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! brestov 
•• 

lasilo delovne sku 

n za leto 1975 
sprejeli vrsto ukrepov za zmanj
ševanje uvoza. Tako nam izra
čuni pokažejo, da bomo v letu 
1975 zmanjšali uvoz za 15 odstot
kov. Iz uvoza bomo nabavljali 
le tiste repromateriale, ki su nuj
ni za proizvodnjo, vendar so na 
domačem trgu defecitarni. 

S povečanjem produktivnosti z 
boljšimi rezultati akumulativno
sti pa bodo poprečni osebni do
hodki presegli predvidene zne
ske, kar je v skladu z načeli 
družbenega dogovora o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov. 

LETNI PLAN - AKT STABILIZACIJE • RAST :PROIZVODNJE 
OMOGOCA DOSEGO CI.I.JEV e VSE SILE BOMO POSVE~ILI PO
VECANJU PRODAJE. IZVOZ SE POVECUJE ZA 18 ODSTOTKOV, 
UVOZ PA BO MANJši ZA 15 ODSTOTKOV . OSEBNI IN DRUž
BENI STANDARD BOSTA UGODNEJšA • SKRB ZA LIKVIDNOST 
SESTAVNI DEL STABILIZACIJE • V RA·ZPRAVO O PLANU 
VK.I.JUCENI VSI DEJAVNIKI . LETO 1975- LETO KVALITETE 
IN VARCEVANJA e SKRB ZA POGLOBUEN RA·ZVOJ SAMO
UPRAVNIH ODNOSOV IN URESNICEVANJE USTAVE 

Plan za leto 1975 je priprav
ljen, ta-ko da že teče javna raz
prava, v kater o bo vključen sle
herni delavec. S tem bomo posta· 
vili izhodiščne cilje in v letu 1975 
skrbeli za njihovo uresničevanje. 

Letni načrt je pripravljen na 
podlagi sprejetih dokumentov in 
stališč na kongresih ZKJ in ZKS, 
r esolucije o družbeno ekonomski 
politiki SR Slovenije za leto 1975, 
na načelih samoupravnega spo
razuma Bresta ter na kapacite-

•: tah in pogojih gospodarjenja v 
temeljnih organizacijah in v de
lovni organizaciji. V načrtu so za
jeta izhodišča iz sprejete sindi
kalne liste ter podpisanih in 
predvidenih samoupravnih spo
r azumov, tako da predstavlja za
okroženo celoto aktivnosti in de
lovanja temeljnih organizacij v 
letošnjem letu. 

Osnovno izhodišče načrta je v 
zastavljeni rasti produktivnosti 

1 
dela, zaostreni poslovni in delov

• ni disciplini na vseh ravneh, stal
.) nem varčevanju, kvaliteti proiz-

1 

vodnje in racionalnosti poslova
nja ob nenelmi podpori vseh de
lavcev. P ri tem pa poudarjamo, 
da bo dosedanji sistem informi
ranj a še dopolnjen z izkušnjami 
iz preteklega poslovanja in iz 
potreb delavcev (časopis, infor
macijski bilten, redni sestanki 
itd.). S tem bomo zagotovili sle
hernemu delavcu dejanski pre
gled nad celotnim procesom po· 
slovanja. V delovni or ganizaciji 
pa sprejemamo leto 1975 kot leto 
prizadevanja za kvaliteto proiz
vodnje, leto r acionalizacije po
slovanja in akcij za dvig produk
tivnosti na vseh ravneh. 

PROIZVODNJA 

BREST povečuje v letu 1975 
obseg proizvodnje za 18 odstot
kov, in sicer po enakih cenah, kot 
so dosežene v letu 1974. če upo
števam o, da bo število delo:vne 
sile povečano le za 2 odstotka, 
pomeni to realno rast produktiv:-
nosti za 16 odstotkov. Obseg pro
izvodnje je predviden na 480.579. 

, ' tisoč dinarjev. 
Načrt obsega proizvodnje je 

dejansko pripravljen in usklajen 
s kapacitetami proizvodnje, pro
dajnimi možnostmi in zahteva
mi, realizacijo izvoza ter s ko· 
operacijskimi odnosi z zunanji
mi partnerji in m ed temeljnimi 
organizacijami. Prav gotovo je 
osnova za doseganja načrta pro
izvodnje redna dobava potrebnih 
surovin in repromaterialov ter 

učinkovit sistem lansiranja pro
izvodnih programov v skladu s 
kapacitetami in tržnimi zahteva
mi. 

Predvideni obseg proizvodnje je 
pogojen tudi z dodatnimi inve
sticijskimi vlaganji, Ici so se-
stavni del tega načrta in so na
menjena predvsem v moderniza
cijo strojnih kapacitet. Značilna 
za obseg proizvodnje je prav go
tovo hitrejša rast proizvodnje fi
nalnih in dopolnilnih proizvodov, 
medtem ko delež primarne pro· 
izvodnje kaže tendenco upada
nja. To je povsem razumljivo, 
ker so sedanje kapacitete pri
marne proizvodnje zastarele in 
se bodo z aktiviranjem investi
cij, končanih v letu 1975, deleži 
primarnih izdelkov povečali v 
srednjeročnem programu razvo
ja v letih 1976--1980. 

Izpolnitev zastavljenih plan
skih ciljev je ozko povezana z 
uresničitvijo kooperacijskih od
no-sov pri proizvodnji kuhinj in 
s kontinuirano dobavo surovin 
med temeljnimi organizacijami. 
V proizvodnem programu za le
to 1975 se pojavljajo novi izdel
ki pr edvsem za izvoz, poteg te
ga pa se širi poskusna proizvod
nja izdelkov iz poliuretana kot 
dopolnilnega programa proizvod
nje. V letu 1975 se bo v naši de
lovni organizaciji zaposlilo 15 de
lavcev z visoko in višjo izobraz
bo, kljub temu pa bo področju 
kadrovske in štipendijske poli
tike še naprej po-svečena ust•rez
na pozo-rnost. 

PRODAJA 

Celotna prodaja BRESTA je 
za leto 1975 planirana na 467.102 
tisoč dinarjev, od tega pa bo v 
izvoz plasiranih 87.400.000 dinar
jev. Izvoz, izražen v valuti, bo 
torej znašal 5,101.000 dolarjev. 

Celotna prodaja BRESTA in po 
temeljnih organizacijah združe
nega dela temelji na ocenah trž. 
nih zmogljivosti domačega in zu. 
nanjega tržišča ter želja in po
treb po plasmaju naših izdelkov. 
Prav gotovo recesijska gibanja v 
svetu vplivajo in bodo vplivala 
na nekoliko slabšo možnost iz
voza. Poleg tega pa je treba ra
čunati z močno konkurenco do
ma in na zunanjih tržiščih. 

Zato je nujno potrebno angaži
rati vse sile za doseganje čim
večje prodaje, za kar je potreb
no poleg lastnih kadrov vključiti 
tudi službe SOZD Slovenijales. 
Da bi dosegli postavljene cilje, se 

je treba lotiti reorganizacije pro
dajne službe, poti in distribuci
je in temu ustrezno prilagoditi 
organiziranost. Prodaja bo od
vis·na od ustreznosti lansirnih 
programov, kvalitete servisne 
službe, zlasti pa kvalitete proiz
vodnje. 

Leto 1974 je bilo ugodno, kljub 
temu pa v letu 1975 povečujemo 
obseg prodaje za 16 odstotkov, 
obseg izvoza v valuti za 18 od
stotkov, domači trg pa za 13 od
stotkov. 

Kalkulaoija in strategija poli
tike plasmaja v letu 1975 bo od
visna od tržne situacije in se bo
mo glede na interese in potrebe 
temu ustrezno prilagodili. Odtod 
so v načrtu popravljene kalkula
cijske stopnje. Poleg tega pa mo
ramo sproti analizirati pokritje 
stroškov in sleherno odstopanje 
stroškov v primeri z načrtom, 
kar je osnova za poslovne odlo
čitve. 

V načrtu proizvodnje in s tem 
prodaje se pojavlja nekaj novih 
izdelkov (stoli, sedežne garnitu
re, stilne kredence), kar bo po
pestrilo prodajni asortiment. Tu
di področju poliuretana je treba 
posvetiti več pozornosti, saj je 
ta proizvodni asortiment dopol
nilni in omogoča obvladovanje 
tržnih in recesijsldh situacij. 

Omeniti moramo, da bo pro
daja pohištva odvisna tudi od 
zagotovitve ustrezne mase po
trošniških posojil, ker se proda
ja pohištva na domačem trgu z 
okrog 75 odstotki odvija na os
novi potrošniških kreditov. 

IZVOZ IN UVOZ 

Zastavljene cilje družbene in 
gospodarske resolucije na pod
ročju izvoza bomo v naši orga
nizaciji združenega dela v celoti 
izvajali. Tako povečujemo izvoz 
za 18 odstotkov, kljub veliki ne
jasnosti na svetovnem trgu po
hištva. Zlasti je močan izpad ce
lotnega izvoza jugoslovanske les
ne industrije na ameriško trži
šče. Tako se je ustavil plasma 
kolonialnega pohištv-a na tem 
tržišču. Stalno iskanje možnosti 
plasmaja v izvoz je rodilo sa
dove, saj sodimo, da minula po
litika vezanja izvoza le na enega 
kupca ni ustrezna (kar je praksa 
tudi dokazala). 

Veliko pozornosti posvečamo 
vzhodnim tržiščem, ki ugodno 
sprejemajo naše izdelke. Težave 
so predvsem zaradi delovanja in
flacije, ki nam povzroča slabšo 
konkurenčnost. 

Prav gotovo, da se z zastavlje
nimi planskirni cilje ne bomo za
dovoljili, temveč bomo sproti 
iskali možnosti za dodatni izvoz. 

že pri izdelavi izhodišč načrta 
smo v celoti upoštevali načelo 
družbeno ekonomske politike na 
področju uvoza, tako da smo 

OSEBNI DOHODKI 

Načrt dohodka in izdvajanja iz 
dohodka temelji na sprejetih 
sporazwnih in dogovorih (tudi 
tistih, ki so v javni razpravi), ta
ko da imamo jasen pregled po
treb samoupravnih interesnih 
skupnosti. Osebni dohodki delav
cev bodo v letu 1975 naraščali 
v skladu z rastjo produktivnosti 
in rezultatov gospodarejnja. Ta
ko so v načrtu izračrmani po
prečni osebni dohodki po temelj
nih organizacijah: 

TOZD Popr. OD v dJin 
TP CERKNICA 2526 
T.P MARTINJAK 2220 
TLI STARI TRG 2361 
TP STARI TRG 2402 
TIP CERKNICA 2819 
SKUPNE DEJAVNOSTI 3700 
POPRECNO PODJETJE 2640 

Zastavljeni planski cilji zahte
vajo moblliziranje vseh dejavni
kov in racionalno poslovanje. 
Prav 'tako bo v letu 1975 potreb
no še bolj poglobljeno uresniče
vati ustavna načela v okviru Bre
sta, zlasti pa na ravni sestavlje
ne organizacije Slovenijales. 
Pričakujemo, da bo javna raz

prava predlagala še vrsto ukre
pov in spodbud za uresničitev 
zastavljenih ciljev. Rezultati po
slovanja pa bodo odvisni od pri· 
zadevanj slehernega delavca za 
dvig produktivnosti in racional
no gospodarjenje, ki je izhodišče 
in osnova prihodnjega gospodar-
jenja. B. Mišič 

IZ VSEBINE: 

PREGLED SPLOSNE IN SKUP
NE PORABE - SALON POHI
STVA V PARIZU - NOVOSTI 
IZ DELOVNIH RAZMERIJ -
NASA DRUžBENA PREHRANA 

· Nova naložba se bo kmalu obrestovala 
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Pregled splošne in skupne porabe 
Prispevki za financiranje dejav

nosti samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe
nih dejavnosti v letu 1974 in dav
ki za financiranje splošne pora
be se plačujejo iz zakonsko dolo
čenih virov financiranja družbe
no političnih skupnosti in samo
upravnih interesnih skupnosti. 
Prispevne stopnje so se obliko
vale dogovorno s samoupravni
mi sporazumi in zakoni. K temu 
je v pretežni meri prispevalo 
sprejetje nove ustave in s tem 
osnovanje novih temeljev za fi· 
nanciranje družbenih dejavnosti. 

V letu 1973 je temeljllo zago
tavljanje sredstev za financira
nje splošne <in skupne porabe 
pretežno na sistemu prispevkov 
iz bruto osebnih dohodkov, med-

tem ko se po novem iz bruto 
osebnih dohodkov ne pokrivajo 
vse obve:mosti, temveč tudi iz 
dohodka. 

Bruto osebni dohodki nam slu
žijo le kot osnova za izračun. 
V primerjalnem pregledu je raz
vidno, da so se nekateri prispev
ki v letu 1974 plačevali iz do
hodka kot zakonska obveznost in 
ne več iz bruto osebnih dohod
kov delavcev. Dodatno pa so uve
deni novi prispevki v bruto oseb
nih dohodkih, in sicer za financi
ranje temeljne kulturne skupno
sti, republiške kulturne skupno
sti in telesno kultume skupnosti. 
Pri obveznostih iz dohodka so v 
letu 1974 v primerjavi s prejš· 
njim obdobjem na novo uvede
ni prispevki za financiranje raz-

iskovalne skupnosti in invalid
skega ter pokojninskega zavaro· 
vanja za tekočo revalorizacijo 
pokojnin. 

V tabelaričnem prikazu pri· 
spevkov in davkov ni zajet še 
davek na dohodek TOZD (S 0/o), 
niti obveznosti za združevanje 
sredstev za financiranje potreb 
krajevnih skupnosti, narodne ob
rambe, cestnega sklada in soli· 
darnostnega štipendiranja. 

V nadaljevanju je primerjalni 
pregled spremembe prispevkov 
za financiranje samoupravnih in· 
teresnih skupnosti ter družbeno 
političnih skupnosti iz osebnih 
dohodkov in glede na osebne do· 
hodke, ki smo jih bili dolžni. pla· 
čevati ob vsakem dvigu sredstev 
za osebne dohodke. 

T. Zigmund 

PRIMERJALNI PREGLED PRISPEVKOV IN DAVKOV ZA LETO 1973 IN 1974 
v 000 din 

Vl 
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PrJspevek Prispevna 
stopnja 

l. Iz osebnih dohodkov 
Qlbčinslki davek j2 OD .iz delov
nega razmerja 
da'Vek ·iz OD po posebni re
publiški stopnjli 
repUJblišad plli.spevek za dzobra
ževanje 
občinski pr.i&pevek za .izobraže
vanje 
prispevek za neposredno otro· 
ško varstvo 
prispevek za otroški dodatek 
prispevek za zdrav. zavarovanje 
os.novni prisp. za ·inva~I.-pokoj
ninsko za'Va~ovanje 
prispevek za jnv.-pokojninsko 
\Zava.rovanje za. nesreče pr-i delu 
prispeveJk za zapos·lCYVanje 

1,54 °/o 
21,23 °/o 
29,49 °/o 

3,44 °/o 

3,20 °/o 

0,45 °/o 
2,98 °/o 
7,3fJ Ofo 

14,70°/o 

1,50 °/o 
0,20% 

Znesek 

921 

220 

2.056 

1.912 

262 
1.348 
4.410 

7.814 

2 
117 

SKUPAJ I. din 19.062 

II. Iz dohodka (zakonske obveznosti) 
prJspevek za obnovo Bos. kra-
jine (1 °/o od neto OD) 409 
prisp. za staanovanjsko gradnjo 6 °/o 3.684 
dodatni prispevek za inva-lid-
sko-pakojr.t:insko za·varovanje 0,30 Ofo 174 
prisp. za zdrav. zav. za nesreče 
pili del:u 1,21 °/o 722 
posebn~ pri~. za zdrav. zav. za 
kritje primalllj.lcljaja 0,17 Ofo 92 

SKUPAJ II. din 5.081 
VSEGA (I + II) di:n 24.143 

Novo v naši proizvodnji - program MOJCA 

Prlispevek Prispevna 
stopnja Znesek .El 

občinski davek iz OD iz 
delovnega ra-zmerja 
da'Vek iz OD po posebni 
republiški stopnji 

prlispevek za .financ. te
meldne !iwbr. sk. 
p Pisp. za financ. temeljne 
smpnosti otroš. va11Stva 
prisp. 2a fin. rep. skup. 
otrO'škega varstva 
(XI+ XIIn4 je 2,55 G/o) 
prispevek za zdrav. zavar. 
osnovni prisp. za inva·l. 
pokojninsko zavarovanje 
prisp. za inv.•pok. zav. za 
nesreče pri .delu, u:po·koj. 

prisp. za fin. tem. k ul-
turne skupnosti 
prisp. za fin. rep. ku!-
tur-ne skupnosti 
pilisp. za fin. tel.-kulturne 
skupnosti 

;>dsp . . za ob n. Bos.·kraj ine 
(.i. Gfo od neto OD) 
pr~sp. za stan. gradnDO 
dodatrui prisp. za invalid-
sko-pokoj. zavarovanje 
prisp. za Z!dra·v. zav . za 
nesreče pri delu 
posebni prisp. za zdrav. 

0,20 °/o 
18,33 Gfo 
24,19 G/o 

5,79 ~lo 

0,22 °/o 

2,26 °/o 

8,27 G/o 

11,48 <Jfn 

1,50 °/n 

0,31 °/o 

0,18 Ofo 

0,41 °/o 

din 

6% 

0,80 °/o 

1,48 Dfo 

0,52 °/o za'V.zaknitje p nima.njkljaja 
pris·p. za zaJposlovanje 0,20 Ofo 
prilsp. za fiin.. rep. izO'b. skup. 8,14 Ofo 
pris-p. zaraziskov. -s'lrupnost 1,80 Ofu 
prisp. za tekočo valoriza-
cijo pokojnin 1,35 Gfo 

161 

372 

4.688 

177 

1.812 

6.631 

8.985 

262 

146 

338 

23.573 

571 
4.877 

627 

1.191 

356 
157 

1.606 
355 

1.354 

din 11.094 
dJn 34.6f'l 

17 

169 

245 

68 

134 

150 

115 

50 

124 

140 
132 

360 

165 

387 

218 
145 

BRESTOV OBZORNIK 

Delavke v Tovarni pohištva Cerknica 

DELOVNI NAČRT REPUBLIŠKEGA ODBORA 
SINDIKATA DELAVCEV LESNE INDUSTRIJE IN 
GOZDARSTVA 

Izhaojajoč iz s klepov osmega kongresa Zveze sindikatov Slove
nije, programa na ustanovitveni repub li-ški sin<lik.a:Jnj konferenci de
lavcev ·lesne industrije in gozdarstva Slovenije, iz neuresničenih n a
log ~erat;ivnega del~vnega prog:ra.~a repub1iške ·konference, upo
števaJe na],pomembneJŠe naloge ·smilikatov v letu 1975, je republiški 
odlbor ·~ndikata_ de~~vcev_ Jesne. industrije ~n goodarstva Slovenije 
na SVOJI 4. redm ·SeJl 10. JanuarJa 1975 ·Sp reJel naslednJi načrt dela 
za leto 1975: 

I. Uveljavljanje samoupravnega organiziranja delavcev v TOZD 
in druge organizacije združenega dela 
l. Samoupravno organiziranje delavcev .v TOZD .in delovne or

ganizacije 
2. Sarrnoupravno or.g-an1tiranje delavcev v sestavljene organi

zacije roruženega dela, poslovne slrupnosti .in podobno 
3. Nadaljnje organ.i.ziranje in razvoj samoupraWle delavske 

kontrole 
Il. Produktivnost dela in pogoji za ustvarjanje dohodka 

III. Dograjevanje sistema samoupravnega sporazumevanja o do
dohodku in njegovi delitvi 

IV. Srednjeročno in dolgoročno načrtovanje razvoja TOZD, OZD, 
SOZD in panog gozdarstva in lesno predelovalne industrije 

V. Obravnavanje življenjskih in delovnih pogojev 
VI. Delovanje samoupravnih interesnih skupnosti v gozdarstvu in 

lesno predelovalni industriji 
VII. Organiziranost sindikata in kadrovske politike 
VIII. Sportna rekreacija in organizacija delavskih športnih iger 
IX. Mednarodni in medrepubliški odnosi 

PRED SPREMEMBAMI SPORAZUMA 
SOZD SLOVENIJA LES 

I.z stmkov.nih sluQ:b Slovenij1rlesa ·i.z Ljublj ane smo dobili osnu
tek .sprememb :in dopolnitev samouprasvnega sporazuma o združeva
nju v sestavljeno organizacijo združenega dela Sloverujales - proiz
vodnja .in tilgovina, loaterega podpisni-k je tudi naša delovna orga:ni
.zacija. 

Glavne spremembe zadevajo sestavo in način obl-ikovanja dose
danjega pos•lovodnega organa, njegove .pri.stojnosti .in predvsem ·tudi 
oblikovanje nove samoup ravne .delovne s'lrupnosti skupnih .zadev 
SOZD Slovenija-les. Ta delovna s!Qupnost se ·ustanavlja zaradi cenej
šega .in bolj strokovnega oprarvijanja tisti!h skupnih zadev, -ki so 
z omenjenim sporazumom določene ·kot skupne za-deve vseh delovnih 
organizacij - članic s esta:vljene organizadje. 

Po predlogu, ki je obli:kovan v osnutku, naj bi delovno skupnost 
Skupnih zadev .sestav}jalo 6 sektorjev, in sicer: 
- sektor za razvoj 
- sektor za tPŽrrištvo in t rine raZliska~ve 
- sektor zunanjih preds1:avndštev in zunanjih podjetij 
- finančni sektor 
- sektor kadrovsko~socialnega razvoj a ter 
- sektor or-ganizacije poslovanja in i'lllfoDmadjskih sistemov. 

V naši delovni organizaciji so nekatere temeljne organimaije, pa 
tudi posame\Znilkri. po prvem temelj.itejšem pregledu posla:nega bese
dila posredovale že dokajšnje števitlo tehtnrh priporn'b. Ustrezna stro
kovna sluiba jih te dni ureja in jrlh bo posredovala pristojnemu or
ganu v okviru ses tavljene organiz1rcije . Z novim besedilom sprememb 
sporazuma se borno znova srečali pred sprejemanjem le-tega na zbo-
rih delavcev. Z. Zabukovec 

Program Mojea 
Februarja borno iW.delaU prvo 

seni'jo ,programa sedežne garni· 
ture MOJCA, •ki predstav-lja no· 
vost na našem trgu. Sestavljajo 
jo osnovni elementi, ki ·so lahko 
samootojni ali 'Pa jih :poljubno 
zdru~ujerno v večje sedežne gar
niture. Enosed (fote lj) z ročrumi 
opirali ali brez ročnih opirai se 
lahko sestavJ. v klasičen d'Vosed, 
trosed li:td. Preldopni enosed z 
ležiščem lahko preprosto spre
menimo ·V posteljo s preda:lorn za 
posteljnino s pomočjo posebnili 
kovinskih škarij . Dva prelclopna 
enoseda .trvodta ob-ičajen -ka'Vč, za 
ležišče iahko .j.zV\lečemo Qlba (do
bimo zakonsko posteljo) a.U ·pa 
samo enega. K programu sodita 

še tab11.1ret (nožni počivalnik) .in 
kot:na ·mi.zica, :ki ju p.rav tako 
lahko vključimo v sestav 'Sedež
nih e lementov. Z enakimi e le· 
rnent:i lahko torej različno obli· 
kujemo stanovanjski prostor. 

Izdelava ogrodja in tapeciranje 
izde~llka sta zahtevna, vendar bo 
garmrura lično in ·k!včrlitetno izde
lana. 

Garrritura Mojca -je p.nimerna 
za na·še tržišče (udobno ležlilče), 
pa ·so ocene in predvidevanja za 
prodajo ugodna. V teku je tudi 
ustr~a reklamna alkcija. 

Verjetno borno mora:li še po
večati i~bim taJpetnd1škega hlaga, 
da bo i-udelek ustrezal vsakemu 
ambien'llU .in okuS'Il. M. Ger ša-k 
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Mednarodni sejem pohištva v Parizu je bil letos odprt od 16. do 
21. januarja. Sejem pohištva evropskega pomena je enkrat letno, 
izmenoma v Parizu in v KOlnu. čeprav imata prireditvi v obeh 
mestih enak značaj , se med seboj precej razlikujeta. Zato se ni 
mogoče izogniti primerjavi med sejmoma v teh dveh mestih. 

Sejem v Kolnu je bolj evrop
sko usmerjen, medtem kn je pa
riški sejem, sodeč ·PO raz·stav
~jenem lJ{lh~štvu, prikrojen fran
coskemu okusu. Kolnslci sejem 
p1 i·ka1e napredna prizadevanja v 
pohi'štveni industriJi aU vsaj stop
njo, do katere je prišlo prj so
dobn em obnwnavanju opremlja
nja prostorov, medtem ko pari
ški o buja spomine na preteklost. 
ali šc bolje, želje poprečnega 
Francoza po opremi v stilu me
ščanskega stanovanja. Kolnski 
sejem prikazuje modernejše po
hiš.tvo, zasnovano tako, da <Sle
di sodobni tchnolo!9iji v industri
ji, novim materialom, zahtevam 

po funkcionalnosti in oblikova
nju, medtem ko je pariški .sejem 
ot:mjanje spominov, sejem sicer 
zelo kvalitetnega, s tem pa tudi 
dražjega pohištva, ki ga prodzva
jaj•o v mru1jših serijah. 

P'l.riški salon je bil tematsko 
razdeljen v dva dela : na del, kjer 
:.o raz·stavlj ali proiz·vaj alai kuhinj, 
in na del z razstavljalci opreme 
:č:1. o-stale prostore. V tem dru
gem delu pa so proizvajalci iz 
Francije razstavljahl ločeno oo 
ostalih. 

Pri razstavljenih modelih ku
hinj je bi-la edina ·skupna zna
čilnost enotna delovna •p1o-šča z 
vgrajenimi kuhaln.i.mi ploščami 

Ekonomska propaganda 
letos 

Ob sestavLjanju ;pl.a.na ekonom
ske propagande za letošnje leto 
se je vlekla čez plan debela X1de
ča ntt: izredno visoke -cene .medi
jev. Ob .vseh letošnjjh cenii.kih ni 
bTlo .moč ID.ajtti niti enega, lci ne 
bi 'bii<l ts.prmnenil (Z'V1iša1) cen. Ce
ne 'SO ~restnično .astronoiiiiSke, ne
upra•v.jčeno 'VIisoke, čepttav .gra
f.ična industnija ;:z;ago.ta:vJja povi
šanje -oen s povečanimi stroš:ki 
za :pajpir, bar-ve, usluge. 

Le nekaj rprimer.ov: 
»Stop« - enostranski 

barvnd. oglas 19.000,00 
»Avto« - enostransJ<i 

barvrui oglas 
>>ltd« - enostiran-S!ki 

21.000,00 

banvJii oglas 25.000,00 

propagande ;pri nas še n e pre
več v ·povoj<ih (lk:atalogna ·proda
ja, direktna .prodaja prek potni
k•)V in .podobno). Edino, čeprav 
tor no upanje je ·v združenem na
s.to.pu naa-očnikov prot-i rned.ijenu. 
Toda boj!i.rn se, da bi bil .to don
kihots•kJ boj rz. mlini na veter. 

Vdam -se moo:-arrno torej v uso
do, leto rz,a letom zviševati pl,ane 
za cnkonoms:k.o l)ropagando in 
•·satko leto ,vda!D:o '))r.J.čakovat:i, da 
bo 'poclra;žitev rv odstotkih manj
ša lkot leto .poprej, kaj-ti .Jcnt re
čeno : brez .propagande ni :pro-
daje! B. Lavr;ič 

e tece· 

in pomivalnimi koriti. Materiali, 
ki jih uporabljajo za izdelavo, so 
zelo ra:z;lični, p,rav tako tudi ob
likovne zasnove. Druga značil
nost v tem delu salona bi bila 
morda še ta, da je bilo razstav
ljenih veliko krajših sestavov, ki 
se prodajajo kot en kos kuhinj
ske opreme ·in joih poznamo pod 
imenom kredence. 

Francoski del -razstave z opre
mo za bivalne prostore se je po
našal predv-sem z zelo visoko kva
ti·teto pohištva. Značilnost tega 
pohištva je, da posnema stare 
stile, ·predvsem pri opremi za 
dnevne s·obe, sprejemnice in je
dilnice. 

Del sejma, v katerem so raz
stavljaLi ·proizvajalci osta·lih d r 
žav, se skoraj ·ni razlikoval od 
francoskega dela. Proizvajalci s·o 
se približali okusu francoskega 
kupca in raz:stavlj a;li tisti del svo
je ·proizvodnj e, s katedm so upa
li uspeti na francoskem trgu. 
Zvesti sam~ sebii. so ostali le ne
kateri, in sicer predvsem Skan
dinavci s svojimi k:valitemo, ob
lika:vno m funkcionalno dovrše
nimi sedežnimi garniliturami, sto
li in mizami ter Italijani z eks
kluzivnimi opremami spalnic. 

JugosJ.ovans·ki ·del sejma je bH 
z nekaj dzjemami, soHden, kljub 
temu da proizvajalc-i .trenutno ni
majo skoraj nobenega izdelka, 
ki ·bi ga bi!lo moč primerjati z jz
delki, ki jih trenutno zah teva 
franco·s~i okus. 

Brest j e !ll.a 50 kva.dratnih me
trih razstavljal tri ambiente: je
dilnico 8100, jediloiJii.co Snežnik 
in dnevno sobo, opremljeno z 
elementi Kanina, in sedež-no gar-
nituro Planica. K. Potočnik 

p 
»Na.š dom« - .enOS!l:ranski 

barvni oglas 19.500,00 
PRVA STROJNA OPREMA ZA TOVARNO IVERNIH PLOšč 
žE PRIHAJA 

»Pr.a.kti•čna žena<< 27.000,00 
»Duga« 17.000,00 
»Nede1j•ski dneVInik« 35.000,00 
>>VUS« 35.000,00 

In tako dalje . . . Cene veselo 
po,plesujejo v vti.šillli rdlveh starih 
milijonov 'tudi pri marujših ča
so.pisnih hlša:h. časopisi .so Ito
rej resno .zagrabj·IJi za virmn za
sl!u.ika v obliki og1a~sov, zato .tudi 
televti2)ija ni držala rok križem. 
Za razliko od ČaJSopi·snih rpodjetij 
pa :pochražitve niso ISkušaJ.i nitri. 
kakor1k:O'li op.ra·v.ičiti. 

No, pa ·šc lkr.atcik izvleček ·iz 
ceni,ka RTV: 

Ljub-ljana: 
30 •Sek. po TV ·dnevniku 4.200,00 
din; ».Sodobna oprema .prosto
rov« 60 sek. 15.000,00 din. 

Beogrr-ad: 
30 .sek. po TV dnevniku 6.000,00 
din; reportaž;a 'PO TV dnevniku 
60 .selk. 6.500,00 din. 

Na'Števanje cen dmgih televi
:z..ij,skih .cerlltJrov hi bilo brez po
mena, .saj .se !kar ikosa:jo, kdo ho 
dražji. 

Pod01bno stanje je ·tudi pri ce
nah .pros.tara n.a •sejiffia·ščrl.h , ti7Jde
lova'ldh drobnih ):XI"'pagandnih 
i,zdelik:Ov, 'S'Vetlobnih reklam in 
drugod. 

Kaj torej 'stodti? 
Ob z.višan·ih ,~>trruš/k,ih 1za elk:o

nO'IDsko pro.pa~ando .smo tore j 
sooč.eni z zvli.š.animi stroški za 
naJStope na. medijih. Brez dolo
čenih medijev (televizija, časopi
si) s i ne moremo predstavljati 
pO<Sameznih ID.a.Š·ih a'kcij. To ·pri 
med•ij1i1h dohro vedo, ~to 'lahko 
,popo.hnoma .bre:z skrbi do absur
da zvišUJjejo cene. Konjunktura 
jim pač cvete, -saj mora ct:Jsto 
padj·etje, iki dob:ro !Prodaja, 
sk.nbeti rz.a jutrišnj-i dan s ~p~ro
.paga.ndo, pa tudi za ;podjetje, ki 
je v depresijli, je osnov.na naloga, 
prodati lbla.go ri.z skladišč s po
močjo agresivne .in druge eko
nomSke propagande. 

V skladu s pogodbenimi obvez
nostmi dobaviteljev uvozne opr e
me za novo tovarno ivernih plošč 
prve pošiljke opreme že priha
jajo na železniško postajo Rakek. 
Od dobavitelja glavne opreme 
za proizvodnjo ivernih plošč, fir
me BISON, smo dobili dva ive-

rača za proizvodnjo iverja, del 
sušilnika za sušenje iverja, mlin 
kladivar, bočni viličar, čelni vili
čar t er del mehanskih transpor
terjev. Prispela je tudi celotna 
pogodbena oprema od firme Teu
toburger za razrez ivernih plošč 
v ustrezne fonnate. Firma VOL
VO iz švedske pa nam je do
bavila t ri čelne diesel »Viličarje«. 
Vsa oprema, ki mora biti dobav
ljena v januarju in febntarju, 
bo pripeljana s 25 do 30 vagoni. 
To bo predstavl jalo tudi prvi del 
dobav od firme BISON. Drugi 
del pa je predviden v maju in 
juniju. 

drugih podjetij. Glede na vse to 
lahko upamo, da bo enako tudi 
z vsemi ostalimi pošiljkami, ki 
bodo še prispele. 
Večina opreme bo začasno 

uskladiščena v pokrite hale nove 
iverke, občutljivejša oprema in 
stroji pa v novo skladišče goto
vih izdelkov. 

Na področju gradbenih del so 
trenutno vsi ukrepi usmerjeni v 
to, da se hale čimprej zapr ejo ter 
izdelajo potrebni temelji za stro
je. Po programu bi morali z 
montažo opreme pričeti v prvem 
kvartalu leta 1975. Vsekakor bo 
dela na pretek. Poleg čistih grad
benih del se vključujemo v nove 
objekte tudi. z vzporednimi deli, 
kot so instalacije in montaža do
mače in uvozne opreme. Skrat
ka, celotna naložba prehaja po· 
stopoma v finiš, katerega rezul· 
tat naj bi bile konec letošnjega 
leta izdelane prve iverne plošče. 

D.Mazilj 

Razstavljali smo v Parizu - KANIN 

Sindikalna ista 75 
Po večtedenski javnrl. :razpravi 

je republiš'ki sindikat Zveze sin
dikatov Slovenije sprej el 'Sindi
k alno listo za leto 1975. Sprejeta 
sindikalna li-sta ureja stali-šča, za 
katera je po mnenju sindi,katov 
potrebno do·seOi uslclajeno ureja
nje v samoupravnih sporazumih, 
internih a.:ktih 'temeljnih in dru
gih organizacij združenega dela 
ter v dru3benih doga:vorih. Iz li
ste povzemamo le .tista dolooi.la, 
kii naJbolj zanimajo našo delov
n o organizacijo. 

l. NajD!i.žji osebni dohodek :mo
ra zna<šati najmanj 60 °/o pop reč
nega mesečnega osebnega dohod
ka na zaposlenega v SR Slove
nij i v preteklem .koledarskem .Je
tu. 

2. · Najvišji osebni dohodek ni
ma absolutne zgornje meje za 
merljlivo delo·; določi se v samo
upra'Wl.ih -sporazumih. 

3. Osebni dohodek pripravni· 
kov 

a) s 'srednjo ·šO'lo največ 70 °/o 
poprečnega osebnega dohodka, 

b) z višjo šo1o največ 90 °/o .po
prečnega osebnega dohodka, 

c) z visoko šolo največ 105 °/o 
poprečnega osebnega dohod·ka na 
zaposlenega v SR Sloveniji v pre
teklem letu. 

4. Dnevnice in stroški prenoče
vanja znašajo za čas odsotnosti 
8 do 12 ur največ 90 din, za čas 
odsotnosti več kot 12 ur pa 140 
din; ·stroški prenočevanja n a pod
lagi računa največ do 160 din in 
prenočevanje brez računa največ 
do 70 din. Dnev:nice za -službena 
potovanja v tujino veljajo po za
konu in predpisih za upravne or
gane SR Slovenije. 

5. Kilometrina za ·prevoz z 
osebnim avromobilom na služ
beni poti znaša 1,50 din tZa pre
voženi ·kilometer. 

6. Povračilo stroškov za pre· 
voz na delo in z dela se ureja ·ta
ko, da mor a upravJčenec sam 
plačati najmanj 30 din; kjer ;ni 
možnosti za prevoz z javn.imi pre-

vozni·mi sredstv.i, se ·prizna naj
več 0,50 din .za ldlameter . 

7. Regres za prehrano med de
lom v primeru organizirane pre
hrane znaša največ do 200 ·din, v 
prime~u neorganri2Jirane prehra
ne pa največ do 100 din. Regres 
se ID.e more ·i:zplačati v gotov.ini. 

8. Nagrade učencem v gospo-
darstvu 

za prvi letnik najmanj 600 din, 
za drugi Ietn'i:k najmanj 700 din, 
za tretji letnik najmanj 850 din. 
9. Regres za letni dopust pri-

pada najmanj 900 ·dlin ri.n ID.a:j več 
1100 -din na za.poslenega. 

10. Nagrade ob delovnih jubi-
lejih 

za 10 let delovne dobe 2300 run, 
za 20 tlet deloyne dobe 3450 din, 
za 30 let delovne dobe 4600 din. 

S. Zidar 

!!Hišni stil" 
V zadnjem prispevku o eko

namsJci propagandi sem zapisal 
nekaj besed o stikih z javnostjo 
Gpublic relations) in o pospeše
vanju prodaje (sales promoti
ons). Tokra<t pa bi rad zapisal 
nekaj malega o total des1gnu. 
Besedo <total design bi m orda 
lahko še najustrezneje :prevedli 
s pojmom »hišni !Stil« al1 celo s 
starim pojmom »marka firme«. 
Vendar noben od teh pojmov 
ni na-tančen prevod (smiselno i!O. 
dobesedno) angleškega izraza to-
tal design. · 

Iz •tega poizkusa rv prevaja
nju izraza je že morda mogoče 
razbrati, kaJ je total desigm. >>Hiš
ni ·g,til<< pomeni predstavljanje 
podjetja naw:ven z neko značil
nostjo, Jci je tolikšna, da poslov
ni par.tnerJi ,aJi kupci takoj ve
do, os katerim podjetjem imajo 
opraviti. »Marka firme« je bolj 
konkretna, saj je to pravza~prav 
zaščitni znak podjetja, ~i pa je 
tako značilen, da ob znaku ni 
potreben nikakršen napis pod
Jetja. Takšen je na primer zaščit
ni zna:k firme Mercedes - Benz 
- tri:kotna zvezda, ali značilni 
W f.irme Volkswagen. Pri nas je 
zelo uveljavljen znak Iskre iz 
Kranja ali .Sasponie iz Osijeka. 

Total design pa je mnogo več 
od do 1sedaj povedanega. Morda 
je najbolje, da ga proučimo na 
osnovi našega podjetja. 

Brez medlijev torej ne gre, žal 
pa so chruge oblike ekonomsk e 

Za uvoz prvih pošiljk opreme 
so bile predčasno opravljene te
meljite priprave, da bi imeli kar 
najmanj težav in stroškov na po· 
ti od dobavitelja do mesta uskla
diščenja v Podskrajniku. če oce
njujemo opravljeno delo, potem 
smo lahko zadovoljni. To je vse· 
kakor rezultat prizadevanj vseh, 
ki so bili odgovorni za to delo. 
Kljub temu, da Brest nima ust
rezne mehanizacije za pretovor 
težjih delov od 5 ton, je poteka
lo r azkladanje brez zastojev. Ust
rezno mehanizacijo za pretovar
janje smo pravočasno dobili od Prispela je že prva oprema za novo tovarno 

Ko smo ·&p-rejemali novi zaščit
n i mak podjetja, je bil vsem v 
mislih najširši pomen tega do
godka. Sprejeti novi zaščitni znak 
namreč pomeni predvsem veli
kansko investioijo, ki je .vezana 
najprej na predstavitev novega 
znaka občinstvu, nato ]Pa na uva
janje znaka v podjetJu sammn. 
Zaščitni znak Bresta vsi dobro 
poznate. Ob ~Sprejemanju znaka 
so :bHe določene naslednje Tll!la
čilnosti: znak je rdeče barve, 
2l!lak je vedn<J .Ježeč, napi<S Brest 
je v be li barvi, .t·ip črk je hel
wetica, osnO'V'lla barva podlage 
za znak in napis je i"java. Ra-

Konec na 4. strani 
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o osti iz delovn·h 
Te dni dajejo komisije za samoupravne splošne akte po naših 

temeljnih organizacijah v javno razpravo osnutek novega besedila 
samoupravnih sporazumov, ki v skladu z novimi predpisi podrobneje 
urejajo medsebojna razmerja delavcev. Glavna določila sporazuma 
se nanašajo na dolžnosti in pravice delavcev v zvezi s pridobivanjem 
lastnosti delavca, z razporejanjem na delo, urejajo vprašanja de· 
lovnega časa in odsotnosti z dela ter uveljavljanje odgovornosti in 
pravic v okviru temeljne organizacije. Posebno poglavje je name
njeno tudi prenehanju lastnosti delavca. 

Ta samoupravni sporazum nakazuje tudi dolžnosti in pravice 
delavca v zve2!i z določanjem organizacije dela, pravice in obvez
nosti informiranja, pravice do osebnega dohodka, do izobraževanja, 
do varstva pri delu, do stanovanj in do sredstev za stanovanjsko 
izgradnjo in pojasnjuje, da so podrobneje urejene s posebnimi 
samoupravnimi splošnimi akti. 

PRIDOBITEV LASTNOSTI 
DELAVCA 

Ce '5.i želimo ustvarJti vsaj gro
bo sliko o novostih pri urejanju 
medtSebojnih razmer:ij, se mora
mo us.tav i.ti že kar pri prtidobi
vanju la:stnosti delavca. ·Poleg .te
ga, da sta se obja,·a in raz,pis gle
de na postopek precej poenotila, 
naj opozorimo še na naslednja 
dolooHa: 

- izbira med kandidati, ki so 
se prija'Viii na objavo ali razpis, 
se mora opraviti, če vsaj en ·kan
didat ilizpolnjuje .pogoje iz o b
jave oziroma razpisa, 

- •ko se ·i~brmemu kandidatu 
vroči s-klep o iwbiri, mu ·je treba 
istočasno vročiti tudi •Samo
upravni spora-zum o medseboj
nih razmerj-ih .ter drugi samo
upravni sporazumi, ki urejajo 
pravice in obveznosm delavcev v 
temeljni organizaciji, 

- k andidat pridobi la:stnost 
delavca tis·ti dan, ·ko pochpiše iz
javo, da soglaša z obvemostmi 
1n pravicami., ·ki so določene v 
wočenih samoupravnih sporazu
mih 

_: kandidat pri-dobi lastnost 
delavca v temeljni organizaciji .in 
je raz,porejen na delovna m esta 
v njej; le če je sklenjen med 
njegovo temeljno organizacijo .in 
drugi·rni temeljnimi ali delovni
mi organizacijami poseben ·spo
razum, se ob določenih primerili 
lahko razporeja ~udi !izven te
meljne organ.J.zacije, v ikater:i je 
pridobid lastnost delavca. 

NAJMANJ 18 DNI LETNEGA 
DOPUSTA 

V skladu s predpisi se bo na 
podlagll. novega spora!Zu.ma od
merjal .}etni dopust .tako, da ga 
ne ·bo imel noben delavec manj 
kot 18 delovnih dni. Posebna no
vost je v tem, da se d elavcu, ki 
ima na•jmanj 30 let pokojninske 
dobe in 55 •let starosti, oziroma 
delav.ki, ·ki ima najmanj 25 aet 
pokojninske dobe in 50 let sta
rosti, lahko odmeri letiJJi dopust 

"Hišni stil" 
Nadaljevanje s 3. s-trani 
zumljivo je, da vsega tega n i mo
goče :upoštevati za ·vsako ceno in 
ob IV'Saki !priložnosti. Važno je, 
da te tri barve dosledno UipOrab
ljamo •in kombiniramo med ljud
mi. 
~Prva UipOraba novega znaka je 

bila na dopis ih, .računih, naro
čilnicah, skra<tka, na vseh tisko
vinah v prometu navzven, pa tu
di ·v podjetju samem. Izdelane 
so bile nove p osetnice, značke, 
prqpagandne talble, novi .znak je 
bil uveden v !Propagandne fiLme, 
oglase v časopi•sih, telope, skrat
ka, povsod, kjer je :bil •kakoi1koli 
preds-tavljen Bres>t. Upam si udi
ti, d a je naš rzašč11llli zna:k že ota
ko znan ;v Sloveniji, da napis 
Brest ob zna:ku ne bi b-il več po
treben! Za ostali del države •to 
velja morda le za večja meSita 
~Beograd, Zagreb irt:d) . 

Vrz.poredno z uvajanjem :zaščit
nega ZiDaka SIID.O uvajal<i tudi po
jem ·»Brest •pohištvo«, žal pa se 
programi !Prehitro spremillljajo 
in ostajamo •tako na pol .poti . 

Kaj je .torej »total design«? 
To je posebnost podjetja nav

zven, njegova predstawtev jaMOo
sti. 

B. La'Vrič 

v trajanju več ·kot 30 delovnili 
dni. Sporazum rešuje to s po
sebno lestvico, vendar tako, da 
nihče v temeljni organizaciji n.i
ma več kot 36 delovnih dni -do
pusta. 

Naslednja raiZ'p.redeln:ica nau:n 
pok~e glavne kriterije za odme
ro letnega dopusta in največje 
šteVIiio dni, ki ga posameznik lah
ko dobi po posameznem krite
riju: 

- po kri-te rijih delovnega me
sta (AODM ali VZD), največ 12 
dni 

_..:._ po kriteriju delovne dobe 
največ 26 dni, 

- mlaru delavci do 18 let (za
radi mla:dosti), največ 7 dni, 

- po starosm in delovni dob.i. 
(glej zgoraj), največ 6 dni, 

- zaradi obveze nočnega dela, 
največ 1 dan, 

- mati al.i oče samohranilec, 
za vsakega otroka največ 2 ctm, 

- delavci invalidi g lede na 
stopnjo :invaLidnosti največ 2 dini. 

Po novem lahko ·delavec izralbi 
sv.oj letni dopus t tudrl. v ·dveh de
lih, pri čemer mora en del do
pusta trajati naJmanj 12 delov
nih dni. 

PORODNišKI DOPUST 
TUDI ZA OčETA 

Porodnaški dopust je še naprej 
105 delovnih dni. Glede nadalje
vanja ·tega dopusta pa je ;prišlo 
do spremembe, tako da delavka 
zdaj po las-tni presojd. lahko na
daljuje :porodniški dopust še na
daljnjih 141 dni aJO. .pa dela š1li.ri 
ure .dnevno do dvanajstega mese
ca ot·rokove s tarosti. Ta podaJ:j
šani porodniški dopust ima 'lah
ko na:mesto matere oče otroka, 
če otroka neguje 'in če sta se ro
ditelja tako sporazumela. 

NOVI UKREPI ZOPER 
KRšiLCE 

Ker smo o teh u]Qrepili že .pi
salli "' eni izmed prejšnjih številk 
Brestovega obz.ormka, Sli danes 
osvežimo spomin le s tem, da jih 
ponovno naštejemo: 

- opomin, 
- javni opomin, 
- začasna (do enega leta) raz-

poreditev delavca na drugo d e
lovno mesto, 

- odstavitev z vodilnega de
lovnega mesta , 

- prenehanje lastnosti delav
ca, 'ki j e ·lahko t udi pogojna. 

Novi zastanrlni rok za uvedbo 
postop'ka zoper kršilce je ilz še
s tih mesecev podaljšan n a eno 
leto. 

ZAPOSLITEV - TEMELJ 
SOCIALNE VARNOSTI
TRDNEJšA 

Zasledujoč ustavno določeno 
prawco do dela delavcu po no
v·em n e ·more prenehati lastnost 
delavca v ~di'll'Ženem delu, če je 
irz .tehnoloških alti ekonomskih 
razlogov prenehala potreba po 
njegovem delu v temeljni o rga
nizaciji. Prej smo taka preneha
nja delovnih razmerij poznali v 
zvezi z U!kinitvi:jo deloovnih m est. 

Kadar zdaj .pnide do takih pr-i
merov, .mora temeljna organiza
cija zagotoviti delavcu drugode
•lovno mesto v is ti ali drugi or
ganizacij<i. združenega dela alii or
ganih, ob pogojih .in na način, 
kot se je bila predhodno dogovo
nila z nj.imi s kladno z družbenim 
dogovorom ali ustrez·nim sa:mo
u.pravnim sporazumom. Delavcu 
seveda preneha lastnost dela·vca, 
če odkloni ponudeno mu drugo 

azmerij 
delovno mesto, ki .ustreza njego
vi delovni sposobnosti. 

V tej obvezi je skrha dofulost 
prizadevanja za ra!l.'širjeno repro
dukoijo in za odpiranje novih de
lovnili mest vseh tistih delav
cev, ki delajo s proizvodnimi 
sredstvi v družbenri. lastnini. 

VAROVANJE PRAVIC 

BRESTOV OBZORNIK 

Poleg drugih novih izrazov je 
zaJkon dosedanjo >~pritožbo« sp.re
meni·l v »Zahtevo za preirlrus od
lcoitve o delavčevi pratVJci«. Le-to 
lah ko vlož:ijo kandidati, ki meni
jo, da je kršen postopek v zvezi 
z objavo ali ra2)JJisom, v roku 8 
dni po prejetem s:klepu. Delavci, 
ki že imajo lastnost d elavca v te
meljni organizacij~, pa lahko za
htevajo preizkus odločitve o nji
hovih prav.icah v roku 15 dni po 
prejemu vscuke posamezne od
ločbe. 

Zbor delavcev v Tovarni pohištva Cerknica 

Po novem ne bodo smeH sode
lovati pri odločanju o pravicah 
in obveznostih delavcev tisti de
lavci, ki so .s prizadetim d elav
cem v ožjem s·orodstvu (zakonec, 
b ratje ,in sestre, potomoi in pred
niki v •ravni vrsH ter ipOsvojenci 
in posvoj:itelji), pa tudi ne de· 

v 

lavci, ki so z njim v kaJcšnem 
drugačnem razmerju, ki bi lah
ko povzročilo pri p r.irzadetem tie
Icwcu in prti drugih delavcih te
meljne organizacije dvom o ne
pristranosti njihove odločitve. 

Postopek za sprejem novega 
sporazuma je seveda tak kot za 
ostale sporazume, ki urejajo po
dročje neodtujljivih pravic de· 
lavcev temeljne organizacije. 
Prav zato, ker postane sporazum 

NASI LJU DJE 
Jakob Mule ·je ·star šestin

p etdeset ·let ·in je zapos'len na 
Br estu ·že devetindJVaj-set let. De
la kot bmsač v TLI Stari trg in 
ima v naŠli TOZD najdaljši de
lovni staž, torej je eden izmed 
veteranov Bresta. 

O ZJgodovini Bresta in o svoji 
preteklosti mi je Jakob kar na 
hitro poveda-l: 

>>Sem t1z kmečke družine; rodil 
sem ·se na Go rnjem Jezeru in 
tam sem tudi dela.J. doma na 
k.meni1i V mladli!h Jetih sem imel 
o d žitVljenja 1le veUko garanja in 
.pomalllj•kaalja. Ni bilo toliko vse
ga •kakor danes. Staro jugoSilo
vansko vojtSko sem šel :služit prav 
v vojni. Tako sem bil tudi v ujet
ni-štvu, in ·sicer v Nemčiji - .vse 
do osvoboditve. 

Ko sem ·po osvoborutvd :prišel 
domov, •sem 'bil nekaj časa pri 
narodni za.ščiti , ·potem pa sem 
4. decembra 1946 pričel z ·delom 
na Brestu. Tedaj .to še ni bil 
Brest . .Ne'kaj časa sm:o delali za 
obnovo, potem pa se je naše 
pod1etj e imenovalo LIP Cerkni-

ca. Dela-J sem kot tesar. Dela.Ji 
s-mo barake :za naše ljudi, roi so 
po vojrui ostali ·brez s trehe. Ta
k rat sem moral vse orodje no
siti od doma. Delali <Smo tudi po 
deset j,n dvanaj-st ur, p a .tudi ve
<liko udarniškega dela je bilo.« 

J a.kob mi je pokazal t udi udar
niško knjižico, •roi jo hrani !kot 
dragocen spomin na niste čase. 
'>Ce ·si hotel postati udarnik, to 
ni bilo kar tako lahko. Moral 
si presega:H normo, mora.J. si ime
ti veliko prostovoljnih ur. Delali 
smo neprekinjeno tudi ob sobo
tah in nedeljah. Potreba je bila 
•pač .taka.« 

13. avgusta 1950 •sem prišel· iz 
CePknice na Ma rof. Takrat smo 
gradili š1.11p0, kjer ·smo dJzdelovaJli 
lesno volno, pozneje pa še za~bo
jarno. Marof je bil še -najmanj 
deležen n1e,voja. Premaknilo se 
je komaj v zadnj.ih ne'kaj letih. 
V:seskoz:i smo p oleg žagarske in
dustrije delali še !Zaboje in la
drl<jski pod. Zadnje ča:se .imamo 
tudi s tolarno, za ka tero ·tudi b ru
sim rC2lhla. Ta stroj, ki stoj-im ob 

Sklad le zaživel 
PRVI SESTANEK ZBORA VLAGATELJEV ZA 
USMERJENO STANOVANJSKO IZGRADNJO 

22. januaTja je bil iprvi sesta
nek od delavskih svetov TOZD iz
voljenih predstavnikov za :zbor 
vlagateljev U•Sm erjene s tanovanj
ske gradnje. Zbor vlagatelljev 
se je ·kons tituiral, sprejel pravil
nik o del!itvi. sred stev sklada za 
usmerjeno stanovanjsko grad
njo, obravna val osnutek -natečaja 
- razpisa posojiJ in timenoval ko
misijo za razdelitev sredstev 
sklada. 

Ker se samoupravn a stanovanj. 
ska interesna skupnost še ni ob
likovala in ker je predvid eno, da 
se ·bo do konca leta 1975 zbralo 
v okviru občane S milijonov di
n axjev, pa da ta ·sredstva ne bi 
ostala ·še naprej mrtva, •je zbor 
·vlagate'ljev p.ničel z d elom. 

Potem, ko naj bi začasiJJi pra
v.i1niJk obravnavala še skupščina 
občine in občinski si.ndika<lni s·vet, 
bo natečaj lalrko obj avljen. P·ri
jave na natečaj za novogradnje 
- družbene 1n ~ndividualne, se 
bodo zbirale po OZD .i.n. TOZD, 
medtem ko naj bi za •sr edstva 
za popravilo družbenih s tanova nj 
lin sredstva za komunalno uredi
-tev zemljišč zaprosi'le t is te OZD, 
ki upravljaj o z druž.benimi s tano-

Var!]ji OIZi.rom a ·komunallno ure
jajo zemljišča za s tanovanjsko iz
gradnjo. 

Predlog natečaja .p.redvideva, 
naj bi globailno sredstva rlWCI.e
l!ili: 

- 2,000.000 din 2a nakup druž
b enih stanovanj, 

- 1,700.000 -din za !kreditiranje 
.Wdiv.idualne gra-dnje, 

- 500.000 din za poprav.itlo 
družbenih s tanovanj, 

- 800.000 din za komunalno 
urerutev zemljišč. 

Za drUŽJbena stanovanja je 
pred viden r azmeroma majhen 
dcl sreds tev. Zbor vlagateljev to 
svojo odločitev v predlogu nate
čaja utemeljuje s .tem, da v vsej 
občini trenutno ni :zastavljene ni
ti ene novogradnje družbelllih 
stanovanj, večina sredstev pa je 
že likvidnih. 
Računamo, d a bi s e sredstva 

sklada, pot~m ko bi !bil dokonč
no sprejet začasni pravHni1k, ob
javljen natečaj, zbrane prijave, 
opravljena razdelitev, lahko za
čela kori-st iti že konec m arca ozi
r oma najkas neje v ap rtilu letos. 

J . Otoniča·r 

veljaven šele, ko ga podpišeta dve 
tretjini vseh delavcev temeljne 
organizacije, bo že v samem za
četku njegovega nastajanja or
ganizirana aktivna javna obrav
nava in naj bi bil ta članek sa
mo spodbuda - uvod v to raz
pravo. Pri tem pa moramo po
udariti, da vse zapisano pomeni 
šele predloge nove ureditve med· 
sebojnih razmerij. 

Z. Zabukovec 

- ·-~ - --~ 
l . - - • "_.. . . _, -~ . 

"' . 

njem, je ta•ko sta:r, tk.ol.iJcor časa 
sem jaz na Marof.u. Oba naen
krat sva opri·šla .in .kaže, da si 
bova tudi oba na:enkra.t zashw.la 
pokoj.« 

Se to zapiši,« :me opominja Ja
kob, >>da bi morali za minulo de
lo dati več priznanja ·in stimula
cije. V mojih letih že pojemajo 
moči, vid in tako naprej . Pogoji 
dela pa včasih ni:so bili t alci .kot 
danes: topla mailica, zaščitna 
!Sredstva, proste sobote; pa ne
katerim mlajš im delavcem še to 
ni po godu. Jaz samo to rečem: 
da bi bilo le še drugo .ta!ko, kot 
je, pa- b.i :bi•! ·ka:r zadovoljen.« 

>>Se dolgo bi Jahko pripovedo
va-l,« ZaJ~ljučuje Ja~kob, »pa saj 
so že tud•i mnogi sta·rejši delavci 
povedali isto o zgodovini Bresta, 
ka tere ne more nihče spremeni-
ti.« M. šepec 

VOJAŠKE ŠOLE 
V AB IJO NA VPIS 

Zvezni sekretaPiat za ljudsko 
obrambo je ral)pisal natečaj za 
SIP'rejem novili učencev v voja
~ke gimnazide in v srednje vo
Jašk e šole v letu 1975, in sicer: 
srednje šole: 

Kopenska vojska: pehota, ze
meljska ar.tileri.ia, oklepne enote , 
protiletalska obramba in :i!n.že
Illirij a. 

Tehniška šola: <Strojna, telmo
~oška, elektrotehnična, prometna 
·m zveze . 

Letalsko-tehniška vojaška šola: 
strojna, e lektronsko tehniš·ka, 
e lektrotehniš•ka in telekomunika
cije. 

Mornariška šola: st rojna, elek
tronsko tehniška, elektrotehniška 
in jn tendantsko vojaŠ'ka šola. 

Solanje traj a š tiri le ta in je 
brezpla·čno. 

Rok za vpis v eno .i:mned na
štetih šol je 31. maj 1975. Kandi
dati lahko dobijo vsa podrobna 
pojasni·la na oddelku za narodno 
obrambo. 
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Naša družbena prehrana 
Brest v zadnjem času posveča mnogo pozornosti, pa tudi sred

stev družbenemu standardu zaposlenih, o čemer se lahko prepričamo 
tudi ob sprejemanju plana za leto 1975. Ena •izmed oblik družbenega 
standarda, ki morda najbolj neposredno zadeva interese delavcev, je 
organizacija družbene prehrane. 

Zato smo se ob naših razgovorih, ki jih bomo poskušali obdržati 
tudi v prihodnjih številkah našega glasila, tokrat zadržali ob vpra
šanjih organizirane prehrane v Brestovih delavskih restavracijah. 
Preberimo torej, kaj menijo o tem po naših temeljnih organizacijah 
združenega dela. 

TOVARNA POHIŠTVA 
CERKNICA 

V Tovarni .pohištva Cerknica 
smo se pogovarjali :z nekaterimi 
dela,vci o tem, ka:ko &o zadovolj
ni z mallico med polum~m odmo
rom. 

Malica je dobra in rarzno.l:ika, 
pa tudi dovol1 je je, so enodušno 
meni.li delavci. 

Težko je le to, da je treba ča
kati tudi do deset minut in tako 
ostane časa sa•mo za, •prehrano. 
Tudi s časom same malice niso 
najbolj zadovoljni. Prej, ko je 
bH odmOT od 9.30 do 10. ure, je 
bi,Jo bolje, tako pa sta odmor in 
malica pr~godaj . .Dosti je ta
kih, ki j.ih po delu ne čaka ko
silo na mizi. V drugem delu iz
menskega dela si naJvečkrat .kiu
pujejo sendv-iče, da lahko delajo 
do ·konca i'l!mene. 

-TOVARNA IVERNIH 
PLOšč CERKNICA 

l<.aJko -vam ·ka:j ·pri:ja nova pre
hrana v delavskJi resta'Vralcij:i: 

Janez Demšar: »K sedan1i pre
hrani nimam .posebnih pripomb. 
SkrMka, s hrano sem zadovoljen. 
Nimam kaj reči, dovolj je je in 
dovolj ·dobre, tako da nisem ni
koli lačen. Je .pa dmga st:var, ki 
me moti rin tudi ostale delavce. 
Vrata restavracije -se odpirajo 
02liroma so zaprta na minurto toč
no do delitve obrokov. Med tem 
časom se ~pred vrati Z)bere mno
žica negodujočih delavcev, po
tem pr-ide do prerivanja, tudi ši
pe pokajo. Pri nas imamo ·tudi 
neprekinjeno delo v aiZJIIleni, 'VČa
sih čakajo ·kamioni. Skratka, za
rad!i tega nepotrebnega čakanja 
pred zaprtimi vrati stoji in ča:ka 
tudi naJSe delo.« 

TOVARNA POHIŠTVA 
MARTINJAK 

V eli ko pišemo o različnih go
spodarskih vpra:šanj1h, težavah in 
podobnem. Zelo malo pa je po
svečenih besed standardu, .pred
vsem v n-aši družbeni prehrani. 

Odgovora posameznih delavcev 
na v.prašanja:, kako je :po novem 
s prehrano 'V delavski restavraci
ji TP Martinjak, bi v glavnem po
vedali naslednje: 

Hrana je v primerjav·i z Jeti 
nazaj neprrlmerno ·kvalitetnejša. 
Odkar se ra'VTiamo po jediln~ku, 
ki nam ga <tedensko določa zdrav
stvena služba, lahko zatrdimo, da 
se je hrnna močno wboljšala. Pri
trebiti moramo jzjavam posamez
nih delavcev, da sedanjih malic 
ni moč •prirnerj.at·i enolončnici, 
pač pa že poprečnemu kosillu. 

Mars<i'kdo od delavcev se 'Vpra
ša·, .zakad taka razlika med prejš
njo in sedanjo prehrano. Odgo
vor na to 'Vprašanje ·je dokaj .p-re
prost. Vsi vemo, da smo prej 
temu 'V'prašanju :posveča:li manj
šo ipOZOI1DOSt, po dru·gi strani pa 
smo gledali na to, da s e tud!i de
lavska restavracija krije i.z svo
jih lastnih ustvarjenih sredstev. 
Danes temu Vlprašanju posveča

. mo posebno d.ruilbeno s-krb, saj 
pripada vsakemu delavcu 100 din 
regresa za prehrano, v ta namen 
pa še dodatno prjspevajo sred
stva za svoje delavce .temeljne 
organizacije, deLno pa seveda pla
ča delavec sam. 

Jasen .podatek o bolj-ši hrani je 
tudi to, da se j e pred •leti hranilo 
v menzri. med delovnim ča:sOilD 
okrog 65 do 70 odstot>kov delav
cev. Danes pa •se hranrl.jo po ve-

čini vs-i, razen nekaj iq;jem rn 
sicer 'V glavnem delavci, ki si iz 
zdravstverrih razlogov zaradi ili
ete ne morejo tega privoščiti. 

TOVARNA LESNIH 
IZDELKOV ST ARI TRG 

V Tovarni lesnih izdelkov smo 
abonentom delavske restcwraci
je zas·t.aJv.iJi dve vpra-šanji: 

- Kako ocenj:Ujete topli ob
rok -g-lede ·na vsebino, kvaliteto 
in pos-treŽ!bo? 

- Ali kai pogr.ešate oziroma 
imate mogoce kakšen predlog, da 
bi se dalo še •kaj izboljšati? 

Nra 1.i dve vprašanji smo ·dobi·ld 
bolj aH manj -enotne odgovore 
večine abonentov in drva od njili 
posreduj emo. 

Vinko Strle, eden <i-zmed mlaj
&ih delavcev, zaposlen kot kon
trolor v stolarni, pravi: 

Topli obrok med osemumim 
delovrrim časom zelo cenim, ker 
je ta-ko okrepčHo v ·korJst oseb
nega počutja delaJVca na delov
nem mestu rin v korist podjetja 
glede s-torilnosti dela. Vsebina, 
·kalorična 'Vrednost i:n kvali·teta 
ma:l!ice je pr·i nas že od nekdaj 
dobra, zla&trl v zadnjem času pa 
še .glede !kalorične vrednosti ze
lo .pohvalna. 

Glede izbo~j·šanja prehrane ni
mam kaj p:r-dlag.ati . Ce bo taika 
naprej, -sm·o la.liko kar zadovolj
nrl. . 

Pri nas imamo še vedno teža
ve zaradi utesnjenosti prosto
rov, toda sedaj, ·kO smo z-gradili 
novo restavracij-o, bo v naj-kraj
šem času tudi to -vprašanje re
šeno. 

Marinka Glažar, delav·k.a v sto
-la-mi, ·pa je odgovol'ila: 

Prehnma: je zelo kvalitetna in 
us-trerzna. Pri nas se .tudi delawci, 
ki oprav.Jjajo težko delo, -lahko 
dovolj okrepčajo. 

Postre.žemo si pa kar sami, ker 
mi-slim, da je to rud:i najhitrejši 
način, da v polurnem času pri
demo vsi na vrsto. 

Glede p-rostorov smo do sedaj 
še nalj-več negodova~i. Ce si pri
šel na .malico pri zadnjih, se nisi 
imel kam usesti. Sedaj pa, ko 
gledamo novo mem:o, ~pa mislim, 
da bo tudrl 'V tem pogledu kmalu 
vse urejeno. 

SKUPNE DEJAVNOSTI 
O prehrani o:cioroma o topiem 

obrd.ku je na našo željo tokrat 
spregovurHo na!š.ih devet delav
cev jz Spedicije na R.akeku. Kaj 
so rekli.? »Ze vsa leta nazaj smo 
po ·ki·lometrih in ostalih dogaja
njih nekako oddaljellli od našega 
matičnega podjetja: Bresta. V.i v 
Cerknici imate -lepo ·in solidno 
resta'Vracijo, zadnje leto tud:i .ze
lo okus.ne in obilne tople o'bro
ke, ·Ici •so tudi .poceni Imate trudi 
dobre delovne :pogoje. Ra:tvno ta
ko je infurmi-ranost odlična. Pa 
poglejte nas! Naše delo je pač 
ta~ko, da •ga moramo opravljati 
ob 'Vsakem vremenu. Ze ·več let 
imamo skromno 'barako, v 'kateri 
s·i posu'šimo premočene dežne 
plašče. Včasrlh tudi kaj prigriz
nemo a,li se .pogrejemo. Sedaj, 
ko ste pam obnovili barako, da 
človek z veseljem stopi noter, 
si žel!i.mo, da nam. organi,zriTate 
še dostavo toplega obroka iz 
Cerknice. Sedaj se hranimo 'V re
stavraci~i Pr·i lovou. S hrano ni
kakor ni•smo zadovoljni. ln veste 
zakaj? Zato, ker za nas vedno 
zmanjka ka!j bo~jšega. V ampov in 
podobne hrane pa smo se že na
veličali. 

Upamo torej , da naša želja ie 
ni tako zahtevna. Samonabavite 
ustrezno ·posodo, mi pa si bomo 
sami organizirali vs<l!kodnevno 
dostavo hrane. 

Njihova želja res ni neuresnič
lji'Va. Na vsaJk način je treba nji
hovo željo, pa tudi željo delav
cev liz .prerezova:lnice iprena upo
števati in v najkrajšem času ure
dim, kar se ;.y ·tem pogledu nare
di-ti da. 

Pa prisluhnimo še mnenju o 
prehrani v Cerknici od tistih po
sam~n:ikov, ki so že več let člani 
S:kupnih dejavnosti in so postali 
rednrl abonenti naiŠe mem:e v zad
njih mesecih. 

Sodelavka, Ici oskl1bi za našo 
pošto, praJVi: »Na topli obrok ho
dim zato, ker je kakovostno in 
količinsko dober in se ga sploh 
ne da primeDjati s tistrlm .pred 
enim letom nazaj. Zadovoljna 
sem tudi s !&istemom sa.mopo
strežbe. Bojim se le, da se ne bi 
posla:bšalo 1 « 

Nova delavska restavracija v TLI Stari trg 

TovariŠ!ica, ki •skrbi: .za stroje
pisna dela našim tehnologom, je 
bila zelo kratka in jedrnata: 

»V menzo hodim zato, ker gre
do tudi druge, pa še s hrano ·sem 
večkrat zadovoljna. Ce bi bilo ta
ko, !kakor je b.iolo pred reorgani
zacijo restavracije, me zares ne 
bi videla, k,a:kOT me tud:i pred 
tem ni!« 

Za zaključek še to: 
Podobna mnenja o -toplem ob

roku :imajo tudi posamezni, če 
joih ta:ko imenujemo, redki -sam
ci, vendax •s pripombo, da bi bili 
res zadovoljni šele •takrat, če bi 
bi-la v restawradjJ tudi kosila. 

Dvajsetletni član kolektiva, ki 
s·krbi za u-spešno .prodajo žaga
nega lesa na Skupnih dejavno
stih, je dejal: 

»V restavracij~ sem reden abo
nent že vsa leta narzaj z manjšim 
presledkom, ko mi je ·pred letom 
zaradi postane hrane nekaj na-

gaja! preb-avni !Sistem. Za kva1i
teto, kvanti-teto :in ceno hrane 
zadnje mesece -lahko izrečem vso 
pohvalo. Pr.a'V tako misLim tru:di 
za s~stem .sa:mopostrežbe, saj smo 
v zelo kratkem času postreženi 
vsi aJbonenti, kli na:s ni ra'VTIO 
ma-lo.« 

Pris-luhn~ti .velja torej tudi nj:i:ho
vrlm željam. Morda bi se le dalo 
kaj s-toriti. 

Mnenja so pr.iprav]li: S . Bo
govčič, J. Klančar, F. Mulec, 

I. Skra:bec :in M. Sepec 

Alkoholizem in delo 
Cezmerno uživanje alkoholnih pijač povzroča vrsto škodljivih po

sledic za človekovo zdravje, pa tudi vrsto neugodnih posledic na eko
nomskem ·in socialnem področju za alkoholika in enako za njegovo 
družino. Poleg tega je posledica alkoholizma neopravičeno izostajanje 
z dela, nezadovoljstvo v delovni skupini, upadanje proizvodnje glede 
na kvalile to in obseg, izguba delovnih navad alkoholika in podobno. 
V se to neugodno vpliva na položaj in ugled posameznika na delovnem 
mestu, hkrati s tem pa je pogojena tudi izguba ugleda celotnega pod
jetja in poslovnega zaupanja vanj. 

Clavek: ~preživi ob delu najmanj 
tretjino .svojeg-a življenja, zato 
je jasno, da morebitni neugodni 
ži'Vljenjski in delO'VTii pogoji opu
stijo globoke .sledi na njegovem 
telesnem in duševnem zdra'Vju. 
Med take neugodne dejavnike, ki 
poškodujejo delovni del človek:o
Wh sposobnosti, ISo.di tudi alko
hol. 

Al:koh.olizem kot boiezen zmanj
šuje delovno s-posobnost človeka 
najibolj v tistih letih, ko bi le,ta 
lahlko na~jbolj 1koristil d.rwbi. Od
tod tudi vsa <teža rproblemov, ki 
ji:b. al!koholizem predstavlja za 
Olovek:ovo delo. 

kvalneto proizvodnje in !podob
no. 

Kako pa ahkohol deluje na člo
vekovo delO'VTio sposobnost? Za
koreninjeno mnenje, da je alko
hol hrana, da daje moč, da ogre
je ali celo, da deluje kot zdraviJo, 
je posledica tega, ker Ij-udje še 
vedno ne pomajo de]an<skega 
vpliva al!kohola na človekov orga
nizem, še posebno na človekov 
živčni si<stem. 

Vsa dosedanja raziskovanja so 
pokazala, da že najmanjše ko
ličine alkohola škodljivo delujejo 
na človekovo delovno sposobnos1 
in na pTOdU:kti'VTiost dela in so 
torej vse trditve o •koriS'tnem de
lovanju alkohola na delovno os.po
sobnost človeka velik nesmisel. 

Delovanje alkoholizma na de
lovno sposobnost lahko prikaže
mo v nekaj točkah, kot je to na
pravil Andre Bertrand, francoski 
zdra'V'ni.k, :k:i se posebej ukvarja 
s tem vprašanjem: 

l. negativno delovanje al-koho
li2lffia na alkoholika •sa,mega, na 
nJegovo družino in delovno sku
p.mo; 

2. nega:tiN:no delovanje na de
lovno sposobnost bol:nika sa:me
ga, delovno Skupino, rv kateri de· 
la i n na produktivnost celotnega 
podjetja; 

3. negativni vpliv .potrošnje al
kohola in pojava a~koholizma na 
splošno ~prodU!kti-vn-ost dela; 

4. negativno delovanje a:Ukoho
li:ka na .pravilne medsebojne od
nose v delovni ·sJmp.ini. 

Koelsch, eden izmed najbolj 
znanih strokovnjakov higiene de
la, primerja pitje ahk:ohola .pred 
delom ali med njim z vsi-pav-a
njem peska v najfinejše dele me
haniZ;ma kakega .stroja. 

Alkohol že v majhnih, »nedolž
nih<< količinah pred delam ali 
med nojim izpostavlja dela'Vca 
sta-lni nevarnosti in zmanjšuje 
uspeh dela. Za kadcršno'koli delo 
so pogosto celo nevarnej-še manj
še količine a-~kohola, saj izTaz.i
to pijanega človek-a sodelavci 
prej opazijo Jn ga lahko tudi pra
voča•sno odstranijo z delovnega 
mesta. 

M. TURK-SKRABA 

Kaik!šne težave pri delu se po
javljajo zaradi alkohola? Osnov
na težava je nezanesljivost pri 
delu zaradi delovanja allkohola 
na človeka. Taiko so na primer 
triokrart: pogostej.še nesreče pri dc-
1u pri ti•stih dela'Vcih, ki redno 
uživajo a:lkoholne pijače, kot pri 
onih, ki s-ploh ne pijejo ali pi
jejo zmerno in občasno. Kro
nični primeri a.ikoholizma pred
stavil.jajo <torej najpogostejši 
n~rok za nesreče pri delu. Izmed 
treh nesreč :pri delu sta dve po
sledica čezmernega uživanja al
kohola. 

PODJ.ETJE VARNOST BO ŠE VAROVALO NAŠE 
PREMOŽENJE 

Druga teža'Va •se nanaša na pro
dutktivnoot. Del-avec, 1ki rpj.je, pred
s-tavlja za !Svoj kolektiv veliko 
breme. Njegovi iz-ostanki .z dela 
so pogostnejiŠi, ker ga načeto 
rorcwje in 1pogoste nesreče one
sposa:bljajo za delo. Trpi ;pa tu
di kvaliteta dela, saj <&o v neki 
metalu.rš'Jci tovarni ugotaWJ.i, da 
najboljši delavci, .to je dve tret
jini vseh zaposlenih, nikoli ne pi
jejo alkoholnih pijač. 

Tretji problem je odnos alko
ho1ika do delovne skupnosti med 
samim oprocesom proizvodnje. 
Clovek, k!i ~pije, obremenjuje de
lovno skupino, v kateri dela, saj 
se niti z delom niti rz duhom ne 
more vil.cljučiti vanjo in tako 
mnogokrat njegov del dela pade 
na druge. To pa vsekakor ne
gativno deluje na ostale člane de
lovne skupnosti, razbija njihovo 
enotnost <pr.i delu, !Pri(pelje do u
padanja delovnega elana, znižuje 

Podjetje Varnos-t nam je !pOSla
lo obvestilo o novi ceni njihovih 
uosolug. To podjetje je pred spre
-jemom novega samoupnwnega 
sporaruma o delitvi .dohodka run 
osebnih dohodkov, ki bo upošte
val tudi sindilkalno li-sto (regres 
za letni oddih, regres za prehra
no med delovrrim časom, stal
nost, minulo delo itd.). 

Po drugi strani pa je v rzad
njem času prišlo do ·porasta po
slovnih lin življenjskih s t roškov. 
To je ~prizadelo predvsem delav
ce z n.iz·kimi osenJbiimi doh-odki. 
Zaradi specifične uslužnostne 
deja-vnosti pa oto podjetje •pri
dobi potrebna dodatna s reds-tva 
za uresniči.tev zastavljenih lll.alog 
le s povJševanjem cen s voj!ih sto
ritev. 

Ceno svoj.ih us1ug povečuje 
podjetje Va.rnost za 'Več kot 30 
odstotkov. Zaradi tako ;velikega 
povečaDJja uslug smo ana:Uiz.ira±i 

vse st-roške, ·ki ;se pojavljajo z 
varova-njem premoženja in pre
tehtal-i možnost, da prevzamemo 
to sluiJbo sami, če bi bilo ceneje. 

Analiza je pokaza-la, da v stro
ških ni posebnih .razlri.k. Zato je 
bil dosežen •sporazum s predstav
.n:ikrl podjetja Varnost, naj se 
predlaga pristojnim organom 
TOZD Bresta, da <Se prizna podje
tju Va:nnost povečanje cen uslug 
s .prvim apri-lom. J. Klančar 

. - - - - ~. ~ -. - - - -~ -
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Nal<up novih stanQvanj 
Te dni sklepa BREST .pogodbe z gradbenimi podjetj-i o nakupu 

novih stanovanj . Kup.ili bomo vsa š tiri stanovanja, ki so še naprodaj 
(dve trunpolsobni stanovanji, eno trosobno in eno enosobno stano
vanje). Stanovanja so v Cerknici; mi stan<YVanja v novem bloku na 
Peščenku <in eno v novem bloku .na Notranjskli cesti. 

Ker v Loški dolini letos ni naprodaj novih stanovanj in zaradi 
stn1!kture sredstev za stanovanjsko icgradnjo po TOZD (tabela!), bo 
potrebno s TOZD TLI Stari trg in TOZD TP StaTi trg skleilliti ust re
zen dogovor za posojilo sredstev. 

KORISčENJE SREDSTEV ZA STANOVANJSKO IZGRADNJO 

1.181.250.- indivrl:dualna •izgradnja Ljub. banka 
1.420.000.- inclividualna izgradnja KBK 
2.601.250.- sred. za i·ndividualno izgradnjo 

323.750.- s,prošč. sred. pri LB do ·konca 1eta 
468.947.- •sprošč. sred. pvi KBK do konca Jeta 
792.697.- sred. za nakup stanovanj 

SD 
TPC 
T.PM 
TIP 

I. SKUPAJ 

TLI 
TPS 

IL SKUPAJ 

VSEGA: 

Zbrana sred. 

637.900.-
1.208.200.-

702.600.-
169.900.-

2.718.600 

407.300.-
268.000.-

675.300.-

3.393.900.-

Ind!ivid. iz,gr. 

2.061.010.-

540.240.-

2.601.250.-

Ostane 

675.590.-

135.060.-

792.650.-

Skupne dejavnosti, TOZD TP Cerknica, TOZD TP Martinjak in 
TOZD TIP Cerknica im~jo na voljo za nakup stanovanj 657.590 din, 
TOZD TLI Stari trg lin TOZD TP Sta.ri tr.g pa imata .za ta n~en 
135.060 din. 

Stanovanja, ki jih nameravamo odkupim od gradbenili podjetij 
(Gradnje Postojna in Gradišče Cerkni-ca) bodo sta:la skupno 1.093.067 
dinarjev. 

Stanovanja so predvsem večja (nad 66 kvadratnih metrov rpovrši
ne) in bodo zato pl1imerna za večje družine (po določilih samouprav
nega sporazuma o urejanju stanovanj-skih zadev). Ko bodo urejene 
pogodbe o nakupu, bo .splošno-kadrovska služba objavila rarzpis no
VIih s tanovanj in zbirala prošnje. Predvidoma bo to ·v začetku fe-
bruarja. M. TURK-SKRABA 

IZOBRAŽEVANJE ČLANOV DELAVSKE 
KONTROLE 

V zadnjih dneh decembra se je pričel seminar za člane delavske 
kontrole. Seminar ima namen pomagati članom pri njihovem prihod
njem delu. Ker je ta oblika upra'V'ljanj a nova., je delo v samoupravni 
delavski kontroli zelo odgovorno. Za•to je izobraževanje njenih članov 
še toli:ko bolj umestno . .Program ni filksno določen in se bo spremi
nj al pač glede na potreb e. Tudi teDminsko ni določen. 

21. decembra je bil pi'Vi seminarski dan. Od 27 članov delavskih 
kontrol se je predavanja udeležilo kar 22. Predavala sta Zdravko ZA
BUKOVEC o ·temeljnih pojmih samoupravljanja, o organizaci..jah zdru
ženega dela in o poglavi<tnih določilih v Brestovih ·samoupravnih spo
razumih ter Franc STERLE o funkcioniranju delegatskega sistema. 
Udeleženci seminarja so bili z obema predavaJteljema zelo zadovoljni, 
kar se je .pokazalo tudi -v dis-kusijah. 

22. januarja je hil drugi seminarski dan. Tudi to pot je bUla 
udeležba vel,ika. Najprej so se ob predavanju Branka Mišiča in v 
daljši razpra·vi seznanili z osnovnimi ekonomskimi pojmi. Drugi del 
je vodi·l Zdravko Za~bukovec in j e v njem tekla beseda o novostih 
iz medsebojnih ra"Z!merij delavcev v združenem delu. 

Predvidevamo, da bodo enaki seminarji še za člane organov 
upravljanja in za delegacije v samoupravne interesne skupnosti. 

ZAVAROVALNICA SAVA OBDARILA OTROKE 
Zavarovalnica SAVA - poslov-na e nota .Postojna - vsako leto 

obdari eno osnovno šolo na področju, kjer IJ?OSlovna enota deluje. 
Tok.ra·t je dedka Mr~ :pot napotila v p.rel~o Loško dol•ino, 

·kjer so ga re neswpno prič.allrova:Li otroci na osnovni šoli IGA VAS. 
Srečanje mladih obrok z dedlkam ·Mrazom je .bi,llo :nadvse prisrčno, 
saj so IIIllll :pr]praviH .zelo !lep lin pisan kultru.rni !Program. 

Po končanem programu je ·prišel vesel -trenurt:ek, iro je dedek 
Mra'l •razdel!i:l VIS-a.k.em.u učencu osnovne šole IGA VAS pniikupno 
dau:ti:lo, ki ga je prispevala zavarov.aJni.ca SAVA - poslovna enota 
Postojna. 

Stevilne nove gradnje 

Organizac·ja dela v 
centralnem skladišču 

Ker je centralno skladišče go
tovih izdelkov zgrajeno, je ·sedaj 
pred nami naloga, da ga začne
mo uporablja•ti tako, kot smo si 
tudi zamisUli. 

Ne bo odveč, če ponovimo glav
ne značilnosti poslovanja z goto· 
vimi izdeJiki, od pa:kirnih tra~kov 
v TOZD pa t ja do nalkbdanja 
oziroma razvoza naših i.7idelkov 
porabnikom. Pri pakirnih linijah 
·se izdelki na-kladajo na palete 
dimenzije 2000 X 1000, 2000X 1200 
mm. Tako naložene palete vili
čarji :prenesejo na tovorno vozi
J.o, ki j e opremljeno po globini 
·kesona z dvema va'ljčnima ~tra
kovoma. Ta način transpovtira
.nja omogoča maj-hno porabo na
kladalnega oziroma razkladalne
ga časa, 'povsem pa odpade fizič
no delo. Zaradi osnove ·skladišče
nja -se na pa:leto s tavijajo samo 
isti izdelki. 

V centralnem skladišču imamo 
na vhodni str.ani 'tri dvižne mize, 
ki so namenjene samo za razkla
danje gotovih izdelkov, na spred
nji - odp renmi strani pa pet 
dvižnih miz. Mize so opremljene 
z gnanim valjčnim trakom. 

premika izdelkov so vozički 
opremljeni z valjčki. 

Dvižne mize so dimenzoije 7000 
>~ 3000 mm in nosilnosti S -ton. 
Levo in desno od mize so boksi 
za predpriprava odpreme izdel
kov. Taiko se ·lahko nav.ozi v od
premni del skladišča za 15 ka
mionov izdelkov. 

Za nemoteno delo poslovanja 
skladišča le-to .potrebuje, kot smo 
že navedli, S dvižnih miz, 4 vla
čilce z vozički ter 4 vhli.čarje. S 
temi sredstvi bo v dvoizmenskem 
poslovanju upravljala okoli 30 
delavcev. 

Poslovan je centralnega slcladi
šča .gotovih izdelk<YV bo teldo 
prek službe za avtoma<t-sko obde
lavo podatkov. Od zbiran ja na
ročil, planiranja, razp i:sa predaj
Die in odp remnic, pripra-ve od
preme, same odpreme, faikturira
nja, evidence zalog, do p rodajne 
in ostale statistike .ter reklama
cij, bo ·sl{Jladišču zagotovLjeno, da 
bo poslovodno nemoteno s pogo· 
jem seveda, če bo dinamiJka pTO· 
daje na ustrezni višini. 

M. žunič 

BRESTOV O.iJZORNIK 

fkonomski slovar 
RABAT je znižanje cene ali ce

lotnega .z:ne9ka, določenega v ra
čunu, ki ga i!zstavlja podjetje 
kupcem , izra'Ženo v odstotkiih. 
Na .pr-imer: 
znesetk v računu (a1i cena) 1000 din 
znesekTabata {lOOfozneska) 100 din 
znesek, k:i ga dobi podjetje, 900 din 

Podjetje daje trgovs·kim pod
jetjem rabat, da bi doseglo: 

- večj~ o djem svojega bla;ga in 
s ·tem večjo •prodajo in 

- hitreJše plačevanje računov, 
ker .s tem povečuje svojo likvid
nost. 

NEDOVRSENA PROIZVOD· 
NJA je naziv za predmete dela 
(materia l, surovine, del osebnih 
doihod·kov), Ici so v procesu svo
je 01bdela.ve, toda niso ·še tako 
obdelani, da bi prešli v nasled
njo fazo proizvodnje. Z drugimi 
besedami, i.zdelki še niso sposob
ni za prodajo. Prav zato se ime
nujejo nedovršena proizvodnj a. 

Za razliko od nedovršene pro
iz-vodnje pa oo po1izdelkli v pro
cesu obdelaNe že utr.pel.i -take 
spremembe, da so sposobni za 
novo fazo proizvodnje, lahko se 
uskladi.ščijo kot 'Zaloga ali se 
prodajo na tržišče. 

RECESIJA je ekonomski izr li'Z, 
.!Gi •se v zadnjem času uporablja 
z lasti v ZDA za obdobje -upada
nja gospodarske aktivnosti. V bi
stvu ta pojaJV pomeni enako sta
nje .kot gospodarska krdrza. 

S .tem naZJivom skuša ·kapital1-
stično .gospodarstvo zamegliti 
de}stvo, da so gospodarske krize 
sestavilli del .tega sistema, .in ,pri· 
kazati, da so to le .slučaJjni po· 
javi. 

Ca.si med recesijami se zmanj
šujejo lin so na pvimer v -letih 
1957--1961 znašali le 15 mesecev. 
Z vedno večjih v.pli•vom države 
skušajo krizne Yplive čimprej od
praviti. 

CARINA je plači,lo, ki s e pla· 
ča po določenih carins1kih stop· 
nja-h. Carine -se plačujejo za uvoz 
blaga (uvozne). Zelo redke so 
iZNozne -carine, ki se plačujejo 
za li.IZJvoz bla.ga. Pozn~o tudi 
tranzitne carine, ki se -plačuj ejo 
za ·blago, :ki se prevaža prek ne· 
k ega ozemlja. 

Na;j.po.gosteje se uporabljajo 
uvozne carine, ki so sestavni del 
družbene intervencije na ·področ
ju gospodarstva za reguliranje in 
usmerjanje mednarodnih gospo-
da·rskih odnosov. B. Mi·šič 

Vozilo pri·pelje gotove izdelke 
na vhodno stran in zapelje vz
vratno do dvižne mize. Glede na 
to, da je vozilo opremljeno z 
valjčnirn trakom, se naložene pa
lete pretranspoiltirajo .na dvižno 
mizo ·v zelo kratkem času. Vili
čarji prevzamejo palete ter jih 
prepeljejo na že vnaprej določe
na s-kladiščna mes·ta, <to so polja. 
Zaradi evidence so vsa polja ošte
vilčena, ·p rav tako transportne 
poti. Slcladiščnih mest je toliko, 
da lahko vsakemu izdelku - ele
mentu, ki se ra.zlilkuj e po ·dimen
z1ji ali površinski obdelavi, da
mo svoj s·kladiščni prostor. 

Kako naj si trim utira pot? 

.Posebne ekipe bodo imele na
logo nabirati izdelke na kompo
zicija vozičkov. Kompozicije bo
do vlekli posebni vlačilci. Na eno 
kompozicija se obo nabralo toli
ko izdelkov, da bo zadostovalo za 
vsebino kamiona. Zaradi lažjega 

Uspela TRIM akcija v streljanju 

V naši delovni organizaciji je 
bi1a 1PI'Vič o:nganiziram.a .trim ak
cida, in sicer v \Streljanju. Trim 
.se je že uveljavil v .mnogih ev
ropskih deželah in vedno .bolj 
pomembno vJ.ogo dobiva rudi !Pri 
nas. Organizirane so številne 
trim akdje, :vedno več •je •trim 
steza, uveljavljajo se najrazlič
nejša t~kmavanja za trim znač
ke ... 

Prvi korak v takšne akcije je 
na Bres<nu naletel na ugoden od
ziv, 15aj je 1bilo ·sodelovanje iz
redno. 19. decembra je 1mel VIS·a!k
do iz naše d elovne organizacije 
- tne glede na zna!O!je v ·strelja
nju možnost sodelovati v •trim 
akciji v .tej 1Pano.gi. Ud.eleženec 
je moral odstreljati deset stre-

lov, za .kar ISl Je pridobil trim 
znač.ko in nalepko, kar pomeni, 
da je vsakdo dobil ~priznanje ne 
glede na uspeh. Na:jbolj zgovoren 
podatek o zanimanju za takšno 
rekreacijo naših delavcev je več 
kot 150 udeležencev. Med iiljimi 
je ·b ila naj•starejša delavka Tere
zija Snoj, stara enainšestdeset 
let. 

Tudi naši delavci se čedalje , 
bolj zavedajo in .s,pOZlilavajo po
men in .vr.ednost športne rekre
adje. Clovek .se v VtSakdanjem 
ži:vljenj.u vse manj giblje, ~ra
šča, ohranja vzdržl:j ivost, kar se 
odraža tudi v Z'dravju in počutju. 
Delovn1 ljudje, J.d se tikvarjajo 
s !katerokoli športno rekreacijo, 
se boltje ,počutijo, ostanejo vital
nejši, n1ihova delovna S{POS'Ob
nost je večja. Trim je geslo, iki 
~ozar~a na !Več g~banj-a, na ohra
nJevanje vz.dri.'ljivosti, ohranjeva
nje ravnovesja med duhom in te
lesom. To je š,por-t za vsakogar 
- prilagojen starostnim stop
njam in telesnim stposobnostim 
posameznika. 

Clovek.a žeH .prepriča.ti v to, 
da za rekreacij sko športne a'ktiv
nosti ni !potrebno nič ·več kot go
la odloči:tev :za več gibanja. Za· 
govarja !preprostost v telesnem 
g~ban]u, -vadbo v !Stanovanju, ob 
televizorju, v avtomobiJJu, "' pro
stem času, ·na .plaži, v odmoru 
med delom ali na sprehodu. 

V prihodnje bodo ovganizirane 
nove trim akcije tudi v drugih 
športnih -aktivnostih, vsa;kdo pa 
bo 'lahlko v tem n ašel sebi :pri
merno športno rekreacijo. 

V. DEBEVC 
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BRESTOV OBZORNIK 

Prijeten uvod v oprazn~čno vzdušje je bil novoletni koncert, ki ga 
je v kinodvorani priredBa godba na pihala. Sodelovala sta tudi vo
krum sektet Tabor in instrumenta1ni ansamb~l DeHoidi iz Cerknice. 
Na koncertu so slovesno podeLili starejšim članom godbe odlikova
nja in priznanja predsednika: republike za dolgoletno sodelovanje 
pr·i godbi. 

Koncert je bi:J. J.epo pdpravljen. Ob prijetni .glasbi ·in petju je 
večer prehitro minil. Takšnih koncertov bi si želeli .še več, tudi med 
letom, je bHo slišati pogovore zadovoljnih poslušalcev, ko so za
puščali dvorano. 

Mnogi so celo izrazili željo, naj bo novoletni koncert vsako il.eto. 
Postaol naj bi torej narvada- tradicija v našem malem mestu. Mi bo? 

Naš sodelavec v tej rubriki ima kot popolnoma zasebni anaHtik 
še to i ilioo, da vsakih pet mesecev ·v del•i·katesi našega malega mesta 
izprosi jedilni list za svojo zbirko. ·Pa poglejmo, ·kolrlko je moral lačni 
gost za posamezne dobrote te ustanove plačati 20. januarja laoni in 
isti dan letos: 
Kranj-ska !lclobasa z gorčico lani 10,00 din 
Dunajski zrezek lani 22,00 dlin 

letos 16,00 din 
letos 25 ,OO din 
letos 28,00 din 
letos 30,00 <Lin 
letos 25,00 din 

.Pariški zrezek lani 22,00 din 
Ljubljanski zrezek lani 23,00 din 
Naravni zrezek lani 20,00 din 

V podrobnejšo a:nal.i·zo se naš a:naiit·ik ni spuščad. 

Najmlajoš.i meščani našega mesta so že pred obupom. Dedek Mraz 
je poskrbel za ·smučke in saonke, snega pa od nikoder. Sli bi na 
otroš"ko i·grišče, toda kaoj, ·ko jim ta presneti buldožer noče in noče 
poravnat~ napeljane zemlje. 

Sporočamo vam hvaie v.redno novico, da naše pi·sanje v tej rub
rikd Je ni vedno brez haska. Po enem letu je znak pred Brestom le 
obrnjen v oprarvo -smer. Tri. h išne štev~·lke še od jesenske !k?~spiracije 
so že od·lepljene. V prodajalno :elenjav~ se ?bčasno vs~j.uJe P!'oda
ja:lec [logavic in podobne bra'l1Ze. Mladma Je veselo zazJ.vela m se 
vsako sotboto vrti v ·star.i menZli. V na•šem kinlu je v januarju na
posled prišel na vrsto naš domači f.iJ.m U.žiška republi~a. Od j:stega 
obdobja lani dc;> da'!les s~ je naš~ rr:alo .mesto Ob~?_gatrl~ kaor z~ 27 
novih telefonsk1h naročmkov. Se m se b1 l8!hko nastevah. Nek8!J pa 
mora ostati še za pnihodnjo šte~·lko, ali ne? 

Obisk v Elanu 
Mladinski aktiv T•P Ma:ntrlnjak 

je organiziral sredi decembra 
obi'Sk rv tovar.no špor.tnega orodja 
ELAN, da 'bi se spoznal:i s ·proiz
vodnjo in narvezali stike s tam
kajšnjo mladino. 

Tovarna se je -razvitJa tako re
koč icz obrtniške delavnice. Z raz
vojem tehnologije in s trojne 
opreme se je ra.zvi•la v dr.ugega 
.največjega :proizvajalca smuči v 
Evropi. 

Proitzvodnja ·se deli v gla'VIlem 
v tr.i veje: notranja oprema telo
va:dni·c :in orodja, smučarija in 
-i'l.delovanje plastičnih čollnov. 
Og.Jeda:li ·smo si vse tri oddelke. 
V zimski sezoni se najbolj po
svečajo izdelovanju sani in ovseh 
vrst smuči. Zato :nas je ta od
delek -tudi najbolj zanimal. Ci
!Qlusi proizvodnje smučk ~reda 
•po .velrlikosti in seveda ·tA.ldi po 
kvaliteti. Kvad.iiteta -smučk je od
viS'Ila od :njihorve s estave oziToma 
števila pla'9tli, tYz katerih je se
stavljena. Strojna oprema je pre
cej zahtevona, ~Saj jo •je včasih po
trebno .pvilagodit:i posamezniope
raciji. VeOina materialov je iz 
uvoza. Zatorej se ne smemo ču
diti, zakaj so smuči vse dra~je. 
Vse tekmovalne in boljše ska-

kalne osmuči -itzde'lujejo v nekaj 
k!ilometrov oddaljeni delavnici. 

Izdelujejo tudi opremo za te
Iovadnke, in .dejali so nam, da 
.imajo naroči•! že za \leto dni na
prej. Kot surovmo pretežnoUJPO
rabljajo jesenov les, saj najbolj 
ustreza s ·svojimi dobrimi 'last
nostmi. 

Pred nekaj leti :pa so ·se za
čeli ukvarjati tudi z d2delavo .pla
stičnih čolnorv. Trenutno ~majo 
v proi,z,vodnem programu enajst 
tipov čolnov. Pni i-zdelavi je opo
trebno 'V'Sa dela opravljati v glav
nem ročno. V proizvodnem opro
storu •lahko izdelujejo hkrati tri 
tipe čolnorv. Cas ooelave traja 
pr.iiblimo tri dni. Colne i.zvažajo 
v Skandinavije, ne le na doma
če tržitŠče . 

ž:e sedaj lahko ugotov:Imo, 4a 
je ELAN na vseh prmzvodnih 
področjih prišel že tako daleč, 
da 'lli več neznano i:me v svetu 
športnega orodja :in Zlimskega 
športa. Ob koncu obiska smo jih 
tudi mi povabili, naj obiščejo ·na·š 
obrat in povabilo so z veseljem 
sprejeli. Saj si obojii. želimo na
vezati stike, k>i ne bi bili le za
bava, temveč tudi •i7lmenjava miš
lj enj o delu mladine, A. Muha 
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O financiranju krajevnih skupnosti 
Krajevne skupnosti so v ustavi opredeljene predvsem kot samo

upravne skupnosti, v katerih naj bi delovni ljudje ter občani sami 
in v tesnem sodelovanju s člani drugih skupnosti, ne glede na meje 
krajevnih skupnosti ali občine, urejali vrsto skupnih življenJskih 
vprašanj in dejavno vplivali tudi na reševanje skupnih vprašanj 
drugih - širš-ih skupnosti. 

Pni. uresničevanju ustavnih do
ločil o krajevnih skupnostih kot 
dru·?Jbeno ekonomskem odnosu 
·pa naletimo na nekatere objek
tivne ovire, :ki se kažejo zlasti 
pni. oblikovanju njihovega rae;vo
Ja, posebno pa še pri združeva
nju sredstev za ouresničevanje 
nJihovih programov. Teh ovir pa 
m mogoče taKoj odstra:ni.ti., .zlasti 
še, 'ker :SO odvisne od uresniče
v·anja drugih pogojev: 

Prilagod.!tve sistemov družtbe
ne ·reprodukcije ustavllli.m nače
·lam. 

Dopolilliotve si:stema družbene
ga dogovaorjanja in saomoupraV[le
ga spor<Wumevanja na področju 
skupne in splošne poraJbe. 

Za:vesti, :in samoupravne orga
nizira:nosm delovnih }judi. 

Normati'VIle ureditve kr.aJjevnih 
slrupnosti. Se so prisotne težnje, 
da bi Je-te svoje programe in na
čr-te še vedno naos-lanjale na sred
stva iz proračuna obmnske skup
ščine, naovadno zaTe>, ker ddm, je 
samoupra:V'llo sporazumevanje še 
nekoliko tuje in nejasno. 

NoDmativne ureditve TOZD 9.n 
drugih or.ga;nizacij !Združenega 
dela, kjer ni vselej prisotno novo 
.pojmovanje krajevnih skupnosti. 
To se ·kaže :v Ta!2lpravah o načrtih 
razvoja, o politilk.i družiben~g~ 
standarda, o delu ;in 'llS'Illentvl 
s.i!ncNkalnih organizacij . . . Opaz
ne pa so tudi pripombe, češ da 
se i.ta'k odtujuje preveč sredlstev 
iz detlOV'Jtiih ·organilzadj in .se s 
tem krnrl. reprodukcijska sposob
nost gospodarstva. Gotovo je, da 
takega družbeno ekonomskega 
odnosa ne bo mogoče v celoti 
uTesni či ti '\'Se dotlej, dOikler de
lavec v združenem delu ne bo 
suvereno in v cel.ot·i odločal ro de
Htvi U'Stva:rjenih sredstev. 

nje med KS ·in TOZD. Tudi v naši 
občini beležri.mo •lepe rezultate in 
bli: veljalo, da ga kot institucijo 
o·bdržimo, vendar le ·kot dodatni 
vir sredstev .za oi71po1njeva:nje do
daotnih potreb občanov in to iz 
čistih osebnih dohodkov obča
norv, če želoijo le-ti nekatera pere
.ča vprašanja hitreje zadovoljiti. 

KAKO V PRIHODNJE? 

V:prašan~e ;prenosa funkcij .in 
ra.zl!ičnih oblastvenih in drugih 
pristojnosti na širše družbeno 
politične skupnosti pravzaprav 
družbeno ni ovrednoteno, v ttem 
kontekstu pa je treba vendarle 
ugotov.iti nekaotera pozitivna in 
spodbudna dejst'Va, ki jih je ro
di•lo nekajletno delo KS. Dobre 
·izkušnje bodo nedvomno tistrl ka
pital, •ki naom Ibo v dragoceno 
:spodib.udo in ·pomoč pni realiza
o:ioi.1 novih nalog pri daljši in ši
roki aokcij.i -za ror.gansko lin vsebin
sko vključevanje krajevnih s·lrup
nosti v 'Siplet samoupravnih dM
beno ekonoms-kih oclnosorv: 

Primerna terjtoria!lna organizi
ranost knujevnih skupnosti. V .na
ši občinri. že z nj.ihovo organizi
ranostjo omogočamo družbeno 
pOil.itični odnos v smislu ustavne 
opredelittve. 

Visoka zavest in osveščenost 
obča:nov, :Jci se kaže ;v opoli:tični 
zrelos.ti in ·pripra.Y·ljenosti za ob
vJadorvanje razlJičnih vprašanj de
la ·in ži.vJ.jenja. 
Močna ekspan:z.ija .gos·podar

stva, :ki dosega zarvidljive rezul
tate. 

Primerna raven organicz.irano
.sti lin aktivnosti druŽJbeno poli
tičnih organri.rzacij. 

Lepi rezultati dela krajevnih 
sk,upnosti, ki se sicer kažejo 

predvsem na komunalnem pod
ročju. 

Solidna priprava za začetek 
dela samoupra.Yn:ih in.tereS!nih 
-skupnostri. 

Na podlagi ·povedanega b:i lah
·ko strni•l predlog, v kaotero smer 
obravnavati vprašanje sistemske 
urediotve financiranja dejavnosti 
·kra;jevnih skupnosti: 

l. Funkcionalne izdad<:e za nji
hovo delo (prostori, delo samo
upravnih organov, !Zlborov, delo 
strokorvnoi.h služb) naj zagotovi 
občinskli proračUIIl . 

2. Programi interesnih skupno
sti, denaTno oplojeni s sr edstvi 
krajevnih 'Skupnosti, TOZD tin ob
čanov. Pni tem seveda računamo 
na skupno obravnavanje progra
mov več zainteresiranih interes
nih slrupnostrl. 

3. Sa:mou;pravno spo·razumerva· 
nje ·krajevnih skup[!osti s TOZD 
in •drugimi cd.ružbami rz:družene
·ga dela. Gre za sredstva ,jz do
hodka organizacij združenega de
la, tpTi (Jibr.trl pa so ključi lahko 
drugačni. 

4. SoHdarnostna pomoč razvi
tejših ·krajevnih slrupnosti ·in šir
še družtbene skupnosti manj raz
vitim ·krajevnim skupnostim. 

S. Samopr.ispev.lci občanov od 
osebnih dohodkov. 

6. Lastni v.iri - servisi :in dru
ge storitve ter bančna sredstva. 

Zelo pomemben doseda:nji Vli.r 
.>redstev krajevnih skupnosti -
prj.spervek za mestno 2emljišče 
_,odi seveda v program komunal
ne jnteresne s:kupnos•ti, stvar do
govora. med slednjo dn KS pa je 
pogodbena izvedba programov 
komunalne interesne skupnosti. 
Sredstva morajo ostati namen
sika in v ·kraju, kjer so Zbrana. 

;:-; tem ·sestavkom sem se želel 
v.ldjučiti v pni,zadevanja, da bi se 
dogovoriH za trajtDejši koncept 
s·istema financiranja in seveda 
fun'kcionira:nja krajevnih ·skup
nosti v občini, pa tudli v Slove-
niji. F. Sterle 

I.:z.pelj ane celovite funkcije de
legatskega sist.ema .z v:k:ljučeva
njem ~eds.ebo]nega )11vahte~ega 
infornn:mmj a. Pogresaomo sJSJtem 
~cionalnili :in vseb:inS'ko :J.<va
l,itetnih pretokov ·infomlacij v 
pogojih delegatskega odločanja. 

Pred novo organiziranostjo SZDl 
Vloge subjeO.ct:ivruh s.i.:I - zave

sti o pripadnosti krajevni s~ 
nosti pri vseh občanih - zlast1 
Vll.oge družbeno polJitičnih or.gani
zaci1. 
' Vprašanje vloge s.amoup~aovn~ 

interesnih s'kupnost:i v kra]eVIl:lh 
skupnostih, ~~ebnro .pa ·še .s~
no dogovarjanje o programira
n ju in pla:ni.Tanju t~r realizaciji, 
saj imamo do sedaj zelo ·Skrom
ne >irlkušnje. 

Neus.treznega načina povezova
nja vseh :k~ajevnih ~kupn?S•trl. v 
občini rv srrusLu usklaJevanja :pro
gramorv ~n združevanja .sredstev 
ter v smisLu zagotovitve 1pri ure
sničitvi -interesov širše dru2Jbene 
skru.pnosti. 

Od metod .delovanja krajevne 
skupnosti, ote pa so nedvomno od
raz njihove ·kadrovske zasedbe 
in orgaoniziranosti. 
Začasno postavl-jeni načm ob

vladovanja samoupravnega 1Spo
Tarwmeva.njar prek 1zvršnega sve
ta ISlrupščine občine CePknica 
sam po sebi odvrača neposredne 
s-ti·ke in sodelovanje med TOZD 
in KS. Pobuda krajevne ·s·lrup[!o
sti pa je zato manj-ša. 

Ti .pomi•s·leki ·seveda niso us
merjeni v soliidarnost med kra
j evn4mi s~J>l?'os.tmi, zlast;i. š~ 
med rarzVJtliDI offi nera2'1Vl•t·l!ID1, 
vendar pa je treba pristarviti, da 
naša praksa, :izkušnje iz leta 1974, 
tudli .glede soJi.darnostnega prel!i.
vanj a sredstev temelji ;predvsem 
na :preprosti '!'azdelitvi brez ·izde
lanih ·mer.iJ. 
Večkrat •je vpra-šljiva tudi >real

nost programov in načrtov dela 
ter rarzvoja krajevnih skupnosti. 
Občutimo, da bi hlJo potrebno 
zgradi ti nekalk!šno splošno »druž
benO« tehnologido planoi.ranja od 
temeljnih celi·c ust'Vaorja:nja in živ
ljenja: tja do občine, republike in 
celo federacije. 

Samoprispevek občanov se se
veda tudi ·veže :na sporazumeva-

JANUARJA IN FEBRUARJA STATUT IN 
PRAVILA SZDL V JAVNI RAZPRAVI 

Tudi Soaial.is1ličma z,veza. delov
nega ljud:stva ~e vPsto let jšče po
trl. za svoje programsko lin orga
Il!izacij.Sko rpr:i•laoga:j.a[lje :po:tr:e.bam 
1n o1Jahrevam tD aš ega ·časa. že pr.ed 
leti je ~el pomemben dok!Ument 
SZDL daones, njeno N.logo :pa je 
poglobljeno o.pre deilHa nova 'USta
va. V duhu nove iUIStave je SZDL 
najšir.ša .c:lrrnWbeno·iiJ01i1lična ·in 
demokratična oblri•ka ootruže\·anja 
in iPOvezJovan:ja delovnih ·ljud'i, 
d.ružbenoiP{ilit:iičn!ih o.rganizacij 
in dru:štev. Ena ~'L!Iled :njenih :po
meu:nimi.h onad.og oje :pr av u sklaje
vanje programov fin dela organi
zacij, pre.dv.sem. pa ,na;j zagotovi 
najšinš.o OSIIl'OVO :za obr.aJvnarvo 
v-seh drulžbenilh vprašanj . 

Njeno vlogo in organiziranost 
o.pr.ede:J.jujejo .noV!i statut Jn pra
ma, iki ISO ipr·aV 'V otem času V 
najiŠ!i.rši ja'Wl!i. .razpravi, zatem pa 
bodo še rvoNtve nje.noih novih or
ganov . 

O lteh dalrumentih je že .te.k·la 
ra11prava med vodJStvi družJbeno
,polJitič.ni<h ooga:nizacij a1a medob
činlskri in občinski raviO!i., .s.vojo 
konkretno vsebino pa naj bi do
bHa med delovnimi Jjudmi. Ob 
tem velda opozori·t·i, da bo spet 
strel mimo, če bodo jarvne raz
prave zgolj rormaolne in načelne, 
ne pa konkretno dogovarja!llje o 
najustreznejši :novO. organizirano
sti :ter o vprašanjih, ki zadevajo 
slehernega delovnega človeka, or
gani.ziraonega v najrazličnejših sa
moupravnih skupnostih. Ta vpra~ 
ša:nja naj bi bila predvs em: 

- o cena uresničervanja ustav
nih določil m norvih odnosov ona 
vseh področjdh dn ravneh, 

- delo krajevnih skupnosti -
adi so že zaživele na ustav.n.i vse-

bini in a:li je uspelo pri•tegniti k 
delu .dovolj kvalitetnega kadra, 

- kako so zažhrele <Samouprav
ne interesne ·skupnosti; 'Predlogi 
za njlihovo prihodnje delo, 

- delovanje delegatskega su-
stema, predvsem povezovanjeode
Iegaotov z delovnimi ljudmi, 

- celotni proces i-nformiranja 
delovnih ljudi, 

- najustreznej-ša orgaruzira
nost SZDL in materialna osno·va 
za njtihovo delo. 

Vs ekakor je pred nami obdob
je velikih prizadevanj, da bi 
SZDL tudi v vsakdaonjem življe
nju dobila tisto rvlogo, za katero 
jo obvezujejo določila nove usta
ve in potrebe sedanjega družbe-
nega trenurtka . B. Levec 

NOVA RAZSTAVA 
V SALONU POHIŠTVA 

Tokrat nas je z razstavo svojih 
del v Brestorvem saLonu pohištva 
prijetno presenetil .Jogaoški samo
.rastni'k Tone Rupni·k - Storžev. 
Na otvoritvi razstave, ·ki je b.ila 
17. ja:nuar.ja, je b.itlo precej ljubi
teljev •slikarstva . S toplo narodno 
pesmijo je otVlOrltev ·popestril 
Logaški oktet in vm-1 v srca obi
skorva:lcev domačo prijetnost. 

Mo tiv.i njegovih slik sta No
·tranjoska .iiJl Kras. Ljubi sonce in 
s soncem obsijane kraje ter .po
krajlino in to skuša ixrariti na: sli
kah, ki n am zgovorno pričajo, 
kaoko ve!ioko truda in natančnosti 
je spojeno s to Ljubezlnijo. Boji 
se, d a bo nekoč vso lepoto teh 
mirnih po'ljaon uničila človeška 
roka, zato jo skuša ohraniti ona 
platnu takšno kot je: sončno, ti-
ho, nežno. A. P·UTkart 



8 BRESTOV OBZORNIK 

Letos -bloški teki 
Mnorži.čno v.ključevanje obča

nov v telesno-kulturno dejavnost 
je tema današnjega dne. O tem, 
kako v tej splošni. akciji priteg
niti vsakega posameznika k ob
časnemu ali sistematičnem delu, 
je IIDOgočih več načinov. Zave
dati se moramo, da živimo na 
podeželju, kjer smo brez vsa:kih 
tradicij, izkušenj, objektov. Ima
mo -le :ne kaj prizadevnih šport
nih delavcev-občanov, ki si pri
zadevajo, da bi telesna •kultura 
zaživela. Imamo nekaj narav:nih 
pogojev, in •Sicer prav v Hstih 
letnih časih, ko ima na•š občan 
ne g1lede na poklic več .prostega 
časa. 

Na eni :i!2lilled sej izvršnega 
odbora .temeljne ·telesnokulturne 
skupnosti ISIIDO rarzpra,vljaJi o 
množičnih a:kcijah na S.loven
Slkem in i2oblikoval <Se je pred
log, da ·Se v to dejavnost vklju
čimo z organizacijo večje š·portne 
manifestacije, :ki IDaj bi popula
zirala množičnost. Idealni smu
čarski tereni na Bloški planoti 
z edinstveno zgodovinsko vsebi
no nam omogočajo, da z majlmi
mi sredstvi organ:iziramo Bloške 
.1muča'11Ske teke. S tako akcijo 
se pr.idruž.ujemo prizadevanjem 
turističnih deja·vni·kov, da bi Blo
ke mtvili ·z vidika rturJstičnega 
gospodarstva. 

Ne glede na rawčne ·pripombe, 
ali je rto .potrel:mo ·in ·koristno, 
je odločeno, da teki hodo. Pred
videru ISO rza 2. marec .in upamo, 
da bo kljub mili zimi dovolj 
snežne odeje. 

Delo enajs hlh komisij je že 
v polnem teku. Osnovni koord:i-

nator lin nosilec akcije .je lO 
TTKS 11. naslednj.jmi komisijami: 

l. komisija za propagando .jn 
določitev kriterijev tekmovanja, 

2. •komisija za ,ra7!pis, 
3. •komisija za pr.ipravo prog, 
4. ·komisdja .za. varstvo proge, 
5. :z;dravs.tvena komisi,ja, 
6. sodnrl:š:k:a komisija 
7. komisija za otvoritev, raz

glasitev rezultatov in nagrad, 
8. komisija za prebrano, 
9. komdsija za pr1pravo starta 

in cilja, 
10. finančna komisija, 
11. častno pokroviteljstvo. 
Verjetno lj-udi tudi zanima, kdo 

vse bo sodeloval. Po razgovorih 
IS Smučarsko mezo Slovenije smo 
v'ključenli v njihov ·koleda,r, se 
pravi, da bo tekmovanje na re
publiŠ'.kii .ra<Vni. Po pTVIi.h infor
macijah meni-mo, da tbo .sodelo
valo okrog tisoč ljubiteljev zim
skega smučanja. Proga bo dolga 
okrog trideset kilometrov, to 
pa je .tista dolžina, ki je brez 
vnaprejšnjih pr1prav ru. tako pre
prooto presmučaH. Da bi omo
gočhlii. t.udi manj :iz·urjerrian sode
lavartri v ·tej lepi športni panogi, 
smo predvideli tudi progo, dol
go oik.rog 8 kilometrov. S tem oo 
radi, da j.ih sodeluje čim več. 

K sodelovanju bomo poleg tek
movalcev iz Slovenije vab'ili tudi 
tekmovake dz ostalih republik 
in se tako vk!l.juOil.i v širši krog 
pr.wmovanja 30. obletnice osvo
boditve na-še domovine. 

Narzadnje 1bodo vsi tek.m.ovalai 
dobili spomm-slre .značke Bloški 
teki 30 km in TRIM tekli 8 ·km. 

Občinsko sindikalno prvenstvo 
Občinsko sindTkruno prvenstvo 

je biolo novembra in decembra 
pretelk!l.ega leta. Sodelovalo je 15 
simfioka•1nih organizacij v 5 .pano
gah v moški ·konkurenci, in si
cer v košarki, .malem nogometu, 
kegljanju, strelj.aDJju in šahu .. žen
ske so se udele2Jile prvenstva le 
v dveh panogah, in sicer v ke
gljanju Jn streljmju, o uvrstit
vah v kegl>janju smo že poročailii, 
os tClili rezul·tati pa so: 
Streljanje - moški 

krogov 
l. Brest TOZD TP Cerk-

nica I. 1000 
2. Gozd arstvo TOZD Cerk

nica 
3. Gozdarstvo TOZD Snež

ni;k 
4. Brest TOZD TP Manti

:njak 
8. Brest S.kUipne dejavno

s ti 
9. Brest TOZD TP Cerkni

ca II. 
Il. Brest TOZD 'DP Cerkni

ca III. 
Streljanje - ženske 

886 

879 

855 

796 

795 

716 

krogov 
l. Brest Skupne .dejavnostli 411 
2. Skupščina občine Cerk-
~~ ~4 

3. Bres<t TOZD TP Cerknica 237 

Mali nogomet 
l. Bres t TOZD TP Martinjak 
2. Osnovna -šola Cerkndca 
3. Kovinoplas·tika LOž 
5. Brest Skupne dejavnosti 
9. Brest TOZD TP Cerknica 
Košarka 
l. GoOOa,rstvo TOZD Cerknica 
2. Brest TOZD TP Martinjak 
3. Brest TOZD T•P Cerknica 
8. Bres-t Skupne dejavnosti 
S ah 
l. Kovlinoplast~ka LOž 
2. Brest Stkupne dejavnosti 
3. Brest TOZD T-P Martinjak 

Letošnje prvenSltvo je pokaza
lo veliko množičnost m ·športno 
-zagnanost . Vse -to dokazuje, da 
dela<Vske š-portne ligre iz dneva v 
dan pridobivajo na pomenu in da 
je 'Šport vsakdanja potreba de
lovnega človeka. 

V p rihodnje pa bi želehi, da hi 
tudi žensk e tbolj askrt!ivno sode
lovale na takih prireditvah. Pili
pomniti še velja, da je bila or
ganizacija telmnovanja zelo slaba, 
saj s-ploh ni bilo sodniškega z,bo
ra, !Ici hi· rall.či.ost1tl nekatere pri
tožbe. Pretelclo pa de tudi že 
mesec dni, ko še niso znani skup
ni r~:tati. 

Z.Novak in 
!.Gornik 

Izid žrebanja novoletne križanke 
Tokrat so se reševalci nagradne križanke kar dobro odrezali. 

Do roka je prišlo 128 rešitev. Komisija je izžrebala takole: 
200 din prejme Cvetka Klančar, Brest, Skupne dejavnosti, 
100 din Zvonka Jerič, Rakek, Partizanska 16 a, 
50 din Vojko Hren, 16380 Cerknica, Loško 16, 

po 10 din pa Marjan Siraj, Ravnik 9, 61385 Nova vas pri Rakeku, 
Vinko Nared, 61381 Rakek, Partizanska 6, Rajko Palčič, TP Cerknica 
Alenka P.orok, Vr hnika 29, 61386 Stari trg pri Ložu in Jožica Skrij, 
Sleme 6, 61385 Nova vas pri Rakeku. 

Nagrajencem iskreno čestitamo! Nagrade lahko dvignejo v bla
gajni Skupnih dejavnosti, ostalim jih bomo poslali po pošti. 

RESITEV NOVOLETNE PIRANKA - EC - AMUR -
NAGRADNE KRižANKE ELIMINIRATI - PAR- KENT 
PASTORICA- AEROMETER - - RAMPAR - LJ- SI - MI
S.RECNO NOVO LETO _ K.M _ LENA - IMPERATOR - POET 
STVAR - RAA- TA!LNICA _ - ICKA - ODOR - CIMOS 
Bž - RE - JABOLKA _ SV RK - ARGO - IVI - AMI -
- PREKOP - IZLETI_ ATO- TVORI- IMP - TIM - ENA 
NALNOST - PELAGRA _ IA - ABOTA - AR - ICA - NO
- OCKA - IVO _ JEDRO_ NO - OPAT - ERVIN - OLAV 
SIR - OS OJNIK _ REALIST - JALEN - MO - VOLCIN 
- GANA - ATMOSFERA - VI- ANORAK - AVIATIK - ARA -
NOGRAD - VO - IS - ZOO APEL - TE - RACAK - EKA 
- REKA - KAZEN - OKTANT - ATE - IC - LANA - CEPI-
- TV - LASUUA - E MANCI- TEV 

Zmagovalci v ·posameznih kate
gorijah bodo dobili plakete z zla
t·imi, srefbrnimi in bronastimi IIDe
daJ.jami, .za 'V'Se udeležence, ki 
bodo uspešno ·končahi .turno smu
čanje, pa bo še nagradno žreba
nje -športnih .rekvizitov. 

Pozivamo vse občane, krajevne 
skupnosti, druibeno tpOlitične or
ganizacije, Jugoslovansko ljud
sko armado, da sodelujejo pri 
tekmovanju. 

Gospodarske organizacije pro
simo, da bi bi,la sobota, l. marca 
prosta sobota, tako da bomo bolj 
pripra\nljen.i sprejeti toliko števi
lo tekmovakev. 

Doikasžimo, da smo sposobni or
gan:iziraH velika tekmovanja ·in 
vrniti Blolkam prvenstvo kot do-
dovin~ smučanja. F. Kranjc Iz enega izmed tečajev oivilne zaščite 

LESARIADA BO SPET V LJUBLJANI 
Podobno kot ·lani so se tudi le

tos pojavili dvomi o času, •kraju. 
·in organirzaciji ;naše - zdaj že 
Vtsem pr.iljoubljene - LESARIA
DE. 

GlaV'Ile .pr~pombe .redkih posa
me.zni.kov so .se opira-le na na
slednje štirn trditve: 

- da ni ,pr.iJmerno organizirati 
lesa.piad, ker so predrage, 

- da je moč izvesti lesariade 
le v ·večjjh krajih, 

- d a nam tovrstna tekmova
nja jemljejo preveč časa, 

- da ta'k s1stem tekmovanja 
preveč utpuja športnike. 

O v:seh teh in drugih .pomisle
klih je tek!l.a razprava na poseb
n em !Sestanku, ki •ga je sklicalo 
poslovno združenje Les in na .ka
terem so bili predstavnik>i mno
gih večj-ih delovnih or.ganizac.ij 
s ·področja lesne industrije. V 
glai\I'Jlem so :bili to or.ganizatorjli 
športne in rekreacijske dejavno
s ti v njrihovih delovnih org.ani
zac.ijah. Na sestanku je bil tudi 
predstavn i-k republiškega si-ndi
kata. 

Po daljši in temeljiti razpravi, 
v kateri so sodelovali skoraJ ·vsi 
prisotn~ - sklllpaj o·krog 15 de
lovnih organizacij - je bi·lo ugo
tavljeno, da si v delovnih orga
nizacj,jah delavci - tekmovalci 
želijo skupnega srečanja v obli
.kli lesariad in da jim le-te .pome
nijo c ilj njihovega športnega de
lov.anja m ed letom. Podporo t a
kemu gledanju je izr azil tudi 
predstavnik republiš-kega siml.i
kata. Glede na to in ob dej5t1vu, 
da je udeležba na lesariadah ne
obvezona, so prisotni sprejeli na
slednje sklepe: 

l. Lesariada bo vsako leto v 
športnem parku Kodeljevo v Lju
bljani pod pokroviteljstvom ene 
aLi več delovnih organizacij, ki 

V SPOMIN 
Po kratki in hudi bolezni je 

21. januarja 1975 v s tarosti 65 let 
umrl naš nekdanji delavec na 
hlodišču, upokojenec TOZD TLI 
Stari trg, Alojz Strle iz Po<tcer
kve. Ohranili ga bomo v lepem 
spominu. 

Delovna skupnost 
TOZD Tovarna lesnih izdelkov 

Stari trg 

"' zvezi s tem prev.zamejo določe
ne večje finančne obveznosti. Le
sariado lahko organ.irz·ira seveda 
tudi -kaikšna druga orgao:Uzacija 
v svojem kraju, če ·se t ·a!ko od
loči. 

2. Raaen uvodnega in zaključ
nega dela ter ·stroškov p'Ilimanj 
in .podobnega se glavni, Oil&a:ni
zaoijs-ki stroškJ teklffiovanj po
krivajo ir.z startnine, ·ki jo mora
jo plačati za !Svoje udeležence na
S>topajoče delovne organizacije. 

3. Letos naj bo lesariada 13. in 
glavni del 14. juni-ja v ~portnem 
parku Kodeljevo v Ljublja.Illi·, po
krovitelj'Stv.o .pa ·se ponudi delov
ni or.ga~Dizacij-i Marles ·iz Mari
b ora. 

4. Prisotni .so ·pred:lagali sestav 
organizacijskega komiteja letoš
nje lesa·riade, ki naj ga potrdi 
posebna koiD!is ija pri Tepubli-

Š'kem sindikatu, zadolžena za 
področje rarzvoja 'Športa in re
kreacije v delovnih organizaci
jah. Med predlaganimi člani je 
tudi delavec Bresta tov;rr:iš Iw 
~tefan ·i·z .Skupnih dejavnosti. 

5. Delovnim or.ganizaaijam s 
področja gozdarstva , ki '}ih je v 
Sloveniji okrog 15, naj •se pošlje 
·ponudba, Clili želijo ·sodelovati .tu
di v letnih lesariadah, ker je :tek
movanje v zimskih že združeno. 

Upamo, da so se nwlJčmi :za
pletljaj-i v zvezd· z ·lesariadami do
končno razpletli ·iiD nas bodo vsa
ko letna skupna ·srečanja vedno 
.wova Slpodbujala k aktivnemu 
delu in ·tekmovanju v o'kv.i.ri.h de
lovnih organizacij in k p rijastelj
skemu •tekmovanju med posa
meznimi temeljmm.i organizaci-
jami. Z. Zabukavec 

FILMI V FEBRUARJU 
l. 2. ob 19.30 in 2. 2. ob 16. ur.i 

ameriški Mm ·PREHOD CEZ HU
DICEV KLANEC. Westem. 

2. 2. ob 19.30 ameriški mm 
CLOVEK, IME:NOV AN POLDNE. 
Pustolavski film. 

3. 2. ab 19.30 kongkonšlci fi,lm 
KARATE - JEKLENI FANT. Pu
stolovskii Lilm. 

6. 2. ob 19.30 ameriš.kli film 
NORCIJE JERYJA LUISA. Ko
medija<. 

8. 2. ~b 19.30 in 9. 2. ob 16. uri 
francoski film VSE V REDU. 
Vojni film. 

9 .. 2. ob 19.30 ameriški fi·lm PO
LETJE 42. Drama. 

10. 2. ob 19.30 jugo slovans.ki 
film RUMENA. Komedija. 

13. 2. ob 19.30 francos.kii film 
DOKTOR V RDE CEM PLAšCU. 
Pustolovski fiHm. 

Brestov obzornik, glasilo delovne skup· 
nosti Brest Cerknica. Glavni ln odgovorni 
urednik Božo LEVEC. Ureja urednUkl 
odbor: lvanka GODE SA, Mirko GERSAK, 
Marija GRBEC, Jože KLANCAR, Božo 
LEVI!.C, Branko MISIC, Franc MLAKAR, 
Danilo MLINAR, Franc MULEC, MJha 
SEPEC ln Zdravko ZABUKOVEC. Tlska 
:telezni!ka tiskarna v Ljubljani. Naklada 

2400 izvodov. 

15. 2. ob 19.30 ·in 16. 2. ob 16. uri 
ameriški film KO LEGENDE 
UMIRAJO. Western. 

16. 2. Olb 19.30 O.tali'janski fhlm 
BOCCACCIO - DEKAMERON. 
Erotični f.~1m. 

17. 2. ob 19.30 ameriški flilm PO 
NALOGU PODZEMUA. Kr.imi
naJka. 

20. 2. ob 19.30 francoski film 
BULEVAR RUMA. Pustolovsk i 
fiJ.rn,. 

22. 2. ob 19.30 italiljan5'ki f.Ylm 
PAST. Kriminalka. 

23. 2. ob 16. in 19.30 ameriški 
flilm KRAUičiNA OGRLICA. 
ZgodovinSki fii~m. 

24. 2. ob 19.30 ·nemšok.i fi1m DRA
CULA PROTI FRANKENSTEI
NU. Grozljivka. 

27. 2. ob 19.30 a meriški filnn. 
MARJANIN TAJNI SEF. Krimi
nalka. 

Naši upokojenei 
Z novim letom 1975 nas je za

radi odhoda v zasluženi pokoj 
zapustila dolgoletna sodelavka 
Zinka Skrbec, roj. 1927, doma iz 
Podgore. V jeseni se ji je riztelda 
22-letna neprekinjena zaposlitev 
v naši TOZD. Vsa ta leta je de
lala na več delovnih mestih v 
upravi; biia je tajnik in slednjič 
pri obračunu osebnih dohodkov. 

Istočasno nas je zapustila za· 
radi upokojitve tudi Antonija Grl 
iz Markovca, roj. 1919. Sodelavka 
nam je bila šestnajst let, sprva 
je bila delavka v zabojarni, od 
njene ukinitve pa delavka v sto
Jarni. 

Obema želimo še veliko zdra
vih in srečnih let. 

Delovna skupnost 
TOZD Tovarna lesnih izdelkov 

Stari trg 
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