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BREST I NJEGOVE RAZVOJNE POTI
~OGOVOR Z GLAVNIM DIREKTORJEM

ing. JQu

ZETOM STRLETOM 0 PRESTRUKTURIRANJU
BRESTOVE PROIZVODNJE
Ob pripravah novih srednjerocnfu nacrtov smo se nujno znasli
pred vprasanji, kaksen je pravzaprav sedanji polo:laj na8e lesne
industrije ter kaksne so njene perspektive in razvojne momosti.
V razpravah so se pogosto pojavljala mnenja, da morajo pred·
vsem preteZni proizvajalci pohistva iz taksnm ali drugaCnfu (predvsem obje~ti~) razl?gov prestrukturirati proizvodnjo, se pravi,
zmanjsevati prmzvodnJO pohistva in iskati drugacne proizvodne
momosti. Taksna mnenja se prav v zadnjem casu ko smo pred
izdelavo srednjeroCnfu nacrtov, vse pogosteje n~asajo tudi na
Brest kot enega izmed najizrazitejsih proizvajalcev pohistva.
Zato smo se odlocili za razgovor z glavnim direktorjem ing. Jozetom Strletom, v katerem naj bi na kratko oznacil Brestove razvojne poti v blliji preteklosti in v prihodnje.
- Brest nedvomno sodi med
najvecje proizvajalce pohiStva
pri nas, zato ga vprasanje prestrukturiranja pohistvene proizvodnje se .posebej prizadeva.
Kaj je bile na tern podrocju ze
storjenega?
Brest je doslej za prestruk·
t uriranje svoje proizvodnje ze
dosti storil, eeprav se tega naj·
veekrat tudi sami dovolj ne
zavedamo in na to hitro pozabljamo. Pa tudi v sirsi javnosti
je veckrat slisati, na:j bi Brest
vendarle sel v prestrukturiranje
svoje proizvodnje, ker da je v
tern perspektiva .n jegovega razvoja.
Pozabljamo, da se je Brest
ze pred desetimi leti zavestno
odlocil za taksno razvojno pot.
0 tern priea podatek, da se je
v tern obdobju razmerje med
pohistveno proizvodnjo in dru·
gimi proizvodnimi dejavnostmi
s 85:15 spremenilo na 59:41
(plan za leto 1980).
Prestrukturiranje nase proizvodnje je bilo zastavljeno na
osnovi ka:pitalnih nalozb, pri katerih je bil vlozek kapitala veeji; to v koncni fazi pomeni pridobivanje vecjega dohodka, kar
ustvarja osnovo za s~pni razvoj vseh Brestovih dejavnosti.
Vse to smo opredelili ze v
prejsnjem in sedanjem srednjerocnem nacrtu ter v njunih
okvirih :zgradili novo iago v Lo·
ski dolini, tovarno ivernih ploSc
v Podskrajniku in tovarno ognjeodpornfu plosc v Cerknici, obenem pa odprli se nekaj novih
stranskih proizvodnih dejavnostl.
- Kaj so v strukturo Bresto·
ve proizvodnje prinesle te naloibe?
Poleg ze omenjenega manjsega deleza pohistva v celotni
Brestovi proizvodnji je nova zaga kar za skoraj 50 odstotkov
povecala obseg razreza. S tern
smo zadrlali in predelali na na8em obmoeju okrog 20.000 kubicnih metrov hlodovine veO.
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Odpravili smo tudi tezasko fizicno delo, za katerega ni bilo
vee mogoce dobitl delovne sile
in ob manjsem stevilu zaposlenfu znatno poveCali proizvodnjo.
Tako smo uspeli na enem me·
stu osredotociti primarno predelavo lesa ter ustvariti prostorske in tehnoloske mofnostl za
uresnicitev tistega dela novega
srednjeroenega nacrta, ki predvideva skupno osnovno pripravo
surovin za potrebe finalne predelave lesa (od lupljenja in razreza do decimiranja).
Z novo tovarno ivernfu plosc
smo proizvodnjo te osnovne surovine za pohiStveno proizvodnjo dvignili s 15.000 na 80.000
kubicnih metrov, hkratl pa smo
odprli tudi proizvodnjo oplemenitenih plo5c. S tern se je sedemkratno poveeal tudi celotni
prihodek brez vpliva rasti
cen.
Pred izgradnjo na5e in Meblove tovarne iverk so morali slovenski proizvajalci pohistva letno uvoziti 140.000 kubicnih metrov ivernfu plosc. Ob novih kapacitetah uvoz ni vee potreben,
kar je v sedanji gospodarski si·
tuaciji se kako pomembno. .tal
politika cen ni sledila rasti cen
surovin in repromaterialov potrebnih za proizvodnjo plo5c,
tako da je bila ta tovarna za
Brest v dohodkovnem smislu
precejsnje breme; sele letos ugotavljamo, da je podroeje cen blizu nonnalnega oziroma pricakovanega. Veliko breme predstavljajo zlasti odplacila kreditov,
vendar je treba poudaritl, da
jih je skoraj 80 odstotkov ze
vrnjenih in da bodo letos skoraj
v celoti odplacani. Nedvomno bo
to pomenilo v dohodkovnih
razmerjih veliko razbremenitev
dohodka, obenem pa veliko pri·
dobitev za Brest in celotno obcino.
- Nedvomno je izredno pomembna tudi nalo~ba v tovarno
ognjevarnih plosc, ceprav se te
pomembnosti najbd
premalo

zavedamo. To ni samo prvi Brestov korak izven lesarske proizvodnje, pac pa je tudi vrednostno relativno visoka nalozba
- 110 milijonov dinarjev kljub
temu, da smo imeli na voljo ze
proizvodne objekte in del strojne opreme v vrednosti okrog 50
milijonov dinarjev.
Dejansko je sla ta nalozba
mimo nase javnosti precej neopazno, ceprav po mojem mne·
nju vna5a povsem novo kvali·
teto v Brestovo proizvodnjo.
Nalozba gre h koncu in p ricakujemo, da bo nova tovarna v
drugi polovici leta ze p ricela
obratovati.
Med izgradnjo smo tudi intenzivno obdelovali tr:Zisce in navezali stike z moZnimi kupci. Raziskave so pokazale, da bo pro·
izvodnja komaj zadosCala za potrebe jugoslovanskega trga, realne momosti pa so tudi za izvoz.
Premalo morda tudi poudarjamo, da je to edina tovrstna
proizvodnja v Jugoslaviji in da
taksne izdelke doslej izkljueno
uvazamo. Povedatl je tudi tre·
ba, da je preteZni del tehnoloskih resitev plod naporov Brestovih strokovnih d elavcev.
Izdelki te tovarne bodo imell
siroko paleto momosti za uporabo, od ladjedelnistva do grad·

benistva kot ognjeodporni ozi·
roma termoizolacijski elementi. Torej gre zares za cisto
novo proizvodno dejavnost, ki je
pri nas sploh nismo poznali. Odpirajo pa se tudi velike momosti za r azvijanje novfu drugih
proizvodov za taksne potrebe, ki
se bodo nedvomno se pojavljale
(izolacijski materiali, (Jregradne
stene, polizdelki in iidelki za
razliene namene). Zato predvi·
devamo, da bo treba ze pred iz·
tekom novega srednjerocnega
obdobja razmisljati o poveeanju
kapacitet proizvodnje, pa tudi
predelave plo5c.
- Kaksno naj bi bilo potem
mesto pohistvene proizvodnje v
prihodnjem razvoju Brest~Ze dosedanji razvoj Bresta nar ekuje posodabljanje pohiStvenih kapacitet, sicer bomo izgubili korak s konlwrenco in s
trgom.
Pojavljajo se razlicna gleda·
nja na prihodnost pohiStvene in·
dustrije. Nekateri menijo, da je
pohiStva prevec in da nima vee
perspektive. Vendar pa spozna·
nja na sedanji razvojni stopnji
po mojem Dlillenju ka:Zejo, da
pohistva ni prevee, seveda p a
mora bitl bolj usmerjen v iz.
voz. Druibi moramo dokazati, da
je lesarstvo panoga, ki dosega

Pomembna novost v nasi proizvodnji -

--

izredno dobre devizne ucinke
glede na to, da uporablja pretemo domace surovine. Torej
prihodnost pohistva le ni tako
crna kot menijo nekateri. Pri
tern moramo upostevati, da z
rastjo Zivljenjskega standarda
rastejo tudi potrebe po lepo
opremljenem stan~vanju. Tudi
energetska kriza bo povzrocila,
da se bodo Ijudje bolj kot doslej zadrfevali doma in zato posvecali vee pozornosti funkcionalnemu in estetsko oblikovanemu pohistvu.
Tudi zato moramo modernizirati pohistvene kapacitete in sicer tako, da bo fizicni obseg
proizvodnje ostal na dosefeni
ravni. Seveda se bo ob tern
sproscala delovna sila, za katero bo treba poiskati nova de·
Iovna mesta bodisi v Brestu bodisi v obcini. Poiskati pa moraroo taksno proizvodnjo, ki bo
odvecno delovno silo glede na
njeno strukturo lahko zaposlila.
Mislim, da pri tern lahko od·
stopamo od nacela kapitalnih
nalozb.
Tudi pri razvoju te osnovne
Brestove dejavnosti moramo zagotovitl vecjo vlogo znanja de·
lavcev v celotnem proizvodnem
procesu. Doseci moramo torej
visjo kvalifikacijsko strukturo,
(Konec na 2. strani)
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Razgibano 1n kritiCno
PO RAZPRAVAH 0 ZAKLJUCNEM RACUNU ZA LETO 1979

Iz zbranih zapisnikov po nasih temeljnih organizacijah je moe
videti, da so bile razprave o zakljucnem ra.cunu in le!o~njem planu
precej zivahne. Vendar pa se prlpombe v b1stvu nanas~JO predvsem
na izpolnjevanje plana oziroma na boljse gospodarjenJe letos, zato
tudi ni bilo izdelano dopolnilo plana, an1pak je potrebno te pripombe
vgraditi v l~tosnjo poslovno politiko.
Po p ripornbah sodec so bile
razprave najbolj zivalme v TOZD
Pohistvo in v TOZD Tapetnistvo.
Predlogi so precej raznoliki, vecina pa se jill nanasa na ukrepe
za izboljsanje gospodarjenja.
Tako v TOZD Pohistvo predlagajo boljso orga-nizacijo proizvodnega procesa, boljse izkoriscanje -delovnega casa, znizanje
stroskov za energijo in varcevanje pri repromater.ialili in surovinah, bolj strokovno resevanjc
problemov v proizvodnji, vecjo
disciplino in podobno. Da pa mora temeljna organizacija na vsa
vprasanja gledati tudi sir;e, ctokazujeta tudi predloga, da je
treba posvetiti vecjo skrb delovnim invalidom ter naj na dclo
sprejemamo obcane, ki se niso
zaposleni, ne pa upokojence.
V TOZD Tatpetnistvo so poudarili, da je treba skrbneje zbirati
posebna narocila in kupcu blago
hitreje odpremljati, bolje bi morali obvescati o tezavah pri prodaji in nabavi; izboljsati bi m orali discipline .in odgovornost do
dela. Vsekakor je zanimiv predlog, naj bi raziskali moznost za
uporabo odpadkov tapetniskega
blaga, ki jih sedaj sezigajo.
V TOZD Masiva je bilo v ospredju vprasanje, kako v okviru
razpolozljivih sredstev nadomestiti iztroseno o:prcmo, dokler ne
bo -mogoce izpe!Jati novih nalozb.
Tudi v TOZD 2agalnica ugotavljajo, da bo potrebno vee sredstev na:meniti vzddevanju in zamenjavi strojnih delov in transporterjev na zagi.
Nekaj. je bilo predlogov, kako
izboljsati prodaje in sicer predvsem iz temeljnih organizacij,
kjer je bila prodaja lani slabsa.
Tako v TOZD Pohistvo predlagajo uvedbo novih izdelkov in
bolj organ iziran nastop na domacem trgu, v TOZD Masiva pravocasno operativno nacrtovanje, v
TOZD TapetniStvo razsiritev pro-

grama sedeznih garnitur ter
zmanjsanje poskodb .pri transportu .ter v TOZD J elka bolj
trdno opredeljen proizvodni program.
Zelo dosti je bilo tudi pripomb
na nabavo -surovin in ma-terialov.
Predlagajo vecjo povezanos-t med
temeljnimi organizacijami, dolgo-

:-

rocnejse nacrtovanje lansirnih
na-logov in zmanjsanjc uvoza.
Ostale pripombe se nanasajo
na rrazlicne strokovne sluzbe.
Znova je hila zahteva po prehodu na enoten sistem nagrajevanja, pospesevati bi morali inventivno dejavnost, obrazlo:Zitve
financnih rezultatov poslovanja
bi morale biti boljse, pospesevati
moramo izvoz, strokovne sluibe
okrepiti s strokovnjaki ob vzporednem zmanjsevanju drugih delovnili rpodrocij ...
Vsekakor so vsi ti predlogi in
zahteve dragoceno dopolnilo in
napotki za prihodnje delo strokovnih sluzb.
P. Oblak

P·r ehod na novi sistem
nag raj.evanja
Brestovi delavci smo z referendumom ob koncu leta 1977
sprejeli samoupravni sporazum
o skupnih osnovah in merilih
za pridobivanje in razporejanje dohodka. Z njim smo se
odlocili za enotno metodologijo
ugotavljanja zahtevnosti del oziroma nalog in sprejeli analiticnl)
metodo »vrednotenje zahtevnosti
dela«, ki jo je razvil biro za industrijski inZeniring. Po tej metodi
imamo v na5i delovni organizaciji
doslej vrednotena dela v neposredni proizvodnji dveh temelj·
nih organizacij.
Tako kot so se razvijali nas
druzbeno-ekonomski sistem in
odnosi v zdruienem delu, se je
dopolnjevala tudi metoda vrednotenja zahtevnosti dela. Med
spreminjanjem samoupravnega
sporazuma o skupnih osnovah in
merllih za pridobivanje in razporejanje dohodka, katerega sestav·
ni del je tudi omenjena metoda,
so se pojavila nekatera vprasanja,
ki jib bo potrebno vskladiti z
nacelom nagrajevanja po delu.
Med drugim je javna razprava
razkrila dejstvo, da se vedno ne
locimo zahtevnosti dela od viSine
OD. Vse prevec je bilo tudi

PRIHOD'NJIC:
Pred izidom pril10dnje stevilke nasega glasila bodo ze znani
poglavitni podatki o nasem gospodarjenju v prvih treh Ietos·
njili mesecih. Da hi se izognili obicajnemu porocanju in zgolj
suhim stevilkam, homo organizirali nekaksno »okroglo mizo
o letosnjem gospodarjenju«. Ob podatkih homo poskusili razkriti tudi problematiko s posameznih podrocij nasega poslo·
vanja.

teienj, da bi v okviru viSine oseb-'
nih dohodkov oziroma absolutnili
odnosov med zahtevnostmi del
ocenjevali, ali je spremenjena
metoda vrednotenja zahtevnosti
dela primerna in uporabna.
Zav~dati

se moramo, da metod a, s katero vrednotimo zahtevnost dela, ne prikazuje absolutnih odnosov med zahtevnostmi
del, temvec samo ugotavlja, da
je neko zelo zahtevnejse od dru·
gega. V razpravi, katere namen je
bil, obravnavati spremembe krlterijev v metodi vrednotenja zahtevnosti dela in njihovega vpliva
na razvdcanje del oziroma nalog
po zahtevnosti, sta hili najbolj
pogosti dve pripombi: povecati
vpliv »kriterija telesni napor« in
prilagoditi kriterij »Vplivi oko·
lice« Brestovim delovnim razmcram.
Velika ovira pri prehodu na
enotno metodo vrednotenja zahtevnosti dela pa je - kot pri
vsakem spreminjanju metode rusenje starih relativnih odnosov
med zahtevnostjo posameznih del
oziroma nalog in s tern prerazporeditev sredstev za OD. Tako
hi se ob istl masi sredstev za
osebne dohodke s prehodom na
novo vrednotenje vrednost nekaterih del povecala in pribliZno
enakemu stevilu del tudi zmanjsala, kar pomeni viSji oziroma
niZji osebni dohodek.
0 vseh pomembnih vprasanjih,
ki so se pojavila med javno razpravo, bo razpravljala konferenca
sindikata, ki je hila pobudnik
za spremembo samoupravnega
sporazuma.
M. Petan
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- Bo torej zaradi sprostitve
delovne sile ob modernizaciji
proizvodnje in naravnega prirastka nastal v nasi obcini visek delovne sile?
Ce razmisljamo o tern, se ne
hi smeli zadovoljiti s poenostavljenimi bilancami delovne sile,
ampak je to podrocje, ki hi ga
bilo treba poglobljeno prouciti.
Potreben hi bil temeljit pregled
zaposlova.nja po letih, srednje·
rocno oceniti demografska gibanja in jim ustrezno prilagoditi
gospodarski razvoj. ~ele ob tald
analizi bi lahko t~redvidevali rast
stevila zaposlenih.
- Bo Brest tudi v prihodnjc
tezil v prestrukturiranje proizvodnje z novimi nalozbami?
Tudi v naslednjem srednjerocnem obdobju nameravamo na·
daljevati tako zastavljeno raz.
vojno pot. V nacrtu imamo od·
piranje novih kapacitet na Iverki s proizvodnjo lesno-cement·

~
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lzvrsilni odbor lzobrazevalne skupnosti Jesarstva SR Slovenije je 20.
marca obravnaval spreminjevalne predloge h gradivu iz javne razprave
o usmerjenem izobrazevanju v solskem Jetu 1980/ 81. Do tega dne so se
zbrali zahtevki za odpiranje dislociranih lesarskih oddelkov v Ljutomeru,
Slovenj Gradcu, Sevnici, Kocevju, Kamniku, llirski Bistrici in v PostojnL
Medobcinski svet SZDL Ljubljana pa je predlagal preselitev tehniske
sole za lesarstvo v Cerknico.
Vecina teh zahtevkov se nanasa na en oddelek in kaze na trenutne
potrebe po kadrih v omenjenih obmocjih. Zato prav gotovo vs i preedlogi
ni-so sprejemljivi. Vsekakor pa je iz njih videti, da dosedanja razpored itev lesarskih sol porabnikom ne ustreza povsem. Lesarske delovne organizac ije pa so razporejene po vsej S loveniji dokaj enakomerno.
Brest je ze v pripravah na prehod v usmerjeno izobrazevanje ocenjeval svoj polozaj in oblikoval svoja sta lisca do programov usmerjenega
izobrazevanja, pa tud i do mreze sol. Prisli smo do zakljucka, da si svoje
lastne sole najbrz ne moremo privosciti, vsaj ne po dva oddelka letno,
kar je minimum za organizacijo vzgojnoizobrazevalnega dela, v katerem
bosta zagotovljeni kvaliteta in racionalizacija dela. Zato je razumlj ivo ,
da smo podprli predlog za ustanovitev lesarskih oddelkov v Postojni ter
racunali na podporo Javorja iz Pivke in Lesonita iz llirske Bistrice. Temu
centru bi se lahko prikljucili se ucenci iz Logatca.
Ciani izvrsilnega odbora so vse vloge zavrnili s pojasnilom, da so kapacitete v sedan/ih centrih dovolj velike, da bodo lahko vkljucile vse
ucence, ki si bodo izbrali lesarsko usmeritev.
Kapacitete v solskem letu 1980/81 pa so naslednje:
Lesarska srednja sola Maribor 300 mladine 60 odras lih
Lesarska srednja sola Nova Gorica 120 mladine 35 odrasl ih
Lesarska srednja sola skofja Loka 290 mladine 35 od raslih
Lesarska srednja sola Ljubljana 140 mladine 55 odras lih
SKUPAJ: 850 mladine 185 odraslih
V letosnjem solskem letu ima Brest na t ehniski soli v Ljubljani 19
ucencev, v skofji Loki pa 21. To stevilo se zdalec ne zadosca Brestovim
potrebam, saj imamo samo za letosnje leta ugotovljene pot rebe po 47
ucencih.
Kakorko li ze, zadeva se ni koncana, saj je rok za javno razpravo 25.
marec, usklajevanje pa bo do 16. aprlla, ko bo skupsc ina izobrazevalne
skupnosti sprejela dokoncni predlog.
Kaj lahko recemo k temu? Ocitno je, da interes i za center usmerj enega izobrazevanja v tej regiji se niso usklajeni in da opazamo razlicne
poti in stranpoti tudi na podrocju usmerjenega izobrazevanja.
F. Tursic

- Za konec se vprasanje:
kaksne so torej .perspektive nase
Jesne industrije?

Kmalu na daSem trgu -

- - - . . . . . . . . _ _ :_
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Lesarstvo .in
usmerjeno izobraievanje

nih ali pa morda tankih ivernib
plosc. Razmisljamo tudi o moinostih za finaliziranje mineralnih plosc in za proizvodnjo
strojev in naprav za lesno indu·
strijo. Seveda nas pred dokoncnimi odlocitvami caka se mnogo
strokovnega dela.

Nove moinosti za njen razvoj
odpira zakon o zdruienem delu.
Lesna industrija lahko v po·
vezavi z drugimi dejavnostmi, ki
.niso ali ne morejo biti izvozne,
ustvari vec.i i devizni prihodek
in s tern dolgorocno razresuje
devizno hilanco. Slovenija nam·
rec nima dovolj surovin in jc
njena industrija nujno odvisna
od uvoza.
Zato ima lesna industrija, ki
zvecine temelji .na domacili surovinah, nedvomno lepo razvoj·
no perspektivo. Te prednosti bo
treba ostalemu gospodarstvu se
prikazati. Prikazati zato, da bo
celotno gospodarstvo podprlo
njen in s tern tudi nas slcupni
razvoj.
Razgovor priredil B. Levee
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V pricakovanju prve ognjeodporne plosce

BREST IN NJEGOVE RAZVOJNE POTI
(Nadaljevanje s 1. strani)
ce naj sledimo zahtevam domaeega in tujega trga. Tudi usmerjeno izobrazevanje v lesarstvu
tezi v to smer.
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Kazvojno delo na HRESTU
K dosedanjemu razvoju Bresta je nedvomno prispeval svoj delez
tudi razvojni oddelek. Ta sluiba je bila v posameznih obdobjih razlicno organizirana, vendar nikoli ~tevilna. Kljub temu je sodelovala pri
vseh zahtevnej~ih nalozbenih in rekonstrukcijsk:ih delih ki so bila
opravljena na Brestu. Sodelovala je prl razvoju posameznth projektov
od idej, lokacij, izdelave tehnicno-tehnolo~ke dokumentacije, izdelovanja in sodelovanja pri glavnih projektih, razpisih, sklepanju pogodb,
izbiri opreme, montazi, prevzemnih delih, obracunih, poizkusnem
obratovanju do zaeetka proizvodnje in pridobitve uporabnih dovoljenj. Vsekakor so bile ob taksnem delu prldobljene tudi velike
praktiene izku~nje.
V tern trenutku je razvojni
oddelek v kadrovskem pogledu
dokaj skromen. Trenutno tudi
ni nobenih moznosti za nove
nalozbe. Vendar so pred nami
nekated zelo zajetni nacrti, ki
naj bi jib izpeljali v prihodnjem
srednjerotnem planskem obdobju. Zato je dela dovolj tudi sedaj, predvsem za poglobljeno in
kvalitetno pri.pravo ustreznih resitev pri predvidenih razvojnih
ciljih.
Razvojne naloge, na katere bomo osredotocili svojo dejavnost
letos, se nanasajo:
- na energetsko oskr-bo temeljnih organizacij,
- tehnologijo finalne in primarne predelave lesa,
- razvoj strojev in opreme za
lesno industrijo,
- izgradnjo skladiscno-prodajnih objektov.
V tovarni pohistva Jelka je
bila izgradnja nove enel'getske
postaje ze veckrat odlozena. Ta
nalofba je ostala med prvenstvenimi nalogami tudi v pri-hodnjem nacrtu. Letos bo potrebno
ze izdelane projekte ponovno obdelati -p redvsem z vidika trenutnih in perspektivnih razmer .pri
oskrbi z energetskimi viri.
Tudi za prihodnji razvoj temeljnih organizacij Zagalnica in
Gaber je temeljn-i pogoj zgraditev ustrezne energetske postaje.
V prihodnje bo -potrebna predvsem vecja koliCina toplotne
energije. K modernizaciji pa nas
zavezujejo tudi ·ustrezni predpisi s tega podrocja. Kar zadeva zamisel o centralnem susenju in decimiranju lesa za potrebe celotnega Bresta ob neposredni blfrini mehaniziranega
skladiSca z lupilnimi napravami
za hlodovino, bo pri uresnicitvi
osnovno vprasanje racionalna iz.
raba vseh vrst lesnih ostankov.
Ker je tudi ta naloga med najosnovnejsimi, bo potrebno letos
izdelati investicijs.ki ela:borat. ·
Lotili se bomo tudi studije o
moznih prihrankih energije v
TOZD Pohistvo v Cerkuici z vidika, koliko bi vrednostno lahko prihranili in koliko bi morali
investirati za neposredni prihranek. Na podroeju tehnolo·
skega razvoja ze vrsto let naer·
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tujemo modernizacijo susenja in
decimiranja lesa. Danes se srecujejo nase pohistvene tovarne
z vprasanjem kvalitete susenja v
sedanjih susilnicah, pa tudi z
vprasanjem zadostnih kapacitet. Ne smemo pa ob tern pozabiti tudi na stroske susenja
po enoti lesa. Iz teh vidikov je
potrebno
obdelati vpra5anje
centralnih susilnic in decimirnice pri Zagalnici v Starem trgu
in izdelati dokoncen tehnoloski
nacrt.
Zelo odgovorna razvojna naloga je tudi za naso temeljno organizacijo MASIVA v Martinjaku. ze zaceta dela pri pr·i pravah
nove lokacije bo potrebno nadaljevati do pridobitve lokacijske
dokumentacije. Hkrati ·bomo iz.
delali variantni predlog tehnoloske modernizacije na sedanjem
prostoru. Zelo pomembna pri
tem delu bo .prihodnja programska usmeritev masive. Pri tern
bo morala vsekakor sodelovati
tudi prodaja oziroma bo to
skupna odlocitev.
Na .p odrocju razvoja lesnih
tvoriv bo potrebno letos izdelati
investicijski elaborat za tanke
iverne plosce kot variantni
predlog. Trfno neobdelan pa
ostata program lesno cementnih
plosc.

D. Mazij

ZELJE SO E:NO, RESNICNOST PA ...
Najbri vsi vemo, kako dolga in zapletena je pot od prve
zamisli do koncnega izdelka.. . Isto velja tudi za na5e gla·
silo. Sicer pa ne nameravamo opisati celotne te poti; morda
tokrat le zaeetek in konec.
Uredniski odbor si zamisli vsebinsko podobo vsake pri·
hodnje Uevllk.e. tal pa zaradi pomanjkanja casa, nerazumevanja in veasih tudi neodgovomosti tistih, ki bi jo morali
soustvarlti, pride med bralce povsem drugaena od za~
ljene.
Denimo: v tej stevilki smo med drugim zeleli objaviti tudi
zapise o prvih zacetkih poskusnega obratovanja na novi Mineralki, o Ieto~njem Brestovem proizvodnem programu, o
letomji prodaji, 0 nacrtih leto~nje reklame in propagande
o tefavah s transportom, o tezavah z nabavo in oskrbo, o
varcevanju z energijo in surovinami ...
Lahko bi torej bila ta ~tevil-ka vsebinsko kar bogata, mar
ne? Vendar pa, zelje so eno, resnicnost pa .. .

I,,. .

I.
(

(

Za razliko od omenjenih nalog, .ki se nanasajo na sedanje
proizvodne kapacitete, smo se
odlocili, da se letos neposredno lotimo razvojnega dela na
podrocju strojev in opreme za
lesno industrijo. Ta zamisel je
stara ze nekaj let, ko je bila
na ravni sestavljene organizacije
napravljena globalna razdelitev
programov strojne proizvodnje
za lesno industrijo. Izdelali bomo nekaj .prototipov tovrstne
opreme. Naloga je vsekakor zahtevna in odgovoma. Predstavlja pa prizadevanja za prestrukturiranje osnovne lesne proizvodnje.
Pomembne in neodlozljive razvojne naloge so t udi izgradnja
oziroma pridobitev ustreznih
skladiScnih in prodajnih prostorov za prodajo nasega pohistva. Letos
bomo pripravili
ustrezno tehnicno dokumentacijo za pridobitev in odkup ustrezne povrsine za enega izmed takih skladiscnih prostorov.
Iz vsega povedanega je vide·
ti, da smo si na razvojnem
podrocju zastavili jasne in za.
htevne naloge. Zahtevne predvsem zato, ker bo potrebno vee
poglobljenega dela, ce zelimo
prlti do .najbolj~ rditev. tas
zahteva, da moramo pri nacrtovanju prihodnjega razvoja gledati na vsak DINAR, ki ga lah·
ko prihranimo, hkrati pa zagotovimo ustrezno kvaliteto resitve. To pa lahko dosezemo
tudi s kvalitetno tehnicno in
tehnolosko osnovno pri.pravo.
Vsekakor pa sl bo v prihodnje
treba prlzadevati tudi za ka·
drovsko izpopolnitev razvojne
sluibe.
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Nova to varna mineralnih plosc
ze opricenja s prvimi oblikami
poskusnega obratovanja. Delavci, ki bodo v njej delali, delno
z njo ze upravljajo ali pa opravljajo tehnoloske poizkuse. Da bi
bili za to sposobni, smo sklenili,
da se morajo najprej spoznati z
novo tehnologijo. Zato smo organizirali za vse, ki bodo delali
v proizvodnji ali pri w:drzevanju, dvajseturni obvezni tecaj o
vseh stvareh, ki zadevajo tclmologijo.
Znano je, da smo za tehnoloski postopek oziroma za vse, kar
je s tern v zvezi, odgovorni sami. Nikogar ne bo, ki bi ga lahko povprasali za nasvet in ki bi
nam odstranjeval napake. Zato
je ne samo potrebno, temvee
zivljenjsko nujno, da vsi <l.elavci
tehnoloski proces popolnoma
obvladamo.
Tecaj je obsegal naslednje te·
me:
1. Spoznavanje lastnosti in tipov plosc ter razlike med njimi.
2. Tehnicne lastnosti plosc v
povezavi s sestavinami.
3. Surovine.

4. Pretok materiala skozi proizvodnjo s kapacitetami celotne
linije.
5. Spoznavanje vsakega posameznega stroj a s kapacitetami.
6. Pnewnatski transport.
7. Voda, topla voda in stisnjeni zrak.
8. Krogotok kemikalij (tekocih
veziv).
9. Krogotok odpadne vode.
10. Elektrika - funkcija posameznih elementov z regulacijo
pretokov, hitrosti in podo-bno.
11. Kriticna mesta v proizvodnji in ukrepi ob razlicnih spremembah in nepravilnostih.
12. Skladiscenje surovin in
koncnih izdelkov.
Po koncanem teeaju smo
opravili preizkus znanja. Ugotovili smo, da so delavci snov dobra obvladali. Pravzaprav smo
ze med samim teeajem opazili,
da je med njimi vzbudila veliko
zanimanja.
Vecina tecajnikov meni, da je
bil tecaj nujno potreben, vsi delavci na mineralki pa mislimo,
da bo proizvodnja v novi tovarni tudi z njegovo pomoejo
uspesno tekla.
J. Urbas

MANJ SREDSTEV ZA STANOVANJSKO
IZGRADNJO
Tudi pri sredstvih stanovanjskega prispevka je lani prislo
do potrosnje, za katero ni bilo
dovolj virov. Zaradi neusklajenosti z obsegom sredstev na podrocju vezave drUZ.beno pravnih
oseb pri stanovanjski banki za
pridobitev stanovanjskega posojila je bilo potrebno ponovno
uvesti cakalno dobo. Sestmesecna cakalna doba je b ila sprejeta v zacetku marca na zboru
Stanovanjsko-komunalne banke
Ljubljana. Odstotek posojila na
vezana sredstva pa je ostal nespremenjen - v vi'sini 200 odstotkov.
Ta sprememba pogojev pri ve·
zavi sredstev stanovanjskega prispevka bo vplivala tudi na
zmanjsani obseg sredstev na
Brestu. Vezana sredstva pri ban-

ki do konca februarja so nam
na voljo takoj, medtem ko se
nam kasnejsa vezava sredstev
sprosca sele v zadnjem trimesecju. ·G lede na sprejeta stalisca koordinacij skega sveta za
stanovanjske zadeve in politiko
usmerjanja sredstev v preteklih
dveh letih bi predvidena letosnja dinamik a sredstev se priblifno ustrezala zasebni in drufbeni stanovanjski graditvi v letu
1980 in zacetku leta 1981. Vsekakor pa pomeni t a sprememba
v naslednjih letih zmanjsanje
sredstev oziroma casovni .pomik za polovico leta. Temu ustrezno se -moramo v p rihodnje
prilagoditi pri nacrtovanju stanovanjske gradnje in .pri resevanju stanovanj skih vprasanj.
T.Zigmund

~·

Ko beseda sem in tja nanese na nase glasilo, je dokaj pogosto mnenje, .naj bi objavljali vee novic o dogajanjih v kra·
jevnih in v samoupravnih interesnih skupnostih.
Tega se uredniski odbor zaveda; to je upisano tudi v vse·
binski zasnovi glasila. Ves cas izhajanja je tudi prlnasal in
5e prina5a ta~ne novice; ko se je samoupravljanje pred delegatskega sistema razraslo v vse pore .n a5ega zivljenja, smo
lep cas izdajali tudi prllogo OBZORNIK ZA OBtANE.
Pred casom je to funkcijo prevzel CERKNISKI tAROMET
pri Dnevniku, na Brestu pa poskusamo vsaj del vrzeli v delegatskem obve5eanju zapolniti z Informatorjem, v .k aterem
zelimo t~no obliko obvdeanja ·v prihodnje se obogatiti.
Seveda tudi OBZORNIK ne bo ostal zaprt za tovarniskimi
zidovi, kjer delavci preZivijo samo del svojega casa. Tudi v
prihodnje bo pisal o vseh pomembnejsih dogajanjih v obcini. Seveda pa vsega delegatskega obvdcanja ne more prevzeti na svoje rame; je konec koncev le glasilo delovne or·
ganizacije in mora zato paziti na ustrezno razmerje med novicami iz delovnega kolektiva oziroma panoge in med onimi
iz sirsega druZbenega okolja.

oprema za otroMI:o sobo. PriCakujemo dobro prodajo.

------_;

lzobrazevanie delavcev za Mineralko

NOVICE IZ KRAJEVNIH IN SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI
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Na5a MINERALKA v zacetku poskusnega obratovanja
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BRESTOV OBZORNIK

Smo dovolj obveSCeni?
NEKAJ BEZNIH RAZGOVOROV 0 OBVESCANJ U OB 150. STEVILKI NASEGA GLASILA
Odloeili smo se, da nas mali jubilej - izid 150. stevilke, obelezimo delavno: z nekaj razgovori 0 ucinkovitostl obve.Scanja v nasi
delovni organizaciji.
In ne slucajno. Vse pogosteje sliSimo in bererno o pornenu obve.Scanja v nasern samoupravnem sistemu, o njegovi nepogresljivi
vlogi pri pravilnern in odgovornem samoupravnem o'dlocanju. Zal
so vse te besede prepogosto prevec splosne in nacelne, saj se v
neposrednem zivljenju oziroma kot pravimo, v praksi, se marsikje
zatika.
Zato je hila tema na5ih razgovorov, kako je s temi zadevami v
nasi delovni organizaciji .
Nasim sogovornikom smo zastavili naslednja vprasanja:
- Ali so delavci dovolj obvesceni o rezultatih poslovanja in o
pomembnejsih gospodarskih in drugih dogajanjih v podjetju, da
lahko samoupravno odlocajo in ali momosti, biti obvesceni, dovolj
izrabijo?
- Kaj storiti, da bi bilo obvescanje se bolj temeljito in celovito?
- Kaj sodis o Brestovern obzorniku in kaj b i se dalo v njem
se izboljsati?
Seveda teh nekaj mnenj ne more ustvariti celovitejse ocene o
nasem obveseanju. Nedvomno pa dajejo nekaj pobud, ki bi jib
veljalo upostevati prl neposrednern delu.

Menim, da vecina zaposlenih
ni dovolj obvescenih o rezultatih poslovanja v delovni oziro~a te~eljni organizaciji. Stanje
Je bolJse, kar zadeva splosne in~ormacije. Rad bi poudaril, da
Je moznosti za pridabitev podatkov dovolj. Verjetno je zagata v tern, da nas sodobno zivljenje dobesedno oblega z goJ;"Ovji podatkov. ·P oleg tistih iz
temeljne in delovne organizacije
se oni iz krajevne skupnosti, obCine in republike. Tako bi moral biti povprecno delaven delegat oziroma delavec, ki druibeno-politi.Cno deluje, pravi poziralec podatkov. Ker vsega ne
zmoremo, pogosto odklanjamo
tudi tisto, kar bi bilo nujno. Vsiljuje se torej ugotovitev, da smo
neobvesceni zaradi preobilice in·f ormacij.
Za pravilno odloeanje potrebujemo dokaj popolne in pogosto tudi podrobne informacije.
Veckrat tudi se dodatno znanje,
pojasnila, prepricevanje. Tako
pridemo v zacaran krog, iz katerega victim le en izhod: stalno
aktivnost s povecevanjem znan ja. Kljub temu vseh zadev ne
bomo nikdar vsi obvladali. Preostane nam torej se, da vcasih
zaupamo drugim, ki so se morda v zadevo bolj poglobili.
Kar zadeva Obzornik, menim,
da je dokaj ustrezna oblika
splosnega obvescanja. Za tist e,
ki ga redno spremlJamo, utegne
biti tu in tam nekoliko ponovljen, enolicen. Toda tega gotovo
ni kriv uredniski odbor, temvec
»7igodovina« poslovanja, ki se iz
leta v leto ponavlja. Nekateri
menijo, da bi moral Obzornik
objavljati tudi vee lazjih zadev.
Sam sem proti preobseznemu
objavljanju cvekarij, ceprav so
lahko in prijetno branje. Prej
bi .bilo potrebno ocenjevati nekatere pojave s komentarjem, v
katerem bi se pisec opredelil za
ali proti kaksnemu pojavu, ki
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ZDRAVKO ZABUKOVEC
pravnik v skupnih dejavnostih

·~ ·

se prevee ali
Zal pa piscev
Ne glede na
nas Obzornih

\

premalo razrasca.
takih clankov ni.
to menim, da je
dobro glasilo.
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ravni. Kljub .temu pa bi morali
odpraviti nekatere slabosti. Predvsem bi moralo biti gradivo za
posa:mezne sestanke poslano pravocasno, ne pa zadnji trenutek.
Delavci morajo imeti dovolj casa,
da posarnezno gradivo temeljito
.preucijo, se lahko pravilno odlocajo ali pa dajo pripombe o
tistem, za kar menijo da ni v
skladu z na~imi samoupravnimi
odnosi.
Poleg tega se ni zazivel delega-tski sistem, saj bi morali delegati o vseh vainih odloeitvah
vnaprej razpravljati z delovnimi
skupinami, katere zastopajo, prav
tako pa bi morali del a vcem posredovati povratne informacije.
Pogosto pa delegati zastopajo
osebna stalisca, ne pa stalisea delovnih skupin. Za'I"adi tega se veckrat ustvarja mnenje posameznih
skupin ali posameznikov: »Saj se
ne splaca dajati pripomb, ko pa
potem sklenejo tako kot njiro
odgovarja.«
Zato bi morali v okviru delovne
organizacije pred vaZnimi odlocitvami organizirati z vsemi dele·
gati razgovor, na katerem naj bi
se izkristalizirala mnenja in staliSca. Ra.vno tako .pa bi morali
posamezni delegati organizirati
sestanke iZ delovnimi skupinami,
katere zastopajo in potem tudi
zastopati staliSca svoje skupine.
Glasilo nase delovne organizacije izcrpno por oca o vseh dogajanjih v okviru delovne orga
nizacije, o dogajanjih v okviru
krajevnih skupnosti in obcine pa
skoraj ni porocil. Mislim, da bi
mora1i v nasem glasilu vee porocati tudi 0 dogajanjih izven na5e
organizacije, saj tudi to sodi v
nase zivljenjsko okolje.
TONE MAHNE - vodja proizvodnje v. d. v TOZD MASIVA
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MIRO KOCEVAR
referent
prodaje v TOZD PRODAJA
Obvescanje o rezultatih poslovanja in pomembnejsih gospodarskih dogajanj v podjetju je
pri '!las dobro in delavci zato
imajo momost, da 0 vseh dogajanjih odloeajo na samoupravni

Vsekakor si prizadevamo, da bi
bil vsak delavec dobra obvescen,
vendar nam to vedno ne uspe;
posebno takrat ne, kadar je gradivo obsirno in ga je treba temeljito prestrudirati. Zlasti se nasa
»nemoc« pozna pri zahtevn.ib,
stJrokovno mupisanih gradivih. So
namrec podrocja, ki so za nas
zelo pomembna - na primer prodaja izdelkov in s tern v zvezi
financno stanje temeljne organizacije, pa jih delavec v glavnem
ne po:z,na in ne razume. MoZ.nosti
biti obvescen so razlicno
izkoriScene. Ko gre za informacije, pamembne za posameznika,
jih le-ta zna poiskati, ce pa gre
za obve$canje sirsega kroga, pa
se posamezniki se vedno premalo
zanimajo.
Vse obsirnejsa gradiva- je potrebno cim bolj sl<lrajsati, ceprav
to ni vedno mogoce; v zapisnike
in ostala obcila pa vnesti res najpomembnejse.
Brestov obzornik redno prebiram od zacetka njegovega izhajanja. Mis1im, da je kvalitetno
pripravljen oziroma sestavljen.

Vendar .pa ·bi pri tern mora~
sodelovati sirsi krog delavcev iz
neposredne proizvodnje. V njem
pogresam Tazgovore z delavci,
clanke, ki bi jih oni sami napisali, razliene predloge, zelje in
podabno - nekako vee domacnosti. Premalo je v njero pisanega
tudi o dogodkih v krajevnih
skupnostih in v oko1ici.
JOZE HRIBLJAN - skladisc·
nik surovin v TOZD IVERKA
V nasi temeljni o:rganizaciji pO·
teka obvescanje predvsem v pis·
meni obliki prek oglasnih desk.
Seveda pa je ucinkovitost taksnega obvescanja mocno odvisna od
zanimanja delavcev. Ce bi se delavci za posamezna dogajam.ja

Ker so informacije. ki prihajajo
na strani glasila, dovolj solidne,
se ti le malokdaj utrne misel,
da je te stvari mogoce izbolj·
sat i. Prav to je moja ocena Bres tovega obzornika.
Obvescanje o gospodarjenju je
v nasem glasilu na visoki ravni,
nekoliko pa »sepa<< pri iniformacijah o delu d~beno-politicnih
organizacij, ce pri tern izvzaroemo sindikat. Ze precej casa nisem zasledil zapisa o delu mladine, pa tudi o delu delegacij
ni bilo dosti zapisanega. Vzrok
temu je premajhna prizadevnost, da bi iz teh vrst obvescali,
ne pa - kot bi lahko nekdo
napacno sklepal - nedelavnost
teh organizacij. Omenil bi tudi
nas Informator kot dopolnilni
del sistema obvescanja in ki ga
v te namene prav tako slabo
izkoriScamo.
Sam pogresam taksne Clanke,
ki bi dajali ustvarjalno spodbudo k prizadevanjem za dolocenimi cilji, ne pa da samo ugotavljajo dejstva, poti k odpravljanju napak pa ne nakazejo.

150 STEVILK N.ASEGA GLASILA
150 stevilk nasega glasila pomeni: 375.000 izvodov, okrog
7.000 clankov, okrog 9.000 t ipkanih strani gradiva, okrog
3.000 fotografskih posnetkov, okrog 500 sodelavcev, bogve
koliko ur deJa med delovnim casom in i.zven njega . . . Za
temi suhoparnimi stevilkami pa se skrivajo tudi trmasta
volja in prizadevanja vseh tistih, ki. so te stevilke oblikovali
v dobrih trinajstih letih izhajanja nasega glasila.
Da, niti en mesec Brestovcek, kot mu pravimo, ni zamudil
na svoji poti med Brestovce. In se nekaj, kar velja s posebnim zadovoljstvom poudariti: celotno delo za OBZORNIK
je ljubiteljsko, saj prispevkov ne honoriramo; raste iz resnicne zavesti, kako sta pravica in dolZnost vsakega delavca,
da obve5ca iz svojega delovnega okolja.
Zal ta zavest se ni prisotna pri vseh, tudi prl nekaterih
tistih ne, kjer bi posebej morala biti; pa o tem kdaj drugic.
Sicer pa pustimo takSne in podobne prilomostne besede.
Naj govori OBZORNIK sam, taksen, kot ga sooblikujemo vsi
skupaj. Upajmo, da tudi v prihodnje to ne bodo le pusti in
dolgocasni listi papirja, ampak, da bo iz njih vel zivahni
utrip nasega Zivljenja in prizadevanj.
Ob tej prlloznostti pa se iskrena -zahvala vsem nasim bolj
ali rnanj zvestim sodelavcem!

dovolj zanimali, bi nam ta sistem
popolnoma zadoscal. Iz izkusenj
pa vemo, da -delavci vseh moznosti, da so obvesceni ne izrabijo
dovolj. Vzrok za to so verjetno
preobsirna gra-diva, ki delavca
odvracajo. Gradivo ·bi moralo biti
pisano cimbolj prepros·t o in ra·
zurnljivo. Cutiti je, da se delavci
bolj zanimajo za vprasanja o proizvodnji in produktivnosti nase
temeljne organizacije kot pa za
dogajanja s sirsega podrocja.
0 Brestovem obzorniku sodim,
da je dovolj dober casopis, v ka·
terem vsak najde zanimivo snov
za branje. Ker ga ze dolgo casa
spremljam in berem, victim, da
so teme v njem vedno bolj izbrane, poucne in zanimive.
MI TJA STROCHSACK
VODJA ANALITIKOV
V TOZD POHI~TVO
Zelo tezko je ocenjevati glasilo, ki ga prebiras ze nekaj let
sleherni mesec in je sestavni del
zivljenja in dela Brestovega delavca, pa tudi drugih obcanov.

Sicer pa naj bi bilo .glasilo se
naprej namenjeno delavcem, povratne info:rnnacije pa bi morali
vanj prispevati tudi delavci sami.
I GOR GORNIK - planer proizvodnje v TOZD GABER
Obvescanje je .podrocje, na
katerem .bo treba delati, se uci·
ti. . . Svojo samoupravno vlogo,
ki je lahko izredno ,pomembna,
bos lahko uresniCil le, ce bos
dobra in pravocasno obvescen.
Pri nas je tako: ce -i nformacijo
zelis, jo bos tudi dobil. Marsikdaj pa zahteva to prevec Iastnega zanimanja in truda. Delavec, ki se v osmih urah izcnpa
ob stroju, bo tezko tekal za podatki, jih prebiral, razvrscal,
vrednotil. Vse organe upravljanj~ pa bi opozoril, naj n e odlocaJO o necem, o cemer niso bili
pravocasno in dovolj dobra obvesceni.
Delavci - delegati ali delavci
v organih upravljanja lahko de(Konec na 5. strani)
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mo dovolj obveSCeni ?
~Nadaljevanje s 4. strani)
lujejo le, ce so sami dovolj zavzeti. Ko jih volimo, gledamo
predvsem na to, ali so dobri .delavci. To je seveda v redu; ni pa
prav, da prepogosto pozabimo,
ali ima ta dobri delavec tudi interes odlocati v prid svoji samoupravni skupini, ki mu zaupa.
Ce :pogledamo, ka'ko smo sprejemab !Zakljucni racun za leto
1979 in plan za leto 1980, ugotovimo, da so dobili delavci kopico podatkov. Pripravljene so bile
primerjave z letom prej, s pianom, zajeta je bila prodaja, proizvodnja, gibanje sredstev za
osebne dohodke . . . V teh porocilih najdemo vse tiste podatke,
ki so nujni za odloeanje, za oblikovanje razvojnih in gospodarskih nacrtov. Po svoje _pa govore tudi 0 sibkih straneh poslovanja. Vsi delavci smo te dokumente s.prejeli. Vendar -pa vsi
pravih vzg~bov za taksno odlocitev le nismo cutili. Morda bi
morali vee vedeti 0 dohodkovnih odnosih, o pridobivanju
skupnega prihodka.
Brestov obzornik je dober tovarniSki easo.pis. Za tistega, ki
ga prebere, Je tudi dober vir
informacij o poslovanju in dr.ugih zadevaih v temeljnih in delovni organizaciji.
Ker smo v casu stabilizacije,
uredniStvu Brestovega obzornika
predlagam, da bi glasilo tiskali
na nekoliko slabsem .papirju.

JADRANKA JANEs admini·
stratorka v TOZD JELKA Begunje

Delavci smo dovolj obvesceni
o rezultatih poslovanja .in po-membnejsih dogajanjih v -podjetju, tako da lahko samoupravno odlocamo. Mislim pa, da obvescenosti ne izra:bljamo dovolj,
saj se za neki akt, sporazum ...
zanimamo le takrat, kadar gre
za osebne pravice in sele takrat
ugotavljamo, kaksne pomanjkljivosti so v njih. •Ko -pa jih sprejemamo, sem preprieana, da
marsi'k do ne ve, zakaj je dvignil
roko.

Po pravici povem, da Brestovega obzornika ne preberem v
celoti, ker ga -prebiram rzveeine
med malico, popoldne pa mi prosti cas vzameta ueenje in delovanje v dramski sekciji na Rakeku. Opa.Zam pa, da je v njem
premalo zapisanega o delu ·druibenopoliticnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnostih
in drugih druibenih organizacij.
Res je, da imamo delegate, ki
naj bi skrbeli tudi za obvesca·
nje, pa vseeno mislim, naj bi
bilo nekaj o tern na.pisanega tudi v Obzorniku.
MAIDA SEGA - koncna kontrola gotovih izdelkov v TOZD TA·
PETNISTVO
Lahko recem, da smo v naSi
temeljni organizaciji dovolj obvesceni 0 rezultatih poslovanja
ter o drugih gospodarskih in
druZbenopol·i ticnih
dogajanjiih.
Veekrat pa vseh mo-Znosti ne
znamo izkoristiti ob pravem casu. •P remalo se zanimamo za posamezna dogajanja predvsem na
zaeetku razlienih obravnav. Pogosto kljub temru, da je informativno gradivo pravoeasno na
voljo in dostopno vsem, obravnava zaiivi sele na koncu, ko bi
morale biti odloeitve ze znane.
Posledica tega so h itre odloeitve, ki .pa niso vedno najboljse.
Informativno gradivo bi morale .biti napisano cimbolj razumljivo, biti bi moralo kratko
in dostopno vsakemu delavcu.
Pokazalo se je, da je v na5i temeljni organizaciji ueinkovitej-sa
ziva beseda kot pa pisana gradiva. Zato mislim, da lbi kazalo
v-peljati tudi kratka obvestila
prek zvoenikov v proizvodnih
.prostorih ali v jedilnici.

0 Brestovem obzorniku, ki je
ena izmed oblik obvescanja, pa
lahko reeem vse najboljse, saj
prina5a zelo raznolike informa·
cije o dogajanjih v delovni organiaaciji in obCini, pa tudi o
dogajanjih v celotni lesni .i ndustriji.
·

Za boUSe obveSCanie . . .
USTANOVUEN AK.TIV NOVINARJEV V ZDRU2ENEM DELU NOTRANJSKE REGIJE
Obve5eanju v zdruzenem delu dajemo iz dneva v dan vse veeji
pomen - zlasti po sprejemu nove ustave, zakona o zdrufenem
de1u in razlicnih dokumentov druZbeno politicnih organizacij. Prav
v zadnjem casu se postopoma spreminjata tudi miselnost in zavest
o pomenu najrazlicnejsih oblik samouprav.nega obvescanja, prl cemer imajo glaslla delovnih organizacij se posebej izrazito mesto.
Znan je podatek, da samo v
Sloveniji izhaja okrog 600 tiskanih glasil delovnih organizacij s
priblizno 800.000 izvodov ene stevilke. Nekatere analize so pokazale, da precej delavcev od vsega Casopisja prebira le »SVOje«
glasilo. Vse to nedvomno kaie,
kako imajo ta glasila veliko informativno moe, zato nam ne
sme in ne more biti vseeno, kako to svoje poslanstvo tudi v
resnici opravljajo.
Tega se zaveda tudi drustvo
novinarjev Slovenije, saj ima v
okviru svojega delovanja organizirano posebno sekcijr;> organizatorjev obvescanja, novinarjev
in urednikov glasil v zdrliZenem
delu. Le-ta ima po posameznih
regijah svoje aktive; aktiv za
notranjsko regijo je bil .(med
zadnjimi) ustanovljen ob koncu
preteklega leta.
Tudi kar zadeva obvescanje,
ima notranjska regija poseben
.polozaj. Ta regija se je namrec
doslej pokazala predvsem kot
druibenopolitiena tvorba, ki jo
bolj malo vezejo skupni gospodarski razvojni cilji. Tudi na
drugih podroejih se njene tri
obCine navezujejo na razlicne
skupnosti in razlicna obmoeja,
kar velja tudi za obvescanje v
republiskem prostoru: Cerknica
se navezuje na ljubljansko (Dnev-

nik), Postojna in Ilirska Bistrica
pa n a obalno-krasko obrnocje
(Primorske novice). Zato je za
vsebinsko delovanje aktiva ·bolj
malo stienih toek, skupnih vprasanj in trdnejse osnove.
Tudi obvescanje v zdruienem
delu je na tern obmoeju slab se
organizirano in se mu posveca
premalo pozornosti; izjema je le
nekaj vecjih delovnih organizacij. Zato je malokje izdelan celovitejsi sistem obveseanja. Po
nepopolnih podatkih izhaja na
tern obmoeju 8 stalnih tiskanih
glasil ~Postojna 5 Cerknica 3) in
13 stalnih, zvecine ciklostiranih
»Inforrnatorjev«.
Polozaj organizatorjev obvescanja je na tern obmoeju povsem neopredeljen. Delavci, ki se
ukvarjajo z obvescanjem, opravljajo tudi druga dela in naloge
in posveeajo obvescanju le del
svojega delovnega casa.
Kljub nanizanim slabostim (ali
pa prav zaradi njih) bo imel
aktiv dovolj vsebine za svoje
delo. Ob sodelovanju sindikata
bo moral organizirati skupne
akcije za idejno polltieno in
strokovno usposabljanje organizatorjev obvescanja, za opredelitev njihovega polozaja in za
zagotavljanje celovitega, pravocas.nega in organiziranega samoupravnega obve5cenja. B. Levee

Proslava dneva zena v nasi najveeji temeljni organizaciji (TOZD Pohistvo)

Spet nismo bili enotni
LETOSNJI DAN 2ENA
V NAsi OBCINI
Veliko slabih spominov na pretekla leta je bilo obujenih na
sejah sindikalnih vodstev v osnovnih organizacijah, ko so pripravljali programe za praznovanje letosnjega mednarodnega
dneva zena.
Ce pogledarno dosedanje izkusnje, ni tezko ugotoviti, da je
bila vsebina praznovanja .popolnoma v nasprotju z zgodovinskim pomenorn tega dne in v
veli-kem zaostanku s pridobl)enim gospodarskim in druibemm
polozajem delavke danes. Da je
to res, nam kaie pregled preteklih praznovanj, ko smo na ta
dan kar tekmovali pri zabavah
in darilih. Edini razsodnik pri
tern je .bil sklad skupne porabe, kateremu se je bilo treba
prHagoditi.
Spoznanje, da taksno praznovanje nikakor ne krepi danasnjega polozaja delavke, je vodilo obcinski sindikalni svet k obIikovanju enotnega priporocila
za vsebino praznovanja vsern osnovnim organizacijam. PriporoCali smo organizirane kulturne
prireditve ob sodelovanju vseh
dejavnikov v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih.
Vodstva sindikatov pa naj bi
poleg .priprav teh proslav temeljito ocenila svojo dejavnost pri
uresnicevanju staliSe problemske konference >~Delavka v zdruzenem delu«. Ta stalisea dajejo
vrsto moznosti za i:z:boljsanje
polozaja delavke predvsem na
podrocju izobrazevanja, ustvar.i anja in delitve dohodka, otroskega varstva, zdravstvenega varstva ...
Posebno priporoeilo pa je zaradi velikih dosedanjih razlik v
vrednosti daril vsebovalo tudi
poziv vsem zaposlenim delavkam, naj se odpovedo darilom,
da bi taka ustvarili vsaj priblizno enako osnovo za prihodnja praznovanja. Pri sprejemu
priporocila so udelezenci ostro
obsodili prakso nekaterih temeljnih organizacij, ki so presle k
obdarovanju z vrednostnimi boni.
Ocena letosnjega praznovanja
kaze, da je imelo priporoeilo
sirok odmev in je bilo pri veeini dobro sprejeto. Povsod je
bilo opaziti prizadevanja, da se
dogovorjeno v celoti uresnici,
kar samo potrjuje, da oblike
praznovanja iz preteklih -let resnicno niso vee primerne.
Marsikje so priporoeilo se obogatili z lastnimi pobudami, kar
je vsekakor pohvalno. Zelo pozorno bo treba v prihodnje pripravljati kulturne .prireditve v
krajevnih skupnostih, saj so dobro sprejete predvsem tam, kjer

so ze uveljavljene. Z:e vetletno
tak.Sno praznovanje v krajevni
s.k upnosti Loska dolina to samo
potrjuje.
Nikakor v oceni ne bi bili popolni, ee ne bi omenili tudi slabosti. V sindikalnih vodstvih
smo vse premalo storili, da bi
poskusali uresniciti stalisea problemske konference. Se najbolj
opredeljeni smo pri spoznanju,
da je vprasanje otroskega varstva zelo pereee in vpliva na poeutje nasih delavk na delovnem
mestu. Prav zato smo se dogo-

NASI LJUDJE
Tokrat smo za naso predsta·
vitev izbrali tovarisico IRENO
MIVECKOVAC, ki je zvesta Bre5tu ze polnih osemnajst let. Da
smo se odlotili za pogovor pra v
z njo, ni slueaj, saj jo poznamo
kot vestno in pr.k lno delavko, ki
je delavna tudi v samoupravnih
organih.
>>Na Brest sem prisla po koneani ekonomski srednji soli leta
1962. Najprej sem delala kot administratorka v racunski sluibi.
potem na saldakontih, da bi
kasneje prevzela delo finanenega
knjigovodje, kar opravljam se
sedaj . To delo mi ugaja, pa tudi
delovno okolje, v katerem delam,
je ozelo v redu, saj se ·s sodelavkami dobro razumemo in si med
·seboj pomagaano.
V teh osemnajstih letih, kardela:rn na Brestu, se je marsikaj
sprernenilo. Pri tern ne rnislim
·samo na napredek Bresta, ki se
je iz majhnega podjetja razvil v
veliko indllStrijo, ampak tudi na
odnose med nami - Brestovci.
Zdi se mi, da smo se delavci veasih bolj zavedali pripadnostf podjetju in .tudi od.nosi rned nami so
bili bolj pristni. Ni .nam bilo zal
ur, ki smo jih prebili v sluibi .tudi
.po koncanem delovnem casu, kar
je bilo zame, ki sem mati dveh
otrok, zelo tezko. Sedaj pa ostajajo ljudje bolj v·sak zase in gledajo predvsem na materialne koris-ti. Tudi med .temeljnimi organizacijami je prislo do tega, da
gleda vsaka zase. Vsi skupaj pa
imajo nas, delavce Skupnih dejavnosti za nekaksen privesek,
kjer se nic ne dela. To od njih
ni posteno. Tudi pri sebi bi morali malo bolj temelj.ito pregledati stanje in verjetno bi marsikaj ugotovili. Skoda, da je razvoj
podjetja prinesel s seboj tudi te
slabe stvari. Kar Zal mi je za casi,
ko smo bili kot velika dru.Zina.«
Ko sva zatem v pogovoru presla na to, kaksen je po njenem
mnenj-u polozaj zensk pri nas,
mi je dejala, da se je odnos do
zcnsk bistveno spremenil in ni
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vorili za zdruZevanje sredstev
za izgradnjo vrtca, za prihodnjo
pot pri resevanju teh vprasanj
v obcini pa se bomo izrekali na
bliinjem referendumu.
Dosti kritik delavcev pa je namenjenih l>redvsem tistim kolektivom (Kovinoplastika Loz,
Jelka Beggunje), ki so obdrzali
dosedanjo obliko obdarovanja.
Prav je, da jih pozovemo, naj se
nam drugo leto pridruZijo, saj
smo trdno prepricani, da velika
veeina ze sedaj podpira nase letosnje ravnanje.
F. Zagar

•

vee tistega starokopitnega gledanja nanje. Hudomusno pa mi je
rekla, da o tern le mnogo pisemo
in .govorimo, pr.i delu pa je ostalo
na istem. Vsec ji je, da so ob
osmem rnarcu, dnevu zena, ukinili darila, saj je to v preteklih
letih najveckrat povzroealo negodovanje. »So tudi druge oblike,
s katerimi se ob tak~nih priloznostih izroce priznanje zenskam
za njihovo delo.«
Irena pravi, da ji ostane zelo
malo prostega caiSa, saj drliZina
zahteva svoje. Njen delovni dan
1

se zacne ze zgodaj zjutraj. ze
pred odhodom na delo mora pri·
p!'aviti vse potrebno za odhod
njenih dveh fantov v vrtec. Po
sluibi pa zopet v vrtec in potem
so na vrsti vsa dela, ki jih za
rnati dveh otrok ni malo. Sele
zveeer, ko gredo otroci spat, ostane nekaj prostega casa in tega
najnje uporalbi za gledanje
televirijskega programa.
In zelje? Predvsem si zeli
zdravja in da bi otroka spravila
h kruhu. Seveda pa si, kot vsi mi
tudi ona zeli, da bi se Brest
>>izmazal« iz sedanjega tezavnega
gospodarskega stanja.
B. JemejCie
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Kajenje in zdravje
· Drunovina tobaJ<a, ki ga danes
predelanega kadimo, redkeje cikamo in. nj'uhamo, je Amerika.
Tam so ga domacini uporabljali
zaradi · drazecega vonja pri razliCnih obredih. Sele Kolumb in
njegovi sprernljevalci so tobakovo
rastlino prenesli V. Evropo. Konec XVI. stoletja so ga zaceli
gojiti v Spaniji, kasneje pa ·t udi
v drugih evropskih dezelah.
Sprva so -tob~ uporabljali izkljufuo v zdravilne namene in
so ga imenovali »sveta rastlina«.
V prvi polovici XVII. stoletja pa
so uporabo t obaka (kajenje) prepovedalL Se do sredine XIX. stoletja je bilo kajenje na ulici neprimerno in nevljudno. Sprva so
kadili pipe, nato cigare, sele
kasneje cigarete.
Nikotin je ena izmed glavnih
sestavin tobacnega dima. Poleg
njega so prisotni se ogljikov monoksid in cianovodikova kislina,
katran, arsen, krom, dra:lece pare
in plini.
Akutno zastn:upitev s tobakom
povzroci predvsem delovanje nikotina. Pri .k.roniCni zastrupitvi
pa se ka:le delovanje tudi ostalih
sestavin tobacnega dima, predvsem katranov in oglj.ikov mono·
ksid.
Na podlagi dolgoletnih izku.Senj
so znanstveniki priSli do zakljucka, da kajenje zozuje krvne zile,
bodisi srcne bodisi kapilarno
o:lilje. Povecuje tudi delez sladkorja v krvi. Pri sportnikih nikotin skodljivo deluje na telesno
zmogljivost, zato jim je zlasti
pred tekmami prepovedano ka·
diti. Kajenje ustvrurja pogoje za
razvoj mnogih bolezni, nekatere
pa tudi povzroca.
Na .prebavilih povzroca nikotin
razlicne motnje, posebno na zelodcu (cir na zelodcu in dvanajstniku) in zmanjsuje tek. Cezmerno kajenje pov!Zroca na dihalih
dra:lenje celotnih dihalnih poti.
Posledica vsega tega so kronicni
katarji. Tudi slaManje vida je

posledica cezmernega kajenja.
Povzroca motnje v zivcnem sistemu z nespanj~, tresenjem, glavobolom, razdra:lljivostjo in po·
do bnim. Pri moskih pretiravanje
v kajenju povzroci impotence, na
spol'llih organih :lena pa izzove
izostanek menstruacije, pri nosecnicah spla·v e in lahko celo
sterilnost.
Pri strastnih kadilcih se zmanjsuje telesna odpornost, saj se
zaradi nikotina v organizmu zniza koliciin.a vitamina.
Naj nazadnje velja beseda se
boleznim raka na pljucih oziroma na dusnicah, ki ga povzrocajo
katranske sestavine v tobaku.
Skodljivost je se toliko vetja pri
inhalaciji. Zato je rak pri kadilcih pip .in ciga.T manj pogost.
Na zalost pogostnost pljuenega
raka raste s povetanjem stevila
kadilcev. Vse vee je pljucnega
raka tudi pri zenskah.
Dostikrat se s tobaenim dimom
zastrupljajo tudi nekadilci.
Zaradi vsega povedanega se je
zacel boj proti kajenju tudi prek
Rdetega kriia. Nam vsem v dobra zelimo, da bi bilo leto boja
proti kajenju kar najuspesnejse.
Pri tem pa naj BESEDE ne ostanejo samo BESEDE!
dr.A. Smale

OBVESTILO
BRESTOVCEM
Precejsnje zaloge gotovih iz.
delkov so nas prlsillle tudi v
spomladansko razprodajo. Raz·
prodaja opuscenega programa
ZALA in nekaterih sedeZnih garnitur bo za Brestove delavce v
torek, 1. 4. 1980 od 8. do 18. ure
v starl »menzi« v Cerknici, za
ostale obeane (in tudi nase zamudni.ke) pa bo razprodaja kasneje in bodo o tem obve5ceni v
sredstvlli jav.nega obve5canja.

BOMO LETOVALI V PRIKOLICAH?
Letovanje Brestovih delavcev
smo doslej resevali na najrazlicnejse nacine, - celovite resitve
tega vprasanja pa nismo nasli.
Delavci so zvetine letovali v najetih kamp-prikolicah in po turisticnih sobah, nekateri pa so se
seveda zna5li tudi po svoje.
Letos v februarju je konferenca sindikata dala temeljnim organizacijam pobudo, da bi odobrila
sredstva za nabavo la.stnih kampprikolic, ki jih bomo lahko postavili kjerkoli. Predlagano je
bilo, da prikolice nabavimo sirupno, temeljne organfzacije pa prispevajo sredstva n~ osnovi ste-

vila zaposlenih. Skupna vrednost
nabavljenih prikolic z vso potrebno opremo naj bi zna~ala
2,000.000 dinarjev.
Delavski sveti vseh temeljnih
organizacij so ze sprejeli ustrezne
sklepe, pocakati je treba le se
na mnenje sluibe dru.Zbenega
knjigovodstva 0 letosnjih moznostih za nakup prikolic.
Odlocitev o ml!bavi prikolic je
vsekakor dobr-a in do1gorocneje
resuje vprasanje nasega letovanja, saj si kakrsnokoli drugacno
resitev v sedanjih razmerah vsc
teze zamisljamo.
F. Mele

Skanu jem od Brezic do Beograda
(Nadaljevanje in konec)
Zgodaj se zbudiva. Vreme je zelo lepo. Hitro pogrejeva dve konzervi golaza, ga zbaseva vase in se
vkrcava v coin." Pred ciljem ne greva vee na obalo.
Sava postaja vse bolj ovinkasta.
Okrog najvecjega ovinka ploveva
kar precej casa. Dosti prej bi prisla na drugo stran, ce bi coin prenesla kar skozi gozd, ki pokriva
obalo. Tega se seveda spomniva
sele na drugi strani.
Obala postaja vse bolj gosto naseljena. Kmalu se na njej pojavijo
svojevrstne vikend hisice. Zgrajene
so na praznih bencinskih sodih, ki
so med seboj povezani z zeleznim
ogrodjem ali pa kar z zlco. Nekatere hisice so prava skrpucala,
druge pa prav lepe. Lastniki naju
zacudeno opazujejo, posebno zato,
ker imava ves coin popisan in porisan in kaj kmalu naju tudi sprasujejo, kje so Brezice. Ko poveva,
da so v Sloveniji. naju nekam cud-

no gledajo in si najbrz mislijo
svoje (kdo bi bil se tako neumen,
da bi preplul 730 kilometrov, ce
ne ravno Slovenec).
Se zelezniski most in v daljavi
zagledava Beograd. Najprej visoke
zgradbe na levem bregu, cez nekaj
casa pa se stari del mesta. lzkrcala se bova na Adi Ciganliji, si
praviva in veselo plujeva pod mer
stovi, ki povezujejo oba bregova.
Zagledava Kalemegdan in kar naenkrat sva v Donavi. Ker pa po
njej ne nameravava pluti, se obrneva in pod zadnjim zeleznim
mostom, ki ga ravnokar pleskajo,
ob boku stare ladje, podobne tistim iz vesternov, pristaneva.
Po vee sto kilometrih poti zlezeva iz colna in se malce pretegneva. Bliza se vecer, prijatelja, s
katerim sva zmenjena, da nama bo
odpeljal coin do skladisca Bresta
v Beogradu, pa ni od nikoder. Ludve se odpravi do te!efonske go·
vorllnlce, vendar prijatelja ni niti

L

Enaka prehrana- viSje cene,
enaka cena- slabSa prehrana
Ko smo analizirali stroske za
nase obrate druibene prehrane,
smo ugotovili, da je stanje zaskrbljujoce, saj so stroski (materialni in reiijski) narascali hitreje od dohodka (regres za top li obrok, placilo abonentov in
dohodek toCUnic). Izguba je bila
vecja kot v preteklih letih, kar
se posebej velja za kuhinjo
TO£D
POHISTVO
Cerknica.
Prav njo navajarno kat primer,
saj v njej pripravimo vee kot
polovico vseh obrokov. Stro~ki
za zivez so lani v Sloveniji narasli za 25 odstotkov, pri nas pa
so se ti stro~ki povecali za 15
odstotkov. To kaze na racionalno porabo in ustrezno izbiro
dobaviteljev. Re:lijski stroski pa
so rasli hitreje (26 odstotkov),
kar je posledica visjih osebnih
dohodkov zaposlenih in vedno
vecjih popravil v kuhinji.
Lani je omenjena delavska restavracija »pridelala« 318.158,87
dinarjev izgube, kar se da pojasniti s tem, da so se sredstva iz
regresa poveeala za 15 odstotkov, prispevek abonentov je
ostal enak, stroski pa so narasli za 19 odstotkov.
Za letos izracuni kazejo, da bo
stanje se slabse, ce ne bomo
ustrezno ukrepali. Regres za topli obrok bo od lanskega visji
za 13 odstotkov (413,00 din) in ob
nespremenjenem prispevku abonentov ter 15 odstotnem povecanju dohodka tocilnic bi bilo
izgube 642.504,75 dinarjev, ce racunamo, da se bodo stroski povecali le za 15 odstotkov.
Ob tern se seveda pojaviJa
vprasanje, kako ukrepati, da lZ·
gube ne bo. Iz skladov skupne

porabe ne bo mogoce kriti (stabilizacijska resolucija in omejevanje skladov glede na izplacila
v pretekle.m letu), zmanjsevanje
kolicine in kakovosti toplega
obroka pa verjetno tudi ne pride v postev. Zato moramo razmisliti o vetjem prispevku abonentov.
Predvideno izgubo bi morali
kriti s ceno obrokov, ki bodo
izdani v osrnih leto~njih mesecih, kajti stirje meseci bodo
gotovo minili pred morebitno
potrditvijo nove cene. Po takem
izracunu pridemo do cene obroka 10,00 din, kar predstavlja 100
odsotno povecanje, ki pa je tudi
razumljivo, saj je cena obroka
za abonente ze od 1. 7. 1976
nespremenjena.
Ce primerjamo povprecni m esecni osebni dohodek na Brestu
v 1etu 1976, ki je bil 3362 dinarjev z mesecnim izdatkom za
topli obrok, ki je 110 dinarjev,

doma. Se nekaj casa se grejeva na
toplem soncu in potihem godrnjava, ces, skoraj vso pot se nisva
dotaknila cutare z brinjevcem, ki
je namenjena prijatelju, njega pa
ni od nikoder.
Po Savi z donavske smeri pri·
plujeta v kanuju dva Nemca, ki sta
v mesecu dni , natancneje v sestih
tednih, preplula Donavo v dolzini
skoraj 1100 kilometrov. Kar zavi·
dava jima, plula sta priblizno 25
kilometrov na dan. midva pa skoraj stirikrat toliko. Nisva pac imela
dovolj casa.
Pozdravimo se, pokusimo brinjevec in ze odplujeta po reki navzgor. Ludve gre znova iskat prijatelja. Sele proti veceru se vrne
- sam. Prljatelj pa se prikaze
kmalu za njim in pove, da naju je
iskal po cell Ad i, midva pa sva
se izkrcala nekje bogu za hrbtom.
Seveda ne more naloziti colna na
avtomobil, s seboj ni pripeljal prtljaznika. Na hitro se poslovimo in
Ludve tece iskat taksi. Pozno zvecer mu ga uspe dobiti. Hitro vkrcamo coin in jo mahnemo do Brestovega sk!adlsca. Skozi !uknjo v

stenl potisnemo coin in vesla in
taksist naju zapelje v sredisce, na
Terazije.
Z veliko obilico srece uspeva
dobiti sobo v hotelu Balkan. Soba
ima celo kopalnico. Po vee dneh
se prvic posteno okopava, opereva
zobe in jo mahneva na vecerjo.
Kam pa drugam , ce ne v Presernovo klet. Seveda ne jeva zgancev, pa tudi rebule nimajo.
Po vecerji greva takoj spat, kajti
zjutraj nameravava z vlakom do
Palica pri Suboticl. kjer sva bila
junija v brigadi z brigadirji iz Cerknice, llirske bistrice in Postojne Tone Tomsic, vendar je to ze druga zgodba.
Ce na koncu zberem vtise, ki
sem si jih nabral med potjo, lahko
zatrdim, da je bilo kljub slabemu
vremenu enkratno. Najb..Z bi se
se podai na tako dolgo pot, posebno v tako dobri druzbi. Se raje pa
bi se podal na pot z motornim
colnom, ker bi imel tako vee casa
za ogled naselij in znamenitosti ob
Savi, ki jih prav gotovo ne manjka, pa tudi prijaznih in veselih

je predstavljal ta strosek 3;2.7
odstotka osebnega dohodka. V
letu 1980 pa je po letnem l;>lanu
predviden poprecni osebru dohodek 6973 dinarjev, mesecni
prispevek za topli obrok pa b i
bil 220 dinarjev, kar pomeni 3,15
odstotka planiranega letosnjega
poprecnega osebnega dohodka.
To pa je manj kot je b ilo to v
letu 1976.
Znesek 10 dinarjev predstavlja
le eno tretjino lastne cene toplega obroka, ki smo jo izracunali za december. Da bi se izognili skokovitemu dviganju cene, predlagamo, da bi b il prispevek abonentov vedno ena tretjina lastne cene, ki .bi jo izracunali na zacetku vsakega leta.
Ti predlogi z natancnejso obrazloZitvijo so bill posredovani
v javno razpravo in o njlli bodo
sldepali delavski sveti temeljnih
organizacij in skupnih dejavno·
sti.
P. Kovsca

- ':-------...

!judi, ki prebivajo na njenih obalah.
Ko sva se pogovarjala z novinarji Dela in RTV in jim predlagala
naj o najini poti zapi!lejo drobno
novicico, so se vsi zmrdovali in
nama zatrjevali, da je prepluti
Savo malenkost in da taka novica
celo v casu kislih kumaric ne bo
vlekla. Na koncu poti predlagava
vsem tovarisem, ki so nama to zatrjevali, naj kar sami poskusijo prepluti Savo, ce ne drugace pa vsaj
v motornem colnu kot jo je TOF.
Vseeno nama ni zal, da sva se
podala na taka dolgo pot. Najb..Z
se bova letos odpravila se kam
drugam.
Cisto na koncu izrab!java to mesto tudi za to, da se zahvaliva
Brestu za pomoc pri prevozu colna
:z Beograda do Cerknice, za reklamne lepake in znacke (bilo jih
je obcutno premalo) in za financi·
ranje prevoza iz Beograda do
Ljubljane.
Tudi vas vabiva na take In podobne potepe, ki nam tako lepo
popestrijo sivi vsakdan .
C. Bajc

!3RESTOV OBZORNIK
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la prihodnje rodove
TEMELJITE IN ODGOVORNE PRIPRAVE NA BLI:lNJI
REFERENDUM

Na Notranjski cesti se ob dezevju n aredi kar pravo pravcato jezero. Kam z vodo?
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(lc.: stevilke 30.-31. marca 1970)

NASE GOSPODA RJ_ENJE V LETU 1969
Lani smo prodali na domacem trg u 53,6 %, v izvozu pa 46,4% vseh prodanih izde lkov. Struktura prodaje na domacem trgu se nasprot i letu 1968 ni
spremenila; taka s mo proda li v Sloveniji 48% vseh doma prodanih izdelkov, v Srbiji 20%, na Hrvatskem 19% in v ostalih republi kah 13%. Ta
primerjava nam dovolj zgovorno pave, da obstajajo glede na potros njo
naslh izdelkov v Sloveniji se vel ike moznosti plasmaja nasih izdelkov v
ostalih republikah.
BREST 11% IZVOZA LESNE INDUSTRIJE SRS
Smo najvecji izvoznik lesne pa noge. V letu 1969 smo povecali izvoz za
24,4 %. lzvozili smo 11 % vrednosti celotnega izvoza lesne industrije. Teh
nekaj statistlcnih podatkov pave, da smo lani uspesno izpolnjevali tisti dei
poslovne politike, ki ze vrsto let narekuje izvozno usmeritev nase prodaje.
Taka s mo ze drugo leta dosegli status preteznega izvoznika.
PRIPRAVE ZA AVTOMATSKO OBDELAVO PODATKOV V POLNEM TEKU
Opravljena je osnovna organizacija oddelka za avtomaticno obdelavo podatkov, izbran je tudi kader. organizatorji in programe rji , v druge m polletju
pa bo izbran tudi kader za operativno delo s s istemom za avtomati cno obdelavo podatkov.
PRED STARTOM DISPO SISTEMA
Po s klepu delavskega sveta Tovarne pohistva Cerknica moramo v aprilu
zaceti voditi proizvodnjo z novim ·DISPO• sistemom. Da bl bi li za •start..
cimbolj pripravljeni, smo v marcu pospeseno delal i pri koncnih pripravah
na vseh podrocjih dela.
NOVI STATUT Nl OSAMUEN AKT
Ko spremljamo pravno lite rature, lahko kaj kmalu ugotovimo, da nekatera podjetja pri oblikovanju s plos nih aktov zares •ustvarjajo•. Taka smo
se pri pregledu dveh s trokovnih casopisov sami prepricali, da omenjata
vrsto pravilnikov in poslovnikov - nic manj kot stiriinstirideset. Povsem
razumljivo je, da vsa podjetja ne morejo imeti s plosnih aktov po istem
kopitu. Katere od vrste znanlh bo posamezna delovna skupnost sprejela,
je odvisno od najrazlicnejsih vzrokov. predvsem pa od ciljev. ki jih zeli
doseci .

Te dni poteka javna razprava po sindikalnih skupinah, krajevnih in vaskih skupnostih, solah, druzbenopoliticnih organizacijah
in delegacijah nase obcine o predlogu programa za referend um za
izgradnjo sol, telovadnic in vrtcev.
Obcan i in delavci naj bi izvedeli, kaj se je oziroma kaj se bo
zgradilo s sredstvi iz samoprispevka v obdobju 1975- 1980, kam
naj bi vlozili sredstva iz novega -s amoprispevka.
bd j ulija 1975 do junija 1980 se bo zbralo 52.094.000 dinarjev.
Kaksni so viri sredstev, nam kaze spodnja razpredelnica:
Od 1. 7. 1975
Viri sredstev v 000 din
do 30. 6. 1980
1. Osebni dohodki zaposlen ih (2 ~/o od bruto OD)
30.814
2. 2 °.'o od pokojnin
4.486
3. 2 ~il, od bruto odmerne osnove obrtnikov
832
4. 2 ~/o ocl katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih povr5in
187
SKUPAJ:
36.319
5. 0,6 "!o od -dohodka gospodarstva
8.280
6. Presezki SIS - z-druzena sredstva gospodarstva za
solo Nova vas
6.700
7. Izobrazevalna skupnost in Osnovna sola Cerknica
795
SKUPAJ:
52.094
Toliko kot smo zbrali sredstev, pa smo jih oziroma jih se bomo
potrosili:
V 000 din
1. Za 8 ucilnic sole v Cerkn ici
19.516
2. Za telovadnico v Cerknici
11.878
3. Za izgradnjo sole v Novi vasi
17.700
4. Za obresti od najetih premostitvenih kreditov
2.500
5. Prispevek za primarno kanalizacijo sole in telovadnice v Cerknici
500
SKUPAJ
52.094
Izpolnjeni sta dobri dve tretjini programa iz leta 1975. Gradbenemu odboru, ki je upravljal in usmerjal sredstva, je treba dati
vse priznanje.
Predlog novega programa jzhaja iz neuresnicenega programa iz
leta 1975, novih pogojev in r azmer v solskih okoMih, ki so nastale v zadnj ih petih Ietih in iz O.ej stva, naj bi se vklju c ila v samoprispevek hajevna skupnost Laska dolina.
Ovrednotenje programov nalozb krajevnih skupnosti za prihodnji
l'efer endum in vrst ni red nalozb
A. SREDSTVA
V 000 din
Ocenitev novega
program a - cene
Inves ticije
februar 1980
I. Dokoncanje ~ole (oprema, dodatna deJa) in adaptacija telovadnice v Novi vasi
8.300
2. Nacrti in tehnicna dokumentacija za investicijo na
Rakeku
2.000
3. Dokoncanje VVZ v Cerknici (del sredstev)
3.000
4. Dokoncanje sole v Babnem polju
3.000
5. I~gra~nja 4._ucilnic, veenamenskega prostora, kotlovmce m urewtev telovadnice na Rakeku na novi lokaciji
23.000
6. Prizidek osnovn e sole in adaptacija telovadnice v Begunjah
·
9.450
7. Izgradnja VVZ v Starem trgu
33.000
8. Izgradnja nove sole v Grahovem
26.000
SKUPAJ:
107.750
Prcdlagani program. je po oceni odbora za podaljsanje oziroma
uv~dbo samopr~spevka __m d:uz~enop~liticnih orga_nizacij optimalen,
saJ bodo po_ 1zgradnJ1 nastet1h obJektov pogoJi predsolskih in
osnovnC?·solsk1h otrok v.vseh okolisih dokaj izenaceni, sredstva iz
samopnsp~vka bodo ylozena v vse krajevne skupnosti in nekatere
sole bodo tmele pogOJC za celodnevno osnovno solo. Po petih letih
!le bo sc v celoti r_eseno vpra~anje solskih prostorov na Rakeku
~n v Grahovem, venetno pa se bodo spremenili pogoji v Cerknici
m v Starem trgu .
I z _samoprispevka naj bi gradili Ie osnovne sole, vrtce in telovadmce, ceprav je bilo mnogo ze!ja in zahtev po vlaganju sredstev
v zdravstvo, komunalo, usmerjeno izobrazevanje in drugam.
B. VIR! SREDSTEV ZA P REDLAGANI PROGRAM
V 000 din
l . Osebni dohodki zaposlenih in upokojenccv (2 ~/o od
bruto OD)
13.000
2. 2 °/o od bruto odmerne osnove obrtnikov
340
3. 2 ~io od katastrskega dohodka oz. poseka lesa obcanov
480
4. 1 °/u od bruto OD iz sredstev stanovanjskega prispevka
1.600
5.590
5. 0,6 Ofo od dohodka gospodarstva
VSEH SREDSTEV V BNEM LETU
21.550
VSEH SREDSTEV V PETIH LETIH
107.750
v boljsih pogojih bo nasa mladina laze, hitreje in temeljiteje
pridobivala . nov~ znanJ~ i? ose~no~tne vrednote. To pa so danes
vr~dnote, kt naJ~an~siJJVeJe, ~aJ~OIJ temeljito in dolgorocno vplivaJO na 1--ogatenJe m osvobaJanJe slehernega posameznika in vse
nase d ruzbc-.
J. Otomcar

sE 0 BRESTOVI REKLAMI
Pred nekaj tedni sem v nekem lokalu nehote prisluhnil razgovoru neki
manjsi druzbi. Ne bi »vlekel• na usesa, ce ne bi tekla beseda o Brestovi
reklami. Ugotavlja li so. da s koraj ne dobis casopisa ali revije , v kateri ni
Bres tove reklame. Na TV ekranih je reklamna oddaja o Brestu zelo pogosta.
Ne moremo tudi preko reklame ob razn ih pri reditvah, od sportnih pa t]a
do kulturno zabavnih. V Ljubljani ze delujeta dve svetlobni reklami. Posebno toc ka nad s portno dvorano Tivoli pride do popolnega izraza.
ZBORNIK NOTRANJSKA V NOB 1941- 1945
Zbornik pisejo in ga bodo v glavnem ustvarili nekdanji not ranjski borci,
zazeleni pa so tudi prispevki od tistih Notranjcev, ki zive izven ozje domevine. Pri tern je treba omeniti, da bi bil notranjs ki zbornlk ze napisan, vendar nekateri Notranjci pred le ti niso pokazali posebne volje in razumevanja za to delo. Starejs i ljudje. pa tudi solska mladina ze nekaj let
s pras ujejo, kdaj bo zbornik napi san.
KAKO SMO ~ENE PRAZNOVALE SVOJ PRAZNIK
Katera izmed poslovnih enot je izbrala najboljso pot, je tezko reci. Tudi
letos ugotavljamo, da je laze kritic no ocenjevati. kot svetovati.
Kaksno naj bi bilo to praznovanje v prihodnje?
Mogoce je umestno predlagati , da darila po posameznih poslovnih
enotah ne bi imela razl icnih vrednosti, kot je bilo letos.

Temelji za novo solo v Novi vasi
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Notranjski listi prihodnio pomlad 1
Ob koncu leta 1977 je izsla prva stevilka zbornika Notranjski listi. Zbornik je med nasimi ljudmi
dozivel tope! sprejem, pohvalne
ocene pa tudi v sirse m s lovenskem prostoru, saj so izdajatelji z
njim pogumno zaorali ledino v kvaliletno seznanjanje domacinov In
s lovenske javnosti z nasimi kraji,
z nasim delom, z zgodovino in
ljudmi, ki s o jo ustvarjali.
Splosno mnenje javnostl, ugotovljeno in trdno pribito tudi na predsedstvu obcinske konfe rence socialisticne zveze, je bile, da je treba
s taksnim delom nadaljevat l in redno izdajati nove stevi lke Notran]s kih
listov. Le-ti naj bi scasoma zajemali
se nova vsebinska podrocja, razsirjali, osvetljevali in poglabljali pa
tudi ze naceta.
Zbornik naj bi obdrzal podobo in
priblizni obseg prve stevi lke s tern.
da bi vsaka stevi lka prinasala
prispevke razl icnih vsebin iz
splosne zgodovine, zgodovine delavskega gibanja, zgodovine narodnoosvobodilnega boja in povojne
graditve, pa tudi iz drugih podrocij
druzbenega zivljenja, znanostl in
kulture . Spodbujal naj bi k razlskovalnemu razmisljanju o zivljenju na
nasih tleh. hkrati pa odpiral med nas imi obcani nove vidike In pobude
za ustvarjalno dograjevanje in boga..
tenje nase materialne in duhovne
kulture.
Zbornik naj bi objavljal izkljucno
znanstvene prispevke, vendar oblikovane toliko poljudno, da bo njih
vsebina dostopna vsakemu obcanu,
ki si zeli z njo obogatiti svoja obzorja.
Ker nase notranjsko obmocje, njegova pretekiost in sedanjost, pa
tudi jutrisnje perspektive znanstveno se niso obdelani, je vsebine za
redno izdajanje taksnega zbornika
na izbiro in je ne bo moe zlepa izcrpati.
Na osnovi teh izhodisc, sprejetih
na predsedstvu obcinske konference
s ocialisticne zveze In na skupscini
obcinske kulturne skupnostl, je
uredniski odbor drugega zvezka ze
pricel s svojim delom. Vsebinsko
tezisce tega zvezka bo posveceno
obelezju stiridesetletnice vstaje na
nasem obmocju, ki jo borne praznovali prihodnje leto. Zato naj bi pri·
kazali predvsem pomembnejsa predvojna revolucionarna gibanja in dogodke, ki so pripeljali do organiziranega odpora in vstaje, zlasti pa
dogodke do kapitulacije ltalije leta
1943. Seveda pa ne bodo zanemarjena tudi ostala podrocja (starejsa
zgodovina, arheologija, geografija,
etnologija, umetnostna zgodovina,
literarna zgodovina in podobno).
Zbornik naj bi izsel v prvi polovici prihodnjega leta, ob praznovanjih stiridesetletnice vstaje.
Vlogo izdajatelja je po daljsih
razpravah prevzela obclns ka kult urna skupnost in s tern tud i financne
obveznosti. :Lal se je taka] zataknilo prav ob tern - namrec pokrivanj u izdajate ljskih stroskov za leta
1980. Teh sredstev kulturna skupnost ne more zagotovitl iz sredstev
za financ iranje svojega rednega programa, ki so hila ob stabilizacijskih
ukrepih nekoliko okrnjena.
Z vsemi temi in drugimi vprasanji so bila seznanjena obcinska vodstva druzbeno-politicnih organizacij,
ki so skupaj s predstavnlki kulturne
skupnosti in uredniskega odbora izoblikovali naslednje s talisce:
Z delcm pri Notranjskih listih je
treba nadaljevati in zagotovitl, da
bodo izsli ob proslavah pomembnlil
jubilejev v prihodnjem letu. Da bl
(Konec na 8. stranl)
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BRESTOV OBZORNIK

lz drugih lesarskih kolektivov

PU5TITE N£ PRI MIRV,SAJ
VIDITE,DR I
DEL(Jl

Tudi v MEBLU bodo omejili
nalozbeno dej avnost.
Predvsem nameravajo dokoneati
ze priceti veeji nalozbi v d veh
temeljnih organizacijah in se nekaj nedokoncanih manjsih nalozb. Prednost pa ibodo letos dali
nalozbam v modemizacijo proizvodnje in nabavi nujno potrebne
strojne opreme, s katero bodo
lahko povecali pr oduktivnost in
proizvodnjo. Letos nameravajo
tudi pripraviti vse potrebno zanalozbe v nove proizvodne pros-tore
oblazinjenega pohiStva, postopno
graditev m ontaznih objektov
samskega doma in nove tovarniske restavra:cije. Te gradnje nameravajo priceti prihodnje leta.
leto~njo

To ne velja za birokrate na Brestu!

SAVINJA ima .posebne teiave
s svojo furnirnico, k i je lansko
leta koneala z izgubo 25 milijonov dinarjev. V zadnjih nekaj
mesecih se je stanje obootno izboljsalo, vendar to ni posledica
ugodnej~ih razmer na domac~m
trziScu, ki so ~e vedno skraJno
neurejene, pac pa izrednih priza·
devanj za izvoz. Sklenjenih je
bilo namrec vee izvoz.nih zakljuekov za vzhodno in zahodno trlisce; zlasti se je povecal izvoz v
Sovjetsko zvezo.

TakSnih vozickov, ki skrbijo za na.Se cisto okolje, imamo precej.
Zal jim uhajajo k olesca. Le kdo od nasih skrbnih gospodarstev jib
potrebuje?

Razpis
STIPENDIJ ZA SOLSKO LETO 1980/81
SREDNJE USMERJENO IZOBRAZEVANJE
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Zaradi uvajanja novega sistema usmerjenega izobraievanja na
srednji stopnji homo sklepali pogodbe za prvi p oklic. Po uspe8no
koncanem izohraievanju za prvi poklic pa homo na osnovi kadrovskih potreb in zelja ucencev - stipendistov ter doseZenih uC.nih
in delovnih sposobnosti sklepali pogodbe 0 nadaljevanju studija.
V skladu z vsebino usmerjenega izobraievanja bomo zaceli razvi·
jati predvsem izohraievanje iz dela ter tako uresnicevali postopnost pri usposabljanju za poklice in delo.
VISJE SOLE
ekonomist - p lanska, financna, racunovodska smer 3 SD
ekonomist komercialist - notranj e trlenje,
2 Prodaja
zunanje trzenje
1 SD
- racunalnistvo
1 SD
- strojnistvo
1 ZAGAvNICA
1 SD
- SLO - upravna smer
1 SD
VISOKE SOLE
a) gradbena - visoke gradnje
b) arhitektura
c) strojnistvo
d) ekonomija
e) pravo
f) novinarstvo
g) fak. za elektrotehniko-avtomatizacija
h) kemijska tehnologija

1 SD
2 SD
2 SD
2 SD
1 SD
1 SD
1 SD
1 Mineralka

Prijave za stipendiranje (Obr. 1,65) je treba predloZiti do 26.
j unija 1980 v splosno-kadrovsko sluibo. Prijavi je treba priloZiti
fotokopijo oziroma overovljen prepis spricevala o d okoncani dosedanji soli ter potrdilo 0 katastrskem dohodku.
Ce bo za doloeeno stipendijo vee kandidatov, bodo upostevani
kriteriji, navedeni v samoupravnem sporazumu o stipendiranju
ueencev in studentov ter p ravilniku 0 izobraievanju.
Splosna kadrovska sluiba

V STOLU ocenjujejo, da je b ila
Ianska prodaja uspe§na. Zlasti se
je povecala prodaja p rek inzeniringa. Pri tem ne gre samo za
opremljanje velikih objektov,
temvec tud i za prodajo serijskih
izdelkov. Skupna vrednost prodaje prek inzeniringa je lani zna~ala
120 milij onov dinarjev, kar pr edstavlja pribli7:no petino celotne
prodaje.
V ELANU so zadovoljni s prodajo smuci v preteklem letu,
ceprav so razmere na svetovnem
tr.ZiScu smuci zelo .tf!IZavn e in
konkurenca izredno moena. Zlasti so sle v denar alpske smuci,
za katere ·bodo morali proizvodne
zmogljivosti celo znatno povecati
na skodo proizvodnje tekaskib
smuci, 5 katerih prodajo je bilo
lani p1:'ecej vee te-.lav.
LIP BLED j e lani izvozil vred·
nostno za 62 odstotkov vee kat
leta poprej. Tudi za letos nacrtujejo povecanje izvoza in sicer za
19 odstotkov. Glede na zaostrene
razmere na domacem trziScu pa
predvidevajo, da bo izvoz se
vecji od n acrtovanega.
ALPLES je nedavno sklenil
ugoden izvozni pose! z .zahodnonemskim kupcem, pri cemer je
dosegel tudi do b re izvozne cene.
Kupec je narocil 1500 pohiStvenih
garnitur v vrednosti 1,1 milijona
nem~kim mark. Ker je izdelek tipiziran, bodo mozne tudi vecje
proizvodne seri-je. Razroisljajo, da
bi scasoma ta program ponudili
tudi na domacem tr:Zi~cu.
V GLIN Nazarje posveeujejo
posebno pozornost cimbolj smotrni uporabi lesnih ostankov.

Predvsem za proizvodnjo ivernih
plosc nacrtujejo dodatne sisteme
sortiranja in poprejsnje obdelave
lesnih ostankov, da bi bolje
izkoristili ·n jihova tehnolosko
vrednost. S tern bodo dosegli tudi
racionalnej~o porabo kvalitetne·
ga lesa.
MARLES namerava do konca
leto5njega leta .zgraditi nov obrat
druZbene prehrane. Objekt s po·
vrsino 2.000 kvadratnih metrov,
kapaciteto 1500 toplih obrokov
na dan in s 350 sedezi naj bi po
sedanjih cenah veljal 28.000.000
din. Pripra.vili so tudi obsezen
program naloZb v prihodnjem
srednjeroenem obdobju. Ker naj-

bd ne ,b o moe uresnici-ti v·s eh,
je opredeljen tudi njihov vrstni
red - glede na njihov pomen.
Delavski svet LESNINE je
sklenil, da je treba zaradi zaostrenih pogojev p r i vlaganjih
znova pret ehtati moinosti za letosnje nalozbe in doloeiti vrstni
red nalo2Jb v skladu z investicijsko sposobnostjo posameznih
temeljnih organizacij in zmoino·
stmi za zagotovi-tev bancnih in
ostalih virov. Od proizvodnih
temeljnih organizacij basta letos
izpeljala novi n alozbi Sapota
Rateee in Bar La~ko, ki imata ze
zagotovljena vsa potrebna sredstva.

NaSi upokojenci
14. februarja 1980 je od~la iz
TOZD MASIVA v pokoj nasa
dolgoletna delavka Jozefa KLUCAR iz Zerovnice.
V tovarni pohistva Martinjak
je bila zaposlena od 6. novembra 1954. leta. V pokoj je odsla z opravljanja del in nalog leplj enje v strojnem oddelku.
Delovni kolektiv se ji zahvaljuje za njeno dolgoletno in m arljivo delo in ji zeli ~e mnogo
zdravih let!
31. januarja letos je odsel iz
TOZD MASIV A v pokoj nas dol-

NOTRANJSKI LI'ST PRIHODNJO POMLAD?
zagotovili sredstva za nemoteno
delo uredniskega odbora, je potreb·
na skupna sirsa druzbeno-politicna
akcija. Sredstva naj bi zbrali s
p r e d n a r o c i I i v organizacljali
zdruzenega deJa ter v druzbeno-politicnih organizacijah in skupnostih.
Le-te naj bl Notranjske liste narocile
namesto dragih reprezentancnlh da·
ril poslovnlm In drugim partnerjem
ter za obdaritev borcev, delovnih
jubilantov, zasluznih samoupravljal·
cev in drugih.
Prvi odziv je nadvse ugoden:
Brest, Kovlnoplastika, Gradisce in
obcinske druzbeno-politicne organizacije so ze za letos obljubile pred·
narocilo za skoraj polovico predvi·
dene naklade, podobno razumevanje
pa je prieakovati tudi v drugih delovnih organizacijah v obcinl.
Tako bo nase zdruzeno delo se
enkrat z velikim razumevanjem ucinkovito podprlo prizadevanja za razvoj in bogatitev kulturno-raziskovalnega deJa na nasem obmocju.
Pa se to (za premislek): tudi ob·
cinska raziskovalna skupnost, ki zal
se vedno ni ziva, bi prav ob teh
prizadevanjih ·nasla stevilna podroc·
ja in spodbude za svoje vsebinsko
delovanje.
J . Praprotnik, B. Levee

Filmi v aprilu
3. 4. ob 19.30 jugoslovanska drama RADIO VIHAR KUCE
ANGELIKO.
5. 4. ob 19.30 in 6. 4. ob 16. uri - italijanski western SRBBRNO
SEDLO.
6. 4. ob 19.30 - nemski ljubezenski film PIRJ.PRAVNICA.
7. 4. ob 19.30 - angleska kriminalka 39 STOPNIC.
10. 4. ob 19.30 - italijanska kriminalka STIRI MINUTE ZA STIR!
MILIJAliDE.
11. 4. ob 19.30 in 13. 4. ob 19.30 francoski lju bezenski film
EMANUELA, RELA IN CRNA.
12. 4. ob 19.30 in 13. 4. ob 16. uri ameriski pustolovski film SAFARI

goletni delavec Stane STRITOF
iz Blocic.
V t ovarni pohi~tva Martinjak
je bil zaposlen od 3. januarja
1955. leta. Delal je na razlienih
opravilib in nalogah v strojnib
oddelkih tovarne. V pokoj je odsel z opravljanja del in nalog
- vodja krojilnice in su~ilnice.
Delovni kolektiv se mu za nje·
govo ustvarjalno, pozrtvovalno
in nesebicno delo na druzbenopoliticnem in strokovnem podrocju zahvaljuje in mu zeli ~e
mnogo zdravih let.
Kolektiv TOZD MASIVA
T·P Mar tinjak
OBCINSKA KEGUASKA TRIM
LIGA
Obcinska trim liga se pocasi
bliza koncu, saj sta ostali samo
~e dve koli. Prvi dve mesti sta
ze oddani Kovinoplastiki in
KartonaZni, za tretje mesto pa
se ~e borijo Gradisce, Obcina in
Brest, ki je po dosedanjih rezultatih m ed nj~mi -tudi najbolj~i.

Preseneca visoka uvrstitev
kegljaeev ObCine, ki so b ili lani
sele deseti, medtem ko -so igral·
ci Gozdne nekoliko razocarli.
Vrstni red po sedmih kolih:
tack
1. KOVINOPLASTIKA
14
2. KARTONAZNA
14
12
3. OBCINA
4. BREST
10
8
5. GRADIScE
6. lJPOKOJEINCI
4
7. E LBKTRO
4
8. GOZDNA
4
9. GRADN1K
0
10. KOVIND
0
F. Gornik

BRESTOV OBZORNIK glasilo
delovne organizacije Brest Cerknica n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Urej uredniski odbor: Marta DRAGOLI¢,
Vande HACE, Borut JERNEJ¢1¢, Ana KO·
GEJ, Bozo LEVEC, Marta MODIC, leopold
OBLAK, Anton OBREZA, Bernarda PETRI¢,
Beno ~KERU , Irena ZEMLJAK in Viktvr
~NIDARSI¢ . foto: Joie !:KRU.

Tiska :Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo sodi med proizvode iz 7. toi!ke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 Ob·
davcenju proizvodov ln storitev v prometu, n katere s e oo pl acuje temeljnl
davek od prometa proizvodov (mnenje sekre.tariata za 1nformlranje lzvrsnega sveta
SR Slovenije St. 421-1/72 z dne 24. ok·
tobra 1974).

~RES.

14. 4. ob 19.30 - slovenski film UBIJ ME NE2JNO.
17. 4. ob 19.30 - ~vedska drama JESENSKA SONATA.
19. 4. ob 19.30 in 20. 4. ob 16. uri - japonski fantasticni film
VOJNA V VESOLJU.
20. 4. ob 19.30 - ameri~ki ~ustolovski film KONVOJ.
21. 4. ob 19.30 nemski lJuibezenski film VROCICA POLETNE
NOCI.
24. 4. ob 19.30 - ameriska komedija HISNI OBISKI.
25. 4. ob 19.30 - japonska kriminalka JESEN BREZ CESARJA.
26. 4. ob 19.30 in 27. 4. ob 16. uri - italijanski western IMENUJEM SE .NOBODY.
27. 4. ob 19.30 - ameriSka kriminalka SKRIVNOST SVICARSKE
.BANKE.
28. 4. ob 19.30 - ameriski fantastieni film OCI ZVEZD.

V SPOMIN
Sredi m.arca nas je za vedno
zapustil naS dolgoletni clan
Franc SMID.
V kolektiv je pri~el pred
osemnajstimi leti in btl nazadnje
zaposlen v strojnem oddelku.
Z njegovo smrtjo smo izgubili
dobrega tovarisa in vestnega
delavca. Tak nam bo ostal tudi v
spominu.
Kolektiv TOZD GABER

