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Petindvajset let
samoupravljanja na Brestu
BREST je v svojili osemi.ndvajsetili letih dela iz gospodarsko malo
pomembnih zagarskih obratov prerasel v eno izmed najvecjih pod·
jetij jugoslovanske pohi!itvene industrije, v modemo industrijsko
proizvodnjo. S tern je ustvaril tudi trdne osnove za hitrej!ii in bogatejsi gospodarski razvoj celotnega obmocja obcine Cerknica, ki se
je iz zaostalega in nerazvitega obmocja prebila med razvitej!ie slovenske obcine.
Prav gotovo je k temu izredno naglemu in dinamicnemu gospodarskemu razvoju prispeval razvoj samoupravnih odnosov, ki so delavcem dali pravico in odgovor.nost, da odlocajo o rezultatih svojega
dela in jib s tern resnicno pribliiall k soustvarjanju odnosov v na!ii
druibi.
ze nekaj mesecev zatem, ko je
bil sprejet Temeljni zakon o gospodarjenju z drlavnimi gospodarskimi podjetji, je na Brestu
1. oktobra 1950. leta zasedal prvi
delavski svet, do konca leta 1950
pa so zaceli delovati tudi obratni delavski sveti.
Prav ta revolucionarni zacetek
samoupravljanja je odprl moznosti za lastni perspektivni razvoj, pa naj podo to proizvodne
usmeritve, investicijski razvoj, ka·
dri ali obdelava trlisc. ze ob prvih
korakih samoupravljanja so se
delovni ljudje Bresta znasli pred
pomembnimi odlocitvami: kako
zaposliti cimvec ljudi, kaj bo
tdisce, ki je bilo takrat administrativno plansko usmerjeno,

sprejelo? Napraviti j e bilo treba
odlocen in odloCilen premik od
primarne proizvodnje v finalizacijo izdelkov. Iz te samoupravne
odlocitve je v naslednjih letih
zrasla po Brestovih obratih mo·
derna proizvodnja pohiStva. V
teh letih so hili napravljeni tudi
prvi koraki na tuja trziSca.
Desetletje 1950-1960 pomeni
za Brest obdobje velikih naporov, hkrati pa tudi pomembnih
delovnih podvigov. V tern obdob·
ju sta pozara popolnoma unicila
tovamiSka objekta v Martinjaku
leta 1954 in v Cerknici leta 1959.
Kolektiv je z lastnimi rokami postavil nove objekte, nov Brest.
Pri vsej tej pozrtvovalnosti in
samoodpovedovanju je imelo

nadvse pomembno vlogo prav samoupravljanje, ki je lahko animiralo slehernega delavca, da se
je pridruzil k skupnim naporom
za skupni razvoj.
v letu 1961 je priSlo se do ene
pomembne samoupravne odlocitve o izgradnji tovame ivernih
plosc, ki je bila prva tovrstna
tovarna v Sloveniji in je vrsto
let proizvajala najkvalitetnejse
iverke na jugoslovanskem trgu.
v sestdesetih letih, ko so bile
glavne investicije koncane, so
bile pred Brestovo samoupravno
skupnostjo nove tezavne naloge:
zagotoviti intenzivno izkoriscanje novih kapacitet, na tej osnovi pa krepiti zivljenjski standard
zaposlenih in njihovo socialno
vamost. V tern casu se je podjetje organizacijsko in samoupravno utrdilo, vrednost proizvodnje
pa se je vee kot podvojila. Hkrati je narascal tudi standard, ki
je bil v casu velikih investicij
precej prizadet. Vsaj delno zadovoljivo je uspelo resiti tudi
stanovanjsko krizo.
Globlja vsebina samoupravljanja se je kazala prav v nenehni
skrbi za socialno varnost delav(Konec na 2. strani)
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Se eno priznanje samoupravljavcem

BREST PREJEL NAJVISJE
»19. OKTOBER«

OB~INSKO

PRIZNANJE

Prav v jubilejnem letu delavskega samoupravljanja, ko ocenjujemo prehojeno pot pri graditvi in poglabljanju samoupravnih socialisticnih odnosov, so Brestovi samoupravljavci dobili
~e eno pomembno priznanje. Poleg priznanja Republlskega sveta Zveze sindikatov Slovenije za izjemne doseZke pri razvijanju
in utrjevanju samoupravnih druibenih odnosov je Brest na nedavni sveCani seji skupscine obcine Cerknica ob letosnjem ohcinskem prazniku dobil najvi~je obcinsko priznanje »19. oktober«.
To priznanje je dobil, kot je receno v obrazlozitvi, ob 25. obletnici samoupravljanja za dosezeno visoko razvojilo stopnjo
samoupravnih sociallsticnih in medsebojnih odnosov, za stalno
skrb za dvig druibenega standarda in socialne varnosti delavcev, za strokovno izobrazevanje in stipendiranje kadrov, za
sodelovanje s krajevnimi, samoupravnimi intevesnimi in drugimi skupnostmi, druibenopoliticnimi skupnostmi, za povezovanje z zdruienim delom v obcini in izven nje, za organizacijo
sodobne tehnologije, dosezene poslovne rezultate na domacem
in tujem trgu.
Priznanje »19. oktober« sta dobila ~e obcinska gasilska zveza

za dvajsetletno uspdno delovanje in Tone Kra5evec za dolgoletno drufbenopoliticno delo in za njegov prispevek h krepitvi
S svecane otvoritve nove moderne zagalnice v Tovarni lesnih izdelkov Starl trg

medbocinskega sodelovanja v notranjsko-kraski regiji.

--
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ReSitve v vee ji prod aji
KAKO SMO GOSPODARILI V DEVETMESECNEM OBDOBJU
PROIZVODNJA ZA 17 ODSTOTKOV NAD PROIZVODNJO V ENAKEM OBDOBJU LANI e PRODAJA ZAOSTAJA ZA RASTJO PROIZVODNJE
IZVOZ KREPKO POD PLANOM
ZALOGE GOTOVIH
IZDELKOV PREVISOKE e STOPNJA OSTANKA DOHODKA MINIMALNA e OSEBNI DOHODKI 7 ODSTOTKOV NAD PLANOM e
TE:ZAVE Z URESNICEVANJEM STABILIZACIJSKEGA PROGRAMA
NA PODROCJU PRODAJE IN IZVOZA e RESITVE V VECJI
PRODAJI
Za letosnje devetmesecno ob- kern obdobju. Vendar pa pricadobje gospodarjenja je znacilno kujemo, da bo plan prodaje iz.
polnjen le s 60 odstotki. Poneugodno gospodarsko stanje, ki
se je izboljsalo po znizanju zvez- membno je ugotoviti, da tudi
prodaja primarnih izdelkov ni
nega prometnega davka in po
dosegla pricakovanj. To je pospremembi pologa za potrosnirnernbno, ce upostevamo, da se
ske kredite. Recesija na zunanjih
v prejsnjih letih stagnacija v
trgih in narascanje cen zaostrujeta konkurencno sposobnost, ta- prodaji pohiStva ni ujemala s
ka, da je izvoz, nekdaj pomem- stagnacijo v prodaji primarnih
ben delez plasmana, dosegel ze- izdelkov.
lo nizko raven. Prav gotovo, da
Dosezeni izvoz znasa 82 odstotna manjsi izvoz vpliva tudi ne- kov izvoza v enakern obdobju
organiziran in neusklajen nastop lani. Vse to nas navaja k oceni,
na tujih trgih, kar je osnova za
da zastavljenega plana izvoza
vecjo prodajo v izvoz.
letos ne bomo izpo1nili.
Obseg proizvodnje je v prvih
V prirnerjavi z lanskim letom
devetih letosnjih mesecih znasal
je bistven izpad izvoza zaganega
335,703.000 dinarjev in je za 17 1esa, ki srno ga !ani v glavnem
odstotkov nad obsegom proizizvaiali na italijansko trliSce.
vodnje v enakem lanskem ob- Letos je povprasevanje na tern
dobju. Najugodnejsa rast pro- trgu bistveno manjse, tudi cene
izvodnje je v Tovarni pohistva so bistveno niZje.
Cerknica, ki je proti koncu prveProti koncu polletja smo v Toga polletja svoj proizvodni provarni pohistva Cerlmica priceli
gram razsirila se na proizvodnjo z izvoznim programorn za ameriizdelkov za arnerisko triiSce. Ta
sko trlisce. Pricakovanja o realiposel zahteva vso pozornost, ker zaciji izvoza na vzhodna podrocje po svoji usmerjenosti zanirniv.
ja pa v tern obdobju niso bila
Nekoliko slabsi obseg proizvod- uresnicena. Kljub ternu pa menje je dosezen v Tovarni pohi- ramo ta trlisca obdelovati in jim
stva Stari trg, ki je glede na posvetiti vso pozornost.
slabSo prodajo celo ornejevala
Prav gotovo rnorajo ustrezne
proizvodnjo.
slufbe v smislu stabilizacijskeOcenjujerno, da bo obseg proga programa pripraviti konKretizvodnje v naslednjih mesecih hine akcije in pred.loge po temeljtreje narascal glede na izkori- nih
organizacijah in izdelkih za
scene dopuste in na nekoliko
vecjo prodajo dorna in v izvozu.
ugodnejso prodajo. Zavedati se Taka pripravljeni programi mornoramo, da sta obseg proizvodbiti obvezujoci in po rokih
nje in rast produktivnosti osno- rajo
usklajeni
s proizvodnjo in ostava za ugodnejsi razvoj in rast limi dejavniki.
sleherne terneljne organizacije.
Dosezeni celotni dohodek, obKar zadeva nabavo, smo zlasti
po enakih izhodiscih kat
uvozu posvetili vso pozornost, racunan
lani,
je
ostal na lanski ravni.
ker je bila od tega odvisna konOsebni
dohodki
so za 7 odstottinuiteta proizvodnje. Opaziti je kov nad planiranimi,
medtern ko
veliko vecjo stabilnost cen in
v primed z enakim obdobcelo nekatere pocenitve. V pri- so
jem lani visji za 21 odstotkov. To
merjavi z lanskim letorn smo leje rezultat hitrejsega poveceva'
tos zrnanjsali uvoz za 48 odstot- nja
osebnih dohodkov v lanskem
kov, kar je prav gotovo uspesen
tromesecju in ne letoskorak pri uresnicevanju stabili- zadnjem
njega povecevanja osebnih dozacijskih prizadevanj.
hodkov. Kljub niZji rasti oseb·
Prav gotovo je vprasanje pronih dohodkov nasproti zivljenjdaje poleg gibanja zalog gotovih
stroskom pa moramo ugoizdelkov najbolj problematicno skirn
toviti, da je njihova rast v sklapodrocje. Prodaja na dornacem
du z dosezenimi ucinki gospotrgu je stagnirala vse do polovicc
darjenja in z dosezenim dohodleta, ko je bil znizan zvezni prometni davek za pohiStvo in spre- kom.
Le z rastjo teh kategorij lahko
menjen polog za potrosniSke kredite. V tern obdobju je tudi iz. pricakujemo tudi hitrejso rast
osebnih
dohodkov.
Poprecni
voz, ki se je v preteklih letih pokazal kot ventil v prodaji, za- osebni dohodek na delavca znasa
ostajal za planiranim. Recesija v preteklih devetih mesecih 2831
na ameriSkem trgu je pogojevala dinarjev.
preusmeritev izvoznikov na doStopnja akurnulacije znasa v
maci trg, kjer je bila konkurenca letosnjih devetih mesecih 5,4 odizredno mocna, povprasevanje pa
stotka in je dejansko na polovici
pod pricakovanji.
dosezene stopnje v enakern obKljub taksnirn pogojem je dodobju lani. Prav gotovo je taka
sezena prodaja na dornacem trgu
nizka stopnja akumulacije posleza 2 odstotka nad lansko v enadica vecjih zalog gotovih izdel-

e

e

Brestove samoupravljavce je pozdravil predsednik SO tov. Tornic

kov. Hitrejsa rast proizvodnje
kot prodaje se· namrec kaze v narascanju zalog gotovih izdelkov.
Koeficient obracanja obratnih
sredstev je letos za 27 odstotkov
slabsi kat v enakem obdobju !ani. Vse kategorije obratnih sredstev razen gotovih izdelkov kazcjo letos ugodnejse tendence.
Prav gotovo se glede na dosezene rezultate in ocenjene tendence po · posameznih poslovnih
podrocjih pojavlja vprasanje celovitega uresnicevanja sprejetega stabilizacijskega programa.
To zlasti velja za prodajno podrocje, ki je izhodiscno in glede
na sedanje stanje prav gotovo
osnovno. Poleg tega smo sedaj
pred sprejemanjem letnega plana, v katerem bomo konkretizirali polletne in letne akcije, da
bi dosegli cim bolj ugodne rezultate.

Ugodni rezultati so v Tovarni

pohi~tva

Lahko pa pricakujemo, da bo
z obratovanjern nove tovarne
ivernih plosc in nove zagalnice
proizvodnja hitreje narascala in
s tern odpirala moznosti za ugodnejse gospodarjenje. Stanje je

Cerknica

resnicno resno in le z n ..jvecjimi
napori vseh delavcev, zlasti pa
strokovnega kadra, lahko pricakujemo ugodnejso prihodnost.
B.Misic

Petindvajset let
samoupravljanja na Brestu
(Nadaljevanje s 1. strani)
cev in urejanje medsebojnih odnosov. Z leti sta se ob zapletenih
in ob vedno novih pogojih gospodarjenja krepila tudi strokovnost samoupravnih odlocitev in
vpliv neposrednih proizvajalcev.
Brest je ze leta 1965 zastavil
decentralizacijo samoupravljanja
in delitve dohodka po poslovnih
enotah. Ceprav je bila tedaj taksna poslovna in samoupravna usrneritev predmet mnogih razprav, so kasnejsi druzbeni razvoj
in nove ustavne spremembe same potrdile taksno usmeritev.
Leta 1970 se je k Brestu pripojilo podjetje Gaber, proizvajalec
kuhinj, s katerim je Brest ze
prej vee let uspesno poslovnotehnicno sodeloval in ki je prav
v teh letih dokoncal modernizacijo sv_ojih proizvodnih kapaci·
tet.
Z nenehnirn razvoje;n Bresta
se je strokovno izpopolnjeval tudi kader, ki si je v teh letih razvoja podjetja pridobil bogate izkusnje. Posebna pozornost je bila posvecena izobrafevanju in izpopolnjevanju zaposlenih, zlasti
se, da bi si zagotovili strokovni
kader z domacega obrnocja. Ta
skrb se je kazala v sistematicnern ~tipendiranju ustreznih kadrov, kontinuiranem organiziranju dela dislociranih oddelkov
tehniske lesne srednje sole v
Cerknici ter organizaciji dopolnilnega in izrednega studija ze
zaposlenih.
Vzporedno z rastjo rezultatov
poslovanja je rase! tudi zivljenjski standard zaposlenih, pa tudi
prebivalstva na tern obmocju, ki
je zivljenjsko povezano z Brestom. Skrb za standard se kaze
tudi v organizirani drufbeni prehrani in stanovanjski politiki.
ze v zacetku leta 1972 so Erestove poslovne enote na osnovi
soglasja vseh sprejele samoupravni sporazum o oblikovanju
ter delitvi dohodka in osebnih
dohodkov, na podoben nacin pa
so poslovne enote ze tedaj odlocale o vseh pomembnejsih zadevah (letni plan, investicij ske na·
lozbe ipd.). Taka so se ze v prejsnjih letih med poslovnimi enotami Bresta izoblikovali taksni ekonomski odnosi kat jih terjajo
ustavne spremembe. Temeljne
organizacije zdrufenega dela so
taka organsko zrasle iz dolgoletne graditve samoupravnih in
poslovnih odnosov ter iz zivljenjskih zahtev neposrednih proizvajalcev; zatorej ne pornenijo
zgolj formalne zadostitve ustavnim in zakonskim zahtevarn.

Brest je bil taka konstituiran
v zakonsko zahtevanern roku in
med prvimi slovenskirni delovnimi organizacijami vp~san v register.
V teh letih je pomembna tudi
samoupravna odlocitev Brestovih temeljnih organizacij, da z
zdruzenimi lastnimi sredstvi in
s pomocjo kreditov poslovnih
bank zgradi novo tovarno ivernih plosc. Po podatkih srednjerocnega prograrna razvoja Bresta bo taka v letu 1977 obseg proizvodnje prav zaradi vpliva nove
tovarne znasal okrog 70 milijonov dinarjev, obenem pa se basta bistveno izboljsali akumulativna in reprodukcijska sposobnost podjetja, kar bo bistveno
vplivalo na celotni gospodarski
razvoj obcine.
Skladno z ustavnimi intencami
o povezovanju proizvodnje in
trgovine je Brest leta 1974 pristopil v sestavljeno organizacijo
zdruzenega dela Slovenijales. Ob
tern velja poudariti, da si Brest
v okviru sestavljene organizacije intenzivno prizadeva za ob·
likovanje trdnih ekonomskih odnosov med proizvodnj'o in trgovino na ustavnih temeljih. Brest
tudi zelo aktivno sodeluje v akciji za povezovanje gozdarstva in
lesne industrije na notranjskokraskem obmocju, s cimer bi zagotovili usklajeno gospodarsko
rast tega podrocja.
Taka se je v petindvajsetih letih sarnoupravljanja Brest izoblikoval v trdno sarnoupravno in
ekonomsko tvorbo. Temeljne organizacije zdruzenega dela so
kljub posameznim slabostim, ki
so se oCitne, povsem zazivele kat
povsem samostojne organizacije,
ki pa se na ·osnovi solidarnosti in
vzajemnosti povezujejo v cvrsto
delovno organizacijo, obenem pa
se ustvarjalno sarnoupravno povezujejo tudi z drugimi organizacijami zdruienega dela.
Pr av v letu, ko lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot v
utrjevanju in poglabljanju samo-

upravnih odnosov in s trdno samozavestjo gradimo prihodne,
se pravicnejse in se bolj humane
medcloveske odnose, je BREST
dobil veliko in dragoceno priznanje.
Republiski svet zveze sindikatov Slovenije je Brestu podelil
priznanje sarnoupravljalcem za
izjemne dosezke pri r azvijanju in
utrjevanju samoupravnih dndbenih odnosov.
Poudariti velja tudi njihova
tesno sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi in samoupravnirni
interesnimi skupnostmi, saj je
tudi njihova delovanje v veliki
rneri odvisno od gospodarskih
rezultatov Bresta in pripravljenosti njegovih delavcev, da samoupravno sodelujejo pri rasti
in razvoju celotne obcine. Zato ni
slucajno, da stevilni Brestovi delavci aktivno delujejo v samoupravnih organih . in druibeno
politicnih organizacijah v delovni organizaciji in izven nje.
Da se samoupravni odnosi na
Brestu se poglabljajo in krepijo,
pricajo tudi naslednja prizadevanja: proucevanje moznosti za
ustanovitev novih temeljnih organizacij; usklajevanje samoupravnih aktov z novimi ustavnimi in zakonskimi zahtevarni;
dograjevanje ze dokaj izoblikovanega informativnega sistema;
cedalje vecja naloga in vpliv
druzbeno politicnih organizacij
na oblikovanje samoupravnih odnosov; vse vecja vloga in aktivnost samoupravne delavske kontrole; temeljita priprava gradiva
za samoupravno odlocanje delavcev; zagotavljanje demokraticnega in samoupravnega postopka
pri sprejemanju vseh odloCitev
in podobno.
Petindvajsetletno dosledno oblikovanje in dograjevanje samoupravnega sistema na Brestu dokazuje, kako ta oblika rnedcloveskih odnosov pogojuje nas celotni gospodarski in druibeni
razvoj ter napredek.

ODNOSI PROIZVODNJA -· TRGOVINA
S SEJE SEK.RETARIATA
SVETA ZVEZE KOMUNISTOV
SOZD SLOVENIJALES
13. oktobra .ie bila seja sekretariata Zveze komunistov SOZD.
Na seji je bila razprava o porocilu za sejo predsedstva ZK ZKS.
V porocilu sekretariat ugotavlja, da je pot povezovanja tezka.
da zadevamo pri tern na kup objektivnih in subjektivnih ovir, da
moramo s strpnostjo graditi

SOZD. Kljub vsemu pa vsi, ki se
povezujemo v SOZD, soglasamo,
da so delavci mocno zainteresirani, saj zahtevajo uresnicitev tistega, za kar so z referendumorn
glasovali.
Sekretariat sveta Zveze komunistov SOZD je to porocilo pri·
pravil za predsedstvo CK ZKS in
za razgovor z nekaterimi vodilnimi osebnostmi, kar naj bi bila
nova spodbuda za povezovanje.
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0 vpraSanjih izvoza llOVl lZVOZlll posli
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Lesna in pohistvena industrija
sta na podrocju izvoza se naprej
v dokaj neugodnem polozaju, ce·
mur je seveda neposredno ltriva
splosna recesija gospodarstva v
Evropi in v svetu.
Posledice takega stanja so negativno kazejo tudi v nazadovanju nasih izvoznih moinosti.
Ceprav se rnoinosti za izvoz nekoliko popravljajo, predvsem v
Zdruiene driave Amerike in v
nekatere skandinavske ddave, ni
realnih rnoinosti za realizacijo
plansko postavljenih izvoznih obveznosti za leto 1975.
Tudi za to, kar smo letos v
izvozu ze dosegli, je bilo potrebnili veliko naporov v ne vedno
ugodnih pogojih, predvsem kar
zadeva ekonomsko plat, vendar
vse kaze, da se bo vztrajnost pri
obdelavi tudi manj pomembnih
poslov odrazila pri osvajanju novih rnodelov pohistva za izvoz.
Tako smo v zelo kratkem casu
vkljucili v proizvodnjo program
stilnih masivnih kredenc za ameriSko trZisce, kjer so vsi pogoji
za prodajo blizu milljon dolar·
jev v letu 1976.
Prve posiljke so ze pokazale,
da taksno pohiStvo za Tovarno
pohistva Cerknica sicer ni specialnost, je pa primerno za dolocen proizvodni trak. s takim poslom, ld bo v proizvodnji gotovo
vse Ieto, bo zagotovljena kontinuiteta tudi pri prodaji.
Pri obdelavi poslov za masivno
pohistvo je bilo letos m.nogo vee
ponudb kot sicer; tudi m.noZica
vzorcev, ki so hili poslani zain·
teresiranim kupcem, to potrjuje;
vendar se mnogo prepocasi vkljucujemo v ostre pogoje in zahteve
kupcev. Pri slehernem izdelku
narn konkurenca s svojimi niZjimi cenami otezuje vkljuCitev v
posel. Kljub ternu pa smo tudi na
tem podrocju zakljucili nekatere
nove posle za Zdruzene ddave
Amerike in za nekatere skandinavske dezele.
V Tovarni pohistva Martinjak
so vkljucili v proizvodnjo nove
modele stolov in foteljev za domace trZisce in za izvoz v Zdruzene drzave Amerike.
Ti novi rnodeli stolov so namenjeni velikim in uglednim tovarnam, tako da pri solidni in sprotni dobavi tudi v teh poslih lahko
pricakujemo kontinuiteto dobav
vse leto 1976.
Tudi proizvodi iz mehkih le·
sov - jelovina, borovina, se do·
bro prodajajo na trfiscu Skandinavije, Nizozemske in celo Avstralije, karnor so prodane vecje
kolicine teh proizvodov, vendar
je nekoliko teiav v sprotnosti dobav.
Tovarna lesnih izdelkov Stari
trg je celotno proizvodnjo namenita izvozu in doslej dokaj uspes-

•

no. S programom toaletnih omaric je dobavitelj vsem vecjim trgovskim hisam v Evropi, kjer
ga po kvaliteti postavljajo na
prvo rnesto.
Teiave pri tern poslu pa so v
tern, da pri narocanju s stranJ
kupcev pribaja do zastojev ozirorna, da ni zagotovljena konti·
nuiteta proizvodnje in s tern tudi prodaja.
Trenutno je najtefe zagotoviti
izvoz kuhinjskega pohistva, ne
toliko zaradi kvalitete, temvec
predvsem zaradi ostalih pogojev:
dobavni roki, cene in drugo.
Pogovarjali smo se s stevilnlmi zainteresiranimi kupci, prirejali razstave, posiljali vzorce,
opremljall celotna stanovanja,
vendar je hila konkurenca vedno
bolj prilagodljiva v cenah kot so

bile nase ponudbe. Pogovori s
kupci se vedno trajajo, vendar
ze prvi stiki kaiejo oster konkurencni boj.
Vrsta novih modelov kompletnih dnevnih sob in kuhinj, ki jib
homo prikazali na Ietosnjem SaIonu pohiStva v Beogradu, so narnenjeni predvsem vzhodnemu
trZiscu in driavam v razvoju. To
je tudi odraz nasib prizadevanj
za vkljuCitev na katerokoli zunanje trZisce v svetu.
Razumljivo, da nastajajo v proizvodnji v zvezi z novimi posli
tudi tezave zaradi pravocasne oskrbe s surovinami in rnaterlali,
vendar so to vprasanja, ki se ne
hi smela odraiati prl dobavnih
rokih in kvaliteti blaga za izvoz,
zlasti v sedanji, dokaj teZki iz.
vozni situaciji.
F. Turk

Stabilizacija
lrajna naloga
S SEJE MEDOBCINSKEGA SVETA ZVEZE KOMUNISTOV
Na pretekli seji medobcinskega sveta Zveze kornunistov - hila je
23. oktobra v Postojni - je hila v teiiScu ocena druZbeno-politicnega
stanja v notranjsko-krasld regiji.
Uvodno porocilo sekretarja in
razprava sta opozorila predvsem
na naslednja vprasanja:
- Stanje v gospodarstvu se v
primerjavi s preteklim Ietom ni
bistveno spremenilo; najvec te·
zav je v lesni industriji, ki pred·
stavlja jedro gospodar stva notranjsko-kraskih obCin. Najbolj
problematicna sta kopicenje zalog gotovih izdelkov in izvoz, ceprav je v zadnjih mesecih cpaziti izboljsanje.
- Posebno pozornost je treba
posvetiti uresnicevanju stabilizacijskih programov. Marsikje so
to akcijo vzeli zgolj formalisticno in je ne povezujejo z dograjevanjem samoupravnih odno·
sov, kar se kaze tudi v tern, da v
stabilizacijska prizadevanja niso
v celoti pritegnili j edra delavcev.
Koordinacijski odbori pri SZDL
morajo ob rezultatih devetmesecnega poslovanja oceniti uresnicevanje stabilizacijskih progra·
mov. Pri tern je potrebno zaostriti tudi odgovornost osnovnih organizacij Zveze komunistov pri
stabilizacijskih prizadevanjih. V
zavesti slehernega delavca se mora izoblikovati spoznanj e, da je
stabilizacija trajna naloga in ne
Ie t renutna, formalna akcija, pri
tern osvescanju pa morajo posebno vlogo imeti prav k omunisti. Posebej je potrebno preveri·
ti tudi st abilizadjsk a prizadeva-
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nja na podrocju skupne in splosne porabe.
- Pospesiti je potrebno integracijska gibanja znotraj regije,
pa tudi povezave z drugimi organizacijami zdruzenega dela. Pri
tern je bilo posebej opozorjeno
na razlicne interese pri povezavah v kmetijstvu, slab e rezultate
integracij v gostinstvu (Jama Postojna - gostinstvo Cerknica),
pocasnost in premajhna ucinkovitost integracij v trgovini, cim·
prej pa bo potrebno razCistiti
tudi osnovne ekonornske odnose
v povezavah v lesni industriji
(odnosi v Slovenijalesu in Uni·
Iesu). Povezovanje lesne industri·
je in gozdarstva tece po zastavljenih nacrtih. Posebej je bilo
poudarjeno, da morajo vse inte·

LetoSnje razprodaje
Pri vsaki zamenjavi programa,
posebno sestavljivega, je nujno,
da ob koncu proizvodnje ostane·
jo v skladiscih dolocene kolicine
elementov, ki jih ni vee moe sestaviti v funkcionalne ambiente
in jih zato v trgovinah vee ne
zelijo. Ker smo leta 1974 zamenjali skorajda celotni proizvodni program po zelo hitrem postopku, so narn kajpada ostale
na zalogi celo vecje kolicine kot
obicajno. Poleg tega pa smo morali v zacetku tega leta ~akni·
ti iz prodaje neuspesen model
kuhinje Vega-74, kar nam je povecalo zaloge demodiranib oziroma opuscenih izdelkov.
Vprasanje, kako prodati te iz.
delke, se je vse Ietosnje leto pojavljalo bodisi v prizadetih temeljnih organizacijah, bodisi v
prodajni sluibi. Zato je prislo
do odlocitve, da poskusimo z organizacijo razprodaj po razlicnih
krajih nase de:Zele. Za opuscene
programe so bile primerno znizane prodajne cene elementov,
za dernodirane programe pa je
bil zrtvovan zaslu:Zek nase trgovine. Ker je bila organizacija
razprodaj v lastni reziji, so bile
cene lahko zniZane za poprecno
stopnjo rabatov, ki jib dajemo
trgovskim organizacijam.
Odprodaja teh izdelkov se je
zacela februarja, ko smo skupaj
s trgovsko organizacijo Novi
dom iz Beograda na Gospodar-

skern razstaviscu v Ljubljani organizirali prodajo elementov
Barbara po normalnih cenah.
Kasneje so sledile razprodaje v
Cerknici, Zagrebu, Beogradu in
v Murski Soboti. Pripravljamo
pa zadnjo Ietosnjo razprodajo,
ki bo novembra v Cerknici. Celotna realizacija tako prodanih
izdelkov bo zadovoljiva, saj bo
presegla milijardo starih dinarjev.
Organizacija razprodaj, pred·
vsern v oddaljenih krajih, povzroea seveda kup te:Zav. Potrebno je zbrati skupino !judi, ki je
pripravljena delati v najveckrat
tezjih pogojih kot so doma, dobiti prostor za prodajo in za
skladisce, organizirati prevoze
strankarn, objaviti ustrezno propaganda in podobno. Pogosto se
tudi zgodi, da del blaga ni proda·
nega in je nato vrnjeno, kar povzroca hudo kri pri skladiscnikih in ustvarja nezaupanje do
skupine, ki je vodila razprodajo.
Prav pri tern pa opaiamo, da so
ljudje, ki delajo, namesto pomoci pri odpravljanju napak, najveckrat deleini kritike in razlicnih sumnicenj, kar slabi voljo
vseh prizadetih.
Ocenimo lahko, da so vse do·
sedanje razprodaje kljub manjsim napakam uspele. v prihodnje
pa zelimo vee pomoci in manj
najveckrat neupravicenih kritik.
F.Mele

Uspesno v Murski Soboti
gracijske povezave t emeljiti na
resnicnih in neposrednih interesih delavcev v temeljnih organizacijah.
- Nadaljevati je treba akcijo
za oblikovanje srednjesolskega
centra v Postojni in teziti za
tern, da bo zazivela celodnevna
sola povsod tam, kjer so za to
osnovne mo:Znosti.
- Dosti vee pozornosti je treba posvecati tudi organiziranju
strokovnega, predvsem pa dru:Zbeno-politicnega
izobrazevanja
delavcev - samoupravljalcev.
- Preveriti je treba uresnicevanje druzbenih dogovorov o kadrovski politiki.
Ocen a se je dotaknila se vprasanj informiranja, kadrovske politike in usposabljanja clanstva
Zveze kornunistov, organiziranosti na medobcinski ravni ter povezanosti druZbeno-politicnih organizacij in pravosodja v samoupravni socialisticni druibi.
Nedvornno je sprejeta ocena
dokaj trdna osnova za prihodnje
delo osnovnih organizacij Zveze
komunistov na tern obmocju.
Ker dosedanji sekretar tov. Tone Krasevec odhaja na novo slu:Zbeno mesto, je bil za novega sekretarja medobcinskega sveta iz.
voljen tov. Marko Cernetic iz Ilirske Bistrice.
B. Levee

---·~

Delavci in gostje so si z zanimanjem ogledali novo zago

Petnajstega septembra smo v
avli kina Park v Murski Soboti
koncali z razprodajo kuhinje
Vega-74 in ze opuscenega programa Barbara. Razprodaja je
trajala petnajst dni.
Prvih deset dni je bil obisk
nekoliko slabSi, ker je bilo v tern
casu lepo vreme in so imeli ljudje najvec opravil na poljih in s
trgatvijo. Zadnje dni, ko se je
vreme poslabsalo, se je tudi
obisk mocno izboljsal. Vecina
!judi je prav ob koncu sliSalo za
razprodajo, predvsem prek reklamnih listicev, ki so jih otroci
dobivali v solah in jib nesli domov. Oglase smo dali tudi v lo·
kalni radio in casopis, vendar
niso bili ne vern kako ucinkoviti.
Vee kot polovica kupcev je prisla
iz okolice tudi po stirideset kilo·
metrov dalec. Tezave so bile prav
zaradi oddaljenosti kraj ev in slabih cest, zato nismo mogli mnogim strankam dostaviti pohistva

takoj, ampak se je dobava podaljsala se ves teden po razprodaji. Zaradi majhnega skladiScnega prostora smo elemente narocali sproti, vendar se je dogajaIo, da jih nismo dobili ob pravem
casu, pa jih bolj oddaljenim
strankam nisrno vozili, da zaradi
manjkajocih elementov ne bi raz·
vazali dvakrat.
Ceprav smo se v zacetku ze
bali, da ne borno dosegli dolocenega plana prodaje, smo ga kar
lepo presegli.
V prodaji so prevladovali ku·
hinjski elementi, ki so bili na
voljo v celoti, manj smo prodali
Barbare, ker je bilo manj ele·
mentov za kaksne celovite kombinacije.
Obiskovalci so bili zadovoljni
in veseli, saj smo bili med prvimi, ki smo organizirali razprodajo v njihovem mestu.
M. Zabret

OBVESTILO
Komisija za prodajo rabljenih osnovnih sredstev BREST Cerknica
bo 12. novembra 1975 ob 11. uri prodala na javni licitaciji 23 rabljenih
ponjav tovornih avtomobilov.
Kupci bodo m orali po.njave takoj prevzeti in placatl, vkljueno s
prometnim davkom.
Licitacija bo v garazah tovornih vozil ob Tovarni pohistva Cerknica.
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Pr slavili smo ·srebrni
jubilej samoupravljanja
. TEDEN SREDI OKTOBRA JE BIL VES V ZNAMENJU PROSLAVLJANJ OB 25. OBLETNICI SAMOUPRAVLJANJA NA BRESTU IN
OB OBCINSKEM PRAZNIKU. TE PROSLAVE SO IMELE LETOS
SE POSEBNO SVECANO OBELEZJE, SAJ SO BILE V LETU, KO
PRAZNUJEMO 30. OBLETNICO OSVOBODITVE IN KO LAHKO
S PONOSOM GLEDAMO NA VSE DOSEzKE, KI SMO JIH USTVARILI V . SVOBODNI DOMOVINI NA VSEH PODROCJIH NASEGA
DRUzBENEGA ZIVLJENJA
SVECANA SEJA SKUPNEGA
DELAVSKEGA SVETA

15. oktobra je bila svecana seja skupnega delavskega sveta, na
kateri so bili poleg dosedanjih
predsednikov centralnih delavskih svetov in upravnih odborov,
zasluinih samoupravljavcev in
predstavnikov druzbeno-politicnih organizacij Bresta se predstavniki druzbeno-politicnih or-

zdravil predsednik skupscine obcine Cerknica tov. Slavko Tornic.
V daljsem nagovoru je orisal
pomen in vlogo Bresta v celotnem gospodarstvu obcine, povezal Brestov razvoj z razvojem
obcine, posebej pa poudaril tesno povezanost Brestovih temeljnih organizacij z najrazlicnejSimi
samoupravnimi skupnostmi in
druibeno-politicnimi organizacijami v obcini in izven nje. Podcrtal je, da samo vsa usklajeno
razvijajoca se podrocja skupno
lahko oblikujejo bogata in razvito druzbo. Zatem je izrocil 37
odlikovanj zasluznim Brestovim
delavcem in samoupravljavcem.
Glavni direktor Bresta tov. Joze Strle je na kratko orisal Brestov gospodarski razvoj, delovne uspehe in gospodarske dosezke, pri cemer se je posebej zah valil vsem Brestovim delavcem
in samoupravljavcem za tesno
sodelovanje, saJ si brez razvitega
samoupravljanja, ki k upravljanju pritegne slehernega delavca,
ne moremo predstavljati uspesnega gospodarjenja.
V imenu odlikovancev se je zahvalil tov. Franc Kovac, ki je poudaril, da so prejeta priznanja
velika spodbuda vsem za se uspesnejse prihodnje delo.
NOVA zAGALNICA JE STEKLA

Prvi in sedanji predsednik delavskega sveta - Franc Intihar in
Janez Voljc
ganizacij obcine, predstavnik
medobcinskega sveta Zveze komunistov tov. Marko Cernetic in
castni clan delovne skupnosti
Bresta tov. Joze Lesar. Zal ni bilo
nikogar izmed vabljenih predstavnikov vodstva in druzbenopoliticnih organizacij iz SOZD
Slovenijales.
Sejo sta vodila prvi predsednilc delavskega sveta tov. Franc
Intihar in sedanji predsednik
tov. Janez Voljc, ki je uvodoma
1zcrpno orisal razvojno pot Bresta, predvsem pa graditev, oblikovanie in poglabljanje samoupravnih odnosov na Brestu. Pri
tern je posebej poudaril, da vsi
dosedanji dosezki se bolj zavezujejo za se vztrajnej se in se bolj
poglobljeno prihodnje delo pri
oblikovanju novih medeloveskih
- samoupravnih odnosov.
V imenu druibeno-politicnih
organizacij Bresta se je tov. Karel Bahun zahvalil vsem dosedanjim predsednikom delavskih
svetov in upravnih odborov za
njihov prispevek in nesebicno
delo pri petindvajsetletni graditvi samoupravljanja in jim izrocil priloznostna spominska darila.
Brestove samoupravljavce je v
imenu skupscine in druibenopoliticnih organizacij obCine po-

18. oktobra je bila na Brestu v Tovarni lesnih izdelkov Stari
trg - druga velika slovesnost:
svecana otvoritev nove zagalnice.
Ta temeljna organizacija, ki ima
prav gotovo najdaljso tradicijo
in v katero je bilo v preteklem
o~dobju najmanj vlaganj, je dobila novo, moderno zagalnico.
Zato ni slucajno, da se je v
slavnostnem vzdusju, ob zvokih
godbe na pihala, zbralo vee sto
prisotnih: delavci in upokojenci
te .te~elji':_e organizacije, mnogi
obcan1 Loske doline ter stevilni
gostje, ki so bili pred tern na
slavnostni seji obcinske skupscine.
Najprej je predsednik delavskega sveta TOZD TLI Stari trg
t ov. Roman Klepac izcrpno orisal dolgo razvojno pot te temeljne organizacije: tezke delovne in
s?ci!iln~ ra;Zmere pred vojn0 , oblikovanJe m krepitev revolucionarne delavske zavesti, pomembno vlogo delavcev Marofa med
revolucijo, povojno graditev razvoj samoupravljanja in vedn~ nove delovne uspehe, med katere
sodi tudi nova zagalnica.
Po krajsem pozdravnem nagovoru glavnega direktorja tov. Jozeta Strleta je eden najstarejsib
delavcev kolektiva tov. Jakob

Mule simbolicno prerezal trak
in nova zagalnica je stekla. Stevilni prisotni so si z zanimanjem
ogledali moderno tehnologijo.
Ganljivo je bilo videti, kako so
novo zago obcudovali stevilni
upokojeni delavci, ki so na stari
in dotrajani zagi pustili toliko
svoji11 zivljenjskih moci. Tako
pomeni nova zaga prav v jubilejnem letu samoupravljanja novo delovno zmago Brestovih delavcev.
PRIJETNA SREcANJA V VSEH
TEMELJNIH ORGANIZACIJAH
V teh slavnostnih dneh so bila
po vseh Brestovih temeljnih organizacijah in v Skupnih dejavnostih prijetna tovariSka srecanja nekdanjih upokojenih
~re_stovih delavcev in letosnjih
~ub1lantov. Na teh srecanjih se
Je spletlo nesteto kramljanj 0
razvoju Bresta in samoupravljanja, prepletali sta se preteklost
in sedanjost , iz katerih raste se
lepsi in uspesnej si jutriSnji dan.
Prepricani smo, da bomo ob

p_rih?dnje~ j~bileju_ samouprav-

lJanJa pnca se nov1m delovnim
uspehom in se bolj dograjenim
medsebojnim odnosom.
B. Levee

Klub samoupravljavcev
V vseh slovenskih obcinah tudi v nasi - so sestavljeni iniciativni odbori za ustanovitev
klubov samoupravljavcev. Ustanovne skupsCine klubov naj bi
bile v decembru, z novim letom
pa naj bi zaziveli.
Klubi samoupravljavcev bodo
imeli nalogo usposabljati samoupravljavce za samoupravljavske
naloge in zagotoviti ucinkovitejse druzbenopoliticno izobraievanje. Gre za samoupravni dogovor, kako naj poteka stalna akcija samoupravljavcev za njihova
samoupravljavsko
u sposobljenost, gre za izmenjavo izkusenj,
za moznost, da vnasajo samo·
upravljavci najboljse resitve iz
samoupravne prakse. Gre tudi za
to, da bodo klubi samou pravljav-

lavski11 univerz, ki bi tako posta.
la tudi zveza klubov samouprav·
ljavcev.
Iniciativni odbor za ustanovi•
tev kluba samoupravljavcev v nar
si obcini je ze price! z delom.
Ob koncu oktobra bodo sektor·
ska posvetovanja, na katerih bo
P?Sredovana· informacija o klu.
bih, J?-ak~~ bo v_s em temeljnim
organiZaCI]am oz1roma ustanovi.
teljem kluba posredovan osnutek
samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi in delovanju kluba
samoupravljavcev. J. Klancar

Na slavnostni seji Skupnega delavskega sveta, posveceni 25. ob·
letnici samoupravljanja na Brestu, je bilo podeljenih tudi 37
odlikovanj Brestovim delavcem, zasluZnim za graditev in poglabljanje samoupravnih odnosov in za njihove delovne uspehe.
Predloge so posredovali ustrezni organi upravljanja in druibenopoliticne organizacije iz Brestovih temeljnih organizacij in iz
Skupnih dejavnosti. V imenu predsednika republike tovarisa Tita
je predsednik skupscine obcine Cerknica tovaris Slavko Tornic
podelil naslednja odlikovanja:
RED REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM so dobili:
Kovac Franc, Kovsca Jo:Z.e, Skrabec Ivan, Stritof Stane;
RED ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO je dobil:
Kebe Anton;

z REDOM DELA S SREBNIM VENCEM so hili odlikovani:
Bavdek Aton, Bell Marija, Debevc Vera, Humar Alojz, Hvala
Franc, Klancar Jo:Z.e, Kovac Joze, Lovko Anton, Lunka Anton, Mele
Janez, Mihevc Milan, Mlakar Franc, Mulec Jakob, Otonicar Alojz,
Otonicar Janez, Rudolf Ciril, Sega Matija, sepec Joze, Sepec Mihael, Subic Valentin, Tur k Joze, Znidarsic Vinko;
MEDALJO DELA pa so dobili:
Grbec Marija, Kos Leopold, Kovacic Franc, Kranjc Franc, Lel<an Anton, Meden Joza, Mule Viktor, Sega Magdalena, Perusek
Ivan in Znidarsic Silva.

ce'! s ~vojim . vpl~v?m <?dpravili
o':'~re, ki se poJaVlJaJo pn prihodnJl preobrazbi in osvescanju delavcev. Seveda pa bodo morali
samoupravljavci zdruzevati v ta
namen vee sredstev iz svojih
skladov skupne porabe. Pred~se~ pa bo treba tudi omogocati, da se bodo tudi delavske
univerze kadrovsko usposobile za
to delo.

1950
1952
1955
1957
1960
1961
1962
1963
1966
· 1968
1970
1972
1974

KI_u~i ~amou:r.ravljavcev naj bi
z~ ~IrJenJe s_vo~lll: stalisc uporab-

Slavnostni trenutek -

Klube samoupravljavcev naj bi
v republiki povezovala zveza de·

Odlikovani Brestovci

DOSEDANJI PREDSEDNIKI
CENTRALNIH
DELAVSKIH SVETOV
Franc Intihar
Andrej sega
Andrej Hrblan
Alojz Klancar
Andrej Sega
Sreco Loncar
Anton Lovko
Franc Hvala
Franc Mele
Tone Bavdek
Drago Mazij
Ivan Lavrencic
Janez Voljc

S slavnostne seje skupnega delavskega sveta

trak pred novo zago je bil prereza~

l.Jah tovarmskl m lokalni tisk.
Organizirali ·naj bi strokovne
skupine, ki bi lahko nudile pomoc pri izdelavi normativnih samoupravnih aktov. Koristne bi
bile tudi skupine svetovalcev ki
bi samoupravljavcem pomagale
razresevati nekatera vprasanja iz
medsebojnih razmerij delavcev
v zdruzenem delu.

Pravnik
odgovarja
VPRAsANJE:
Vsak delavec ima praJVico do
regresa za topli obrok v skladu s sprejeto s-indikalno msto
oziroma z veljavnirn samaupravnim sporazumom.
Moje dedovno mesto je tako,
da sem prihlimo polovico delovnih dni odsoten s sedeza
delovne organizaaije zaradi
s1uzbenili potovanj . Menim, da
sem zato pi1ikrajsan, ker sene
morem hraniti po razmeroma
niZ:kih cenah v obratu druzbene prehrane. Ali mi pripada
del regresa za -neizkoriScen~
dneve in v kak5ni obliki lanko
dobim izplacanega?

ODGOVOR:
Predpisi direktno ne odgovarjajo na vase vprasanje, vendar se da iz dejstva, da je dnevnica namenjena za pokrivanje
vecjih stroskov, ki nastanejo
pri sluibenem potovanju, sklepati, da zaradi tega nimate
posebne pravice na obracunavanje oziroma na izplacilo regresa za neizkorisceno prehra·
no v smislu vasega vprasanja.
Z. Zabukov¢c
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Prijetna tovariSka srecanJa
V sklopu stevilnih praznovanj 25. obletnice samoupravljanja na
Brestu so bila po vseh temeljnih organizacijah in v Skupnih dejavnostih tudi tovariska srecanja Brestovih upokojencev in letosnjih
jubilantov.
Zato so tokrat nasi sodelavci namesto obicajnih »nasih pogovorov«
zapisali svoje vtise s teh srecanj, prepletli pa so jih tudi s pogovori
o najvaznejsih vprasanjih: o razvoju samoupravljanja, o medseboj·
nih odnosih, o skupaj prehojeni delovni poti, o rasti in razvoju
Bresta ...
Tokrat imajo torej besedo nasi starejsi delavci, ki so toliko let
svojega zivljenja in toliko svojih prizadevanj in iivljenjskih moci
prispevall k temu, kar danes imarno, kar danes Brest je.
~TVA
TOVARNA POHIS
CERKNICA

Tudi v Tovarni pohistva Cerknica smo 18. oktobra organizirali sprejem upokojencev in jubilantov.
ze pol ure pred zacetkom sprejema so prihajali povabljenci. Po
nasmejanih obrazih in veselih po·
zdravih je bilo videti, da so sreeni in sprejema zelo veseli. Lepe
pesmi pevskega zbora Tabor so
bile uvod v uradni del sprejema.
Direktor Tone Bavdek je prisotne prisreno pozdravil; v pozdrav-

spet pocutimo enaki sedanjim
delavcem, to je posebno priznanje za nase delo!«
Anton Mocibob: »Vesel sem
teh sprejemov, ker se victim s sodelavci.«
Tone Borstnik: >>Vesel sem napredka v tovarni.«
Toncka Ivancic (jubilantka):
»Aktivno sodelujem v organih
upravljanja. Velik napredek j e
na tern podrocju. Sedaj imarno
delavci resnicno moznost upravljanja.«
Res je, kar pravijo nasi upokojenci - nekdanji delavci: tak
sprejem jim osvezi spomine na

Letosnji jubilanti v Tovarni pohistva Cerknica
nero govoru je poudaril 25-obletnico samoupravljanja in dal priznanje upokojencem za minulo
delo, pa tudi jubilantom za ves
trud, ki ga prispevajo k razvoju
tovarne. Prisotne sta pozdravila
~e predsednik delavskega sveta
in predsednik sindikata. Po ogledu tovarne, fotografiranju jubi·
lantov in pogostitvi se je zaeel
»zabavni« del sprejema. Nekatere smo nekoliko zmotili in jih poprosili za razgovor.
Pavle Kranjc: »Zelo sem vesel
tega sprejema. V tovarni sem videl, da je tehnologija od takrat,
ko sem bil delavec, zelo izpopolnjena. V skladiScu gotovih izdelkov pa je veliko blaga. Cudim se
kolektivu in vodstvu, da obvladata tako zahtevne razmere.
Dvaj set let sem delal v . tovarni.
Jubilejne nagrade pa msem dobil, takrat to se ni bilo v navadi.«
Anton Petrovcic: »Precej drugace je kot takrat, ko sem bil
sam delavec - modernejse je.
Tak sprejem mi zelo veliko pomeni. Ko dobim vabilo, eutim,
da sem se vedno clan tega kolektiva; zdi se mi, da je to priZOi:~.llje za minulo delo.«
luncka Dolnicar: »Sprejem ste
lepu organizirali, zelo sem vesela. Sedaj imate vse bolj moderno. Kar tako nadaljujte, pa bo
za vse nas lepse.«
Janez Doles: »Bil sem brusac.
Dvaindvajset let sem delal v tovarni. V brusilnici so sedaj zelo
moderni stroji. Tudi na socialnero podrocju ste napredovali.
Volja enega samega cloveka ne
pomeni dosti; to je sarnoupravJjanje.«
Andrej Hrblan: »Ni se dolgo,
kar sem sel v pokoj, pa sem na
ogledu tovarne ze opazil napredek v tehnologiji. Zeleli bi, da bi
bil sprejem upokojencev vsako
Jeto, ceprav skromnejsi.«
Janez Ris, Janez Mulec, Franc
Popek, Tone Malnar: >>Ce se spomnimo na tiste barake, v katerih smo zaceli delati mi, potem
ni moe povedati, koliksen razvoj
je narejen samo v tej tovarni! Ko
dobimo vabilo na sprejem, se

delo, na u stvarjanje velikega podjetja.
Vsega je bilo: petja, plesa in
veselja. V takem vzdusju smo se
razSli z zeljo, da se cimprej spet
srecamo in si stisnemo roko v
pozdrav.

TOVARNA POHISTVA
MARTINJAK
18. oktobra je bilo v pocastitev 25. obletnice samoupravljanja na Brestu v delavski restavraciji Martinjak srecanje, na katerem so bili vabljeni vsi nekdanji sodelavci, letosnji jubilanti
ter ostali predstavniki organov
upravljanja in dru:lbeno-politicnih organizacij iz TOZD Tovarne
pohistva Martinjak.
Slavnost je pricel predsednik
delavskega sveta Darko Znidarsic, direktor, tovariS Janez Mele,
pa je v svojem govoru orisal prehojeno pot nasega delavskega
samoupravljanja. Pevci pevskega drustva Tabor Cerknica pa so
zapeli nekaj prijetnih pesmi.
Po slovesnosti je bila podelitev
nagrad jubilantom, nato pa so

si skupaj ogledali tovarno, kar
Je bilo za posarneznike lepo dozivetje. .t'recej Je bllO takih, ki
oa svoje upo.Kojitve niso imeli
moi.nosti, aa b1 si og1edali tovarna. Zatem je bila pogostitev,
pa prijetni pogovori, pesmi in na
.KOnCU se harmonika.
Uo tej pruoznosti sem poprosil nekaJ ne.KClanJih delavcev, da
bi skupaj obudlll prehojeno pot
in jo pnmerjall s sedanjostjo.
Joze Zadnik je v pokoju od
leta 1~6j. Zapos1en je bil na razlicnih delovnih mestil1, od nocnega euvaja, izdelovalca skafov
in cebrickov, instruktorja v embalaZi, pa spet do vratarja-cuvaja. Povedal je:
»Tam na zacetku, leta 1947 smo
delali v zelo tezkih pogojih, vendar z voljo, da eim prej prebrodimo te:lave in pridemo v boljsi
jutri. Leta 1\I::JU, .teo se je zaceio
nase delavs.k:o upravljanje, si nismo zna11 preastaV1Jatl .Kasnejsega razvoJa samoupravljanja,
cas pa nam je iz leta v leto odpira1 pogled na vedno nove uspene. Spominjam se, da je za nas
upravljanje pnslo do izraza prav
v letu l\lj4, .Ko je pogorela tovarna. Takrat se Je pol<.azala odlocnost delavcev pn premagovanju najvecjih tezav. Ustvarjeno
bogastvo, Ki je zraslo z nasim
sarnoupravljanJem, moramo se
napreJ razvijati m si s tern
ustvarjati se lepso prihodnost.«
Stojan Milakovic, nas nekdanji d.elavec, upokojen od leta
l\173, je prise! na srecanje prav
iz Bosne:
»Takoj, ko sem dobil vabilo,
sem se odlocil, da grem spet v
Tovarno pohiStva Martinjak na
proslavo 25. obletnice delavskega
samoupravljanja. Zelo sem zadovoljen, da spet victim nekdanje
sodelavce in prijatelje, s katerimi smo si od leta 1962, ko sem
prise! v Slovenijo in se zaposlil
na Brestu, dellii dobro in zlo.
Med mojo zaposlitvijo v Tovarni pohistva Martinjak se mi je
odprl pogled v samoupravljanje,
ki se je iz dneva v dan krepilo.
Prizadevanja so se pokazala tudi
na skladiScu lesa, kjer sem bil
zaposlen; prav zadovoljen sem
bil, ko sem videl, da se je skladiSce kar lepo uredilo.«
Stane Stritof ml., letos jubilant, »dvajsetletnik«:
»Ko sem se zaposlil, nase delavsko samoupravljanje se ni
imelo take razseznosti kot danes.
Iz dneva v dan, iz leta v leto se
je stanje spreminjalo, utrjevala
se je nasa gospodarsk.a moe.
Marsicemu smo se morali odreci; veckrat smo morali zatisniti
tudi pas, da smo prisli do tega,
kar imamo.
Z razvojem Bresta se je razvijalo tudi samoupravljanje. Zaeetki so bili tezki; ljudje nismo
bili tega navajeni in tezko smo si
zamiSljali, da delavci lahko odlocarno 0 nasem napredku in prihodnosti v delovni organizaciji.
Danes imarno v nasi samoupravi
delegatski sistem. Lahko trdim,
da vsak peti delavec deluje v nekem samoupravnem organu.

Po ogledu proizvodnih prostorov v TP Martinjak

Pri vsem t ern pa bi rad pripomnil, da posamezniki kljub temu se premalo sodelujejo.«

TOVARNA POHISTVA
STARI TRG
Praznicno razpolozenje je bilo
tako rekoc ze ves teden, saj je
bila v tern casu vrsta prireditev,
namenjenih pocastitvi 25. obJetnice samoupravljanja in obcinskemu prazniku. Zakljucek praznovanja pa je bil v soboto ob
srecanj u letosnjih jubilantov in
upokojencev.
Ob podobnih priloznostih je
vedno malce nestrpnosti in ziv&-

Pa Pavel Smolej; precej let je
bil zaposlen kot kurjac: >>Veste,
tako nam je prijetno; clovek bi
kar tu ostal. A kaj moremo, dorna je :lena sama; ce me predolgo ne bo domov, bo spet godrnjala, saj veste, kaksne so zenske,« je govoril v znacilnem gorenjskem nareeju in ob spominih
na svoje delo nadaljeval: >>Danes
so kurjaci gospodje. Narn se je
pa kadilo pod nos, da smo bili
se najbolj podobni dimnikarjem.
Ni cudno, ce sem ga vcasih popil kak kozarec vee kot pa bi ga
smell«
Kmalu se je oglasila tudi harmonika, ne sarno ena, dve sta
bili in stirje, ki se razumejo na
njihove gumbe. Prav toliko men-

Skupinski posnetek jubilantov in upokojencev v TP Stari trg
nosti ob misli, da bi bilo vse tako kot je treba. »Glejte, se vreme dr:li z nami,« je dejal eden
izmed prihajajocih gostov. Res,
kot bi tudi vreme hotelo prispevati svoj delez k prijetnejsemu
vzdusju, saj je vse prejsnje dni
rosilo. Vsekakor pa je prisla
glavna skrb za dobro pocutje gostov na kuharice:

da je bilo tudi na hitro sestavljenih pevskih zborov. Vsak po
svoje se je trudil, da bi pokazal
kar najvec svojih sposobnosti.
»Vrni mi harmoniko, saj je
moja!« si je prizadeval za svoj
ugled najstarejsi upokojenec Matevz.
»Malo pocakajte oce, da vsaj
do konca odigram. Saj vam je ne

Najbolj ves.elo je bilo menda v TLI Stari trg
Ob napovedani uri so bili ze
skoraj vsi zbrani v prijetno urejeni jedilnici. Predsednik zbora
delavcev Ivan Perusek je vsem
prisotnim izrekel dobrodoslico in
govoril o zgodovini in razvoju
podjetja, posebno pa se 0 razvoju samoupravnih odnosov. Letosnjim jubilantom je izrekel cestitke in jim podelil nagrade. S
tern je bil uradni del srecanja
koncan. Le se skupni posnetek
pred tovarno, medtem pa so kuharice pripravile omizje.
Dobro kosilo in kozarec ali dva
vina sta kmalu opravila svoje.
Kup vprasanj se je kri:lalo med
seboj, 0 zivljenju in delu, predvsem pa o zdravju. Vecina upokojencev jadikuje, da jih ~aje
revma. No, po nekaj izpraznjenih kozarcih je tudi ta popustila.
»Ne ves, kako prijetno je cloveku, ko dobi povabilo za taksno
srecanje. Tako vsaj vern, da sem
se nekje zapisan,« pravi Ivan Petrie. »Rad bi se zahvalil kolektivu v imenu vseh upokojencev.
No, pa to mojo zeljo kar ti zapisi v casopis. Da bi se vsaj veckrat tako dobili skupaj!«

-
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-
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born pokvaril. Pa tudi plesalci bi
se jezili, ce jih sredi plesa pustim na cedilu,« se je opravieeval
zacasni lastnik harmonike.
Zvrstila se je pisana paleta melodij, od tistih, ki so predstavljale »hit« za vladavine Franca
Jozefa pa do zadnjih novosti s
tega podrocja. Sicer pa so si
bile vse precej podobne.
Razigrani in nasmejanih obrazov so potegnili zabavo v pozno
popoldne.
»Na svidenjel Pa kaj kmalu
spet posljite vabilo!« so zaieleli·
ob slovesu.

TOVARNA LESNIH
IZDELKOV STARI TRG
V Tovarni lesnih izdelkov je
bilo posebno slavnostno. Poleg
otvoritve nove :lage so se podobno kot v drugih temeljnih organizacijah srecali nasi upokojenci in letosnji jubilanti.
(Konec na 6. strani)
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Prijetna tovariska
sretanja
(Nadaljevanje s 5. strani)
Alojz Troha, upokojenec iz Vi·
sevka, je ob svecani otvoritvi
nove zage na Marofu povedal:
»Bil sem prvi predsednik delavskega sveta na Marofu. Tedaj
sem bil vodja zabojarne, ki je
bila prav v tej zgradbi, kjer imate sedaj res lepo urejeno delavsko restavracijo. Od takrat pa do
danes je na Marofu dosezen zelo
velik napredek prav na vseh delovnih podrocjih. Nova zaga, ki
ste jo dali danes v obratovanje,
resnicno pomeni veliko pridobitev za ves kolektiv in za vso Losko dolino.«
Feliks JaneZic, upokojenec iz
Markovca
»No, Feliks, kako se vam zdi
nova zagalnica, ce jo primerjamo s staro?« je sledilo vprasanje
dolgoletnemu zagovodji na Ma·
rofu. Molcec, kakor je, je vseeno odgovarjal in ugotavljal velik napredek; se posebno se je
zanimal za koliCino in kvaliteto
razreza lesa. Molce je obsta! tudi
pred zgradbo stare zage, pregledal njeno notranjost in molce
odsel na prirejeno srecanje z
ostalimi upokojenci. »Blato imate pa se,« je hudomusno dejal
in se nasmehnil.

no. V Loski dolini je bila nasa
zabojarna prva proizvodna eno·
ta, ki je zaposlovala zensko de·
lovno silo. Od tedaj pa do danes
se je veliko spremenilo; pogoji
dela so boljsi, urejena je pre·
hrana in se marsikaj .«
Med kramljanjem z ostalimi
upokojenci pa je bilo slisati moogo zelja, da bi se taksna "srecanja
veckrat ponovila. Ocitali SO, da
ima nas sindikat premalo stika
z njimi, da bi se morali tudi kdaj
prej spomniti svojih nekdanjih
sodelavcev, ne samo ob smrti, da
ne dobivajo Brestovega obzor·
nika, ceprav bi ga radi prebirali.
Vse te skromne zelje zahtevajo le malo truda od posameznih organov in sluib v nasi temeljni organizaciji, da bi jim
bilo zadosceno.

SKUPNE DEJAVNOSTI
17. oktobra je bilo srecanje letosnjih jubilantov in upokojen·
cev tudi v Skupnih dejavnostih.
Na sprejemu so bill tudi glavni
direktor ini. Joze Strle in predstavniki druibeno-politicnih organizacij Skupnih dejavnosti.
Prisotne je v imenu delavske·
ga sveta pozdravil predsednik Ciril Rudolf, v imenu sindikalne

S srecanja jubilantov in upokojencev na skupnih dejavnostih
Veliko bolj zgovoren je bil
Franc MihelCic - upokojenec
iz Markovca:
»Dandanes delavcem ni nic hudega. Delo je veliko laie in ni
potrebnih toliko telesnih naporov kot smo jih morali vloziti
mi. Vse kamione smo nalozili na
roke, vse deske smo z rokami
skladali in pokladali, vso hlodovino smo z rokami valili na kupe,
malica je bila mrzla, ker smo jo
nosili od doma, vcasih pa tudi ni
bilo cesa vzeti s seboj.
Victim izreden napredek in mehanizacijo, ki je olajsala delo
prav povsod. Pa se vseeno nekateri izmed delavcev godrnjajo, tudi tisti mlajsi. Ne vern, kaj
bi radi; vcasih smo znali vee
potrpeti.<<
Jubilantka Vera Klanfar je
dvajset let zaposlena v Tovarni
lesnih izdelkov:
»Bila sem ena izmed prvih
delavk, ko sem se zaposlila v zabojarni pred dvajsetimi leti. Izdelovali smo zaboje in lesno vol-

organizacije pa predsednik Mirko Zunic. V sproscenem razgovo
ru ob zakuski so jubilanti in upokojenci izmenjali spomine na pre·
hojeno pot pri graditvi Bresta od
njegove ustanovitve pa do danes.
K pogovoru za nase glasilo
smo pritegnili dva udelezenca.
Rado Udovic, referent prodaje
primarnih proizvodov, se je po
koncani lesni soli ze leta 1948
zaposlil kot praktikant na nekdanji zagi v Dolenji vasi. Od tam
je bil premescen v Ilirsko Bistrico in koncno se je po sedmih
letih vrnil na Rakek in se zaposlil v takratni Tovarni lesnih izdelkov Tisa. Delo je zahtevalo
cedalje vee znanja, zato je zacel izredno studirati in uspesno
koncal srednjo lesno solo. Na Tisi je bil dve leti celo direktor.
Od ukinitve tega podjetja leta
1964 je vseskozi na Brestu.
V svojem dolgoletnem sodelovanju v samoupravnih organih
in v druibenopoliticnih organizacijah si je pridobil dovolj izkusenj, da je lahko potrdil, kako se

Jubilanti iz Tovarne ivernih plosc Cerknica

je samoupravni sistem od leta
1950 pa do danes razvijal vzpo·
redno z razvojem druzbe in Bresta.
Eden izmed najstarejsih Brestovcev je bil dolgoletni »stevec«
nasih osebnih dohodkov, Vinko
Mikecin ali po domace Vicko. Ze
leta 1946 je prisel na Brest in
ostal v njem vse do upokojitve
leta 1971 in se dve leti naprej.
Bil je vseskozi delaven sindikalist, veckrat pohvaljen in odlikovan.
Kot pravi, je bil razvoj Bresta
tezaven. Toda vztrajnost kolekti·
va je odlocilno prispevala, da se
je nenehno izpopolnjeval v gospodarskem in samoupravnern
pogledu. Vsak clan kolektiva je
po svojih moceh pridal delcek v
neizmerni verigi, ki predstavlja

danasnji Brest. Ceravno je v pokoju, redno sprernlja dosezke
svojega kolektiva in je nanje po·
nosen. >>Samoupravljanje se je
razvijalo tako, kot smo se razvijali mi Ciani kolektiva, proizvodnja, druzba, skratka: sli smo s
casom naprej in ga vcasih celo
prehiteli.«
Spomini pa mu nikakor ne mo- .
rejo tudi mimo dogodkov, ko je
pohr unicil dolgoletni trud v tovarnah v Cerknici in v Martinjaku. >>Prav sleherni delavec je tedaj dal vse od sebe, da smo spet
priSli na zeleno vejo. Ravno to
je tisto, kar nas veze. Vztrajnost
in pripadnost kolektivu je pogoj
za uspeh.«
Gradivo so prispevali: B. Levee, J. Klancar, I. Skrabec, F.
Mlakar, M. Sepec, s. Bogovcic

Nova razstava
samorastnika
V sklopu leto~njih oktobrskih
praznovanj je bila odprta tudi
tretja razstava slikarski.h del
Brestovega delavca, domacina
Slavca Mik~eta.
Miksetovo kratko, a ze dokaj
vetrasto zivljenje govori 0 tern,
da se tezko spoprijazni z dejstvi,
ki mu jih prinasa vsakdanjik.
Morda zato zacne slikati. Zacne
brez denarja, brez znanja, z vodenimi barvicami, potem s tempera; se sedaj kupuje cinkov ok·
sid in laneno olje v cerkniski le·
karni, da lahko ceneje sam zmesa
belo barvo.
Vprasajte ga, kako se pocuti
med vrstniki, med skladiscnimi
delavci, ali se kaj zanimajo za
njegovo slikanje! >>Ah, kje pa,
vcasih malo zafrkavanja, vcasih
ponudba, naj temu ali onemu namalam na prazno steno nove hi·
se jelena ali dva s kapitalnim
rogovjem - to je vse.«
No, na taksno >>umetnost« se
je Mikse u spel ze davno dvigniti.
Jezi ga kic, jezi ga tudi, kot sam
pravi, »afnanje raznih super
umetnikov«.

memo bujenje radovednosti?
Vsekakor vznemirja kup jabolk
na prtu in tudi sop rumenih jezerskih perunik kriCi po posodi
z vodo, po vodi, v kateri so zra·
sle.
Tako se rnenda ne bomo zmotili, ce recemo, da so Miksetova
tihozitja bolj govoreca in custveno vznemirjujoca kot njegove
krajine.
Tretji Miksetov svet je clovek.
Clovek pri delu na zemlji - praviloma star (zalostna resnica, ki
se podzavestno odsvita na slikarjevem platnu) in clovek v svojih
slabih urah, ko je se ves zelen in
nedodelan poiskal najlaijo pozabo vseh nesrec, ki so se zgrnile
nanj (ali pa si jih je sam izmislil) - v pijaci.
Slikarsko je to neobdelana tema in rnorda zato posebno izsto·
pa kot ena izmed znacilnosti
Miksetovega motivnega zanimanja. Kljub tehnicni nedodelanosti te podobe silijo k razmisljanju o dozivljaju, o stiskah ljudi,
ki sele postajajo ljudje, 0 modernih >>smrkavcih« z vso njiho-

Z otvoritve razstave v Salonu pohiStva
Mikse nima vzorov, nikogar,
pravi, ne posnema, spostuje pa
stare mojstre, posebno impresioniste. Njegovo dosedanje delo kaie realista: vcasih prevec
vernega, ceprav ne fotografira.
Miksetove upodobitve CerkniSke·
ga jezera poprecnega gledalca
prevec spominjajo na Perka.
Morda tudi zato, ker Cerknicani
teh upodobitev ze toliko poznamo. Miksetova jezera ne vzbujajo vee zanimanja, nic novega ne
znajo povedati. Niso kicasta, vendar tudi niso prepricljiva. V njihovih vodah, grmih, travah in
locju ni vee skrivnosti. Zdi se,
da so ti motivl raziskani, ceprav
za slikarja vecno privlacni. Slikati jezero za Perkom je najbd
kot peti o Juliji za Pre~ernom.
Drugi Miksetov predmet so ti·
hozitja. Imajo svoj car v prepro·
stosti in vcasih zaprepascujoci
osamljenosti predstavljenih predmetov (jabolk, roz, posodja).
Ali je to slabost, pomanjkljivost
skladnosti ali je posebnost in na-

vo zamotano psihologijo, kot jo
je v nasem slovstvu mojstrsko
znal orisati doslej samo Ciril
Kosmac. Upajmo, da bo s tern
vrtanjem po cloveku Mikse nadaljeval.
Razen uspeha ob tej tematski
novosti in uspesnem iskanju lastnega barvnega izraza, ki ga bo
kot je slutiti, nasel na temni
strani palete, bi Miksetu ob vsern
dosedanjem delu zeleli mnogo
vee slikarske sproscenosti in
drznosti. Cisto preprosto: manjka mu se poguma, izpeti svoj
lastni pogled na svet, ki si ga je
izbral. Njegovo trmasto vztrajanje govori o tern, da mu poguma nasploh ne manjka, manjka
pa mu se vedno poguma, izrazati
se po svoje, slikati tako, kakor
vidi in cuti; ne oziraje se na nas,
ki vsak po svoje iz nevoscljivosti
ali neumnosti iScemo v njegovem
delu samo napake, namesto da
bi bili veseli, ce se vsaj kdo izmed nas spoprime z lepoto - ne
le s standardom! J. Praprotnik

Zuodovinska pot
pohistva
Pohistvo je po svoji obliki in
namenu vezano na clovekovo sta·
novanje. Stanovanjske znacilno·
sti so v posameznih zgodovinskih obdobjih neposredno ali po·
sredno vplivale na razvoj pohistva. z razvojem kulture se je
spreminjal nacin zivljenja - bi·
vanja in s tern sta se spreminjala tudi stanovanje in oprema.
Clovek se je ze zgodaj preselil
iz bivalisc v naravi v izgrajeno
primitivno bivaliSce, kolibo brez
oken, najveckrat narejeno iz
okroglih drevesnih debel iglavcev. Te kolibe z odprtim ognji·
seem pomenijo zacetek razvoja
stanovanj.
V tern enoprostornem bivaliscu je teklo vse zivljenje. v tla
izdolbeno ognjiSce, okrog katerega so si postlali, to je pomenilo
vso opremo. Vendar je ze t o
skromno stanovanje pomenilo
dom in varnost. Izven tega se je
moral clovek bori ti za svo j ob·
stanek. Ta locitev med zunanjirn
in notranjim svetom se vlece sko·
zi vsa kulturna obdobja.
Bivalisce je omejen prostor, lu·
pina, ki cloveku nudi varnost
pred vremenskimi in drugimi zu·
nanjimi vplivi, oprerna v tern prostoru pa doloca njegov namen in
uporabnost. Clovek je pocasi iz·
popolnjeval opremo in ureditev
bivalisca. Spoznal je, da je ugodneje, ce si razdeli prostor v vee
locenih delov.
Najprej edini bivalni prostor
je razdelil na dva dela, na dnevni in spalni, tako da ponoCi ni bil
izpostavljen dimu z odprtega
ognjiSca. Kasneje je priSlo se do
delitve spalnih prostorov; prebivalci so bili loceni po spolu in
starosti. S tern se je zacelo vecati stevilo prostorov, kar pa seveda ne more biti neomejeno.
Prek osnovnih potreb povecano
stevilo prostorov cloveku samo
otezuje zivljenje, ker zahteva
cezmerno delo in vzdrzevanje.
Kaksna oprema naj bo v teh
prostorih, pa Iahko ugotovimo s
preucevanjem clovekovega gibanja in zivljenja v prostoru.
Tako kot vsi clovekovi izdelki,
so tudi bivalisca in oprema v njih
narejeni za cloveka in mu morajo . sluz~ti,. zato mu morajo biti
prilagoJem. Clovek mora biti me~ilo vsem stvaritvam. Stanovanje
m oprema se m orata prilagajati
cloveku in njegovim potrebam.
Nesmiselno bi bilo, ce bi moral
clovek zaradi stanovanja in opreme spreminjati svoje navade in
potrebe, s tern pa spreminjati
sebe. Zato v razvoju nenehno srecujemo resevanje odnosov med
prostororn in pohistvom, mcd
clovekom in njegovimi potrebami. .
Od prvih zacetkov, ko so opremo- pohistvo predstavljali kosi
lesa, veje in kamni, pobrani v naravi, do danasnje stopnje v razvoju pohiStva, je bila dolga pot.
Razvoj je bil pogojen tudi z razvojem orodja. Ta razvoj bi lahko
v grobem razdelili v tri obdobja.
Prvo obdobje, obdobje zacetkov, je cas, ko so uporabljali za
osnovno orodje sekiro. Drugo obdobje, ki traja do pojava prvih
strojev, je obdobje obrtniske proizvodnj e. Znacilno orodje tega obdobja je skoblic. Ceprav so druga orodja poznala nekatera ljudstva ze prej in so izdelovala iepo
in dobra pohiStvo, skobljica se
niso poznali. S pojavom J?rYih
strojev se zacne danasnje mdustrijsko obdobje.
v casu obrtniske proizvodnje
so obrtniki z opazovanjem in preucevanjem lastnosti lesa ustvarili
lesne zveze, katerih osnovne oblike in namembnosti so se ohranile do danes. PohiStvo tega obdobja je narejeno s preprostim
orodjem in pripomocki. Do danes
se je obdrlalo se precej klasicnega obrtniskega orodja, ceprav je
osnovno orodje lesno obdelovalni
stroj. Znacilnost prvih dveh ob·
dobij je kosovna proizvodnja,
medtem ko je znacilnost zadnjega obdobja serijska proizvodnja.
K. Potocnik
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Slovesno vzduSje ob letoSnjem
obCinskem prazniku
SLAVNOSTNA. SEJA SKUPSCINE OBCINE CERKNICA

·ob obilici r azlicnih drustev in klubov, s katerimi se lahko p ohvali
nase malo mesto, je v pripravi se eno drustvo - rojstvo ZNACKARSKEGA DRUSTVA. Povod temu je verjetno dokaj uspesna reklama
ANTENE. Izdelovalcem znack se torej obeta bogata dejavnost.
Mlade obcane nasega mesta tokrat lahko pohvalimo. Poleg plesov
bodo v prihodnje organizirali tudi razlicna predavanja. Zaceli bodo
s temo: ,s spackom na NORDKAPP in ~~aj~.
. . .
.
Svoje vtise s te poti z dvesto barvmm1 diapozitiVI br. pnkazal
clan jamarskega drustva z Rakeka tov. Zoran Trost.

Oh Ietosnjem presibanju jezera je hila v nasem malem mestu odprta
prilomostna riharnica

MLAD I 0 SVOJEM DELU
27. septemhra je hila programska in volilna konferenca Zveze socialisticne mladine ohcine Cerknica. Med delegati so bill mladi delavci kmetje, studentje, ucenci, mladi ucitelji in delegati iz ostalih
okoltj, v kat erih mladina zivi in deluje.
Vzdusje, ki je prevladovalo v
Oranje ledine nas caka v kraizmen javi izkusen j, je potrjevalo jevni skupnosti. Najprej bo pozivahen utrip dru:lbenopoliticne·
trebno ustvariti tesnejso povezaga fivljenja v zadnjem casu .
vo med obcinsko konferenco in
osnovnimi organizacijami.
Tako j e iz skrbno pripravljeKongresna stalisca, ki smo jih
nih referatov izzarevala ena sa- sprejeli mladi po osnovnih orgama misel: Mladi, spremin jajm o
nizacijah na papirju, niso nasla
svet! Svet okoli sebe pa je mogo- plodnih tal. Zato bo treba le-t~
ce spreminjati samo tako, da v
podajati z zivo besedo. Zavedat1
prvi vrsti spreminjamo sami se moramo, da za p ot do ciljev,
sebe.
ki smo si jih zastavili na zadNikdar se ne smemo zadovo- njem kongresu, ni receptov . Naljiti z dosedanjim. Med nami so cine bomo morali iskati z vsem
se krivice, se so neresen a dru:l- svojim znanj em in izm~nja~o izbena vprasanja. Kako jih premakusenj, zato, ker pac IZhaJa?lo
govati?
iz drugacnih razmer kot drug1.
Prav gotovo je izhod v znanju.
Odmevale so t udi besede o
Znanje, ki ga pridobivamo, mo· problemih pri izobra.Zevanju
ramo se naprej razvijati, z njim
ucencev po osnovnih solah! '!
oplajati nase vsakdanje delo v srednji tehnicni soli, 0 specializiranih organizacijah. Precej je
delovnem procesu, med obcani v
krajevni skupnosti, skratka, v bilo besed 0 ozivljanju mladinvseh okoljih , kjer se posega po skih delovnih akcij in drugem.
novih oblikah dogovarjanja in
Pogoj za uspeh je v idejno-poli·
sporazumevanja, ki smo jih spreticni zr elosti clanstva, ki b o tako
jeli z novo ustavo. To j e v prvi imelo vse manj tezjih ovir p ri
vrsti naloga studentov in ucen- podiranju starega, skodljivega in
cev, ki se vracajo iz izobrazeval- prefivelega. In ne nazadnje ~mo
nega v delovni proces, je pouda- spregovorili o splosnem lJudril predstavnik Notranjskega stu- skem odporu, ~- mednali'?dnil?- ?~
dentskega kluba.
nosih in o nasi zunanJI pohtlld.

Tudi ob letosnjem obcinskem prazniku je hila - tokrat v Sta.rem
trgu - · slavnostna seja vseh zhorov obCinske skupscine. Na seji so
bill tudi stevilni gostje - predstavniki druiheno politicnib organizacij, clanica predsedstva SR Slovenije Anica Kuhar, podpredsednik
skupscine SR Slovenije Vladimir Logar in drugi.
Po krajsem kulturnem programu je spregovoril sekretar medobcinskega sveta Zveze komunistov tov. Tone Krasevec, ki je
orisal bogato revolucionarno tradicijo v nasih krajib, povojni
druzbeni in gospodarski razvoj
ter prihodnje razvojne perspektive. Med drugim je sedanjo razvojno stopnjo obcine takole ilustriral:
»Letos je zaposlenih 4866 ljudi,
kar predstavlja 34 odstotkov od
skupnega stevila prebivalcev, ki
Zivijo na ohmocju obcine (vseb
prebivalcev je 14.492). Pred vojno
je hilo zaposlenib Ie 250 prebivalcev. Vecina oheanov je zaposle·
nih v industriji, pa se v gozdar·
stvu, gradbenistvu, trgovini in
gostinstvu, prometu, ohrti in ko·
munali, zdravstvu in solstvu. Od
vseh zaposlenih v ohcini jib ima
52 visoko izobrazbo, 101 visjo,
526 srednjo, 198 nizjo, 87 je visokokvalificiranib delavcev, 1255
kvalifiicranib, 1340 polkvalificira·
nib in 1304 nekvalificiranib de·
lavcev.
Struktura gospodarstva je gle·
de na ustvarjeni dohodek naslednja:
73 % dohodka ustvarjajo delavci
v industrijl, 8 ofl/o v trgovini, 6 °/o v
kmetijstvu, 5 Ofo v gozdarstvu,
4 % v gradbenistvu, 2 % v gostinstvu in 2 Ofo v prometu, obrti in
komunali. Narodni dohodek znasa v letosnjem letu nad 25.000
dinarjev na prehivalca, kar nas
uvrsca med srednjerazvite obci·
ne v Sloveniji.
V zadnjih letih je tudi razvoj
kmetijstva naredil mocnejsi korak naprej, saj se kljub temu, da
se le se 16% prehivalstva v ohcini
ukvarja s kmetijstvom, vzredi
vee zlvine kot pred v.ojno. v tridestih letih je bilo zgrajenib
1980 stanovanj, od tega zasehnib
1712 in 268 dru:lhenib. Od skup·
nega stevila regionalnih in ohcin·
· skih cest - 316 kilometrov kolikor jib je v obcini, imamo
64 kilometrov asfaltiranib - 45
kilometrov regionalnih in 19 obcinsldh. v obcinl je 2370 televi·

zorjev ali en televizor na 6 prebivalcev, 3242 radijskih aparatov
ali en radio na 4,5 preblvalca,
osehnih avtomohilov pa je 2250
ali en avtomohil na 6,4 prehivalca. Imamo se 1132 motornib vozil in tovornib avtomobilov.
Zgrajene so bile nove sole v
Starem trgu, Cerknici in vrtec na

Rakeku. Na · ohmocju obcine poucuje sedaj 98 uCiteljev - pred
vojno 49, osnovno solo pa obiskujc skoraj 200 otrok. v solskem
letu 1974-75 je oblskovalo vi·
soke in viSje sole 162 studentov,
nad 50 pa jib studira oh delu,
torej izredno, okoli 400 pa jib
obiskuje srednje sole. Stipendije
prejema 450 dijakov ter studentov visokih in viSjih sol ali 85
odstotkav.
V zares svecanem vzdusju je
zatem dobil plaketo castnega obcana Cerknica narodni heroj
Stano Semic-Daki, legendarna o·
sebnost nasc revolucije, podelje·
na pa so hila tudi priznanja
>>IS'. oktoher<< in plakete zaslu:l·
nim dru:lbeno politicnim delavcem.
B. Levee

Dobitniki letosnjib obcinskih priznanj »19. oktohra«
PODELJENE LETOSNJE PLAKETE OBCINE CERKNICA
Na slavnostni seji skupscine ohcine Cerknica ob letosnjem ohcinskem prazniku je bilo v sklopu proslavljanja 30. obletnice osvohoditve nase domovine podeljenih tudi 12 plaket obcine Cerknica. Na
osnovi predloga predsedstva ohcinske konference SZDL Cerknica so
za svoj dolgoletni prlspevek k razvoju obcine na najrazlicnejsih podrocjih dohili plakete naslednji tovarisi:
AVSEC ANTON, HLEBEC RADO, KOVAC FRANC, KRASEVEC
RAFAEL, LOGAR JANEZ, LONCAR SRECO, PERUSEK FRANC,
PIRC NTON, STERLE FRANCE, SEGA ANDREJ, UDOVIC IVANKA,
ZIGMUND JANEZ.
Predlagatelj je posku5al zajeti prizadevanja nasih ljudi v vseh
ohdobjih razvoja obcine. Tako so dohill priznanja tovarisi, Id so kot
borci ali aktivisti NOV s svojimi dejanji sele ustvarjali pogoje za
novo porevolucijsko Zivljenje; med njimi so tovariSi, ki so polagali
temelje samoupravljanja v nasih tovarnah, so kmetje, Id so v razmerah intenzivne industrializacije vendarle iskali mo:lnosti za ohranitev in modernizacijo kmetijstva; so pa med njimi tudi tovariSi,
Id so se sprico svoje mladosti sele v zadnjem desetletju samoupravnega organiziranja na5e skupnosti z vso dru:lheno odgovomostjo in
delovno vnemo odloclli ohranjati v revolucionarnih letih prldohljene
dosezke ter graditl na postavljenih temeljih nove kvalitete.

Razgibana praznovanja
Letosnja praznovanja ohclnskega praznika - v letu, ko praznujemo 30. obletnico osvoboditve - so bila razgihana kot ze dolgo ne.
Lahko recemo, da so zajela ohmocje celotne ohCine in vsa pomembnejsa podrocja dru:lbenega Zivljenja.
KULTURNE PRIREDITVE
V VSEH OBCINSKIH
SREDISCIH
Po vseh obcinskih srediScih so
bili v pocastitev obcinskega praznika in 30. obletnice osvoboditve
posebni kulturni veceri, ki so bili
prepricljiv dokaz, kako se amaterska kulturna dejavnost v nasi
obcini vse bolj razvija. Odprta je
bila knjiZnica v Starern trgu, ki
bo knjigo se bolj pribliZala nasemu obcanu, v Brestovem Salonu pohistva pa je bila odprta razstava domacina, Brestovega de·
lavca Slavca Mikseta.
Vse to prica, da postaja tudi
kulturni utr ip v nasi obcini cedalje bolj ziv in se pribliZuje delovnim ljudem.
UTRJEVANJE KONCEPTA
SPLOSNEGA LJUDSKEGA
ODPORA
Praznovanjem so se pridru:lile
tudi enote teritorialne obrambe,
ki so v svoje vrste sprejele 25
rnladincev in mladink. Po vecdnevnih teoreticnih in prakticnih
pripravah, n a katerih so rnladi
sodelovali z velikim zanimanj em,
je bil svecani sprejem 12. oktobra v Podslivnici.

V tistih dneh je bil v Cerknici
velik zbor tabornikov iz Notranjske in Primorske, t eden dni zatem pa je bila tudi v Cerknici
ustanovljena t aborniska organizacija, ki ima v konceptu splosnega Ijudskega odpora p rav gotovo pomernbno mesto.
CELODNEVNA SOLA
TUDI PRI NAS
V tern praznicnem tednu je bil
tudi ogled dela celodnevne sole v
Starem trgu. Doslej je celodnevn i pouk stekel le v dveh razredih, t o obliko pa bo treba kjlub
kadrovskim in prostorskim tezavam razvijati se naprej, saj je
spoznanje o potrebnosti tak~ne
sole prodrlo tudi med vecino delovnih !judi.
POMEMBNI
GOSPODARSKI DOSEZKI
Tudi gos_podarstvo obcine je
letosnji obcmski praznik praznovalo s pomembnimi delovnimi
uspehi. 0 Brestovern delezu pisem o na dr ugem mestu.
Gozdarji so svecano odprli sistem gozdnih cest v Javorjih,

skupaj s kmetijci pa so prikazali
moderno kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo. Pomemben delez
je k prazniku prispevala prav
Kmetijska zadruga, ki je ob svoji
30. obletnici odprla prenovljeni
zadrufni dom v Iga vasi, specializirano t rgovino in razstavo o
razvoju kmetijstva pri nas. Dosti
pozornosti je vzbudila tudi razstava plemenske zivine in PO·
delitev priznanj za najboljse zivlnorejske doseZke. Prav slednjf
prica o dokaj uspesno organizirani kooperaciji z zasebnimi
krnetijci.

- oV celoti Iahko ocenimo, da so
Ietosnja praznovanja obcinskega
p raznika pokazala, kako je na
vseh podrocjih nasega drufbenega zivljenja cutiti vecji ustvarjalni utrip in kako srno iz leta v
Ieto prica novim delovnirn uspehom in novirn dosezkom pri oblikovanju dru:lbenih odnosov.
B. Levee
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Tudi kmetijstvo napreduje
Kmetijstvo na Notranjskem
je zadnjih trideset let dozivelo
skok.ovite 51premembe. Spremembe niso v proizvodnji
kmetijskih pridelkov, saj so se
vedno osnova mleko, meso in
kl'ompir; prelcinili pa smo z
avtallkticnim gospodarjenjem
na na.Sih kmetijah in presli na
nove nacine obdelave, postopno deagraor.i.zacijo in na mocno
zmanjsevanje ·kmetijske obde·
lovalne zemlje na racun neobdelanih in goz<lnih zemljiSc.
Tezave, ki jili danes ni tezko prikazati, teze pa razresiti,
vplivajo na celotno razpolozenje med kmeckim prebivalstvom. Mar5ikateri Notranjec
si j e ob sko.loovitem .napredku
industrije iskal zaoslu.Zek v tovarni in s prelivanjem Johodka na kmeti.jo krepil svoje razvojne moznosti.
Jasna usmeritev ·kmetijstva
po II. konferenci Zveze komunistO'V Sloveni.je je naletela na
izredno plodna tla. V kratkem
caJSu, od leta 1972 dalje, se je
opremljenost kmetij i~boljsala
za nekajkrat, kar obenem pomeni pridobitev vseh prednosm, ki so povezane s strojnim
nacin.om obdelave. Zakonodaja
s podrocja kmetij.stva je ob
sprejetju ustave se temeljiteje
zacrtaJa razVIOjno kratkorocno
in dolgorocno usmeritev kme11-ijstva. Gre predvsem za vzpodbujam.je p:rizadevanj za povecano in racionalnej.so proizvod·
nj:o, posebno v zdrufenem delu
prek ob1ik kooperacijskega sodelovanja.
Sedanje izkusnje dokazujejo, Ja kmetijstvo ne more ostati na ravrui. sestdesetih let,
kajti opremljanje kmetij je
nuja, istocasno s tem pa tudi
spodbujanje vseh obli.k medsebojnega delovanja v strojnih
in proizvodnih skupnos·t ih.
Vlozena s·r edstva v zadnjih
treh Ietili - 20.000.000 dinarjev, se mso dala zadovoljli.vih
dosefkov. P.rehoda v kmetijstvu ni moe na~praviti v tako
kratkem casu. Potrebna sta
strpnost in velriko priza.devanje, da bomo lizkorisilli vse tisto, kar daje skr.omna notranjska zemlja. Zavedati se morarna, da se v sedanj~h gospoJaJrskih razmerah ni mogoce prezivljati z dvema ali stirimi
glavami goveda in da je zato
treba prei:ti na proizvodnjo, ki
bo dadala tohlko, kolikor je potrebno za primerno prezii.v}janje dllllZ:ine in za reprodukcijo
kmetije. To pa pomeni, da se
ne smemo ustaviti pri sedanji
visini vlaganj, saj nam pri 300
tra:ktorjih manjka enako stevO.lo p.r.i:kljuckov in je vecina hlevov stisnj eD!ih na izredno
majhno klapaciteto dveh do pet
sto}isc. Vellko bo potrebno
vlagati v obnovitve tn novogradnje hlevov ter ureditve
zemljiSc, kajti. ravno prJ tern
notranjska vas po svojem naci.nu razpored:itve nikoJ..i ni dopuscala posebnega sirjenja.
~iDi,tev proizvodnje na u smerjenih krnetijah pomeni zacetek pravJlnejse izrabe kmetijskih zemljiSc. Pri tern vlaganja niso zaman, 'kajtJ:i poleg
r devanja dohodk.ovnega nacela proizvodnje pogosto resujemo tudi socialno vprasanje.

Krepitev proizvodnje za prirejo mesa nas opozarja, da se
bo stalez plemenskih zivali nase znane notranjske rjave pasme govedi se zmanjseval. Zato ne smemo vee odlasati, kajti s tern je povezana vsa prihodnja proizvodnja. Potrebno
se bo zavze.mati za povecanje
s.teVlil.a plemenskih zivali. Stimulacija pili vzrejri kvalitetnih
mleonih Z.ivali mora z dolgolotnim vztrajnim delom pokazati
zastavljene uspehe.
Jubilejna razstava plemenskih knw in telic 18. oktobra
1975 v Iga vasi je organizirana
v okviru praznovanja obcin·
skega praznika in 30. obletnice
osvoboditve. Njen namen je
prikazati stopnjo sedanjega napredka na podrocju pospese-

valnega dela v kmetijstvu obcine in istoeasno s sto razstavljenimi najboljsimi Z.ivalmi prikazati stanje nase ziV·inoreje.
Zelri.mo, da bi spoJbude z
razstave naletele na plodna tla
pri vseh tistih zivinorejcih, ki
se se zanimajo za vzrejo k vahtetnih zivali in jim kmetijs~vo pomeni pomemben vir dohodka.
·
Ra:cstava naj hi pokazala
uspehe zad:njih let na podrocju kmetijs.tva, istocasno pa nakazala smer za resevanje zastavl·jenih nalog. Teh .pa je veliko, saj je kmetijstvu in stopnj.i samooskrbe dan izreden
poudarek v vseh druzbenih
planih v obC-ini, republilci in
cel·otni drzavi.
L. Frelih

• l
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Razstava plemenske zivine je lepo uspela

Zbornik: !!Prazniki slovenskih obcinn
V novembru bo izsel zbornik Prazniki slovenskih obCin, posvecen

30. obletnici osvoboditve nase domovine.

Kosarkarji iz leta v leto bol jsi
LETOS- KK CERKNICA
TRETJI
Tekmovanje KK Cerknica v
drugi slovenski ligi lahko ocenju·
jemo kot zelo uspesno, saj vemo,
da imajo vsi ostali klubi v tej
ligi bolj~e pogoje za trening. Treningi in tekrnovanja so narnrec
se vedno sarno na prostem, ker
v Cerknici ali v neposredni blizi·
ni ni primerne telovadnice in je
mostvo odvisno od ugodnih ali
neugodnih vremenskih razmer.
K.ljub temu pa lahko ugotavljamo, da so lepi ·uspehi posledica sistematicnega strokovnega
dela z mostvom.
Pohvalo zaslufijo tudi rnladinci, ki se vse uspesneje kosajo s

svojimi vrstniki. Pomembno je
tudi, da se jih vse vee ze uspes·
no vkljucuje v clansko mostvo.
Koncna lestvica:
Kras Sez. 18 14 4 1479:1226
AET Tol. 18 13 5 1276:1176
Cerknica 18 12 6 1358:1254
Postojna 18 12 6 1227:1167
Tik Kob. 18 11 7 1318:1143
Idrija
18 10 8 1204:1089
Kladivar 18 8 10 1354:1359
Primorje 18 5 13 1161:1279
Pivka
18 4 14 1141:1402
Eta Cerkno 18 1 17 975:1398
MLADINCI:
1. Koper, 2. Lesonit, 3. Postojna, 4. Cerknica, 5. Sezana ...
T. Zigmund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Filmi v novembru
1.11. ob 16. uri in ob 19.30- ameriSki film CLOVEK Z AVTORITETO (kriminalka).
2. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski film K.ARA.l\1BOL (western).
3.11. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film SHAFT V AFRIKI.
6.11. ob 19.30- nemski film JIMMY SE PRIBLI2UJE MAVRICI
(krimanalka).
8.11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - ameriski pustolovski film POZEJDONOVE PUSTOLOVSCINE (vi~je cene).
9.11. ob 19.30 - ameriski zgodovinski film SAMSON IN DALILA.
10.11. ob 19.30 - ameriski film PRIVATNI DETEKTIV (kriminalka).
13.11. ob 19.30 - svedski eroticni film KLJUC ZA VSAKO KLJUCAVNICO.
15. 11. ob 19.30 in 16.11. ob 16. uri - francoska komedija LE KJE
JE 7. CETA?
16. 11. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film SUROVA OKLAHOMA.
17.11. ob 19.30 - ameriSka drama AMERICA GRAFFITI.
(drama).
20.11. ob 19.30 - ameriSki film MOZ, KI JE LJUBIL CAT DANCING (western, drama).
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - ameriSka komedija MO:l
Z VZHODA.
23.11. ob 19.30 - ameriska kriminalka STRAH JE KUUC.
24.11. ob 19.30 - ameriska kriminalka UBITE CHARLIJA WARICKA.
27. 11. ob 19.30 - fTancoska komedija SKRIVNOST PARISKEGA
PODZEMLJA.
29. 11. ob 16. u ri in ob 19.30 - ameriSki pustolovski film TOM
SAWYER.
30.11. ob 16. uri in ob 19.30- hongkonski film KARATE V SLUZBI
INTERPOLA.

f~--

Zbor tabornikov i:t Notranjske in Primorske
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Zbornik izdaja Skupnost slovenskih obcin. Poleg avtorjev, ki so
jih sestavlj ali udelezenci NOB, raziskovalci in poklicni zgodovinarji,
so pri pripravi in urejanju zbornika sodelovali tudi drugi znanstveni
sodelavci. Zbornik obsega poljudnostrokoven opis vseh dogodkov,
ki so bili izbrani za obcinske praznike in praznik mesta Ljubljane,
avtorji paso po svoji presoji vtkali v opisovanje tudi dogajanja pred
dogodki in po njih ter dali s tern sirsi vpogled v zgodovino nasega
rcvolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja. Zato je
zbornik pisan rnozaik dogodkov iz nase revolucionarne preteklosti.
To je prva publikacija pri nas, v kateri bodo predstavljene vse slovenske obcine ob dogodkih posebnega pomena, ki so bili izbrani za
obcinske praznike, in tudi prva, ki tako osvetljuje del nase revolucionarne zgodovine in s tern daje bogat prispevek k oiivljanju tradicij narodnoosvobodilnega boja in revolucionarnega delavskega
gibanja.
Prednarocniska cena zbornika je 100 din, prednarocila pa sprejemamo do 10. novembra 1975 na naslov: Skupnost slovenskih obcin,
Ljubljana, Cankarjeva c. 5, ziro r acun st. 50101-678-48155.

Nasi
upokojenci
30. septembra je bila upokojena Terezija KOTNIK, pomocnik
pri trovaljCni brusilld.
V Tovarni lesnih izdelk.ov Stari trg je bila zaposlena od leta
1960 in je med zaposlitvijo delala .na razlicnih delovnih mestih.
V njenem prlhod.njem Zivljenju ji zelimo se vrsto zdravih in
srecnih let!
Delovna skupnost
TOZD TLI Stari trg

V spomin
4. oktobra je nenadoma ugasnilo zivljenje nasega delavca Jozeta Zalarja iz Otav. Sodelavci
so bili pretreseni ob novici o
njegovi smrti, saj je dopolnil ko·
maj 46 let zivljenja, ko je moral
brez slovesa tja, od koder ni vr·
nitve. Zelezo in plocevina sta zo.
pet izterjala svoj davek in pre·
trgala nit zivlje~ju! ki je bilo na
vrhuncu ustvananJa.
Joze je bil priden in vesten
delavec. Zaposlen je bil v oddelku mehke plastike vse od
prvih zacetkov uvajanja te pro·
izvodnje v letu 1974, prej pa je
dve leti delal na skladiscu lesa.
Aktivno je deloval tudi v orga·
nih upravljanja ter kot delegat v
zboru zdruZenega dela in v kra·
jevni skupnosti.
Ostal nam bo v spominu taksen kakrsen je bil, veder, nasmejan in radoziv.
Delovna skupnost
TOZD Tovarna ivernih plosc
Cerknica

11. oktobra je hudim poskod·
bam zaradi prometne nesreee
podlegel nas dolgoletni delavec
Vinko AVSEC, star komaj petin·
stirideset let.
v nasi tovarni je delal neprekinjeno od leta 1954 in se s svo·
jim delom pokazal kot prizade·
ven delavec in dober tovarH. De·
lal je kot vodja izmene zabojar·
ne, instruktor zabojame in v zad·
njih letih kot merilec zaganega
lesa na skladiscu.
Ostal nam bo v trajnem spomi·
nu kot vztrajen in prizadeven delavec.
Delovna skupnost
TOZD TLI Stari trg

IZID NAGRADNEGA
ZREBANJA
Na nas razpis ob nagradnem
»mini kvizu« je prispelo 49 resitev. Komisija je izmed pravilnih resitev izzrebala naslednje
nagrajence:
150 din - Zeni Zemljak, Gra·
hovo, n. h. 61384 Grahovo
100 din - Milena Kocevar,
Skupne dejavnosti
50 din - Silvana Lah, Cesta
4. maja 92, Cerknica
po 10 din pa prejmejo: Marija
Vidmar, TP Martinjak, Romana
Kovac, Grahovo, n. h. 61384 Grahovo, Viktor Adamic, Podskrajnik 9, Cerknica, Joza Miler, Skup·
ne dejavnosti, Joza Meden, Skupne dejavnosti, Stanka Mekinda,
Videm 18, Cerknica, Silva Percii:,
Cesta pod Slivnico 1, Cerknica,
Ivan Lavrencic, Pescenk n. h.,
Cerknica, Ivan Skrlj, TP Marti·
njak in JoZi Misic, Videm 2,
Cerknica.
Nagrajencem iskreno cestita·
mol Nagrade lahko dvignejo v
blagajni Skupnih dejavnosti,
ostalim pa jih bomo poslali po
posti.
RESITEV NAGRADNEGA
MINI KVIZA
Pravilni so naslednji odgovori:
1. 1947, 2. 243, 3. 1950, 4. Franc
Intihar, 5. 1954, 6. 1959, 7. 1965,
8. 1971, 9. 1973, 10. 1974, 11. Janez
Voljc, 12. Andrej Lutman, Franc
Mele, Joze Lesar, ing. Joze Strle
(upostevani so tudi odgovori, ki
so omenjali tudi v. d. gl. direktor ja tov. Zigmana in T. Kebeta,
13. 1850.

Brestov obzornik, glasilo delovne skup·
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovorni
urednik Boio LEVEC. Ureja uredni~kl
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK,
Marija GRBEC, Joie KLANCAR, Bo:l.o
LEVEC, Branko MISIC, Frane MLAKAR,
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miha
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto:
J. SKRLJ. Tiska :Z.elezni§ka tiskarna v
Ljubljani. Naklada 2500 izvodov.

