so posvetili tudi vprasanju
socialne varnosti in nagrajevanju
minulega dela. Zavzeli so se tudi
za izqbrazevanje delavcev. Volilna konferenca je na koncu sprejela naslednje zakljucke:
1. Ustanavljanje organizacij
zdruienega dela mora biti se naprej poglavitna naloga sindikata.
Zaceto delo je treba cl.mprej realizirati in ustavna dolocila uveljaviti v Zivljenju, kar je pogoj
za dobro samoupravljanje.
2. Zavzemati se je treba, da bi
cimprej opredelili zivljenjski minimum, kar naj bo ena izmed
stalnih nalog sindikata. 1:ivljenjski minimum mora postati· ekonomska in ne le socialna kategorija.
3. Doseci moramo permanentno izobraievanje sindikalnih de·
lavcev in vseh samoupravljalcev,
saj je to pogoj za kvalitetno samoupravljanje.
.
4. Osnovne organizacije sindikata v delovnih organizacijah
morajo biti pobudniki pri islcanju najustreznej~ih oblik re5evanja perece stanovanjske proble·
matike.
5. Vecjo pozomost je treba posvetiti organiziranosti in delovanju osnovnih sindikalnih organi·
zacij, da bodo le-te na~le svoje
pravo mesto v delovnih organiza-

Pred krajevno skupnostjo so velike naloge

cljah, kar naj bo jasno napisano
tud.i v samoupravnih aktih delovnih organizacij.
. 6. S srednjerocnim razvojem
obcine je treba zagotoviti izgradnjo ustreznih kapacitet otro~ke
ga varstva.
7. Zagotoviti je treba stalni stik
med obcinskim sindikalnim svetom in izvr~nimi odbori osnov·
nih sindikalnih organizacij.
8. Konferenca je osvojila pred·
loge kongresnih dokumentov in
podprla kandidaturo dosedanjih
republi.Skih voditeljev.
E. Lenarcic

K. Kovic
v . Cerknlci
24. oktobra se je pesnik in pisatelj Kajetan Kovic ljubeznivo
odzval povabilu literarnega krozka na osnovni soli v Cerknici in
obiskal ucence te sole. Recitacijam njegovih otroskih pesmi, ki
so jih prispevali ucenci in pesnik
sam, je sledil sproscen in nevezan pogovor o pesniSkem ustvarjanju in mladinski knjizevnosti.
Zal te priloznosti niso izrabili
tudi drugi kulturni delavci v nasem malem mestu, saj bi prijeten literarni vecer in neposreden
pogovor z ustvarjalcem verjetno
le pozivil k.ulturno mrtvilo pri
nas.
·
B. Levee,

vati anuitete - poleg ostalih dajatev, ki jih ima krajevna skupnost.
Da je bila ureditev cest na nasem podrocju nujna, nam poleg
gospodarskih kazalcev potrjuje
tt.i.di velik obisk turistov, ki jih
privabi Cerkniska dolina, predysem pa Cerknisko jezero, posebno v poletnem casu.
Ce gledamo z vidika nekaterih
obcanov, ki pravijo, da bi za denar, ki ga letno odvajajo Krajevni skupnosti za uporabo mestnega zemljisca, imeli urejeno cestisce in karializacijo, potem prav
gotovo ne bi bilo asfaltiranih toliko cest. Zavedati se moramo,

da vsega hkrati ni mogoce narediti, posebno, ce imajo pri tern
glavno vlogo financna sredstva
- poleg medsebojnega sodelovanja in razumevanja.
Se dosti je neurejenih zadev
pri mestnem zemljiscu; to so stanovanjska enota (bloki) in novozgrajene hise, ker se nismo dohili od obcinske skupscine tozadevnih odlocb: Letos pa se lahko
pohvalno izrazimo o placilu prispevka obcanov, saj jima glavnina z~ poravnane svoje obveznosti. Seveda pa so nerodnosti tudi na nasi strani, ki pa jih odstranjujemo.
S.Mekinda

NOV.E KOMTSIJE V
DEJAVNOSTI MLADINE
Predsedstvo obcinske konference Zveze mladine v Cerknici
je na svoji zadnji seji razpravljalo o delu in aktivnosti svojih
clanov. Za boljse delovanje smo
ustanovili politicni aktiv, ki ga
sestavlja pet clanov - komunistov in sicer Janez Znidarsic, Matija Zemljak, Ivan Najger, Milan
Pirc in Darja Zupancic, ki edina
ni clanica Zveze komunistov.
Prve naloge politicnega aktiva
so, prouciti pismo tovarisa Tita,
postaviti prave kriterije za sprejem mladih v Zvezo komunistov
ter ugotoviti, kaksne in katere
naloge imajo mladi komunisti v
obcini.
Ker nekateri clani obcinske
konference Zveze mladine se vedno ne jemljejo dovolj resno svoje odgovornosti do mladine in
do dela z mladimi, smo bili prisiljeni ustanoviti tudi disciplin. sko kornisijo, ki jo sestavljajo:
Jana Grbec, Ljubica Zgonec in
J anez Avsec.

Ta komisija mora stalno nadzirati prisotnost in odsotnost
vabljenih na seje, se sestajati z
vsako komisijo posebej vsaj enkrat mesecno in se z njo pogovoriti o resnosti in uspehu pri delu ter zahtevati pismena opravicila za odsotnost na sejah.

Celotno delo obcinske konference, delo vseh koq:lisij in delo
v mladinskih aktivih pa spremlja nadzorni odbo:r, ki ga sestavljajo Janez Znidarsic, Ljubica
Zgonec in Ivan Najger, nadomesti pa jih sekretar ali predsednik
idejno-politicne komisije.
J. Grbec

Vee informiranja o delu

rezervnih staresin
Sredi oktobra je bilo v Ljubljani posvetovanje dopisnikov TV-15
in Nase obrambe iz vse Slovenije.

Posvetovanje je vodil ing. Slavko Korbar, predsednik republi~kega odbora Zveze rezervnih vojaskih staresin.

Prisotni so razpravljali o vlogi
tiska, radia in televizije, ki naj
poroca o delu in zivljenju Zveze
rezervnih vojaskih staresin. ·
Ugotovili so, da so organizacije te zveze se prevec zaprte vase.
Za boljso povezanost z javnostjo
je treba razsiriti dopisnisko mrezo. Tisk naj bo objektiven, pokaze naj dobre in slabe strani v
delu organizacije ZRVS.
Predstavniki obcin so menili,
da tisk premalo poroca o delu
in se · izgublja v manj pomemb·
nih . novicah. Temu podrocju posveca premalo pozornosti tudi lokalni tisk.
J. Hren

•

BRESTOV OBIORHIK

Velemojster Ivkov na Brestu
: V soboto, 21. oktobra je bil v
Cerknici izjemen sportni dogodek. Neutrudnim sahovskim organizatorjem je uspelo dobiti ob
proslavljanju 25. obletnice Bre_$ ta v goste drzavnega prvaka ter
stalnega clana drzavnega in olimpijskega mostva, velemojstra Bora Ivkova. Dogodek je prerasel
v okvire celotne Notranjske, saj
so se ,poleg domacinov zeleli spoprijeti s slavnim velemojstrom
tudi sabisti iz Borovnice, Vrbnike, Logatca, Postojne in iz Starega trga. ze pred napovedano
uro je bila dvornaa stare delav·
ske restavracije nepricakovano
polna.
Po uvodnem pozdravu je velemojster zbrani mnozici igralcev
in gledalcev komentiral nekaj
najvainejsih sabovskih dogodkov
Y tern letu: dvoboj Fischer-Spaski, potek in dogodek s pravkar
koncane sahovske oLimpiade v
Skopju ter vlogo slovenskega saba v drfavnem m erilu.
Simultanka se je zacela. Pogled
na pisano arena, sestavljeno. iz
enainstiridesetih miz, za katerimi je sedelo prav toliko »srecnezev« (vsi zares niso mogli nastopiti) in vee deset navijacev, ki so
se gnetli za njihovimi glavami, je
bil · zares ·velicasten. Velemojster
je stopal ad nasprotnika do nasprotnt}<a,_ bliskovit o odgovarjal

na poteze in jim spotoma zadajal vse tezje probleme . . Vsak
opravljeni krog je stopnjeval napetost v dvorani.
Po dveb do treh urah igranj a: so se zaceli kazati prvi rezultati. Videti je bilo, da je med
igralci nemalo dobrih poznavalcev vesein t e starodavne kraljeve
igre - pa tudi nekaterih· navijacev ni bilo ,podCei).jevati. Po p e t
in pol urnem bojevanju je vele-

mojster dobil' 24 par tij, kar petnajstkrat se je moral zadovoljiti z n eodloeenim izidom, dvakrat
pa je moral priznati celo poraz.
Koncni rezultat 31,5:9,5 je bil ugoden .za velemojstra, zadovoljni
pa so bili tudi domaeini, saj jim
je uspelo »iztrl.iti« vee kot je bilo
prieakovati. Na vecerji pozna v
noci je velemojster organizaciji
in igralcem simultanke izrazil
polno priznanje.
I. Stefan

KoSarkarji uspeSno
zakljuCili sezono
Kosatkarski klub Cerknica se . dve tocki, v drugem delu pa kar
je v II. slovensko kosarkarsko li- deset, kar porneni, da smo od dego uvrstil preteklo sezono in v vetih tekem ·petkrat zrnagali. Od
njej zelo uspesno nastopal. Prav tega je oila ena tekrna odigrana
je, da ob zakljueku t ekrnovanja ze spomladi. Od kod toliksna razp ogledamo dejavnike, ki so pri- lika?
spevali k igri in h koncni uvrNajvecji del krivde rnoramo
stitvi na 8. rnesto med 10 ekipa- . pripisati neizkusenosti mostva v
mi. Osvojili srno dvanaj st tock zaeetku tekmovanja. Posrednih
in sicer predvsem zaradi dobre
pa je se veliko vee. Vsaigre v drugem delu tekrnovanja. vzrokov
ko mostvo mora imeti trenerja,
V prvem delu smo nabrali samo
ki irna svojo zamisel igre in
predvsem avtoriteto. Takega eloveka zaenkrat se nimarno, vendar srno ga kasneje nadornestili
s tern, da smo polj izkuseni
igralci vodili rnostvo na treningih in obenem tudi tekmovali.
Poleg tega so bili treningi neorgimizirani in slabo .obiskani, ker
so bili v casU:, ko je vee igralcev
irnelo pouk. Imeli nismo niti zog
(trenutno imamo samo eno upo.rabno).

Mlddi Sportniki so
tekmovali za pokal
Janeza Hribarja

Letos .j~- . ro>b cinska konferenca
~ah (4 ekipe):
Zveze mladine Slovenije v Cerk- · t. Notranjski studentski klub
n ici prvic organizirala sportno 2. Mladinski aktiv BREST Cerktekmdvaiije med mladinskimi aknica
tivi cerkniSke obeine za pokal Ja- 3. Tehniska srednja sola €erknica
neza Hribarja. ze v samern proStreljanje (9 ekip):
~ramu dela obcinske konference
Je doloceno, naj postane tekmo- 1. Mladinski aktiv BRESTA Cerknica
vanje tradicionalno in naj bo
vsako let o. S tern tekmovanjern 2. Kovinoplastika Loz
se spominjamo n arodnega heroja 3. Notranjski studentski klub
Janeza Hrbarja iz Laske doline,
. Namizni tenis:
ki je vse svoje zivljenje posvetil
1. Mladinski aktiv Begunje
napredku tega dela Notranjske. 2. B rest - Tovarna pohiStva MarLetosnje tekmovanje je bilo ad
tinjak
29. septembra do 1. oktobra v
3. Kovinoplastika Loz
Cerknici. Aktivi so med saba tekPeteroboj:
rnovali v naslednjih lip ortnih pa"
nogah: mali nogomet, kegljanje, 1. znidar~ic J anez
sab, streljanje, namizni tenis in 2. Cimperman Toni
peteroboj. Z vremenorn smo 3. Hiti Ljubo
irneli sreco, taka da s te strani
Sodelovalo je deset mladincev
ni bilo tezav. Vee jih je bilo z in ena mladinka.
organizacijo samega tekmovanja
Prehodni p okal J aneza Hribarsaj je vecina clanov organizacij:
skega odbora vzela tekmovanje ja si je priborila Tehni~ka sredpopolnoma neresno. Z muko treh nja ~ola, ki je v skupni uvrstitvi
elanov je bilo tekmovanje konC- zbrala najvec toek. Na dn.igo in
no le izpeljano. Kadar je· konec tretje mesto sta se uvrstila Brest
in Kovinoplastika z enakim stedober, j~ _tudi vse ostalo dob ra
·
Na napakah se ueimo, za to mis- vilom tack.
lim, da nam b o letosnji spodrsZenske ekipe so tekmovale za
ljaj se kako koristil v prihodnje.
pokal, ki so si ga pridobile
V tekmovanju je sodelovalo 190 ssvoj
tudentke iz Notranjskega ~tu
mladincev in mladink iz vse obdentskega kluba. Drugo mesto so
obcine.
qsvojile mladinke Bresta, tretje
Rezultati:
pa so ·bile dijakinje Tehniske
Mali nogomet (8 ekip): ·
1. Tehni.ska srednja sola Cerkni- srednje sole v Cerknici.
ca ·
I. Najger
2. Nogornetni klub Cerknica
3. Garnizon JLA Velike Bloke.
Kegljanje . (11 .e kip):
1. Kovinoplastika Loz
2. Mladinski aktiv Beguiije
-3. Tehniska srednja sola.
. Brestov · obz6rnik, · glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni urednik Bozo. LEVEC. Ureja
uredni~ki · odbor: Tone KEBE,
Bozo · LEVEC,' Tone LOVKO,
.Stanka MEKINDA1 Danilo MLI.NAR, Ivan NAJGER, Alojz OTON'ICAR, Janez PRAPROTNIK. Mi·ha ~EPEC, Ivan SKRABEC, Ja·nei VOLJC in Zdravko ZABUKOVEC. Tiska .Zelezniska tiskarna
v . Ljubljani.

REZULTATI JESENSKEGA DELA
44:'51 (26:17)
60:56 {30:26)
64:66 (29:27)
96:69 (48:35)
61:70 (34:33)
66:57 (31:27)
90:57 (36:28)
70:68 (27:28)
47:61 (24:23)

Cerknica : Grosist
Kladivar : Cerknica
Cer knica : Sctana
Koper : Cerknica
AET Tolmin : Cerknica
Cerknica : Sava
Cerknica : Logatec
Cerknica : Salonit
TIK Kobarid : Cerknica

KONCNA LESTVICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se!ana
Grosist
Salonit
Sava
Koper
AET Tolmin
TIK Kobarid
Cerknica
Kladivar
Logatec (·1)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
12
12
10
10
7
6
4
3

4 1309:1116 28

6
6
6
8
8
11
12
14
14

1148: 968
1301 :1169
1250:1268
1276:il38
1134:1162
1222:1278
1212:1278
1181:1375
1052:1355

24
24
24
20
20
'14
12
8
5

: Ko se je liga zacela, so se porazi kar vrstili. Vse pomanjkljivosti nase igre so priSle na dan.
Videti je bilo, da srno neuigrani,
gledalci pa so Qam oCitali celo
neborbenost. Pri tern pa so pozabili, da s svojim bodrenjern lah~
ko pripo!Jlor~jo k zmagi. Spornladi, ko nam je slo za noh te,
so zaceli zmerjati lastne igralce.
v . tern se kaze sportna nevzgojenost, kar pa bo, upam, scasorna izginila. Skratka, vsi so skoraj dvignili rake ad kosarkarskega kluba in ga prepustili uc;odi.

Simultanka B. Ivkova je pritegnila mnogo gledalcev
Tako se je koncal spomladanski
del tekmovanja.
Medt em je igriSce dobilo razsvetljavo, ki jo je postavil Brest
zaradi lesariade. Prav razsvetljava je bila najvecji razlog za sprememba v kasnej si igri. Poleg tega se je v mostvu sprernenilo
pojmovanje kosarke, zlasti pri
mladih, sprernenil pa se je tudi
nacin treniranja. Predvsem so
treningi temeljili na kondicijski
pripr avljenosti in sele na koncu
srno igrali samo z :logo.
Razveseljivo je, da so bili prav
mladi najbolj vztrajni. Pri tern
velja pohvaliti a·d mlajsih Tuhtana in Ruparj a, ki sta veliko napredovala, od starejsih pa Kranjca, ki je uspesno ·vodil tekme v
drugern delu, pa tudi zelo dobra
igral poleg Meleta in seveda nezgresljivega Jernej cica. Ekipa j e
kot celota veliko bolj ~a kot spo-

mladi. Ce bo mostvo ostalo skupaj se naslednji dve leti, si lahko
obetamo se precej boljsih rezultatov, seveda ob- vecji podpori
gledalcev, ki ·s o na zadnjih tekmab pokazali, dale znajo bodriti
svoje.
Resnieno boljsi rezllltati pa se
bodo pokazali, ee bomo dobili
trenerj a, ce bo za ta sport v prihodnje v Cerknici vee razumeva·
nja, kar bi si po zadnjih rezuJ.
tatih vsekakor zasluiili ter nc nazadnje, ce bi dobili boljse vodstvo. S tern mislim na nekatere
funkcionarje, ki bi za uspeh lahko skrbeli bolje kot do sedaj.
Poleg p rostega casa je za to delo
potrebno tudi veliko veselje do
ko~arke; posebno v kraju kot je
Cerknica, kjer· je ta zvrst sp arta
bolj ali manj v povojih.
J. Urbas

Film.i v ·u ovembru
1. novembra ob 16.00 in 19.30 angleski film DOKTOR V TEZAv'All. Komedija. V glavni
vlogi Irene Handl.
2. novembra ob 19.30 - franco·
ski film MESCAN GANGSTER.
Razburljiva kriminalka. V glavni vlogi Jean Letebvre:
4. novernbra ob 19.30 - italijanski film P.R.VI MITRALJEZ 1)1.
VJEGA ZAHODA. Akcijski western. V glavni vlogi Kobert
Woods.
5. novembra ob 16.00 in 19.30 -

ameriski

film

TA.RZANOV

UPOR V DZll.NGLi. l"ustolov-

ski film. V glavni v1ogi Kon
Ely.
6. novernbra ob 19.30 - ameriSki
film l:SlLLY KlD. Film prl.Kazuje boj med iivinoreJci m tatovi iivme. V glavni vtogi Ko.bert 1.'aylor.
9. novembra ob 19.30 - francoski film MEDVED IN L\J'.U(A.
korneatja s slavno brigitte liardot v _glavni vlogi.

20. novembra ob 19.30 - ameriski film ZADNJI NABOJ. Film
o divjern zahodu.
23. novernbra ob ·19.30- italijanski film GARINGO. Nepremag. ljivi Garingo v akciji. V glavni
vlogi Jose Bodalo.
25. novernbra ob 19.30 in 26. novembra ob 16.00 - arneri~ki
film NA POTI ZA §HILON. V
glavni vlogi James Cain.
26. novembra ob 19.30 - · ameriski film CRNI PANTERJI V
HARLEMU. Razburljiva kriminalka. V glavni vlogl Godfrey
Cambridge.
27. n9vembra ob 19.30 - ameri·
· ski film · POLNOCNI OBRACUN. Klas Klinski je glavni ju·
nak tega akcijskega fllma.
29. novembra ob 16.00 in 19.30 jugoslovanski film KOl.ESARJI. Vojni film. V glavni vlogi
Ljubi§a Samardiic.
30. novembra ob 19.30 - jugoslovanski film LISICE. PolitiCna drama. V glavni vlo~ Jagoda Kaloper.

11. novembra ob' 19.30 in 12. novembra ob 16.00 - ameri.Ski
film CLOVEK IZ ARt:.t:ON.E.
Eden .izmed boljsih ameri~kih
westemov. V gtavni vlogi Kichard Boone.
12. novernbra ob 19.30 - ameriski film JAMAJKA - SMRT
NE IZ;BIRA SREDSTEV. Napet akriminalka. V glavni vlogi
Ray Danton.
-B. novernbra ob 19.30 - ameri~ki film FRANKENSTEINOV
· SI,N. Grozljivka. V glavni vlogi
Boris Carloff.

-16. novernbra ob 19.30 - nem~ki
film EVA. . Eroticni film. V
glavni vlogi Renate Larsen.
-18. novembra ob 19.30 .- ameri~ki film ziVELA AMERIKA!
· Film o.zloglasni-rnafiji. V glavni vlogi Margarete Lee. ·

in

Napet prizor s tekmovanja v rnalern nogometu

19.30't9. novembra ob. 16.00
. ameriski film SAMSON IN DALILA. BiblijsJd. spektakel. V
glavni vlogi Victor Matura,

NA~I

UPOKOJENCI

Invalidsko je bila upokojena
servirka Terezija Bogovcic, zaposlena v DUR, ki ze dalj casa bo.Juje na hrbtenici.

