
lETO IX 

STEVILKA 94 

31. JULIJ 1975 

brestov 
• 

lasilo delovne sku 

Sporazum o zdru:Zitvi spet na reSetu 
SAMOUPRA VNI SPORAZUM 0 ZDRUziTVI V SESTA VUENO 

ORGANIZACIJO ZDRUzENEGA DELA JE TISTI SAMOUPRAVNI 
AKT, KI PO SVOJI ZASNOVI POMENI PODLAGO ZA PROGRAM
SKO IN RAZVOJNO USMERITEV DELOVNIH ORGANIZACIJ, 
ZDRUZENIH V SESTAVLJENO ORGANIZACIJO. POLEG TEGA SO 
DOGOVORI V OKVIRU SESTAVLJENE ORGANIZACIJE POMEM· 
BNI TUDI S STALISCA NARODNEGA GOSPODARSTVA KOT CE
LOTE, SAJ OMOGOCAJO DELITEV DELA MED DELOVNIMI OR
GANIZACIJAMI, VECJO SPECIALIZACIJO, VELIKO SERIJSKO 
PROIZVODNJO INS TEM VKLJUCEVANJE V MEDNARODNO DE
LITEV DELA. 

Ker se na Brestu omenjenih, 
pa tudi ~e drugih prednosti zdru
zevanja zavedamo, smo teZko pri
cakovali predlogov za spremem
bo sedanjega samoupravnega 
sporazuma o zdruZitvi, ki je bil 
vsebinsko precej prazen. 

Na seji delavskega sveta SOZD, 
ki je bila 7. julija 1975, so dele
gati Bresta posr edovali pripom
be in staliSea, ki so se na pod
lagi ozje in krajse razprave izo
blikovali na skupnem sestanku 
delegatov Bresta. Videti je, da so 
bill Brestovi pomisleki ob pred
logu sprejemljivi tudi za mnoge 
druge delovne organizacije, saj 
osnutek ni bil potrjen kot pred
log. 

Kot uvod v naj~ido javno raz
pravo je bil na Brestu 11. julija 
1975 sestanek politicnega aktiva 
Bresta, na katerem so bill poleg 
34 predstavnikov druZbeno poli
ticnih organizacij in organov up· 
ravljanja Bresta ~e gostje Danica 
Gosnik in Rudi Diinic - pred· 
stavnika druZbeno politi~nih or· 
ganizacij SOZD Slovenijales, To· 
ne Krasevec - sekretar medob
cinskega komiteja Zveze komu· 
nistov, Joze Frank - sekretar 

obclnskega komiteja ZK in Janez 
Praprotnik - predsednik obcin
ske konference SZDL. 

Zbranim so bile najprej v in· 
formacijo posredovane pripom
be kot so jih iineli na delavskem 
svetu SOZD delegati Bresta. Te 
so bile v kratkem naslednje: 

- Osnovni m otiv za zdruZeva
nje v SOZD je uresnieevanje do
locenih ekonomskih in drugih in
teresov. Ti interesi so v spora· 
zumu premalo doloceni, pa tudi 
sicer niso bill natancno ugotov
ljeni. lzdelana bi morala biti vna
prej~nja analiza pogojev in ciljev 
zdruZevanja. 

- Razmerij med proizvodnjo 
in trgovino v smislu nove ustave 
sporazum skorajda ne ureja. Po
stavljena bi morala biti natancna 
dolo~Ua o medsebojnem vplivu 
na poslovno in razvojno politiko, 
na dolo~je programa in s tern 
povezano skupno prevzemanje ri
zika, na radirjanje materialne 
podlage, na ~evanje produk
tlvnosti v proizvodnjo in prome
tu in tako naprej. Predvsem pa 
tudi ni doloeil, kako naj bodo 
urejeni ekonomski - dohodkov-

Montama dela v novi tovarni ivemih plose lepo napredujejo 

ni odnosi med proizvodnjo in 
trgovino. 

V teh odnosih se posebej po
stavlja vpra~anje o ureditvi od
nosov med organizacijami, ki se 
ukvarjajo z izvozom in uvozom 
ter proizvodnjo, saj bi morala 
biti urejena vprasanja skupne 
politike proizvodnje, izvoza in 
uvoza, skupnega prevzemanja ri· 
zika, skupnega razporejanja do
hodka in podobno. 

- Poleg ugotovitve sporazuma, 
da se v SOZD opravlja tudi skup
no programiranje razvoja, bi 
moralo biti v njem kaj vee o te
meljnih opredelitvah takega pro
gramiranja (delitev dela, skupni 
interest v razvoju trgovine, vza
jemna solidamost in socialna 
vamost v posledici delitve de
la ... ) 

Delltev dela ni dosledno izpe
ljana in gre v predlogu spre
memb sporazuma pravzaprav 
zgolj za posnetek sedanjega sta
nja. V kolikor je nakazana de
litev dela med proizvodnjo in tr
govino, je prislo do napake, da 
se le-ta izr3Za v odstotkih, ki so 
razlicni za posamezne delovne 
organizacije, s eiiner so postav
ljene v neenak polozaj. 

- Glede na razlieno stopnjo 
organiziranosti posameznih pod
pisnic sporazuma bi morala vse
bina dela, ki se opravlja v skup
nih strokovnih sluZbah SOZD, 
upostevati te razlike in loeiti ti
ste naloge, ki se opravljajo za 
vse elanice SOZD, od tistih, ki se 
opravljajo le za posamezne iz
med njih. Temu sistemu primer-

no moramo urediti razmerja v fi
nanciranju skupnih strokovnih 
sluZb. 

Poleg omenjenih glavnih pri· 
pomb so se udelezenci sestanka 
dotaknili tudi vrste drugih in ne
katerih dokaj podrobno. Tako so 
na primer 0 predlogu elena, ki 
govori o ustanovitvi banke Slove
nijales zavzeli stallsee, da to ni 
predmet sporazuma o zdruZitvi, 
temvee predmet posebnega spo
razuma o ustanovitvi banke, iz 
katerega pa bi moralo biti raz
vidno mnogo vee pogojev in pred
nosti ustanovitve. Ugotovili so ~e, 
da gre pri mnogih aktih, ki za
devajo sestavljeno organizacijo, 
za napaeen, nesamoupravni na
ein. Tako bi za sestavo sporazu
ma morale biti vnaprej obravna· 
vane in razciseene teze, izdelana 
analiza o zdruZitvi in bi to dvoje 
lahko postalo trdna osnova za 
dokoncne pravne formulacije 
sporazuma. 

Na sestanku je bilo poudarje
no, da je opaziti, kako mnoge 
delovne organizacije oziroma nji
hovi delegati ne proueijo gradi
va, ki ga dobijo za seje skupne
ga delavskega sveta. 

Gostje sestanka, predstavniki 
druZbeno pollticnih organizacij 
sestavljene organizacije, obeine 
Cerknica in notranjsko-kraske re
gije, so soglaliali s skoraj vsemi 
ugotovitvami in stalisei Bresto
vih udeldencev sestanka in so 
bill delno na njihovo pobudo, 
delno pa na pobudo Brestovih 
sodelavcev oblikovani naslednji 

sklepi, ki naj se kot predlogi po
sredujejo pristojniin organom se
stavljene organizacije: 

1. Najprej je treba izdelati po· 
llticno platformo, ki bo osnova 
samoupravn~mu sporazumu o 
zdruZitvi. Zato naj v vseh temelj
nih organizacijah oziroma delov
nih organizacijah, Clanicah SOZD, 
opravijo podobne politiene oce
ne sporazuma ln njegovih spre
memb kot na Brestu ter naj ugo
tovijo interese posameznih orga
nizacij zdruZenega dela. 

Doloci naj se tudi naein, kako 
priti do tega sporazuma. 

Organizatorja teh akcij naj bo
sta svet komunistov in odbor sin
dikata SOZD. 

2. Akcija za izdelavo sporazu· 
ma naj se pricne s tezami, ki bo
do vsebinsko zadevale vsa glav
na vprasanja ln na podlagi ka
terih se bodo izoblikovala stalis
ea, ki bodo za osnovo oblikova
nju sporazuma. 

3. Flnanciranje delavcev, ki bo
do delali izkljucno za sestavljeno 
organizacijo, naj se resl s poseb
nimi zaeasnimi sklepi v delovnih 
organizacljah, clanicah SOZD. 

Na sestanku je bilo posebej 
poudarjeno, da Brest ne zeli po
dirati prizadevanj za plodno so
delovanje v okviru sestavljene or
ganizacije, temvec da zeli s svo
jimi pripombami odpraviti vzro
ke morebitnih nesoglasij in pri
praviti tla za prihodnje prepo
trebno dogovarjanje v okviru le
sne industrije. 

Z. Zabukovec 

NaSe gospodarjenje 
v prvem po letju 
PROIZVODNJA ZA 37 ODSTOTKOV NAD LANSKO e PRODA
JA UPADA, PLAN IZPOLNJEN LE S 35 ODSTOTKI • IZVOZ 
POD ZASTAVLJENIMI CILJI • ZALOGE IN FINANcNI RE
ZULTATI- ODRAZ SLABE PRODAJE e OSEBNI DOHODKI 
NAD LANSKIM POPREcJEM • POTREBNI SANACIJSKI IN 
ST ABILIZACIJSKI UKREPI. 

Vee o rezultatih gospodarjenja v prvem letosnjem polletju preberite 
na drugi strani! 

Vsebina: 
Vee znanja in dela - ~irjenje prodajne mreze - Marketing v po· 

slovanju SOZD - Nova prodajalna v Zagrebu - Proslava Dneva 
borcev - Pomen druZbene samozasclte - 0 organiziranosti letovanj 
- Gradnja zagalnice gre h koncu - Nasi Ijudje - Ustanovljena sta
novanjska skupnost - Organiziranost Brestove mladine - Nagradna 

kriZanka - Nase obieajne rubrike 
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NaSe gospodarjenje v 
prvem polletju ~anciranje obtoka obratnih sred· 

stev in slabo vpliva na likvidnost 
ter na plaeilno zmogljivost pod
jetja. Hitrejsa rast proizvodnje 
od rasti prodaje je povzrocila tu
d.i slabSe razmerje med terjatva
mi do kupcev in obvemostmi do 
dobaviteljev. To t·azmerje je v 
sedanjem trenutku negativno in 
je potrebno storiti vse, da bi sta· 
nje normalizirali. 

PROIZVODNJA NARASCA 

Dosezeni obseg proizvodnje v 
prvem polletju ma~a 242.471.000 
dinarjev, kar je za indeks 232 nad 

·dosezenim obsegom proizvodnje 
v enakem obdobju lani. Glede na 
postavljene cilje v letnem planu 
smo v prvem polletju izpolnlli 
50 odstotkov letnega plana pro
izvodnje. 

Proizvodni proces je bil v pr
vem polletju skladen z zastavlje
nim planom, kar nas navaja na 
ugotovitev, da bomo do konca 
leta uspesno izpolnili zastavljeni 
plan proizvodnje. Ugotavljamo 
uspe~no rast proizvodnje v vseh 
temeljnih organizacijah, razen v 
proizvodnji kuhinjskega pohi~t
va. Proizvodnja kuhinj je pred
vsem zarad.i slabe prodaje poca
sneje narascala, venda.r so po
goji, da bi se stopnja rasti pro
izvodnje povecala ob pospeseni 
prodaji. V tej temeljni organiza
ciji so predvideni dopolnilni pro
grami proizvodnje, kar naj bi 
omogocilo stabilizacijo rasti pro
izvodnega obsega. 

Prav gotovo smo z obsegom 
proizvodnje lahko zadovoljni, 
vendar je kljub temu potrebne 
vee organiziranosti za pospesitev 
njene rasti. Ta ugotovitev velja 
zlastl za proizvodnjo izdelkov 
iz poliuretana. Pomanjkljivosti, 
predvsem na organizacijskem po
drocju, moramo odpraviti in z 
reorganizacijo prodajne sluibe 
doseci vecjo uspesnost na tem 
podrocju. 

V proizvodnji tapetniskih izdel· 
kov ugotavljamo v zadnjih me
secih velik napredek, predvsem 
z osvojitvijo proizvodnje sedei
ne garniture Mojca. V ostalih te
meljnih organizacijah pa je pro· 
izvodni program ostal skoraj ne
spremenjen z izjemo dopolnitev 
izvoznega asortimana. 

Na nabavnem podrocju smo v 
letosnjem prvem polletju ugotav
ljali vecjo preusmeritev na do
maCe trZisce, tako da je uvoz ve
zan le na repromaterial, ki ga 
doma ne proizvajajo oziroma je 
deficitaren. Tud.i nabavne cene 
so kazale vecjo stabilnos t kot 
I ani. 

NAJVEC TE1:AV S PRODAJO 

Bistvenih tezav. ki bi ovirale 
normalen proizvodni proces, v 
prvem polletju na podrocju na
bave ni bilo. S prodajo pa je bilo 
zlasti od februarja naprej najvec 
tezav, saj je bila v tem obdobju 
prodaja vseskozi pod proizvod
njo. Posledica tega je kopicenje 
zalog gotovih izdelkov. 

V prvem polletju smo dosegli 
35 odstotkov Ietnega plana pro
daje; primerjalno z Ianskim pr
vim polletjem pa je bila prodaja 
za 11 odstotkov manjsa. Ta od
stotek je na domacem trgu ne
dvomno ugodnejsi, vendar tud.i 
ni prevee razveseljiv. Prav goto
vo je na prodajo vplivalo vee 
zunanjih in tud.i notranjih dejav
nikov. Manjsi izvoz, zlasti na 
amerisko tdisee, je povzrocil 
vecji pritisk na domaei trg in s 
tern vecjo konkurenco. Tud.i ne
urejeni pogoji potrosniskega 
kred.itiranja, zlasti pa spremem
be obvemega pologa, so mocno 
vplivali na manj~o prodajo. Med 
ostalimi vplivi lahko omenimo 
tud.i oblikovanje sistemov proiz
vodnje in prodaje v lesni indu
striji, ki so svoj obstanek iskali 
v zapiranju do ostalih partner
jev. Kot dokaj pomemben de
javnik lahko omenimo tud.i ne
ustremo in nepravocasno uresni
cevanje ustavnih dolocil pri po· 
vezovanju proizvodnje in trgovi
ne. 

Tudi v svojih lastnih okvirih 
nismo prav vsega storili. Veasih 
smo se vse prevec zanasali na 
sestavljeno organizacijo zdruZe
nega dela. Prepoeasi smo re~evali 
reorganizacijo prodajne sluibe, 

ki mora zastaviti vse svoje moci 
za Cim vecjo prodajo. 

Pri prodaji naj se omenimo, da 
je bila predvsem slaba prodaja 
kuhinjskega pohistva in stolov, 
eeprav tud.i prodaja ostalih iz. 
delkov ni bila povsem zadovolji· 
va. 

TUDI IZVOZ MANJsl 

Izvoz smo dosegli v znesku 
1.508.404 dolarjev, kar je za 22 od· 
stotkov manj kot v enakem ob
dobju lani. Zlasti je mocan izpad 
iaganega lesa, ki je v lanskem pr· 
vern polletju bistveno vplival na 
pove~je celotnega izvoza. Za 
toaletni program pa so tuji kup
ci podalj~evali roke odpoklicev, 
kar bo v letnem merilu vplivalo 
na skupni izvoz. 

Stvari se v zadnjem casu pre
mikajo na bolje, saj je v proiz
vodnji vee izdelkov, namenjenih 
izvozu. Pri tern naj omenimo 
predvsem stilne kredence v 
TOZD Tovarna pohistva Cerkni
ca. 

Na vzhodna podroeja smo od· 
prodali pogodbene kolicine, ven
dar so le-te pod letnimi prica· 
kovanji. Tako je ostalo ~e nere
seno vpraiianje prodaje v Vzhod
no NemCijo; od teh poslov si 
precej obetamo. Tud.i lastna us
meritev na pospesitev izvoza ob 
bolj~i organiziranosti bi morala 
dati uspesne rezultate. Ocenju· 
jemo, da bo izvoz v drugem pol· 
letju krepko presegel doseieni 
izvoz iz prvega polletja. 

FINANCNI REZULTATI 

Dokaj neugodna prodaja se je 
odrazila tudi pri obratnih sred· 
stvih. Tako so zaloge gotovih iz
delkov primerjalno s stanjem 
1. 1. 1975 narasle kar za 82 od
stotkov. Vecanje zalog gotovih iz· 
delkov zahteva vee sredstev za fi· 

Vse te ugotovitve nam potrjuje 
tud.i primerjava globalnega koefi· 
cienta pri obracanju obratnih 
sredstev. Celotni dohodek sicer 
kaie rast, ki pa je posled.ica 
spremenjenega obraeunavanja ce
lotnega dohodka med temeljni· 
mi organizacijami. Vpliv interne 
realizacije na celotni dohodek 
(njegovo povecanje glede na Ian· 
sko leto) znasa 29 odstotkov. Za· 
radi nerealiziranih zalog je tud.i 
dohodek ustrezno niZji. Teznjo 
rasti kaiejo pogodbene in zakon· 
ske obveznosti ter osebni dohod· 
ki. 

Stopnja ostanka dohodka ma
sa 4,3 odstotka in je realna glede 
na zaloge gotovih izdelkov in na 
realizirano prodajo. 

Poprecni osebni dohodek na 
zaposlenega znasa 2.812 dinarjev 
in je za 27 odstotkov visji kot 
je znasal poprecni osebni do~?-o
dek v lanskem prvem polletJU. 
To narascanje ni uravnove~eno 
z rezultati poslovanja (dohodek 
in celotni dohodek). 

Tako stanje v gospodarjenju 
zahteva sanacijske in stabiliza· 
cijske ukrepe ne le v celoti, tem· 
vee prav od slehernega delovne· 
ga mesta do celotne organizacije 
zdruienega dela. 

Pripravljeni ukrepi za vsa po· 
drocja morajo biti obvezujoci in 
mobilizacijski. Le tako Iahko pri
c.akujemo stabilizacijo stanja ter 
prihodnjo krepitev materialnih 
in samoupravnih temeljev pod· 
jetja. 

Konkretni ukrepi morajo biti 
izdelani in posredovani v javno 
razpravo do 15. avgusta, prav go
tovo pa bodo tudi osnova za pri· 
pravo plana za naslednje leto. 

B. Misic 

festival urouagandnih filmov 
Festival propagadnega filma je 

bil letos v Benetkah, potem ko 
je bil ze dve leti v Cannesu. Iz
kazalo pa se je, da bi bilo bolje, 
ce bi organizacijo festivala ob
dr.lali Francozi, saj je v Benet
kah nekajkrat grdo za5kripalo. 

V poletni soparici smo sedeli 
v festivalni dvorani vsak dan po 
tri ure dopoldne in popoldne. 
Predvajanja so bila tako zgo· 
scena zato, ker so agencije po
slale kar 1400 filmov. Izbor je 
bil velik, zal pa moram ugoto· 
viti - in ta ugotovitev je bila 
taksna tud.i pri stanovskih tova
riSih - da je kakovost predva
janih filmov mocno padla. Zd.i 
se mi, da se posebej lahko to 
zatrd.imo za japonske filme, ki 
so prej predjacili po izrednih 
idejah in za Americane, kjer je 
prednjacila fantasticna tehnika 
snemanja. 

Kritika filmov gledalcev v dvo
rani je le na pol pravicna, kajti 
filmska propaganda je le del 
(sicer nosilni!) propagandne ak
cije. Ob gledanju filmov nismo 
videli na primer plakatov za do· 
locene izdelke, oglasov v caso· 
pisih ali poslusali radijske re
klame. Film je bil torej nekak· 
sen torzo, pri katerem se ne da 
ugotoviti, ali manjka glava ali 
roka. 

Zanimivo je tud.i to, da so le 
se Japonci ostali zvesti naravnim 
barvam in normalni ostrini sli· 
ke. Vsi drugi »plavajo« v nekak· 
sni pastelni »fupci<<, kjer ne ves 
>ec, ali potrebujes nova ocala ali 
ima kinooperater slab dan. Tudi 
pri nas so na sporedu taki fil· 
mi, naj vas spomnim le na film 
za Coppertone. 

Jugoslovanski producenti so 
letos prvic segli po odlicju. Do
bila ga je agencija za marketing 
pri ljubljanskem Delu za nam do· 
bro znani film o Zastavi 101, ko 
se zimsko popotovanje po Po· 
k.ljuki konca s stodvajset kilo, 
gramskih padcem in aktivno 
varnostjo. 

Ob podelitvi nagrad ni bilo ra
zocaranj - vsaj vidnih ne - in 
ze so se zacele priprave za pri· 
hoclnji festival, ki bo zopet v 
C:obrem starem Cannesu. 

B. Lavric 

Eno izmed zahtevnej~ih del v no
vi tovarni ivernih plo~c - mon· 
taia 63 ton tezke stiskalnice 

----

-
BRESTOV OBZORNIK 

Montama dela v novi tovarni ivernih plo~c 

Vet znanja in dela 
Na seji koordinacijskega odbora za usmerjanje druibenopolitic· 

ne aktivnosti za uresnicevanje ciljev druibenoekonomske politike 
v obeini, na kateri so bill tud.i najodgovornejsi predstavniki obCinske 
skupsCine, izvrsnega sveta skupseine, samoupravnih interesnib skup
nosti in druibenopoliticnih organizacij obcine, so analizirali gospo
darska gibanja v obCini in sprejeli akcijski program druZbenopoli
tlcne dejavnostl. 

Ugotovili so, da se je fizicni ob
seg proizvodnje v primerjavi z 
lanskim letom bistveno povecal 
in da se giblje v okviru nacrta 
za letosnje leto, negativna pa so 
predvsem gibanja celotnega do
hodka. Zato so se zelo povecale 
zaloge izdelkov, predvsem v po
histveni in kovinskopredelovalni 
industriji. Opozorili so, da bi 
vsako zmanjsevanje rasti proiz
vodnje vplivalo na povecanje 
stroskov in pritiskalo na zviSanje 
cen. 

Zaradi proizvodnje na zalogo 
je tud.i dohodek nizji, saj se je 
v prvem tromesecju povecal le 
za 4 odstotke v primerjavi z is
tim obdobjem lani, medtem ko 
so se osebni dohodki povecali kar 
za 32 odstotkov. Zunanjetrgovin
ska menjava ni taka kot je bila 
predvidena v letnem nacrtu. v 
zadnjem casu so vecja prizade
vanja za zmanjsevanja uvoza in 
povecanje izvoza, vendar z rezul
tati ne moremo biti zadovoljni. 
Vecja porabljena sredstva kaie
jo, da upada reproduktivna spo
sobnost gospodarstva v nasi ob
cini. Zarad.i kopicenja zalog so 
se povecale tud.i medsebojne za
dolfitve. Zaposlenost je v skladu 
s predvidevanimi cilji. 

Sistemi nagrajevanja so ne
ustrezni, zato jih bo treba spre
meniti, da bodo vzpodbudno vpli
vali na vecjo storilnost, gospo
darnost in predvsem na vecjo 
ustvarjalnost. 

Zdruieno delo je se premalo 
povezano in organizirano, ceprav 
je Iesna industrija zdruzena v se
stavljeni organizaciji Slovenija
les, vendar je ta zdruZitev ~e 
zmeraj le formalna. Odnosi med 
trgovino in proizvodnjo pa se bi· 
stveno se niso spremenili, zato 
je treba prizadevanja Bresta v 
tej smeri podpreti. Pospesiti roo
ramo zdruievanje Iesne industri
je in gozdarstva. Pregledati je 
treba tudi vse ukrepe v obcini, 
ki vplivajo na porabo, cene ter 
jih usklad.iti z resolucijo o eko· 
nomski politiki. Z geslom: »pre· 
malo znamo, preslabo delamo in 
prevec trosimo« je treba iti v 
vsa delovna okolja, takoj oceniti, 
kako gospodarimo ter storiti vse 
potrebno, da negativne temje za
ustavimo in vsa prizadevanja US· 
merimo v doseganje ciljev spre
jete resolucije o gospodarskem 
razvoju. 

Koordinacijski odbor je sprejel 
operativni program druzbenopo
litil:ne aktivnosti za uresnil:eva
nje ciljev druzbenoekonomske 
politike. V tern programu so op· 
redeljene naloge, roki in nosilci. 
Koordinacijski odbor je zadolzil 
samoupravne organe v temeljnih 
organizacijah zdruzenega dela in 
v delovnih organizacijah, druzbe· 
nopoliticne organizacije, samou
pravne interesne skupnosti, skup
sCino obcine in izvrsni svet, da 
usklajeno delujejo in opravijo 
zastavljene naloge. 

Delovni ljudje so tista sila, ki 
spremmjajo negativne tokove 
razvoja. Zato je od vsakega po
sameznika in od nas vseh odvi
sno, da bomo v tej veliki akciji 
sodelovali in da ne bomo iskali 
vzrokov za sedanje stanje »nek
.ie zunaj«, temvec v svojem oko· 
lj u vee delali, manj trosili in s 
svojim izpopolnjevanjem znanja 
spremenili sedanje negativne tez
nje. 

J. Hren 



BRESTOV OBZORNIK 

Sirjenje prodajne mrez 
Slovenijales trgovina je poslal 

vsem delovnim organizacijam 
SOZD Slovenijales - proizvod
nja in trgovina tri akte, in sicer: 

-program izgradrije prodajno 
skladiscnih objektov in tehnolos
kega opremljanja na makro ob
mocjih v SFRJ; 

- predlog samoupravnega spo
razuma o izgradnji prodajno
skladiScnih povrsin ter organiza
ciji posredovanja blaga na mak
ro obmocjih na podrocju SFRJ; 

- osnutek pogodbe o zdruie
vanju sredstev za skupne nalozbe 
v prodajno-skladiScne povrsine 
I. etape prodajno poslovnega 
centra Slovenijales v Ljubljani, 
Titova cesta, zazidalno obmocje 
BOl/1. 

To gradivo naj pomeni osnovo 
za prihodnje delo na podrocju 
razsirjanja trgovske mreze. Po 
predlogu posiljateljev naj bi ga 
v delovnih organizacij ah proucili 
in sprejeli sklepe o pristopu k iz
delavi programov, se odloCili za 
sklenitev pogodbe in pooblastili 
delavca za prihodnje sodelovanje 
pri poslovnem usklajevanju za
deve. 

Akcijo, kakrsna je le-ta, mora
roo nedvomno pozdraviti, saj so 
razsirjanje trgovske mreze, nje
na krepitev in modernizacija ne
dvomno v interesu vseh proiz
vodnih delovnih organizacij. Zal 
pa je ob natancnejsem pregledu 
omenjenih aktov moe ugotoviti, 
da so v njih tudi se take pomanj
kljivosti, ki ne dovoljujejo, da bi 
jih sprejeli brez poprejsnjega 
popravka. 

0 gradivu je na svoji pretekli 
seji razpravljal skupni delavski 
svet Bresta in v daljsi razpravi 
so bila izoblikovana in sprejeta 
naslednj a stalisca: 

Program izgradnje prodajno
skladiscnih objektov in tehnolo
skega opremljanja na makro ob
mocjih v SFRJ je prakticno ze 
potrdil delavski svet SOZD. Tez
ko je govoriti o pravilnosti ali 
nepravilnosti vsebinskega dela 
tega programa. Skoraj gotovo pa 
je napacen pristop k njegovi iz
delavi. 

V spremnem dopisu z dne 16. 
4. 1975 je navedeno, da je predlo
zeni program globalna osnova 
potreb proizvajalcev po prodaj
nem in skladiscnem prostoru, 
tehnoloski in transportni opremi 
in da naj se na osnovi tega glo
balnega programa lotimo izde
lave nasega konkretnega progra
ma. Pri tern naj upostevamo nas 
interes glede na makro obmocja, 
nase proizvode, obseg prodaje in 
casovno mofuo nalozbo. 

Gotovo bi bila pravilna obrat
na pot: da bi bili najprej izde
lali programe v delovnih organi
zacijah in bi tako zbrani progra
mi predstavljali podlago za izde
lavo dokoncnega programa. Rea
len dokoncni program pa lahko 
izdelamo le na osnovi trdnih po
datkov o prihodnji dejavnosti, s 
cimer zadevamo ob neizpeljano 
delitev dela med delovnimi orga
nizacijami v okviru sestavljene 
organizacij e. 

Predlog samoupravnega spora
zuma o izgradnji prodajno-skla
discnih povrsin . . . je kot izho
discni akt prihodnje trgovske 
mreze vse prevec medel, v neka
terih dolocilih dvoumen, nikjer 
pa ne vnasa >>novih odnosov med 
proizvodnjo in trgovino v skla
ctu z dolocili nove zakonodaje«. 
Ta odnos poenostavlja oziroma 
ga omeji na golo souctelezbo v iz
gradnji trgovine, katere polozaj 
pa ni natancno opredeljen. 

Po prvi oceni so glavne po· 
manjkljivosti sporazuma o iz
gradnji naslednje: 

- Polozaj trgovine ni oprede
ljen, zlasti ne njeno razmerje do 
ostalih podpisnic. . 

- Niso naceta izhodiscna vpra
sanja 0 poslovanju trgovine za 
proizvodne delovne organizacije. 
Tako na primer ni dolocena cena 
oziroma nacin oblikovanja cene, 
za storitve v trgovini, ni doloCil 
o razpolaganju z ustvarjenim 
dohodkom v trgovini, vprasanje 
poslovnega rizika ni reseno. 

- Ni natancnih dolocil o tern, 
kako delovna organizacija prido-

bi polozaj »udelezenke v konkret
ni investicijski nalozbi«. Ker gre 
v posledici tega poloiaja za tez
ko solidarno odgovornost, bi to 
moralo biti popolnoma jasno in 
nedvoumno. 

Dolocilo 15. Clena pogodbe, ki 
govori o tern, da basta podpisnici 
do pricetka poslovanja izdelali 
samoupravni sporazum o delitvi 
skupno ustvarjenega dohodka in 
prevzemanju obveznosti rizika 
poslovanja, bi moralo biti obli
kovano tako, da bodo to zadevo 
opravile vse podpisnice skupno. 
Razen tega bi moral biti tak spo
razum izdelan ze pred sklenitvi
jo pogodbe, saj so njegova dolo
cila bistvena za odlocitev 0 pri
stopu. Ni se moe odlocati o z.ctru
zevanju sredstev, ne da bi vna
prej pozna! >>prihodnjo usodo« 
teh sredstev. 

Zaradi gornjih zapisanih ugo
tovitev je skupni delavski svet 
sprejel sklep, da se njegova sta
liSca posljejo predlagateljem, da 
jih le-ti proucijo in vnesejo v 
ustrezne akte. 

Z. Zabukovec 

Marketing v 
poslovanju SOZD 

Slovenijales-trgovina je organiziral seminar iz marketinga. Vodja 
seminarja je bil univerzitetni profesor dr. Roman Obraz. Na semi
narju so med drugimi bili tudi generalni direktor Slovenijales-trgo
vina, Janez Ster, vsi direktorji TOZD Slovenijales-trgovina s sodelav
ci; iz proizvodnih delovnih organizacij pa je bilo Ie sest udelezencev. 
Urnik seminarja je bil casovno in vsebinsko zelo natrpan. 

Ob spretnem vodenju dr. Ob
raza in tov. Vesela smo udele
zenci spoznali osnovne pojme o 
marketingu, poslovni sistem 
trl.no orientirane delovne orga
nizacije, programiranje poslovne 
in razvojne politike organizacij 
zdruienega dela na koncepciji 
trine orientacije ter nacela za or
ganizacijo in funkcion iranje mar
ketinga. 

Ves cas seminarja, predvsem 
pa zadnji dan, je sledila izvaja
njem dr. Obraza konkretizirana 
razprava, v kateri so sodelovali 
skoraj vsi sodelujoci. Na osnovi 
razprave so se na seminarju iz. 
oblikovala naslednja stalisca in 
naloge, ki smo jih prisotni spre
jeli soglasno: 

- celotno poslovanje SOZD 
.Slovenijales naj temelji na osno· 
vah marketinga; 

- strateski marketing naj bo 
organiziran na ravni SOZD; de
Iovna skupina Vesel, Obraz, Leb 
in Bernard naj pripravi predlog 
organizacije, nalog in prlstojno
sti in ga posreduje samouprav· 
nim organom; 

- operativni marketing naj se 
oblikuje na ravni Slovenijales -
trgovina in ima predvsem nasled
nje naloge: 

- izdela naj metodologijo sred
njerocnega planiranja, 

- stalno raziskavo momosti 
razvoja TOZD, 

- raziskovalni marketing -
koordinira delo v pripravi in ob
delavi srednjerocnega nacrta, 

- ugotavljanje razvojnih moz
nosti izvoza v srednjerocnem na· 
crtu (raziskovanje tujih trfiSc in 
pogojev nastopa), 

- ugotavljanje razvojnih moi· 
nosti plasmana na domacem trZi· 
scu, 

- delo pri pospe5evanju in 
raz5irjanju asortimana v okviru 
SOZD Slovenijales, 

- nudenje strokovne pomoci 
in potrebna raziskovanja pri iz. 
delavi letnih planov, 

- koordinacija v prodaji za
radi vecje poslovne ucinkovitosti, 
s tern, da ostane prodaja avto
nomna funkcija posameznega 
TOZD Slovenijales - trgovina, 

- koordinacija dela pri po· 
spe5evanju plasmana v skladu s 
poslovnimi cilji posameznih 
TOZD Slovenijales- trgovina in 
delovnih organizacij in skupne 
poslovne polltike SOZD, 

- raziskovanje ucinkovitosti 
ekonomske propagande posamez· 
nih TOZD Slovenijales - tl:go· 
vina, 

- koordinacija dela pri grafic
nem in ostalem oblikovanju lika 
delovne organizacije Slovenijales 
- trgovina (katalogi, prospekti, 
poslovni papirji, znacke) in sode· 
lovanje z ostalimi delovnimi or
ganizacijami v okviru SOZD, 

- nudenje strokovne pomoci 
pri planiranju, razvoju in lansi
ranju proizvodov, s tern da so 
vodje skupin za razvoj izdelkov 
iz delovnih organizacij, 

- delo pri razvoju in pospe
sevanju marketing - informativ· 
nega sistema, 

- ustvarjanje potrebe doku
mentacije in oskrbovanje s po
datki in informacijami SOZD. 

Poleg nastetih zakljuckov je bi
lo v razpravi vee predlogov 0 or
ganiziranosti marketinga na raz
licnih ravneh. Najvec besed je 
bilo o odgovornosti pri Iansira· 
nju novih izdelkov in razvoju iz
delkov, ki sta v pristojnosti de
lovnih organizacij. 

NIKA- priznanje na ljubljanskem Salonu pohistva 

Dosedanje delo Brestovega 
marketing<>. pri uvajanju novih 
izdelkov je bilo ocenjeno kot 
uspesno in lahko sluii kot mo
del za sodelovanje med strokov-

Modema kuhinja- SAVOJA 

nimi sluzbami Slovenijales 
trgovina in delovnimi organiza. 
cijarni. 

V razpravi smo ocenili tudi 
dosedanje sejemske nastope v 
okviru SOZD in ugotovili, naj 
se v prihodnje posveti temu po
drocju vee pozornosti, predvsem 
temu, da postanejo sejmi delov
ni. pri organiziranju in obliko· 

3 

vanju pa naj se izkoristijo iz
kusnje razstavljalcev grupe 9. 

Glede na vrsto neresenih vpra
sanj, predvsem na podrocju raz
voja, je bilo sprejeto stalisce, da 
bo v septembru organiziran se
minar o temi planiranje, razvoj 
in lansiranje izdelka. 

V.Harmel 

Nova prodajalna 
oh·stva v Zagrebu 

V aprilu je skupni delavski 
svet Bresta sprejel sklep, . da v 
Zagrebu odpremo novo industrij· 
sko prodajalno pohistva. Poslo· 
vala naj bi na prostoru Zagreb
skega velesejma v paviljonu ~t. 
lZ, ki je zakupljen od proizva· 
jalcev pohistva in sluZi za dva
krat letno predstavitev pohistva 
zagrebskim in drugim obiskoval· 
cern. 

Prostor, ki smo ga tudi do te· 
ga sklepa imeli v zakupu, meri 
Zl6 kvadratnih metrov in ga je v 
casu· ko ni bilo sejemskih pri
reditev, uporabljalo podjetje 
Exportdrvo Zagreb za prodajo 
nasega blaga. Rezultati te proda
je so bill tako slabi, da smo se 
odlocili odpovedati gostoljubju 
Exportdrva in organizirati pro· 
dajo v Iastni reZiji. 

Ker je z organizacijo proda
jalne precej administrativno teh· 
nicnega dela (potrebno je prido· 
biti ustrezne listine o minimal· 
nih tehnicnih pogojih za obrato· 
vanje, odobritev marie, odpreti 
delovna mesta in prek razpisa 
sprejeti delavce, smo takoj po 

· odpovedi Exportdrva organizi
rali razprodajo kuhinje Vega-74 
BL in Barbare, v tern casu pa 
pripravljali vse potrebno za otvo
ritev prodajalne, ki je bila urad· 
no odprta s 1. julija 1975 brez 
kakrsnihkoli svecanih ceremonij, 
ki so v ·navadi ob takih trenut· 
kih. 

Ocenjeni letni promet naj bi 
v zacetku dosegel ~tevilko 600 
milijonov starih dinarjev, pri ce
mer moram omeniti, da je v po· 
slovnem svetu, ki pozna prodajo 
na Zagreb~kem velesejmu, pre· 
cej skeptikov, ki menijo, da je 
ta ~tevilka previsoka. Tudi za 

razprodajo so nam napovedovali 
polom, ki pa se je spreobrnil v 
nepricakovan uspeh, saj smo v 
stirinajstih dneh prodali za 240 
milijonov starih dinarjev blaga. 

Tudi zacetni rezulati prodajal
ne so zelo dobri, saj je v treh 
tednih poslovanja dosegla 48 mi· 
lljonov starih dinarjev, p rome
ta, kar je vee kot smo plani
rali. Vse torej kaze, da je mogo· 
cc z "dobro organizacijo in priza
devnimi ljudmi tudi ob slabih po
gojih (velesejem je precej iz me
sta, poslujejo brez skladisca) do
seci dobre rezultate in da homo 
ponovno dokazali trgovski mreZi, · 
da se nase blago da dobro pro· 
dajati, ce se Ie hoce. 

.Zelimo delovnemu kolektivu, ki 
trenutno ~teje pet clanov, da bi 
uspe~no prebrodil zacetne tefave 
in da bi se ta novi organizem 
razvijal v zadovoljstvo vseh. 

OPRAVICILO 
BRALCEM 

F. Mele 

Zaradi kolektivnega dopusta 

je ta stevilka izSia teden dni 

kasneje kot obieajno. Ker je 

bilo gradivo zbrano se pred do

pustom, posamezni sestavki tu

di niso najbolj aktualni. 

Prosimo za razumevanje! 

Urednistvo 
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Brestove borce je pozdravil tudi glavni direktor ing. Joze Strle 

Srecanje borcev Bresta 
Kot ze vrsto let nazaj so hili 

tudi letos povabljeni na tovari§
ko srecanje nekdanji borci, ki 
so se zaposleni na Brestu in ti
sti, ki so ze hili upokojeni. 

Na srecanju v novi delavski re
stavraciji je bilo 151 nekdanjih 
bojnih tovarisev, ki so s pusko v 
roki ali kako drugace prispevali 
svoj delez v boju zoper okupa
torja. 

Po uvodnem in pozdravnem na
govoru, ki sta ga imela glavni 

direktor Bresta ing. Joze Strle in 
predsednik obcinske konference 
Zveze borcev Cerknica tov. Joze 
Telic, so bile prisotnim podarje
ne spominske knjige. Po kultur
nem programu, ki so ga izvedli 
clani pevskega drustva »Tabor« 
iz Cerknice, so povabljenci ob 
zakuski obujali spomine na re
volucionarno preteklost in nato 
odsli na osrednjo proslavo bor
cev na Goricico ob Cerkniskem 
jezeru. S. Bogovcic 

S prijateljskega sreeanja Brestovih borcev 

Proslava Dneva borcev 
ob Cerkniskem jezeru 

V pocasitev Dneva borca in tridesetletnice osvoboditve je Kra
jevna organizacija ZB NOV Cerknica cetrtega julija organizirala sve· 
cano proslavo s kulturnim programom na Goricici ob Cerknlskem 
jezeru. 

Pozdravni nagovor je imel predsednik krajevne organizacije 
SZDL Cerknica, tovariS Ljubo Ule. 

Po ·koncanem nagovoru je bil uspesen kulturni program, v ka
terem so sodelovali godba na pihala iz Cerknice, pevsko drustvo »Ta· 
bor« in ucenci osnovne sole iz Cerknice. 

Na proslavi so bill predstavniki druZbeno-politicnih organinzacij, 
borci NOV, aktivisti, mladinci in obcani iz bliZnje in daljne okolice. 

Lepo in toplo soncno vreme so stevilni izletniki izkoristili za ko-
panje in piknik v nasi cudoviti naravi. s. Bogovcic 
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Pomen druzbe ne samo zasc ite 
Z demokratizacijo na5ega druzbenopoliticnega sistema i.n z uve· 

Jjavljanjem samoupravnih odnosov na vseh podroejih nasega zivlje
nja je organiziranje druzbene samozascite nadaljevanje neposred
nega vkljueevanja delovnih !judi in obCanov na zelo pomembno 
podrocje druzbenega sistema. 

za druZbeno samoza5Cito, pri ce
mer doloci njegovo sestavo in 
pristojnost, 

2. da so vod.ilni de!avci, pred
VISem za J:cadrovske m splosne za
deve, doli:ni posebej ·skrbeti, da 
se bodo naloge, dolocene z drui
beillirn dogovorom, ·nemoteno -iz
vrsevale, 

z druzbenim dogovorom 0 druzbeni samozasciti v nasi obcini se 
bodo vsi nosilci druzbene samozascite, delovni ljudje in oooani, 
temeljne organizacije zdruzenega dela, krajevne skupnosti, druz
benopoliticne organizacije, samoupravne interesne skupnosti in 
skup$Cina obCine organizirali, povezali ter si dolocili medsebojne 
obveznosti na podroeju varstva in druzbene samozascite. 

3. nacin sodelovanja posamez
nih delavcev in samoupravilih or
ganov z ustreznimi organi za 
notranje zadeve. 

K.i-ajevne skupnosti z odbori za 
drufbeno samozascito ob sodelo
vanju s TOZD in drugimi orga
nizacijami na svojem obmoeju 
organizirajo drufbeno samoza
scito in z Jzvirnimi ter razlicni
mi oblikami aktivnosti, nacini, 
ukrepi in postopki prispevajo k 
varstvu ustavnega reda, materi
alnih dobrin, preprecujejo na
pad na druZbene vrednote, pre
precujejo sovraino dejavnost :in 
drugo druZbeno skodlj~vo dejav
nost. 

Temeljne organizacije zdrufe
nega dela bodo moraie pred
vsem: 

- varova:ti interese svojih or
ganizaai.j in skupnosti ter sred
sw.a dr!Wbenega premozenja, s 
katerim upravljajo; 

- odstranjevati vzroke nega
tivnih pojavov in se bori-ti za za
konitost dela; 

- z ukrepi druZbene samoza
scite in s svojo deja:vnostjo mo
rajo varovati gospodarsko osno
vo nase drufbe in samoupravne 
odnose pred razliOnim sovrai
nim delovanjem ter tako pr.ispe
vati k utrditvi delovnega in druZ
benega reda. 

Pri uveljavljanju druZbene sa
mozasCite bodo delovni. ijudje in 
organi upravljanja v temeljnih 
organizacijah r~vija.li aktivnost 
in dolo6ili v svojili samouprav
nih splosnih aktih: 

- Vodilni delavai. so poieg za
gotovitve poslovnega uspeha so
odgovorni tudi za zadovoljivo 
politicno stanje delovne skupno
sti; ob pojavih nezadovoljstva, 
sovrainih in vznemirljivih novic 
in o"Q -'drug.ih skodljiv.ih pojav.ih 
so vodilni delavci dolZni ~ti 
ustreznim samoupravnim orga
nom pobudo za obravnavanje 
taksnih primerov. 

- Delavski sveti so dol.Zni o
menjene skodljive pojave obrav
navati ali sami aLi prek svojib 
organov; ce je potrebno, pa tudi 
z organi varnosti. Pri tern mora
jo ugotoviti izvor pojava in nje
gov vzrok, podati politrl.cno oce
no in kritiko, zatem pa, glede na 
konkretni primer, tudi ustrezno 
ukrepati. 

- V sistemizaciji delovnih 
mest bodo organizacije doloeb.e 
vsa trl.sta delovna mesta, ki so 
se posebej izpostavljena intere
som tujih obvescevad.nih slufb 
.in razpolaganju z materialnimi 
sredstvi organizacije. 

Prav tako bodo dolocena me
sta, katerih vsebina dela zajema 
tudi pooblastila za poslovne raz
govore s tujimi partnerji. 

Vsa ta mesta bodo. se posebej 
zavarovana. Ker taka delovna 
mesta zahtevajo vecjo stopnjo 
pravne in druZbene odgovorno
sti, bo organizacija na ta delov
na mesta sprejela le delavce; ki 
imajo poleg strokovne tudi vse 
potrebne moralno.politicne kvali
tete in ki niso bill nikoli kazno
vani za k~niva dejanja zoper 
ljudstvo in drZavo, zoper med
narodno pravo, zoper oborofene 

sile, zoper uradno dolZnost in 
za .Kazniva <iejanja zoper druz
beno in zasebno premo.Zenje. 

- S splosnim aktom bodo or
ganizaciJe doloCile, kaj sodi v 
poslovno tajnost organizacije, 
Kdo je pooblascen o.ovoljevati 
o btls.Ke v orgaa1!J..ZaCIJii, ogwoe ob
jek.tov ali o.elovnih procesov in 
.k.do obiskovalce spremlja, kate
ri poslovni podatki se smejo ob
javljati v glasilih delovnih sk.up
noslll, pa rucu., <Kako se posluJe 
s sejnim gradivom in kdo odgo
vaTja za pravilnost in izvajanje 
tega dolociJ.a. 

- S posebnim pravilnikom in 
opisom naCina zavarovanja bodo 
<1olo6ili fizicno zavarovanje ob
jektov in materiaJ.nih dobrin or
ganizacije. Delavci, ki bodo va
rovali premozenje, morajo imeti 
neoporecno pretekiost, morajo 
pa biti tudi telesno :i.n dusevno 
sposobni. opravljati zaupano na
logo. 

- Organi delavske kontrole 
bodo poleg ze dolocenih pristoj
nosti opravljali se nasledJ1je na
loge: 

a) obravnavaJi bodo negattvne 
pojave in vsa obnasanja, ki so 
v nasprotju z naceli socialisticne 
samoupravne morale in poslova· 
nja; taksne pojave so do.lini oce
niti, iizreCi kritliko ali sprefeti 
ustrezen ukrep; 

b) vsaj enkrat letno bodo ob
ravnavali vprasanja zavarovanja 
premozenja in druZbene samoza
scite; 

c) obravnavali bodo vsak pri
mer suma ali kaznivega dejanja, 
s katerim bi lahko bila ali je bila 
oskodovana orgamzacija, pa tu
di vsako kr&itev samoupravnih 
odnosov; pri tern so dolZni skr
beti, da je prijava odposiana pri
stojnemu javnemu toiilcu oziro
ma pravobranilou; 

d) obravnavali bodo vsak pri
mer nastale znatnej·se skode na 
objektih ali na materialnih sred
stvdh, vsak primer nezgode kot 
so nesrece pr.i delu, pozarl, po
vodenj, eksplozije, okvare, uni
cenje materiala in podobno; pri 
tern bodo ugotav~jali zlasti vzrok 
.in subjektivno krivdo, pa tudi, 
ali so odgovorni delavci storili 
vse, da do opisanih nezgod in 
skode ne bi prislo. 

- V .splosnih allitih. orgarrizaoi
je bo cim bolj doloceno oprede
ljena osebna, pa tudi kolektivna 
odgovornost. 

- Delavski svet bo najmanj 
enkrat letno obravnaval vprasa
nja druibene samozasC.ite v or
ganizaciji, z zakljuCki .pa sezna
nil delavce. 

- Program izobraievanja bo 
vseboval tudi izobrazevanje o 
druzbeni samozasciti. 

Da bi Iahko zagotovila naloge 
in obveznosti drufbenega dogo
vora, bo teme~jna organizaoija 
v svoj:ih sp~osnih aktih doloC.ila: 

1. da ima temeljna organizaci
ja poseben samoupravni organ 

Skupno nacrtujejo ob spreje
manju svojega letnega programa 
dela tudi dejavnost m naloge 
krajevne skupnosti ter njenih or
ganov s podroeja clrlWbene sa
mozascite. Druibeni dogovor bo 
dolocal tudi podrobne naloge in 
oblike dejavnosti druZbene sa
mozascite v krajevnih skupno
stih. 

Drufbenopo1i:ti.Cne organizacije 
bodo sodelOIVale prd. obvescanju ill 
:Lzobraievanju obcanov o dru2:be
ni samoza5citi, obravnavai.e bo
do negMiv.ne in sov-ra!Zne pojave, 
ugotavljale njiliov izvor, vzroke 
in nosilce, .podajale druzbeno
politicne ocene in sprejemaie 
ustrezne ukrepe zoper njiliove 
nosilce oziroma povzroeitelje. 

Samoupravne interesne skup· 
nosti bodo v svojih aktih dolo
ci.J.e nosilce nalog in orga.ne, Id 
so dol.Zni zagotovit:i: druzbeno sa
moza.SC.ito. 

Temeljna :izobraievalna skup
nost bo pri uresnicevanju svojih 
nacrtov in delovnih programov 
pospeseno vzgajala pri mladem 
cloveku VaTilOStno kulturo ter 
obravnavala vpra5anja drufbene 
samozasCite in splosne ljudske 
obrambe. Na primeren nacin bo 
pr,i mladini budila za:vest o po
menu varnosti druZ:be, o pome
nu varovanja enotnosti, brats-tva 
in pr,idobitev NOB ter samo
upravnega sociaJizma. Negovala 
bo socialisticno domoljubnost in 
s tern dvigala zavest mladega 
rodu. 

Obcinska s1rupsCina bo sprem
ljail.a in vzpodbujala dejavnosti 
in i.lkrepe za razvoj samozasOite 
v obmn:i; .s .srvo jlirrri voljenimi or
gani bo tud:i nadmala izvajamje 
nalog druzbene samozasoite v 
obCini. 

ObC.inska skupsCina bo usta· 
novila posebno druZbenopolitic
no telo - koordinacijski odbor 
za drufbeno samozascito. 

Koordinacijski odbor za druf
beno samozascito bo predvsem 
spremljal in nadziral izvajanje 
druibene samozascite, nadzoro
val in usklajevaJ delo voljen.ih 
organov v temeljnih organ.i?:aci
jah zdruienega dela, samouprav
nih interesni.h skupnostih Jn kra· 
jevnih skupnostih z organi za 
notranje zadeve. 

Predno bomo sprejeli druzbe
ni dogovor o druZbeni samoza
sciti, se moramo aktivno vklju
citi v razpravo, da bo le-ta cim
boljSi. in da ga homo v praksi 
tudi dosledno uresniceval1. 

· . J.Hren 

DELO SAMOUPRAVNE DELAVSKE KONTROLE 
V TOVARNI POHISTVA MARTINJAK 

Odbor samoupravne delavske kontrole v Tovarni pohistva Marti
:njak je bil konstituiran v novembru lani. Za delovanje odbora kot 
:novega organa v samoupravnem socialisticnem sistemu je bil orga
:niziran dvodnevni seminar v okviru celotne delovne organizacije. 

Na osnovi vzorcnega programa sindikalne konference podjetja 
je odbor izdelal program dela delavske kontrole, ki je prilagojen 
'TOZD. Program je radeljen na posamezna tromesecja tako, da v po
:sameznih kvartalih zajema dogajanja, ki so znacilna za to obdobje. 

Poleg tega programa odbor sproti spremlja izpolnjevanje skle
:pov samoupravnih organov, sprejemanje in izvajanje samoupravnih 
.sporazumov, obracune osebnih dohodkov in podobno. 

Zastavljena je bila tudi ze cisto konkretna naloga, pregled pra-
·vilnosti pri obracunu osebnih dohodkov. I. Debevc 



BRESTOV OBZORNIK 

Precej Brestovih delavcev i~ce oddiha kar ob domacem jezeru 

0 organiziranosti letovanj 
Ko boste prebirali to stevilko Brestovega obzornika, bo za nami 

kolektivni dopust. Zato smo tokrat izbrali za temo »n~ib razgovo
rov<< nab letovanja. To so povsem sproscena, pocitniska kramljanja 
o tem, kako n~i delavci izrabijo svoj dopust, pa tudi o organizaciji 
skupnih letovanj. 

Zadnje case posvecamo vse vee pozornosti najrazlicnejsim vpra
sanjem druZbenega standarda delavcev, zato bo potrebno cimprej 
temeljito analizirati tudi organiziranje skupnih letovanj oziroma to
vrstne rekreacije delavcev. Teh nekaj razgovorov seveda ne more 
posredovati nekih skupnih stalisc, zlasti ~e, ker so tokrat. odpovedali 
nekateri naSi sodelavci iz posamemih TOZD in zato so misli le eno
stranske in jib ni moe posplositi. 

Kljub temu prislubnimo nekaterim mnenjem. 

Tone Siraj (1'P Cerknica) morje. Vzrok za to so v glavnem 
»Letos izjemoma ne born sel financna sredstva in druZinske 

na Ietovanje. Mislim pa, da je razmere. 
bilo na tern podrocju prernalo Zelo vsec rni je organizacija 
narejenega. Nasi delavci nimajo letovanja, katera organizira Brest 
momosti redno, organizirano in ze vrsto let. Zelim, da tudi v pri
ceneno letovati. Res, da je letos hodnje taka ostane in naj se se 
izjemorna malo bolj organizira- naprej skrbi za oddih nasih de
no, vendar pa spet v istem kra- lavcev v lepih letoviskih krajih. 
ju. Cemu ne bi nase podjetje ku
pilo nekaj kamp prikolic in tako 
bi bilo rnogoce letovati v razlic
nih krajih. Vedno isti kraj ni za
nimiv. 

Joze Gruden (TP Cerknica) 
Vsako leto gre na letovanje z 

dru:Zino. Doslej si je sam poiskal 
rezervacijo in kraj, letos pa se 
je odlocil za Fafano. Zavzema se 
za to, da bi imelo podjetje last
ni pocitniski darn, po drugi stra· 
ni pa rneni, da bi bile prikolice 
najbolj primerne, ker so premak
ljive. 

Bozo Bajc TP (Cerknica) 
Letos ne bo sel na letovanje. 

Ce bi imeli Iastni pocitniski dam, 
bi lahko izdelali cenike za pri
hodnje Ieto in bi se tako delavci 
laze odloeali za rekreacijo. 

Z organizacijo letovanja pri 
nas ni zadovoljen, ceprav je le
tos malo boljsa. 

.teni Zemljak, zaposlena v 
TOZD Tovarna pohistva Marti
njak kot kalkulant. 

»Letosnji dopust nameravam 
preziveti doma zaradi dograjeva
nja hise. Nekaj dnevom dopusta 
ob morju sem se kar tezko od
rekla. Vendar rekreacijo in grad
njo finaneno nikakor ne rnorem 
uskladiti. Upam J?a, da bom pri
hodnje leto prehvela teden dni 
ob morju. 

Letovanje v Faiani je prijetno, 
mirno, organizacija in postrez
ba sta zelo v redu, za mlajso ge
neracijo pa se mi zdi kraj pre
miren. 

Za prihodnje bi morala Bresto
va delovna organizacija vsekakor 
posveeati vee pozornosti oddihu 
svojih delavcev. Izogibati bi se 
rnorali zasebnih sob in zaceti na
mensko vareevati za nakup svo
jih ali vsaj najetih domov. Pri 
delavcih pa bi bilo · potrebno 

spodbuditi vecje zanimanje za 
teden dni zdravega in sproseene
ga oddiha.« 

Julka Bravec (Tovarna pohi
stva Stari trg): 

»Dopust born prezivela doma. 
v nacrtu imam kup opravil, kot 
so pleskanje stanovanja, ternelji
to ciScenje in pospravljanje -
skratka, vsa tista dela, ki jih obi
cajno planiramo na daljse rake. 
Ko bodo opravljena ta dela, pa 
born lahko nekoliko pocivala. Za
kaj ne grem na dopust? Na to 
se nas veeina spomni prepozno, 
zaradi tega bi bili stroski dopu
sta prevelik poseg v dru:Zinski 
proracun. 

Sicer pa sern zelo rada doma. 
0 organizaciji letnih dopustov 

v okviru podjetja niti nisem raz
misljala. Ce bi se zanimala za 
to, bi 0 tern lahko kaj vee pove
dala, taka pa . .. « 

Viktor Ogrinc: 
»Odlocil sem se, da born del do

pusta izrabil na morju, in sicer 
v Splitu, del pa v gorah. S pri
jatelji narneravam na Triglav, 
pa se na nekaj drugih, rnanjsih 
vrhov. 

Za organizacijo letovanj v ok
viru podjetja je bilo ze vee po
skusov za gradnjo lastnega dorna 
na rnorju, vendar se to zaradi 
denarnih razmer ni nikdar reali
ziralo. Koncno pa je tudi sedanji 
naein ustrezen za vse, ki zelijo 
na morje. 

Vsekakor pa bi morali dati vee 
poudarka tudi dopustu v zirn
skem casu. Tudi zirnski dopust 
ima svoje lepote, na zalost pa 
imamo zanj premalo posluha.<< 
Razgovore so pripravili: 
J. Klanear, B. Levee, F. Mlakar 
in I. Skrabec 

Da gre na letovanje se vedno 
sorazrnerno malo ljudi, je prav 
gotovo vzrok tudi to, ker vrsto 
let nazaj niso imeli organizirane
ga letovanja. Brest za sole v obcini 

Vsi pa so menili, da je potreb
no vee skr~i za . delavca, za nj~- _ Ze vrsto let ~a. Brest patronate nad salami v obcini Cerknica. 
govo d~lo m nJegovo zad:ovolJ~ KlJub_ t~mu, da Je financiranje njihovih dejavnosti urejeno s posa
stvo pn del~ . . K t~rnu sodi tud1 ..._mezrum1 samoupravnimi dokumenti, je nasi delovni skupnosti mno· 
ddih?bro. organklZlr~Je leJ?hegda 

1
od- go do tega, da V ~olah cimboll' razvijajo tudi izvensolsko aktivnost 

a m re reactJe na"1 e av- · · · - . . . • ' tud' "h ih d v • k'h ki nedvomno bogati m poglab ja obhkovanje osebnostl rnladega clo-gr· pa 1 nJI ov ruzms 1 vek~. Zaved~~o s_e, d~ bodo iz njipovib. vrst zrasli novi strokovnjaki, 
anOV. nOVl ~e!OVlll ljUdJe, ki bOdO V prihOdDje dograjevali nase gospodar

StvO m nasa drufbo. 
Kot prejsnja leta smo tudi le

tos skusali organizirati v TOZD 
Tovarna J?Ohistva Martinjak rned 
kolektivmm dopustorn skupinsko 
letovanje ob rnorju, vendar pa 
tudi letos ni bilo posebnega za
nimanja. Vzrokov za to je verjet
no vee, 0 tern pa sta nam pove
dala: 

Milka Bahunek, delavka v od
delku predmontaze (Tovarna po
histva Martinj ak) 

»Lani sem izrabila svoj letni 
dopust v Faiani, ki ga je orga
niziralo podjetje. Zelo sem bila 
zadovoljna in se dobra poeutila, 
ko sem se vrnila. 

Letos nimam tega namena, ce
prav bi rada sla na oddih na 

Delayski sveti vseh Brestovih terneljnih organizacij zdru:Zenega 
dela so lZ sklada skupne porabe narnenili za izvensolsko dejavnost 
posameznirn solam naslednje zneske: 
- osnovni ~oli Cerknica, Begunje in vrtcu Cerknica . 
- osnovni ~oli Grahovo 
- osnovni soli Stari trg (patronat nad njo ima tudi 

Kovinoplastika Loz) 
- osnovni ~oli Nova vas 
- osnovni soli Rakek 

11.800 din 
6.400 din 

3.200 din 
4.300 din 
3.200 din 

- lesarskemu oddelku Tehniske fakultete (kjer so tudi 
~tevilni nasi ~tipendisti) 1.100 din 
.Posame~e ~restove ~O~D so iz sklada skupne porabe ugodile 

tudi ~eka~~rrm IZIUed ste~ prosenj za gmotno pornoc, predvsern 
?rgamza<?Jal!l, ustanovam m drustvom na~e obcine. Zal pri tern niso 
rm~le naJbOlJ enotnega kriterija. Naj ob tej prilomosti posebej opo
zonrno, da o t.eh s~edstvih .sklep~jo terneljne organizacije zdru:Zene
ga g~Ia, zato b1 '-:elJalo. v prihodnJe naslavljati prosnje za gmotno po
rnoc m pornoc v lZdelkih neposredno njim. B. Levee 
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NASI LJU[DJE 
Ni ga treba iskati po oddelkih, 

saj je vedno na svojern delovnem 
mestu. Vesten, tih, vedno pri de
lu. Taki so prvi vtisi o Vink:u 
.tnidar~icu, zaposlenem v Tovar
ni pohistva Stari trg. 

Po letih ne sodi vee ravno med 
mladenice, kljub temu pa bi mu 
prisodil precej let manj. V nje
govih oceh je nekaj vabljivega, 
ocetovsko pomirjajocega. Vcasih 
pa tudi nasprotno - ce ugotovi 
da kaj ni prav, tedaj se mu iz: 
raz na obrazu spremeni, poviSa 
glas ter v kratkih besednih ra· 
falih izrece svoje misli. V za
kl)uckih je trden, tudi ce bi se 
ustel v svojih presojah, ga je Ie 
tezko prepricati o nasprotnem. 

In kaj pravi Vinko o sebi? 
»Ah kaj bi ti pravil, saj me 

pozna$. v Zivljenju sern ze rnar
sikaj prestal. Komaj sedemnajst 
let mi je bilo, ko sem sel v par
tizane, skoraj se decek. S XIV. 
divizijo sem bil na njenem poho
du na .Stajersko. Pa nisern priSe! 
do cilja. Nekje v Hrvatskern Za
gorju sem bil hudo ranjen v 
kolk. Celih dvanajst dni so me 

soborci nosili. Ves ta cas so nas 
Nemci nenehno zasledovali in 
preganjali. V pornoe so jim bila 
tudi letala. Nikoli ne born po
zabil: ko se je letalo v nizkern 
letu pojavilo nad nami, so se no
saci razkropili, jaz pa sem sredi 
popolne cistine ostal na nosilih 
prepuscen milosti ali nemilosti 
l~Sod~. ysak cas bo po rneni, sern 
s1 IUlslil. vendar me sovraZni pi
lot ni opazil. 

Pozneje sem se zdravil v neki 
partizanski bolnici, po okrevanju 
pa sem se pridruZil X. korpusu. 

Krogle, ki sem jo imel v kol
ku, so ~ s ponovno ope~acijo 
odstramh sele pred nekaj leti. 
Imam jo doma - za spomin. 
N~por~, ki smo jih prestali v 

partizanih, lahko razurne Ie ti
sti. ki jih je doZivel, povedati pa 
se tega ne da.« 

Res je. Kot ostali njegovi so
borci, je tudi Vinko veliko pre 
stal,. vendar zaradi svoje skrorn
nosti. o tem nerad govori ali po
udana. Zadovoljen je, da je se 
lwlikor toliko zdrav, kot sam 
pravi. 

»Po vrnitvi domov sem se ta· 
koj zaposlil, tedaj kot cestui de
lavec, saj v prvih povojnih rne
secih druge zaposlitve v na5ih 
krajib skoraj ni bilo. Pozneje 
scm delal pri gozdnern transpor
tu, ves cas pa se po malem uk
va_rj~ tudi s. kmetijo. Slednja 
~l s1cer ne pnnasa kakih poseb· 
nih dohodkov, ~a vendar bolje 
je nekaj kot nic. ' 

v te~ kolektivu pa delam ze 
deYetna]sto leta. Zadovoljen sem 
s sodelavci in z delorn. Pa ni 
bilo ve~? tako. Mnogo je bilo 
odrekanJ m truda, da srno si ure
dili. o.snovne delovne pogoje -
seb1 m delavcem, ki so priha
jali pozneje. 

VeC?ina mlaj~ih delavcev to pri
zna m razume, medtern ko se 
nekateri ob tern nasmehnejo in 
men9-a predstavljajo, da je vse, 
kar rmarno, padlo z neba. Prerna
lo cenijo zaposlitev in vse kar 
iz nje izhaja. Mislim, da bi mo
rali star~i, pa tudi sola dati vee 
poudarka medsebojnih odnosorn 
in spostovanju, odnosu do dela 
tc:r delovnim. navadam. Saj ne 
~l rae~: s teiUl besedami koga za· 
h!, klJub temu .l?a so to stvari, 
k1 veliko pornemJo. Mnogo manj 
bi ~i!o razocaranj in hude krvi v 
druZmah, pa tud1 v delovnih ko· 
lektivih, ~e bi se vsi, za vzgojo 
odgovorru, tega pravocasno za· 
vedali.<< 

»!mas kaksne posebne zelje 
skrbi ali tezave?« ' 
P?~ebnil1 zelja niti nimam, pod

r~dltl se mo~a!ll pac zivljenju, 
1-J. ga narekuJeJO razmere. Teza
ve mi dela le obnova hise. Po
leg dosti fizicnega dela je po
trebnega t!-ldi precej denarja in 
pa skakanJa od urada do urada 
za raznimi papirji; prav to clo
veka najbolj utrudi.« 

F. Mlakar 

Gradnia Zagalnice ore h koncu 
IZGRADNJA ZAGALNICE V TOV ARNI LESNIH IZDELKOV V 

STAREM TRGU, ZA KATERO SO GRADBENIKI ZACELI PRVA 
ZEMEUSK.A DELA POZNO V LANSKI JESENI GRE H KONCU 
V TEM TRENUTKU ZE LAHKO RECEMO, DA BO FIZICNI OBSEG 
VSEH DEL KONCAN NEKJE DO KONCA AVGUSTA LETOS. 

V tem casu opravljajo zadnja 
gradbena dela pri dokoncanju 
depoja za sekance, pri cistilnih 
napravah, povezavi meteorne ka· 
nalizacije z glavnim odtocnim ka
nalom ter druga manjsa dela. 
Racunamo, da bodo na gradbe· 
nem podrocju vsa dela koneana 
v jullju. 

Iz uvoza smo dobill vso opre
mo po pogodbi in je tudi ze 
zmon~ana. Manjse zastoje pri 
montazJ nam povzrocajo nekate
ri deli opreme, ki so bill dobav
ljeni v premajhni kolicinl po 
krivd.i dobavitelja oziroma jib je 
dobavitelj pozabil poslati z glav· 
no opremo. Upamo, da bomo tu
di te naknadne posiljke dobill 
pravoeasno in jib takoj nato 
zmontirali. 

Namenoma smo z montaZo pol
nojarmenika odla~ali, da bi le-ta 
obratoval v stari zagalnici cim 
dalj in tako ne bi bllo izpada 
v proizvodnji. Takoj v zacetku 
kolektivnega dopusta pa bomo 
zaeeli tudi s prenosom polnojar
menika v novi objekt iage. Po 
nacrtu bo to delo opravljeno do 
konca avgusta. S tem bo prak· 
ticno vsa uvozena oprema zmon· 
tirana. 

V easu do konca avgusta pa 
moramo izdelati se vso elektro· 
instalacijo do posameznih po
trosnih mest. Preurediti mora
roo glavno trafo postajo z viso
konape.stonim prikljuckom, do
koncati trafo postaje v novi za
galnici ter povezati novo zagal
nico z nizkonapetostnim kablom 
z ostalimi objekti v tovarni. Na 
podrocju visokonapetostnih in 
nizkonapetostnib elektroinStala
cij je se veliko dela, vendar je 
predvideno, da tudi to <Jelo opra
vimo do konca avgusta. 

V juliju bodo koneana tudi vsa 
montama dela pri ventilaciji s 
cikloni, transportnimi trakovi za 
transportiranje kosovnih zagar
skih objektov ter nosilna kon
strukcija za transport sekancev 
v predvideni depo. · 

Predvideli smo, naj bi zacela 
nova zagalnica poskusno obrato· 
vati v zacetku septembra. V a" 
gustu bosta zato zaradi delnega 
izpada proizvodnje v dosedanji 
zagalnici . obratovala preostala 
dva stara polnojarmenika. Kljub 
tako zastavljenemu· nacrtu pa 
lahko pride do kasnitev, ce za· 
radi uvoznih predpisov vsi manj
kajoci deli ne bodo pravocasno 
dobavljeni. D. Mazij 
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Ustanovljena stanovanjska 
skupnost 

Prve dni junija letos se je 
koncno konstituirala sarnouprav
na stanovanjska skupnost obci
ne Cerknica. Ne born opisovaJ 
vzrolrov, 'Za:kaj to ni bilo ze prej 
opravlje.no. Bralcem v pojasnilo 
le to, da nekateri nasi obcani. 
ki pTevzernajo doloc~o fun.kci_jo 
za izvedbo neke akciJe, pozablJa
jo na osvojo druibeno odgovor
nost. Tedaj pa, ·ko je njihovo d_e
lo kritizi-rano, se raje uma.kneJO 
in prepust.Fjo odgovornost na 
druga ramen-a, sami pa se s tern 
razbremenijo -in usrnerijo v svo
jo oz.lro strokov-nost. 

Samoupravno stanovanjsko 
skupnost 1predstavljajo tri samo
stojne sarnoupravne enorte, in si
cer: 

- samoupravna enota za ur
banizern, urejanje in oddajanje 
stavbnih zemljisc ter graditev 
stanovanj, 

- sarnoupr.avna enota za druz
beno pornoc v stanovanjskem go
spodarstvu, 

- samoupravna enota za go
spodarjenje s stanovanjskim 
fO'Ildom v dMbeilli lastlllini. 

Najv.isji organ vsake enote je 
skupscina, ki jo sesrtavljajo dele
dati, delegkani iz splosnih dele
gacij TOZD, krajevnih skupno
sti, druibenopoliticnih organiza
cij ter zain1eresiranih delovnih 
skupnosti. Vsaka skupsci-na una 
svoj jzvrsilni odbor. Delegati 
vseb treh samoupravnih enot pa 
po delegatskem nacelu sestav
ljajo skupscino samoupravne 
stan·ovanjske skupnosti, ki irna 
tudi svoj dzvrSilni odbor. 

V vodstva posaiJJ'l.ezm.ih enot in 
skupnosti so bill izvoljeni: 

1. Enota za urbanirrem 
predsedni·k ·s-kupscine Drago An
zeljc, Novol~t Nova vas 
namestnik: Emil Lab, Skupne de
javnosti, Brest 
predsednik izvdilnega odbora 
Franc Kovacic, Kartona-Za Raokek 
namestnik: Vinko Zgonc, Kovi
noplasti,ka Lof 

2. Enota za druibeno pomoe 
predsednik skupscine: Janez Ope
ka, Jelka, Begunje 
namestnik: inz. Franc KovaCic, 
K-ovjnoplastika Loz 
predsednik dzvrsilnega odbora 
Tone Jernejcic, LB ekspozitura 
Rakek 
namesmik: Tone Perovnik, Skup
ne dejavnosti, Brest 

3. Enota za gospodarjenje 
predsed!nik skupsCine: Vinko zni
darliic, Skupne dejavnosti, Brest 

namestruk: Ivan Miklavcic, za
sebni gosrti1nica·r, Bloke 
predsednd:k .izvrsilnega odbora 
Franc Mele, Skupne dejavnosti, 
Brest 
namest-nik: Alojz Krasevec, Ko
vinoplastika, Loz 

Predsednik skupscine samo
upravne stanovanjske skupnosti 
je JO'.le Telic, upokoJenec, Cerk
nica, njegov -namestnik pa Valen
tin Cimpric, Kovinoplastika, Loz. 

Predsednrk izvr9ilriega odbora 
samouprav.ne stanovanjske s-kup
nosti je Tone Jernejcic, LB, eks
pozitura, Rakek, njegov namest
nik pa J oze Hren, SkUipne de
javnosti, Brest. 

S konstituiranjem ornenjenih 
organov, :ki so tu·di ze sprejeli 
statute samoupravnih enot, sa
ffi()llllpravm ·sporazum o ustano
v.i:tvi stanovanjske skupnostli in 
organizacijo strokovlllih sluib, je 
sele zadosce.no ustav-nim doloei
lom in zaokonskirn predpisorn. 

Najvainejsa naloga organov 
sam-oupra'Vlle stanovanjske skup-

nosti je sedaj, organizirati si ta
ke strokovne sluzbe, ki -bodo kar 
najbolje opravljale del?, ki caka 
samoupravno s-tanovan~s-ko s:kup
nost. To pa niso majbna dela, saj 
gre za povsem nov nacin reseva
nja stanovanjskih vprasanj; dru
zbenih m zasebnih, vse od od
kupa zemJj.isc, potrebnih doku
mentov, .urbanizacije, financira
nja, vlaganja sredstev, S<?lida:r
nostnih sreds.tev, regresiranJa 
stanarin, gr.adnje, obnove in vz
drlevanja stanovanj do vrste dru
gih dejavnosni, ki sodijo v to 
delovno podrocje. 

Vsa ta vpra5anja srno do se
daj <resevali na voc koncih, pri 
razlicnih organih, na razlicne na
cine, z vecjo ali manjs·o odgo
vornostjo, nekje vee, nekje rnan_j 
aJi pa tudi nic. Z novo .orga.~
zirano samoupravno stanovanJ
sko skupnostjo pa zelimo dose
ci boljse lin h itrejse delo. Ne srne
mo biti sicer optimisti, da bo to 
ze jutri. ze1imo, da bi bH ta 
>>jutri« vsaj v rprihodnjern letu. 
Upam, da tudi •bo, ce bo le d-o
v-olj razumevanja za kadre na 
vseh podroejih, dz katerih bi j-ih 
crpali za strokovne sluzbe sam-o
upra'Vlle stanovanjske skupnosti. 

F. Tavzelj 

Organiziranost Brestove 
mladine 

Pri vseh razmiSljanjih o druz
beno po?irticnern m:ganiziranj~ 
ml.adih izbajamo dz ugotovitve, 
da je rnladina sestavni del drui
be z vserni znacilnostrni, obenem 
pa, da je specilicna po svoji so
cialni in duhovni podobi ter .po 
vlogi itn polozaju v druibi . . Mla
dina je socialno struktuirana in 
idejno r<l!lvejana rt:oliko, kolikor 
tudi druiba, in izraia vsa njena 
terneljna protislovja. 

Mladi srno se odlocili, da od
prav.imo vse ovire, ,ki so .povzro
cale ozlrost, zapntos-t, nedernokra
tiCn.ost, forumski nacin dela, pa 
tudi premajhno dejavnost posa
memih sloJev mla!dine. Odlocili 
smo se, da se kratko ma-lo pre
stejemo in da vidim-o, koliko nas 
je, ki SipTejemamo idejno in pro
grams.ko usmerjenost Zveze so
cialistlione mladine, koliko nas je, 
ki srn-o pripravljeni v njej tudi 
delovati. To srno Jzpeljali s po
moojo rpristopnic, s katero se je 

-vsak mladinec zavezal, da bo ak
tivno in odgovor.no deloval v C?r
ga-nizadji rnladih. Nesporno Je, 
da nas je rpo tej ail.cciji veliko 
manj kot pred preteklim kongre
som, nespor.no pa je tudi, da smo 
s tern dosegli a:kcijsko enotnost 
.in povecali odgovornost clanov 
organizacije mladih. 

Seveda smo ·se v skladu ·S te
mi organizaoijs·kirni sprememba
mi morali zDO'Va organizirati tu
di mlad.i. na Brestu. Na podlagi 
statuta Zveze socialisticne mladi
ne smo po novih nacelih ustano
vili osnovne organizacije kot te
meljne celice druibeno politicne
ga delovanja mlad.ih po pos~~z
onih TOZD', Aktwno deluJeJO 
osnoV'Ile organ.izacije v na_sled
njih TOZD: Tovarna pohlstva 
Cev.knica, Tovarna pohistva Mar
tinja•k, Tovarna pohistva Stari 
trg ter v Sdrupnih dejavno-stih. V 
TLI Sta·ri trg se bo mladina do
konano ovganizirala po novili ID.a
celih v tern rnesecu, medtem ko 
se .mla.di iz TIP Cer.knica pove
zujejo z osnovno organizacijo v 
TP Cer.knica. 

Za boljSe delovne 
Na ravni delovne organizacije 

smo mladi povezani v .koordina
cijski konferenci, ki jo sestavlja
jo po trije delegati iz posamezne 
-osnoV'Ile organizacije. 

pogoje 
V furnirnici Tovarne pohlstva 

Cerknica se pri obdelavi furnir
ja fine - line pojavlja plin for
maldebyd. Koncentracije tega 
plina tedaj za enkrat to trikrat 
:presegajo pri nas dopustne rne
Je. Res je, da trajajo taki de
lovni pogoji priblizno le do sest 
delovnih dni na mesec, poleg te
ga pa so tudi dovoljene koncen
tracije kar sestkrat nizje kot na
primer v ZR Nemciji ali so bile 
pri nas pred letom 1971. (;e upo
stevamo samo to, bi lahko so
dill, da vprasanje le ni tako pe
rece, saj delavci v daljsem casov· 
nern obdobju vdihnejo manj pli· 
na k_ot je to se dopustno in kar 
sestkrat manj kot je to dopustno 
v vecini zahodnoevropskih driav. 
Taka ugotovitev pa je nedvomno 
enostranska. V tern oddelku de
lajo namrec predvsem delavci, ki 
so bill tja prernesceni iz zdrav
stvcnih razlogov. Zato bolj kot 
drugi obcutijo prepih, ropot in 
druge skodljive vplive v delov
nem okolju. 

Vprasanje tehnicno ni labko 
resljivo. Plin je na skoraj vseh 
dclovnib mestih, zato ga ni moe 
odpraviti z Iokalno ventilacijo. 

Posktbeti jc treba za boljse pre
zmcevanje vsega oddelka. To pa 
je treba izpeljati tako, da ne bo 
pn:piha ali ropota. Istocasno je 
treba misliti tudi na zniianje 
temperature zraka v letnem ca
su. Vse to je izvedljivo le z iz
delavo popolne klimatske napra
ve. Taka resitev pa je zelo dra
ga. Po grobi oceni bodo klirnat
skc naprave in nacrti zanje stali 

vee kot 300 milijonov starib di
narjev. Toliko denarja vsekakor 
ni lahko zagotoviti. Ne glede na 
to pa bo to vprasanje le treba 
Iunalu resiti, saj zadeva zdravje 
delavc:ev, ki jc njihova najvecja 
vrednost. V. znidarsic 

Pred kratkim smo -se mladi or
ganizi.rali tudi v okviru SOZD 
Slovenijales, in sicer v koordina
oijskem svetu mladih, ki ga se
stavljajo delegati iz vseh osnov
nih orgalllizacij. 

V akviru naiie obcine se mladi 
povezujemo v obcinsko konfe
renco mladih delavcev ter prek 
n~e v obcinsko organ:izacijo 
ZSMS, ki jo sestavljajo delegati 
osnov.nih organizacij ter delegar 
cije organizacij lin drustev, ki 
vkljucujejo rnladino, id-elegaoije 
Zvere rpiooivjev in predstavniki 
mladine v Jugoslovanski ljudski 
armadri.. 

Po posameznih podroejih dela 
je :nasa organizacija povezana 
prek sv-ojih delegatov tudi v 
ustre:mih organih •republiske kon
ference ZSMS, pa tudi v medob
cinskem svetu ZSMS. 

Po organizacijS'ki predstavi1vi 
na5e organizaoije .naj koncam z 
mislijo dz brosure ABC 1, ki go
vori o Zlnacilnostih nove organi
ziranosti: Reorganizacija Zveze 
-socialisticne mladine ni in ne mo
re hi'ti enkraten poseg, ki ga je 
moZn.o uspeiino opr aviti, ampak 
staJen proces spreminjanja orga
nizaaije, vsakodnevno prilagaja
ID.je organiziranim druzbenirn od
nosom D. FRLAN 

BRESTOV OBZORNIK 

Novo ustanovljeno stanovanjsko skupnost caka dosti dela 

Delo DruStva inleniriev in 
tehnikov na Hrestu 

Na Brestu smo Drustvo inienirjev in tehnikov ustanovili pred 
dobrima dvema letoma. Za to obdobje se ne moremo pohvaliti, da 
smo naredili karkoli pomembnega. Razen nekaj organiziranih pre· 
davanj in strokovnih ekskurzij nismo storili nic bistvenega. 

Vzroki za to so v premajhni dela in doslednem uresniceva
delavnosti predsednika in odbo- nju tega programa. Kadri, ki po 
ra, pa tudi ostalih clanov. Pri posameznih podroejih dela Iahko 
njib ni pravega zanimanja za najvec prispevajo, pa bi morali 
kakrsnokoli delo, ki ni gmotno irtvovati del prostega casa tudi 
ali drugace stimulirano. Mozno· za to dejavnost. 
sti in oblik za delovanje drustva 0 teh stvareh bi se morali na 
pa je veliko. Naj omenim samo bliiajocem se obcnem zboru te
nekatere, za katere mislim, da meljito pogovoriti. K delu mora· 
bi morale biti vodilo pri delu na- mo pritegniti mlajse tovarisice in 
sega drustva: tovarise, da bodo s svojimi pred-

- organizacija strokovnih te- logi vnesli v drustvo svezino. 
cajev in seminarjev v delovni Dobro bi bilo, da sedanji in 
organizaciji in izven nje; prihodnji clani drustva 0 teh za-

- objavljanje strokovnih raz- devah razmislijo. 
prav s posameznih podroeij dela 
v nasem glasilu Brestov obzor-
nik ali drugih strokovnih revijah; 

- organizacija predavanj na 
doloceni strokovni ravni; 

- sodelovanje pri nacrtovanju 
dolgoroene in srednjeroene raz
vojne politike podjetja s strokov
nimi predlogi; 

- kriticna in strokovna obrav
nava upravicenosti investicij in 
tako naprej. 

Preprican sem, da bi s taksnim 
prograrnom lahko precej prispe
vali k popularizaciji in prihod
njemu razvoju podjetja. Obenern 
pa bi se nasi inienirji in tehniki 
strokovno uveljavljall znotraj po
djetja, pa tudi navzven. Seveda 
zahteva uspesno uresnicevanje 
taksnih delovnib programov do· 
sti dobre volje in prizadevnosti 
slehernega clana. s tako priprav
ljenim in uresnicenim progra
mom dela bi si lahko zagotovill 
tudi sredstva za delo, ki bi jib 
prispevalo podjetje. 

Sarno razpravljanje o ze zna
nih stvareb, organizacije ekskur
zij na podroejih, ki so vsem ze 
znana, ne morejo vzbuditi zani
manja clanstva. Prav tako ne mo
re biti vsebina dela drustva in
zenirjev in tehnikov prirejanje 

. piknikov in podobnih prireditev, 
za kar pa je, kot kaie, najvec 
zanimanja. 

Mislim, da je edini izhod za 
uspesno delovanje drustva v stro
kovno pripravljenem programu 

D. Mazij 

PRIZNANJE NASEMU 
MLADINCU 

Republ!iska konferenca Zveze 
socialis ticne mladine je tudi le
tos podelila tr.i:deset pr~anj 
mla:dirn druibeno politicnim de
la-vcem an mentoorjem. Dobili so 
ga tisti mladi aktivisti, ki ·so v 
preteklern letu z vsemi mocmi 
prJspevali k 1ternu, da bi bila mla
di.n:SJka organizacija uspesna na 
vseb podroejili. Mladi ljudje ce
nijo tudi izkusnje in pomoc sta· 
rejsih, zato dobijo vsako leto 
priznanje rnen:torj.i., ki so ga le
ros dobill tudi vidni r.epubHslci 
potiticni de lavci. 

Letos je bHa .prv.ic podeljena 
plaketa Zveze socialisticne mla
-dine, ki bo odslej priznanje drui
beno.;politicnim organizacijam za 
njih-ove posebne zasluge pri delu 
z mladino. 

Med mla'<.tinoi, •ki so dobill ·pni
znan.je, je tudi DRAGO FRLAN, 
•te:bnolog 4 TOZD Tovarne pohi
stva Cerkni.ICa. 

Ob tern pomembnem prizna
nju mu iskr.eno oestitamo in upa
mD, da bo •to priznanje njemu in 
v5.:m mladim -nase delovne skup
no:;ti vel~ka vzpodbuda za pri
hodnjo drUZ.beno-politiono aktiv-
n-ost. J. Klancar 



ERESTOV OBZO~K 

Morda ne bo odvec predlog, da bi krajevna skupnost preskrbela 
ustrezne plasticne vreee za smeti. Vsako gospodinjstvo bi jih imelo 
nekaj na zalogi, polne pa bi na doloeen dan, ko je odvoz smeti, po
stavili pred hi~o. Ti bi imeli kar vee prednosti pred obicajnimi po
sodami za smeti: kadar ne b i bilo smeti, bi zavzele manj yrostora, 
ce bi bilo sroeti vee, je moe napolniti poljubno stevilo vrec, pa tudi 
tedaj, ce iz kakrsnegakoli vzroka na doloceni dan ali celo vee dni 
ne bi bilo odvoza; lazje je prena~anje in nakladanje; med potjo ve
ter ne bi raznasal smeti z vozila, pa se cenej~e bi bilo nabaviti vrece 
kot pa ploeevinasto posodo. Ker bi bila to poceni resitev, bi se go
tovo zmanjsalo stevilo tistih, ki v mraku odlagajo smeti ob Zivih 
mejah kar v naselju. Ta nacin bi lahko uvedli vsaj za ta cas, dokler 
ni za odvoz smeti ustreznejsega vozila. 

soferji so lepo proslavili svoj praznik - 13. julij. Na posnetku ste
vilna vozila v slavnostnem sprevodu 

Koncalo se je ze obcinsko sindikalno prvenstvo v balinanju. Zmago
valci: I. ekipa Brestove TOZD - TP Cerknica 

MLADINA IN OBVESCANJE 
V zadnjem casu se je dejavnost roladinske organizacije v obcin

skem merilu in v nasi delovni organizaciji dokaj pozivila. Zato ni 
slucajno, ce tudi obvescanju znotraj svoje organizacije in tudi jav
nosti posvecajo vse vee pozornosti. 

Poleg drugih oblik obveseanja so zaceli izdajati tudi Informator. 
Prva stevilka vsebuje predvsem porocila in pregled nalog posam~~
nih komisij pri obeinski konferenci, v programu pa so si zastav1h , 
da bodo to glasilo ~e pozivili. Ob pohodu roladine po poteh partizan
skih enot p aje izslo tudi dokaj zanimivo Glasilo pohodne enote. 

V Tdvarni pohistva Cerknica je aktiv mladih delavcev posebej raz
pravljal tudi o ob~escanju. Pol~g ostaleg'!- so sklenili navc:;zati tudi 
tesnejse sodelovanJe z Brestov1m obzormkom. Vsekakor Je to po
buda, ki bi jo lahko posnemale tudi ostale drufbeno-politicne orga
nizacije v na~i delovni skupnosti. B. Levee 
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Za veCjo varnost v prometu 
V l.etu 1974 se je v obcini Cerk

nica pripeti'lo 145 oprometnih ne
srec (brez nesree na av.tocesti), 
kar je za 45 ma.nj kot v Ietu 1973. 
Posiedice nesree pa so bile tatko 
hude, da &i jih v -na~i obOini naj
br:i ne -smemo priv-o~cilti. Lani :se 
je narnrec pripeti-lo na cestah -se
dem tatkih nes:ree, ki so terjale 
·&mrt sedmih na.Sih soobea-nov, 
kar je za .pet vee ·kot leto poprej. 
Hudo telesno po~kodovanih je 
bilo za sedem ma:nj, Ia.Ze telesno 
poS.kodO'Vanih pa za 14 vee •kot 
v letu 1973. Po ooeni milri.enikov 
je •pTi vseh nesreeah nastail.o za 
Vee kot 620.000 ·c1in Sk:ode na VQ· 
zilih. 

Kdo so -povzro6telji nesree? 
Po statisti6nih podatkih je ne

sreee povzroeilo: 
- 83 vozni•kov osebnih avt-o

mobilov, 
- 23 voznikov vozi-1 za prevoz 

tavora, 
- 12 voznikov motornih koles, 
- 12 •koiesarjev itd. 
Vzroki za nesreee so bi1i: 
- 44 neprimerna hitros:t, 
- 23 voznja ·Pod ueinkOilll al-

kohola, 
- 17 nepravilno sreeevanje, 
- 15 .nepravi'lna vofuja v kri-

ZiScih itd. 
Udelefenci v prometnih nesre

cah: 
- 144 vozn~kov osebnih aJVto

mobilov, 
- 48 vozruiJkO'V vozi1 za prevoz 

tO'Vora, 

- 17 kolesarjev, 
- 14 voon:i:kov motomih ·koles 

it-d. 
Vseh udelezenoev v prometnih 

nesreeah de bil-o 234. 
Po 'kra:jih se je najvee nesrec 

pripetilo na na:slednjih cestnih 
odsekih: 

- Blooka ·polica-Ba!bno polje 
35 
23 
19 

- Cerk:nica-Bloska polica 
-- Cer~ca--Planina 
- Bloska: ·polica-Bloska 

planota 
in na v-seh osta:lih cestah 

Smrtno so se pones·re6i.li: 
- 3 motoristi, 
- 2 vozni'k.a avtomobilov, 
- 1 pe~ec in 
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60 

- 1 potnill< v vozHu. 
Z najhujosimi posledi-cami so se 

pripetHe .S.tiri nesreee zaradi ne
primerne hi-nrost:i in tlri zaratdi 
vO.Znje p-od uciDk.om aillkohola. 

Tat.ko hude posledice promet
nih nesrec v obeini Cerknica so 
zahtevale nujne ukrepe za za
gotovitev '\ eeje discipline v pro
menu. Za:to s-o milicni'ki v pre
teldem letu 180•krat upora;bili ail.
kotest :in voznikom prepreei1i 
voznj 0 pod ucinkom alkohO'la. 
Sodniku za prekr~ke so pridavili 
206 vozni.kov ali 63 vee kot leto 
prej, denarno pa so kaznova'li 
794 udelciencev v prometu, kaT 
je za 515 vee •kot leta 1973. Pri 
tern je treba povedati, da je ve
eina: dena•rno ·kaznovanih zaradi 
prevelike hitrosti voznje v nase-

-ljih. Milicni·ki -so se pri kontroli 
prometa usmerH:i predvsem v ti
ste •krsitve, tk.i so najveckrat vz
roki hudih nesrec, to pa sta r av
no hitrost in voznja pod ucin
kom a1kohola. 

Rezultati SQ v casu od 1. 1. do 
17. 3. 1975 v pri:merjavi z enakim 
obdobjem lani lta:ki: 

1974 1975 
s.tev.i!lo vseb pro
metnih nesree 
lcrle telesno posko
dovanih 
hudo teles-no posko
dovanih 

26 

7 

·7 
prometnih nesree s 
smrtnim izidom 1 

16 

3 

3 

Zelimo si lahko samo to, da bi 
bila taiksna primerjava mozna 
tudi ob •koncu ·letosnjega leta. S 
tern pa ibi se se •ka!ko obrestovali 
ukrepi, ,ki jih mi1ieniki iz.vajajo 
predvsem proti -tistim, ki kaj ra
di >>pritis·kajo« na pli.n ali »poza
bijo, kdaj je mera polna«. 

Mladina po partizanskih 

Milicniki pa najbri sami ne bo
do •kos vsem na1ogam in napa
rom .za zmanj~anje •prometnih 
ne&rec in za vecjo varnost na na
Sih cestah. P.ri tern bosta najbrl 
se ·kako koristna in potrebnapo
moe -ter ra:zwnevanje vseh de
jaJVnikov: drmbeno-poli·ticnih or
ganizaci1, specia-Jri.ziranih druS.tev, 
krajevnih -skupnosti, TOZD, obci
ne ill ~ir5e dru?Jbeno..polillicne 
skupnooti in seveda v prvi vrsti 
udelefenoev v prometu samih. 
Na:j:brl bomo 'lahko le ob skup
!llem lSodelovanju in odgov-ornosti 
vseh ob ikonou 1eta zapisali -
»Promet v Cerknici je spet va:r
nejsi!« 

Zato -smo se na svetu za vzgo
jo in varnost v cestnem proone
tu tudi od'locil-i, da ob rarzurneva
nju in tehnicnih moznostih ured
n istev inter.nih ·sredstev javnega 
obve5canja v na~ih naJjveejih 
OZD Brest Cerknica in Kovino
plastika LO.Z na ta nacin obve
~camo na5e delovne lj.udi o pro
roetni (ne)vaTnosti v na.Si oibcini. 

poteh 
4. julij. Dan kot vsi ostali. Pa 

vendar j e na ta dan vezana zgo
dovina na~ega naroda in borcev 
narodnoosvobodilnega boja. 

Vsi veroo, kaj se je dogajalo 
pred trideset in vee leti v nasi 
domovini. Bili smo narod hlap
cev, odvisni od tujcev. Vendar 
kri, ki je plala po zilah na~ih 
!judi, je bila kri Slovencev, kri 
!judi, ki so se odlocili, da dajo 
tudi zivljenja za svobodo in lepsi 
jutri. S svojim bojem so nas pri
vedli v svet miru, v svet socializ
ma. 

V spomin na 4. julija se j e le
tos ze eetrtic roladinska pohod
na enota odpravila po poteh do
micilnih enot Notranjske. Z na
sim pohodom in komemoracija
mi smo pocastili Dan borca kot 
velik praznik mnogih, ki se jim 
moramo zahvaliti za vse, kar 
imamo. S tern pohodom pa so se 
tudi odnosi med nami samimi 
okrepili, zacutili smo, da smo or
ganizacija, da nas vezejo skupna 
vpra~anja, skupne naloge in p ra
vice. Le v slogi je moe. Skupno 
bomo lah ko dosegali cilje in 
spreminjali druzbo. 

Na letosnjem pohodu so so
delovali 104 mladinci. Na cilju 
jib je bilo nekaj manj, saj je dol
ga pot tudi naredila svoje. 

Razdeljeni smo bill v stiri par
tizanske enote, ki imajo domicil 
v nasi obcini: Notranjski odred, 
Braciceva brigada, Jurgni bata
ljon in brigado vojske drlavne 
varnosti. Poti ne bi opisovala. 

Hodili smo tam kot mnogi, ki 
so se borili, da mi lep~e Zivimo, 
tam, kjer so za nas mnogi padli, 
tam, kjer se je okupator masce
val prebivalstvu za vse poraze, 
ki mu jih je prizadejala nasa 
ljudska partizanska vojska. Obi-

USPESNI 
KOSARKARJI 

V spomladanskem delu tek
movanja v II. slovenski ligi je 
mo~tvo KK Cerknica pristalo na 
odlicnem tretjem mestu. Uspeh 
bi Iahko bil ~e bolj~i, ce ne bi 
ekipe spreroljalo tudi nekoliko 
tekmovalne smole. Iz tega lah
ko sklepamo, da uspehi v zimski 
ligi niso bili le slucajni, temvec 
rezultat naertnega dela v zad
njih dveh letih. 

skali smo ta obelezja, polozili 
cvetje, prisluhnili pricam teda
njih dogodkov. 

Za razliko od dosedanjih poho
dov smo tokrat pred vsakim obe
Iezjem pripravili tudi recitacije. 
Vee ur smo namenili tudi pre
davanjem in pogovorom 0 nasi 
druibi, 0 nasem delu, 0 nasem 
prispevku za lepsi jutri na~e 
skupnosti, o vlogi nas mladih pri 
ohranjevanju pridobitev NOV in 
socialisticne rcvolucije. 

v. Mihelcic 

Postaja milice Cerknica bored
no daja1a na vol:jo poda~Vke o sta
nju prometne varnosti, o huj•sih 
:prometnih nesrecah , ra'Z:Irih a-kci
.1 ah in -dru~ uklrepih, •ki bodo 
zanimaH delovne ljudi. 

L. Spitaiar 

S pohoda mladine po partizanskih poteh 

AvgustaZelski koncerti 
Leto~nji zelSki koncertni veceri bodo od 15. avgusta do 5. sep

tembra. Organizator je Temeljna kulturna skupnost Cerknica v so
delovanju z oktetom Gallus. 

Prvi koncert bo v petek, 15. avgusta, ob 19. uri, in sicer v izvedbi 
okteta Gallus. Program bo obsegal renesancne ter slovenske wnetne 
in narodne pesmi. 

22. avgusta bosta v Ze!Sah gostovala violinist Rok Klopcic in pia
nistka prof. Zdenka Novakova. Izvajala bosta popularnejsa in poljud
no pisana klasicna deJa Mozarta, Brahmsa, Bartoka, Hacaturjana 
in Debussya. 

· 29. avgusta bo veeer znanih opernih arij. Nastopili bodo basist 
Ladko Koro~ec, tenorist Rajko Koritnik, baritonist Marcel Ostasev
ski in sopranistka Sonja Hocevarjeva. 

5. septembra pa bo v Brestovi stari delavski restavraciji mono
drama »Zivelo zivljenje Luke D.« v izvedbi znanega igralca Poldeta 
Bibica. 

Program je sestavljen tako, da je razumljiv in prijeten prav za 
vsakogar. Ko smo ga sestavljali, smo si zeleli Ie to, da bi bilo cim 
vee domacih obiskovalcev, saj je nedopustno, da je bilo na nekaterih 
lanskih koncertih vee nastopajocih kot poslu~alcev. B. LAVRic 
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NAGRADNI RAZPIS 
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Po daljsem casu je pred vami 
spet nagradna kri.Zanka. Svoje re
sitve s pripisom »nagradna kri
zanka« posljite urednistvu naj
l<asneje do vkljucno 22. avgusta 
1975. Cakajo vas tudi nagrade: 
1. nagrada 150 din 
2. nagrada 100 din 
3. nagrada 50 din 
5 nagrad po 10 din 

Pri resevanju vam zelimo obi
Io razvedrila, pri zrebanju pa 
cimvec srecel 

Brestov obzornik, glasilo delovne skup· 
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovorni 
urednik Bozo LEVEC. Ureja uredni!ki 
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, 
Marija GRBEC, Joze KLANCAR, Bozo 
LEVEC, Branko MISIC, Franc MLAKAR, 
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto: 
J. SKRLJ. Tiska Zelezni~ka tiskarna v 

Ljubljani. Naklada 2500 izvodov. 

J.5(t ~ 5l~li. lloOEC, C.lli.C.ot 
'lVAJ:I "ll.tJ£ l't.Htl ToZoN 

Filmi v 
avgustu 

2. 8. ob 20. un m 3. 8. ob 16. 
uri - ameriSki film LOS AMI
GOS - western. 

3. 8. ob 20. uri - ameriSki film 
POLETNE ZELJE - ZIMSKE 
SANJE - drama. 

4. 8. ob 20. uri- jugoslovanski 
film UKLETI SMO, IRENA -
drama. 

7. 8. ob 20. uri- ameriski film 
LOVCI NA NAGRADE - we
stern. 

9. 8. ob 20. uri in 10. 8. ob 16. 
uri - ameriski film MODRI AN
GELI. 

10. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film TRDOGLAVI POLICAJ -
kriminalka. 

11. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film DIAMANT! ZA SVOBODO 
- vohunski. 

14. 8. ob 20. uri - ameriski 
film RUDie V MOzGANIH -
kriminalka. 

16. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film KARATE JONES. 

17. 8. ob 20. uri - ameriski 
film MOz, IMENOVAN TRINITA 
- western. 

18. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film ODRESITEV. 

21. 8. ob 20. uri - italijanski 
film TRI URE DO ZMAGE -
vojni film. 

23. 8. ob 20. uri in 24. 8. ob 16. 
uri - italijanski film NORA DIR
KA ZA ZAKLADOM - kriminal
ka. 

24. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film SERPICO. 

25. 8. ob 20. uri - jugoslovan
ski film NESMRTNA POMLAD 
-drama. 

28. 8. ob 20. uri - italijanski 
film DELAVSKI RAZRED GRE 
V RAJ - drama. 

Plv,.t, 

t Et<S1("1 •~tr;Otl~ 

(ltEHI 
znor£ 

30. 8. ob 20. uri in 31. 8. ob 16. 
uri - nemski film ZAKLAD V 
SREBRNEM JEZERU. 

31. 8. ob 20. uri - ameriSki 
film POVRAciLO. 

OBVESTILO 

BRESTOV OBZORNIK 

PRVI IN TRET Jl 

Vl 
A._, Til 

PE. 

V Ilirski Bistrici je bil tudi le· 
tos - 3. julij a - tradicionalni 
turnir Lesonita v odbojld, na ka
terem sta sodelovali tudi moska 
in zenska ckipa Bresta. Poleg 
obeh Brestovih ekip sta b ili na 
turnirju se ekipi Javorja in Leso
nita. 

Zenska ekipa je zasedla prvo 
m esto in osvojila prehodni pokal. 
Moski pa so z raztrgano igro, ki 
ni bila niti senca t iste z Lesaria· 
de, zasedli tretje mesto. 

Za potrebe nove tovarne ivernih plosc organiziramo tecaj za delo 
na mostnih in portalnih zerjavih. 

Na tecaj se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
- da so stari najmanj 18 let, 
- da imaj o koncanih vsaj 6 razredov osnovne sole. 

Pogoj za vpis v tecaj je tudi zdravnisko spricevalo o sposobnosti 
za delo na mostnih in portalnih zerjavih. 

Prijave posljite v splosno-kadrovsko slufbo skupnih dejavnosti 
Bresta najkasneje do 15. avgusta 1975. 


