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Veliko nalog todi za pribodnje Ieto 
LETOSNJE GOSPODARJENJE IN KAJ NAS 
CAKA V PRIHODNJE 

KO SMO SPREJEMALI GOSPODARSKI NACRT ZA LETOSNJE 
LETO SMO POUDARILI, DA TEMELJI BOLJ NA NASIH MOZNO
STIH KOT NA OCENAH TRzNIH GIBANJ DOMA IN NA ZUNA
NJEM TRGU. DOGAJANJA SO MED LETOM zAL POTRDILA TE 
OCENE. 

NASA GOSPODARSKA GIBANJA 

Ob koncu preteklega leta smo 
lahko opazili precej~en optimi
zem v napovedih. Ocene so se 
nagibale, da bo v drugem polletju 
1975 uspelo zaustaviti nar~canje 
recesije v mnogih zahodnih drza
vah. Se vee, proti koncu leta naj 
bi prislo do rahlega oZivljanja 
gospodarske rasti. Ugotoviti pa 
moramo, da so bile te napovedi 
prevec optimistiene in da razvoj 
ni 5el v to smer. Nekatera za
~ea mednarodne gospodarske 
recesije so se celo poglobila. Po
sledice teb kriznib gibanj so se 
mocno odrazile tudi v n~em ce
lotnem gospodarstvu. Stopnja 
gospodarske rasti je namree 
mocno odvisna od rasti izvoza, 
saj si mora na5e gospodarstvo 
prisluZiti okrog 30 odstotkov svo
jega dohodka . z izvozom na tuja 
trZi~. 

Taka trma (krlzna) gibanja na 
zunanjih tr.l.iseih so vplivala na 
na5e gospodarstvo predvsem z 
naslednjimi pojavi: 

1. z velikim zmanjsanjem izvoza; 
2. s padcem cen surovin na sve

tovnih trgih, katerega pa ni 
spremljal padec domacih cen 
surovin; 

3. to nesorazmerje v cenah suro
vin je zmanj~alo naso konku
reneno sposobnost pri izdelkih 
visje stopnje predelave; 

4. naraseale so zaloge gotovih 
izdelkov. 

TE2AVE Z IZVOZOM 

Statistieni podatki kaiejo, da 
je izvoz lesne industrije v Jugo
slaviji v devetih mesecih Ietos 
primerjalno z istim obdobjem 
lani dosezen le z indeksom 65. V 
Sloveniji je ta indeks nekollko 
vecji in sicer 75. Do konca leta 
tudi ni prieakovati bolj~ih rezul
tatov. 

Kako je s padcem labko to po
sebej pokazemo s primerom za
ganega lesa jelovine in smreke, 
ki je dosegla le 72 odstotkov cene 
iz I. 1974. Nekateri drugi poliz· 
delki so se v mnogo slabsem po
loiaju. Posebno slabi rezultati so 
pri izvozu zaganega lesa, saj se 
je izvoz letos zmanjsal za polo
livico. Izvoz zaganega lesa trdih 
listavcev (bukovina) pa je dose• 
gel komaj 15,5 odstotka od izvoza 
v letu 1974. 

Izvoz pohistva se giblje vred
nostno skoraj tako kot v prejS> 
njem letu. Ti poda tki sami zase 

dovolj zgovorno prieajo, da je 
v lesni industriji podroeje izvoza 
izredno kriticno. Sicer moramo 
ugotoviti, da ni samo lesna indu· 
strija zaostala v izvoznih rezul
tatib, pac pa je to vee ali manj 
lastno vsem gospodarskim dejav
nostim. Ocena za celotno gospo
darstvo je, da bo izvoz manj~i za 
8 odstotkov kot v letu 1974. 

IN DOMACE RAZMERE? 

Predelovalna industrija Sl Je 
prizadevala, da bi izpad izvoza 
nadomestila na domaeem triiScu. 
Rezultati so bill tudi ob tem ne· 
gativni. Trma situacija je hila 
doma skrajno neugodna. Na 
zmanjsano povpraSevanje je sle
dil se ukrep te:ljega pridobiva
nja potrosniskih kreditov (polog 
od 20 na 30 odstotkov). Prodaja 
se je skoraj prepolovila. Proiz
vodnja ni takoj reagirala na ta 
negativna gibanja. V prvem tro· 
mesecju opazimo se vedno dokaj 
visoko stopnjo rasti gospodar
stva, seveda pa so zaloge skoko· 
vito narascale. Na taka gibanja 
v gospodarstvu je reagiral Zvez
ni izvrsni svet z restriktivnimi 
ukrepi v drugem polletju. Ti 
ukrepi so predvsem zaobsegali: 
zaviranje investicijske porabe, 
zaviranje stopnje zaposlovanja, 
zaviranje uvoza, zaviranje emisi· 
je dinarja in zmanjsevanje fik
tivnega dohodka z odpisom zasta
relib terjatev. Posledica vseh teh 
ukrepov je bll padec gospodarske 
rasti. 

Te:lji pogoji gospodarjenja tu
di niso vplivali na vse gospodar
ske dejavnosti enako. Pdmerja-

-- -- - - - -- -

va slovenske lesne industrlje z 
gospodarstvom Slovenije daje na· 
slednjo sliko gospodarjenja za 
devet mesecev: 

1. celotni dohodek 
2. porabljena sredstva 
3. amortizacija 
4. druZbeni sektor 
5. stevilo zaposlenih 
6. popreeni osebni dohodek 
7. ostanek dobodka 
8. sredstva OZD 

amortizacija, osebni dohodki 
in ostanek dohodka 

9. ostali udelezenci v delltvi . 

Podatki nam kaiejo, da smo v 
lesni industriji dosegali precej 
slab~e rezultate kot popreeno v 
gospodarstvu Slovenije. Taka ne
ugodna gibanja so bila tudi vzrok, 
da je zvezni izvrsni svet sprejel, 
sklep, da se za pohistvo zmanjsa 
prometni davek za 6 odstotkov 
in polog prl potrosniskih kredl
tih od 30 na 15 odstotkov od 
vrednosti kredita. Ti ukrepi so 
vplivali, da se je pohistvo delno 
pocenilo in da je promet v dru
gem polletju zacel blago nara
~eati. Ugotoviti pa moramo, da 
povprasevanje proti koncu leta 
ponovno pada. 

KJE SMO MI? 

Primerjava nasih rezultatov s 
poprecjem panoge odkriva se 
moenejsa od.stopanja v naso sko
do. Moeno se je poslabSal mate· 

rialni polozaj panoge in zaosta
janje v osebnih dohodkih; to so 
glavne maeilnosti zaostajanja pa· 
noge in tudi Bresta v primerjavi 

SRS Lesna ind: Brest 

131 122 131 
137,3 128 145 
123,1 120 128 
125,3 111 102 
105,8 101 101 
135 120 121 
114 76 30 

132 106 
133 122 

s panogo. Vzrok za zaostajanje 
rezultatov je gotovo v zmanjsa
nem obsegu prodaje in v velikem 
naraseanju zalog gotovib izdel
kov. Velik del dru:lbenega proiz· 
voda je ostal nerealiziran v za
logah. Vse te tezave smo intenziv
no spremljali vse leto. lzdelali 
smo tudi stabilizacijski program, 
zaeeli akcljo za zmanjsevanje 
stroskov. Vse naloge v stabiliza
cijskem programu so imele in 
imajo glavni namen zniZati proiz
vodne stroske in povecati plas· 
man nasih izdelkov na domaeem 
in na tujih trgih. Doloceni pozi
tivni premiki so dosezeni, vendar 
nas tu eaka obilica nalog, ki jib 
homo morali resevati v prihod
njem letu. 

Taksna krizna gibanja so po· 
leg negativnega vpliva na rast 
zalog vplivala tudi na zaostaja

(Konec na 2. stran.i) 
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Spet se izteka leto . . . Clovek pravzaprav ne ve, zakaj se znajde 

(ali iz tradicije ali potrebe) v cudni notranji zahtevnosti: sem pa tja 
je potrebno obracunati s samim seboj, s svojimi zivljenjskimi cilji, 
uspehi in neuspehi, hotenji, padci. . . Potrebno se je zamisliti 
o svojih razmerjih do soljudi, do skupnosti, ki jo sooblikuje in. ga 
oblikuje, potrebno je pretehtati, kaj smo kot samoupravno tzobltko
vana skupnost dosegli in kaj smo k temu kot njeni nujni, bolj ali 
manj potrebni delcki prispevali. . 

Previharili ali pa samo zabele?.ili smo spet eno leto. 0 gospodarskth 
in samoupravnih uspehih ali neuspehih, pa o vseh na$ih prizadeva
njih za cim boljse gospodarjenje govorijo v tej stevilki ali so govorili 
0 tem vse leto stevilni drugi prispevki. 

:leleli bi, da bi tako prizadeto in zavzeto naSi stevilni sodelavci tudi 
v prihodnje spremljali vse utripe na$ega gospodarskega in druzbe
nega zivljenja. Naj jim ob tej priloznosti velja iskrena zahvala za 
tvorno sodelovanje! 

Videti je, da smo se v 1'!-a.Si sar:zoupravn! druzbi le dC?kopal_i _do_ 
spor.nanja kako potrebna Je celovtta obveJcenost slehermka, kt zeh 
in mora s~ustvarjati nase odnose v imenu tako imenovanega »jutri<c. 
Zato upraviceno pricakujemo, da baste s kriticnimi in tvornimi pri
spevki tudi v prihodnje gradili naso skupno tribuno mnenj, predlogov 
in pripomb. Obracuni o sebi, o na.Sih medsebojnih odnosih, o ~iba
njih v nasi sirsi druzbeni skupnosti naj bi se vnaprej oblikovalt po
dobo na$ega glasila. To bo dragocen prispevek slehernega delavca 
k se toplejsim medcloveskim odnosom, ki naj postanejo temelj soci
alisticne samoupravne druzbe. 

Sarno se to: tudi letos smo ob novem letu, ceprav s tezavami, spet 
pripravili novoletno prilogo, ki naj bi bila zabavna. Letos je to 
OBSODNIK. Ne vemo se, zakaj; ali da bi z njo obsodili nase napake 
in slabosti ali da bi drugi obsodili nas, ker o njih pi.Semo. Vsekakor 
je na.Se hotenje ob tem pozitivno (vsaj po na$em mnenju) in dobro-
namerno. . 

Dovolj! Raje si iskreno stisnimo roke in si za.Zelimo srecno in 
ustvarjalno leto 1976! 

Urednik 



2 BRESTOV OBZORNIK 

Ve iko nalog tudi za 
pribodnje leto n.! program razvoja. Razvojni 

program bo moral biti usklajen 
v regiji, v SOZD Slovenijales in 
v okviru Slovenije. Vprasanja s 
tega obmocja so tako obSirna, da 
bo ze sama vsebina zahtevala po
sebno obdelavo, zato ob tej pri· 
lomosti tega ne bi posebej opi· 
so val. 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
nje osebnega standarda. No
minalno bodo osebni dohodki 
letos vecji za 14 odstotkov, kar 
pomeni, da je realni osebni stan· 
dard precej nazadoval. Uposte
vati moramo nenormalno visoko 
r ast osebnih dohodkov v letu 
1974, kar za 38 odstotkov. Tako 
lahko ugotovimo, da so nasi oseb· 
ni dohodki nad popreejem pano
ge za okrog 4 odstotke. 

Hitra rast zalog gotovih izdel
kov je negativno vplivala tudi na . 
obseg proizvodnje. Vse temeljne 
organizacije so sicer izdelale za 
poprecno 14 odstotkov vee kot v 
prejsnjem letu, vendar nekatere 
izrazito odstopajo od planskih 
zadollitev. Odstopanja so vecja 
pri tistih izdelkih, kjer je bilo 
povprasevanjc izrazito manjse 
(kuhinje, blazinjeno pohiStvo, sto· 
li). Vse tdave vee ali manj 
prenasamo tudi v naslednje leto, 
zato bomo morali prav gotovo 
angaiirati vse sile za uresnicitev 
planskih nalog. 

Poleg resevanja najrazlienejsih 
vprasanj v proizvodnji smo bill 
letos moeno angaiirani pri do· 
koneanju investicijskih del na 
novib objektih zage in mehanizi. 
ranega skladisea hlodovinc v te
meljni organizaciji TLI Stari trg. 
Mehanizirano skladisee je sicer 
skupna nalozba z Gozdnim gospo· 
spodarstvom iz Postojne. Zagal· 
nica v Starem trgu obratuje ze 
nekaj mesecev in dos~ga rezul
tate, ki smo jib prieakovali s 
programom izgradnje. 

Tudi gradnja nove tovarne 
ivernih plose v Cerknici gre h 
koncu. Njeno redno obratovanje 
p rieakujemo ze februarja nasled
njega leta. Redno obratovanje 
novib kapacitet bo prav gotovo 
pripomoglo k razbremenjevanju 
sedanje proizvodnje in k boljsim 
pr oizvodnim in ekonomskim re
zultatom v pribodnosti. S terni, 
eeprav velikimi nalozbarni, niso 
izcrpane momosti za moderniza
cijo in druga vlaganja. Pred na
rni je n ovo srednjeroeno plansko 
obdobje. Potrebno bo posvetiti 
vso pozornost modernizaciji in 
zamenjavi delovnih sredstev v 
sedanji finalni proizvodnji. Poleg 
zamenjave dotrajanih delovnih 
sredstev bomo morali veliko po· 
zornost posvetiti vlaganjem v 
prodajno rnrezo. Vlagati bomo 
morali za razvoj na domacem 
trgu v lastno in trgovsko rnrdo 
nasih poslovnih partnerjev, pa 
tudi v rnrezo na zunanjih trZi· 
scih. 

PRIHODNOST NI TAK.O CRNA 
Ob oceni, da je s ituacija za

skrbljujoea v nasi panogi in v 
vsem gospodarstvu, pa tudi na 
Brestu, moramo ugotoviti, da po· 
gledi v naprej niso tako crni. 
Upostevati moramo, da v prihod-

njem letu le vkljueujemo velike 
nove kapacitete. Nove kapacitete 
imamo trino pokrite, v oskrbi 
s surovino in tudi zagotovljen 
plasman . 

Kaj nam ostaja? Ali bolje, kje 
bo trZisce nasega dela v prihod
njem letu? Na prvo mesto homo 
morali dati vsekakor poglablja· 
nje stabilizacijskih prizadevanj. 
VloZiti bomo morali vse sile za 
dosego boljsih rezultatov na pod
rocjtl izvoza, za rentabilnejse po
slovanje, za zmanjsevanje vseh 
stroskov in skrb za taksen stan
dard zaposlenih kot doslej. 

DOSTI NALOG V PRIHODNJE 

Drugo veliko podroeje prihod· 
njega delovanja je samoupravno 
organiziranje. V okvirU Bresta 
imamo v naertu oblikovanje 
dveb novih temeljnih organizacij 
zdrufenega dela (tapetnistvo, ma
loprodaja). VloZiti pa bomo mo
rali vee naporov tudi v sirsem 
povezovanju , pomagati izobliko· 
vati in programsko utrditi SOZD 
Slovenijales in poiskati ustrezno 
obliko sodelovanja znotraj n ase 
regije. Politiena izhodisea za vse 
te naloge so ze zacrtana, zato bo· 
mo morali prispevati kar najvec 
strokovnega deJa, da zastavljene 
cllje tudi uresniCimo. 

Prihodnje leto je prvo leto no
vega srednjeroenega obdobja. Ze 
v prvih treh mesecih bomo mo
rali dokoneno izdelati sr ednjeroc· 

Tudi ostale naloge, ki jib na
ertujemo za prihodnje leto, D;iso 
nic manj pomembne. Orgamza
cijskCI in samoupravno je treba 
utrditi inovacijsko dejavnost 
znotraj Bresta. Potrebna je orga
nizacija strokovnih slufb v Bre
stu, da bi kar najbolj ucinkovito 
prilagodili strokovno delo samo
upravni organiziranosti v Brestu. 
Doseci. moramo vecjo povezanost 
in s tern odgovomost strokovne.
ga dela. S tern je povezana tud.i 
sitemizacija delovnih mest in do 
konca leta uvedba vr ednotenja 
dela po Work factorju. Tako bi 
eimbolj prlbliZali nagrajevanjo 
samemu delu oziroma rezultatom 
dela. Odpraviti bomo morali tu
di uravnllovko v nagrajevanju, 
kar je mocno prisotno v seda 
njem sistemu. 

Nalog je veliko. Morda vseb ne 
bomo uspeli resiti povsem. Del 
nalog se prena8a tudi iz letosnje
ga leta; vse Zivljenje se narnr~c 
ne konca ob starem letu in zace
nja v novem. Uspehi pa so vidni 
na vseb podrocjib nasega dela ~ 

Iz montafnega oddelka v Tovarni pohistva Cerknica 

preprican sem, da bo tako tud.i .: · D 1• ~ ·t • t k • v prihodnje. ··., 

vs~! ~~:~~ vde~~:~e ·:~~l?~= r· ::; e lmD~ IS 0, ar sam1 
Bresta veliko osebne srece m de- · ;.> IQ 

ustvarimo 
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Iovnih uspehov.Im.Joze sterle "''"KDAJ NOVI SPORAZUM 0 DELITVI DOHODKA 
IN OSEBNIH DOHODKOV? 

Plan za prihodnje leto V zadnjem casu je mnogo vprasanj, kdaj homo sprejeli novi sa
moupravni sporazum o ugotavljanju in razporejanju dohodka in o 
delitvi sredstev za osebne dohodke. 

Pri tern ima veCina v mislih, 
kdaj bomo v nas samoupravni 
sporazum vkljucili vrednotenje 
delovne dobe kot oblike minu
lega dela. 

merila za razporejanje dohodka 
in za delitev sredstev za oseb· 
ne dohodke. 

Nadaljevanje stabilizacijskih prizadevanj e Obs~g proizvodnje 
tud.i v letu 1976 vecji e Skrb za prodajo doma m v izvozu e 

Osebni dohodki skladni z r ezultati gospodarjenja. 

Za leto 1976 so temeljne or
ganizacije pripravile letne pla~e 
na podlagi enotne ~et~dol~g_IJe 
planiranja in zastavlJeruh cllJ~V 
gospodarjenja. Prav gotovo daJe
mo osnovno tezo v planih nada
ljevanju stabilizacijskega progra
ma in varcevanju. 

Leto 1975 je bilo leto izgrad· 
nje velikih investicijskih objek
tov ki bodo dali prihodnje leto 
prv'e rezultate in zag~tovil~ suro
vinsko osnovo za prihodnJO rast 
proizvodnje pobiStva. Na podlagi 
tr:Znih izhodisc in ocen ter raz
polozljivih proizvodnih kai?acitet 
so pripravljeni proizyodm pr~
grami za vsako ~emelJ_no. orgru;u,
zacijo. Tako pnpr~vl)eru proiZ~ 
vodni programi naJ b1 ob realm 
produktivnosti dela (povecanje 
le-te ocenjujemo za 6 do 7 odstot
kov) omogocili vecje in ugodnej
se doseganje dohodka in ostalih 
u cinkov gospodarjenja. 

Pri tern ne smemo zanemariti, 
da so plani grajeni ta~?· da up~
stevajo nacela resolUC~Je ter pn
hodnji razvoj in krep1tev samo
upravnih odnosov. 

Obseg proizvodnje bo nar astel 
za 44 odstotkov. Ce izlocimo V!Jliv 
proizvodnje v novih kapacitetah, 
pa bo rast obsega proizvodnje za 
20 odstotkov. 

Prav gotovo dajemo osnovno 
tezo v planu za leto 1976 podroc
ju prodaje, pri cemer se vpr~sa
nja izvoza lotevamo dolg9rocno 
in vsestransko. Izvoz deJansko 
postaja moznost za usklajevanje 
proizvodnje in prodaje !er za raz
vo j norrnalnega prmzvodnega 
procesa. Zato so nal9ge na po
drocju izvoza, zastavlJene v pla
nu za leto 1976 izrazito obvezu
joce. 

S povecanjem obseg31- proizy o_d
nje in prodaje pa kazeJo teznJO 
rasti tudi celotni dohodek, drui
beni proizvod in dohodek. Doho-; 
dek dosezen v letu 1976, naJ 
predstavlja dej~sk~ rezulta~e 
dela in gospodarJen]a TOZD m 
delovne organizacij e. 

z rastjo dohodka so dane moz
nosti tudi za povecanje osebnih 
dohodkov ki so letos pocasneje 
narascali.. v letu 1976 dobivamo 
z izdelavo novega samouprav
nega sporazuma o delitvi dohod
ka in osebnih dohodkov realne 
moznosti za u vedbo nagrajevanja 
po minulem delu. Ta oblika na
grajeva~ja bo v letu _1976 ~estav
ni del sistema nagraJevan]a, kar 
naj bi pozitivno vplivalo na s~i
mulacijo delavcev za povecanJe 
produktivnosti dela in boljse go
gospodarjenje. V letu 1976 bomo 
nadaljevali z uveliavljanjem 
ustavnih dolocil v zdru.Zenem de
lu, tako da bomo se trdneje iz
oblikovali dohodkovne odnose 
med TOZD in na ravni SOZD. 

Poudariti je treba, da je to sa
m o del tega sporazuma, saj do
sedanji obsega kar sedemnajst 
poglavij od oblikovanja in delitve 
celotnega dohodka, delitve do
hodka pa do podrobnejsih dolo
cil 0 osebnih dohodkih in p re· 
jemkih. 

Nov sporazum bo moral . teme
ljiti na druibenoekonomsk1h od
nosih, ki so bili sprejeti z usta
vo, predvsem pa bodo podrobno 
opredeljeni z zakonom o samo
upravnem zdruzenem ~elu, ~i bo 
predvidoma v razprav1 v prihod
njih m esecih. Prav tako bomo 
morali pri oblikovanju nasega 
sporazuma upostevati . sam<?
upravni sporazum lesne mdustn
je, ki smo ga sprejeli letos ter 
obmocni samoupravni sporazum 
o razporejanju dohodka . in de
litvi osebnih dohodkov, kl pa se 
ni sprejet. 

Dohodek, dosezen v temeljni 
organizaciji zdruzenega dela, je 
materialna osnova za pravico de
lavcev, da odlocajo o pogojih svo
jeg~ dela in o . ~elitvi d?ho~_ka. 
Delavci v temel]mh orgaruzac1]ah 
zdruzenega dela razporejajo do
hodek v celoti, ne samo tisti del, 
ki ostane delovni skupnosti, tern
vee tudi dohodek, ki se namen
sko zdru.Zuje na ravni obcin, in
teresnih skupnostih in drugod. V 
sporazumu bomo morali oprede
liti druibeno katergorijo dohod
ka, ker upravljamo z druzbeni
mi sredstvi in odgovornost, ki iz 
tega izvira. Posebej bo treba ob
delati nacrtovanje v temeljni or
ganizaciji zdruienega dela, de
lovni organizaciji in usklajeva
nje v sirsih celotah. 

Dogovoriti se bomo morali o 
posameznih sistemih vrednote
nja dela, normiranju, oblikah na
grajevanja, iznajdbah, tehnicnih 
izboljsavah in podobno. Prouciti 
je treba tudi druge vrste nagra
jevanj, dodatke in pod9~no. Ko· 
likor vee bomo nameruh za po· 
samezne vrste nagrajevanja, do
datke in podobno, toliko manjsa 
bo osnova za vrednotenje zivega 
dela in obratno. Vsekakor roo
ramo vedno izhajati iz ustvarje
nega dohodka. Ob pripravi . ~ 
sprejemu sporazuma o dehtvl 
dohodka in osebnih dohodkov 
je nujno, da sodelujejo vsi de
iavci, posebno pa sveti za oseb
ne dohodke. V vsaki temeljni 
organizaciji bi morali oceniti, kaj 
v dosedanjem sistemu nagraje
vanja ne ustreza, kaj in kako 
je potrebno spremeniti. Cilj teh 
prizadevanj mora biti, da vzpod
budimo interese za dobro go
spodarjenje, za gospodarno vla
ganje, za povecanje produktiv
nosti dela, za zniianje poslov
nih stroskov, boljso kakovost, iz. 
umiteljsko dejavnost in cim 
manjso vezavo obratnih sredstev. 

Tud.i v prihodnjem letu predvidevamo rast proizvodnje 

S tako sprejetim planom lahko 
pricakujemo uresnicitev zastav· 
ljenih ciljev in stalno rast gospo
darjen ja ob prihodnji krepitvi in 
razvoju samoupravnih odnosov. 

B.MiSic 

Pred nami je tudi razprava o 
gospodarskem nacrtu za prihod
nje leto. V tern dokumentu bo
mo predvideli, kaj bomo dosegli, 
koliko bomo prigospodarili, kak· 
sen bo obseg celotnega dohodka, 
dohodka in kako bomo ta do
hodek razporedili. To se pravi, 
da se bomo morali najprej vpra
sati, kako bomo gospodarili, da 
bomo ustvarili cim visji dohodek. 
Pri dolocanju meril delitve bo
mo izbajali iz ustvarjenega do
hodka. Dokumenti, kot so sindi
kalna lista, pa tudi samoupravni 
sporazum lesne industrije ter 
obmocja dolocajo· samo okvire; 
zato si moramo sami z nasim 
sporazumom dolociti osnove in 

Pred nami je torej velika in 
odgovorna naloga, da sprejmemo 

·v prihodnjih mesecih tak spo
razum o delitvi dohodka in oseb
nih dohodkov, ki bo dejansko 
odraz nasih potreb in spodbuda 
za boljse uspehe. J. Hren 

...._.....__ _______ ----------- - ···- -



BRESTOV OBZORNIK 

Predstavljamo vam novo 
tovarno ivernih ploSC 
SODOBNA PROIZVODNJA IVERNIH PLOSC ka, opravljal bo celotno manipu

lacijo v skladiscu ivernih plosc. 
Z mostnim zerjavom smo se iz
ognili vrsto slabostim, ki so v 
zaprtih prostorih znane pri mani
pulaciji z vilicarji. 

Bliia se trenutek, ko bodo iz nove tovarne na Brodcu zaceli prl
hajati prvi kubicni metri ivernih plosc. S tern bo glavni del priza
devanj v izgradnji in montaZi opreme koncan. Delovni Ijudje Bresta 
in ostali obeani upraviceno pricakujejo od nove tovarne uspesno 
poslovanje. Nova tovarna bo morala v naslednjih letih pomagati 
ostalim temeljnim organizacijam pri njihovi modernizaciji, saj so 
se nekatere v minulih letih v celoti odrekle investicijam na racun 
izgradnje nove tovarne. 

Kot bistveno znacilnost v novi 
tovarni naj omenimo se sodoben 
visokotlacni transport prusnega 
prahu. Sistem filtrov in mehan
skih transporterjev bo zmanjsal 
onesnazevanje oko1ja. Za celot
ni koncept enoeta:lne proizvodne 
linije je znacilna tudi manjsa 
poraba energije po enoti izdela
nih iverk. 

Zdi se nam potrebno, da pred 
uradno otvoritvijo novo tovarno 
iverk nasim bralcem se enkrat 
predstavimo v tehnicno-tehnolo
skem pogledu. 

Zrasla je na novi industrijski 
zoni v Podskrajniku. Za pasta· 
vitev sodobne tehnologije je bilo 
potrebno zgraditi 12.000 kvadrat
nih metrov pokritih povrsin. Sku
paj z odprtim skladiScem za su
rovine pa zavzema povriiino 
22.000 kvadratnih metrov. Tovar
na je bila zgrajena v 21 mesecih. 

V njej bo zaposlenih 114 !ju
di, vkljucno z oddelki za razrez 
in oplemenitenje plosc. Letna ka
paciteta je 60.000 kubicnih me
trov plosc. Plosce bodo kvalitet· 
ne in znane tezave pohistvenikov, 
kar zadeva povrsino in homoge
nost plosc, bodo v precejsnji 
meri odpadle. 

Kot surovino bo tovarna upo
rabljala prostorninski les, kosov
ne ostanke, sekance, zagovino in 
brusni prah. Za manipulacijo su
rovine na skladiscu bo skrbel 
portalni zerjav, ki bo hkrati po
slui:eval tudi iverace z lesom. Po
vrsina skladisca surovin je s po
stavitvijo portalnega zerjava bi
stveno manjsa kot bi bila, ce bi 
tekla manipulacija z vilicarji. 
Odpadle bodo tudi nevsecnosti, 
ki so znane pri manipulaciji z 
vilicarji predvsem v zim·skih me
secih. 

Za glavno tehnolosko linijo so 
znacilni sodobni lepilni stroji, 
ki omogocajo kvalitetno leplje
nje iverja. Natresna postaja, ki 
dela na nacelu vejanja, zagotav
lja, da je najfinejse iverje razpo
rejeno na povrsini plosce. Ne 
govorimo vee 0 troslojni plosCi, 
temvec imamo homogeno iver
ko z nesteto sloji in z zaprto 
fino povrsino. EnoetaZ:na stiskal
nica zagotavlja manjsa odstopa
nja v debelini plosc ter manjso 
nadmero za brusenje. Neto for
mat plosc bo 5200 x 1850 mm. 

Plosce bo mogoce ponuditi trZ:i
scu tudi v razrezanih formatih 
po zelji kupcev. Za to bo po
skrbela sodobna· zaga, ki bo 
upravljana z luknjanimi kartica-

mi. Programi za krojenje iverk 
bodo izdelani na IBM centru. Po
trosniki bodo lahko kupili tudi 
oplemenitene iverke bodisi v ce
lem formatu ali razzagane po 
zelji. Oplemenitene bodo na SO· 
dobni avtomatizirani tehnoloski 
liniji. 

Plosce se bodo kondicionirale 
v skladiScu, v katerem bo obrato
val mostni zerjav. Ta bo poslu
zeval tudi linije za brusenje, ople
menitenje in razrez plosc. Skrat-

Racunamo, da smo v nas kon
cept tehnologije vnesli sodobne 
resitve in izboljsave, ki so danes 
prisotne na podrocju sodobne 
proizvodnje ivernih plosc, zato 
pricakujemo, da se bodo te pred
nosti odrazile t'udi v prihodnjem 
poslovanju nove tovarne. 

D. Mazij 

RAZMERJA Z DRUGIMI TEMELJNIMI 
ORGANIZACIJAMI 
. T~, da sm~ .za proizvo~~o ive?:~ plosc zgradili nova poslopja 
m Jih opremih z modermm1 strOJI, Je za naso delovno organizacijo 
veJ.i.!l: razvojni v~orak. Ni pa t~ se vse. Pomembne naloge nas cakajo 
tudi na podrOCJU samoupravruh (ekonomsko-pravnih) razmerij. Prav 
gotovo ni vseeno, kdo in kako bo gospodaril z novo tovarno. 

Urejanje omenjenih zade\1 se cis~ih racunov in dobrih prija
pricne s samoupravnim spora- telJev. 
zumom o sistemizaciji delovnih Ekonomska in druga razmerja 
mest. Tudi sistemizacija, na pod- v primerih sofinanciranja ureja 
lagi katere naj dela v novi to· ze Ustava, podrobneje pa Zakon 
varni kar najbolje stecejo, iz· o prometu druzbenih sredstev 
haja iz enotnih tovrstnih nacel, temeljnih organizacij zdrui:enega 
ki veljajo v drugih temeljnih or- dela. Ver.ietno bodo precejsnjo 
ganizacijah Bresta in pa seveda oporo nudila tudi dolocila novega 
iz dane tehnologije. zakona o samoupravnem zdru

Posebno obelezje pri investiciji, 
ki jo v teh mesecih dokoncuje
mo, pa je dejstvo, da sodelu
jejo pri njej vse temeljne orga
nizacije Bresta. Ker imamo v 
mislih predvsem tudi financno 
sodelovanje, gre v bistvu za zdru
zevanje druzbenih sredstev za 
skupno poslovanje. V pogojih, 
ko imamo temeljne organizacije, 
katerih naloga in pravica je, 
da gospodarijo s svojim premo
zenjem in da spremljajo gibanje 
svojega dohodka vse »Od temelj
ne organizacije do zveze«, je to
rej na dlani, da je treba nekaj 
storiti. 

Veljavna zakonodaja, ki nudi 
oporo ureditvi medsebojnih eko
nomskih in drugih razmerij v ta
kih primerih, izhaja iz nacela 

zenem delu, na katera pa zal ne 
moremo cakati. Ko bo stekla pro
izvodnja v novi tovarni, mora 
biti tistim, ki so jo zgradili in 
tisim, ki bodo v njej delali, ze 
znano, pod kaksnimi vzajemni
mi pogoji celotna zadeva poteka. 
Zato je prav te dni veliko govora 
o posebnem samoupravnem spo
razumu, ki bo kmalu priSel v 
najsirso javno razpravo v ce
lotni delovni organizaciji. 

Nekaj dni preuranjeno je se, 
da bi lahko govorili o podrobno
stih samoupravnega sporazuma, 
kakrsen bo sprejet, ogledamo pa 
si lahko, v cern so zakonodajne 
in prakticne znacilnosti takih 
sporazumov: 

- Opredeliti je treba obseg 
in namen poslovanja, kar pome
ni, da je treba natancno zapi-

Del proizvodne hale v novi tovarni ivernlh plos~ 

--- - -- - - - -- - -- -
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VSEM BRESTOVCEM 
IN DRUGIM OBCANOM! 

V soboto, 17. januarja 1976 ob 10. uri bo svecana 
otvoritev nove tovame ivernih plosc v Podskrajniku. 

Ob otvoritvi bo kvaliteten kulturni program, slavnost
ni govomik pa bo predstavnik lzvrsnega sveta skupscine 
SR Slovenije. 

Po sveeanem delu bo ogled nove tovame. 
Vse Brestovce in druge obCa.ne vabimo na proslavo za 

vse nas pomembne delovne zmage! 

sati, kdo zdruzuje sredstva, ko
liko in kaksnih sredstev ter za 
kaj se ta sredstva uporabljajo; 

- resiti je treba statusna vp ra
sanja, kar pomeni, poiskati orga
nizacijsko pravno obliko, v kateri 
bodo zdruzena sredstva zazivela; 

- dolociti je treba odgovor
nost do tretjih oseb v poslov
nem prometu; 

- posebno pozornost je treba 
posvetiti dolocilom, ki se nana
sajo na dohodek, na njegovo de
litev oziroma na morebitno po
krivanje negativnih rezultatov; 

- samoupravljanje z zdruZ:e
nimi sredstvi se v nekaterih 
pomembnih zadevah razsiri na 
vse tiste, ki so sredstva zdruzili, 
seveda pa le za dolocen cas; pra
viloma se v ta namen oblikuje 
skupni organ z natancno opre
deljenimi pristojnostmi; · 

- opredeliti je treba morebit
ne druge pravice in dolznosti ene 
ali druge strani udelezencev sa
moupravnega sporazuma. 

Da bi bil sporazum v skladu 
z ustavnimi oziroma drugimi za
konskimi dolocili, mora biti spre
jet v pismeni obliki, in sicer v 
vsaki temeljni organizaciji z ve
cino glasov njenih delavcev. 

Iz zapisanega lahko povzame
mo, da veljavna zakonodaja ne 
samo podpira, ampak tudi nala
ga temeljnim organizacijam, ki 
sredstva zdrui:ujejo, da vsaj ,ne
kaj let bdijo nad temi sredstvi 
in da jini ni vseeno, kaksni bodo 
rezultati zdrui:enih sredstev. Po
vedano velja tudi za Brest ozi
roma za novo tovarno ivernih 
plosc. Ni in ne sme nam biti 
vseeno, kako bo zafivela. sai se 
lahko njene dobre ali slabe stra
ni odraza:io na celotni delovni 
organizaciji. Zato je kar prav, da 
skrbno proucimo splet celotnih 
nalog, ki nas cakajo ob pricetku 
obratovanja nove tovarne in jih 
z doloceno mero strogosti do 
samih sebe tudi izvajamo. 

Z. Zabukovec 

VOLITVE V ORGANE UPRAVLJANJA 
24. decembra so bile v Brestovih temeljnih organizacijah 

in v Skupnih dejav.nostih volltve v nove delavske svete 
TOZD in v Skupni delavski svet, obenem pa tudi nado
mestne volitve za delegacije v skupscino obcine in za 
splosne delegacije. 

Zal o rezultatih in o uspehih volitev se ne moremo 
porocati in bomo 0 tern lahko pisali sele v prihodnji ste
vilki. 

Lahko pa ocenimo, da je blla celotna predvo:Wna de
javnost v skladu z na.Simi samoupravnimi akti in da so 
drui:benopoliticne organizacije ter zbori delavcev z vso 
resnostjo opravili postopek evidentiranja in kandidiranfa 
za clane novih organov upravljanja. To nedvomno izprlcuje 
samoupravljavsko zrelost kolektiva in zavest odgovornosti, 
koga izbrati za svoje delegate v nove organe upravljanja. 
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Novoletni pogovori 
TOKRAT IMAJO BESEDO PRED'SEDNIKI DELAVSKIH SVETOV 

Spet se izteka leto; z njim pa se tokrat izteka ~udi dvele~ 
mandat clanov skupnega delavskega sveta B~STA m. delavsld!t 
svetov njegovih temeljnih organizacij. Zato smo izkorlstili to prlloz
nost ter zaprosili za pogovore predsednika ~kupnega. delavskeg~ 
sveta . in predsednike delavskih svetov temeljnih orgamzacij, da b1 
ocenili sedanji trenutek v razvoju samoupravljanja na Brestu, le
to~nje gospodarjenje in izrazili svoje novoletne zelje. 

Zastavili smo jim naslednja vprasanja: 
- Iztekel se je dveletni mandat dosedanjim clanom organov 

upravljanja. Kako ocenjuje~ delo in vlogo delavskega sveta v novih 
pogojih samoupravnega organiziranja? 

- Ali je po ustavnih spremembah cutiti;· da so se samoupravne 
odlocitve tudi v v~i temeljni organizaciji resnicno pribliZale ne
posrednim proizvajalcem? 

- Kako ocenjujes leto~nje gospodarjenje in kaj pricakujd v 
prihodnje? 

- Tvoje novoletne zelje? 
Preberimo odgovore. Prav gotovo bodo njihove kriticne ocene 

napeljale k razmisljanju in nakazale naso prihodnjo pot v razvoju 
samoupravljanja. 

PREDSEDNIK SKUPNEGA 
DELAVSKEGA SVETA BREST 
CERKNICA JANEZ VOLJC 

Dvoletni mandat ni taksno ob
dobje, ki bi nudilo trdno osnovo 
za ugotavljanje ucinkovitosti in 
uspesnosti deJa organov uprav
ljanja v novih pogojih samo
upravnega organiziranja. Z orga
niziranjem temeljnih organizacij 
in prenosorn celotnega gospodar
jenja s sredstvi, ki jih ustvarjajo, 
se je vloga skupnega delavskega 
sveta bistvcno spremenila. Tisti 
Brestovci, ki so sodelovali v 
prejsnjern centralnern delavskem 
svetu, se sporninjajo, da so bile 
vse koncne odlocitve z vseh po
drocij poslovanja na ravni pod
jetja sprejete na sejah central
nega delavskega sveta. 

'l'udi ustvarjena sredstva so 
se skupno delila iz tako imenova
ne skupne vrece. Moznost pre
glasovanja je bila tedaj vedno 
prisotna, ker se potrebe posa
rneznih poslovnih enot niso ob
likovale na realnih osnovah, am
pak na rnoci in na zunanjern 
videzu takratnih poslovnih enot. 

Organiziranje temeljnih orga
nizacij po novih ustavnih nacelih 
je omogoCilo, da se ustvarjena 
sredstva zdruzujejo in prek dogo
varjanja porabijo tam, kjer je 
najbolj potrebno. S samouprav
nim dogovarjanjern je bil zago
tovljen skladen perspektivni raz
voj delovne organizacije. Le-ta je 
v okviru rnoZn.osti, ki nam jih 
nudi trenutna gospodarska situ
acija, presegel vsa pricakovanja, 

i,;eprav je marsikateri pesimist 
zrnajeval z glavo in dvomil v 
smele odlocitve vodstva podjetja, 
samoupravnih organov in celot
nega zbora delovnih ljudi. 

Uvodoma sem ornenil, da je 
dvoletna doba kratka. Po izteku 
te dobe pa lahko ugotavljamo, 
da je bilo delo, ki ga je nasa 
delovna organizacija opravila v 
tern casu, neprirnerno vecje kot 
bi bili pred tern pricakovali. To 
pa je rezultat skupnih naporov, 
solidarnosti in samoodrekanja 
vseh nasih delovnih !judi. 

Rezultati takega razumevanja 
so vidni in zgovorni, saj izgrad
nja prepotrebnega skladiSca go
tovih izdelkov' nova zagalnica v 
Tovarni lesnih izdelkov in nova 
tovarna ivernih plosc dokazujejo 
ter potrjujejo visoko zavest vseh 
clanov kolektiva, njihova vero v 

boljse zivljenje, ki ga z izpolnje
vanjem zacrtanih in ustvarjenih 
projektov upraviceno pricaku· 
jejo. 

Ornenil sem ze, da sta se po 
sprejetju nove ustave vloga skup
nega delavskega sveta in vloga 
delavskega sveta temeljnih orga
nizacij bistveno sprernenili. Ob
vescanje vseh temeljnih organi
zacij o njihovem gospodarjenju 
in ustvarjanju sredstev, posebno 
pa o njihovem vlaganju, je vlilo 
delovnim ljudem zaupanje in 
prepricanje, da so postali v te· 
meljnih organizacijah resnicni 
gospodarji svojega dela. Zavedati 
so se zaceli, da je vsako preli
vanje sredstev evidentirano in 
s tern vpogled vseh delovnih !ju
di v gospodarjenje podjetja kot 
celote ter njegovih terneljnih or
ganizacij. Spoznanje, da se z do
govarjanjem .vseh terneljnih or
ganizacij goseze mnogo vee kot 
pa z nespametnim prerekanjem 
o nepisanih zaslugah temeljnih 
organizacij ali posameznikov, je 
prav v tern obdobju obrodilo za
vidl jive sadove. 

Obcutek enakovrednosti in 
medsebojnega zaupanja nam 
vsem skupaj daje zagotovilo, da 
bomo vse tezave tudi v prihodnje 
uspesno premagovali in s tern 
zagotovili socialno varnost vsern 
zaposlenim. 

Zelim, da bi vsi dosedanji na
pori in naprezanja v prihodnje 
obrodila pricakovane rezultate. 
Ti pa ne bodo izostali, ce bomo 
u trjevali in se poglabljali med
sebojne sarnoupravne odnose, v 
katerih naj bi sodelovali vsi cla· 
ni delovne · skupnosti. 

PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA TOZD TOVARNE 
POHI~TVA CERKNICA 
J02:E BRANISELJ 

V novih pogojih samoupravlja
nja delegatski sistem ~e ni po
vsern zazivel. Delegati delavske
ga sveta se z delavci pred sejo 
ne posvetujejo. Irnarno tezave 
pri sklepanju, ker se veckrat 
prirneri, da delegati ne glasujejo 
ozirorna se vzdr:lijo glasovanja 
samo zato, ker se bojijo odgo
vornosti pred delavci. Zadnje 
razprave o organiziranju kluba 
samoupravljavcev so pozitivne; 
delavci v samoupravnih organih 
morajo biti osvesceni in uspo
sobljeni za upravljanje. 

Veckrat smo imeli tudi tezave 
s sklepcnostjo. Poprecna prisot
nost na sejah delavskega sveta 

je kornaj 60 do 65 odstotkov. 
Imeli smo tudi primer, da de
legat ni hodil na seje zaradi u.Za
ljenosti, ker nekoc njegovo sta
liSce ni bilo upostevano. 

Nedvomno se je samoupravlja
nje po ustavnih sprernernbah 
poglobilo. Delavci se zavedajo, 
da posredno po delegatih ali ne
posredno na zborih delavcev od
locajo o vseh pomernbnih zade
vah. Res pa je, kot sem ze orne
nil, da je potrebno nas, delavce, 
nenehno usposabljati z.a samo· 
u.pravljanje. 

Prieakujem, da bo v letu 1976 
gospodarski rezultat ugodnejsi, 
tako vsaj nakazuje plan za pri
hodnje leto. S polno zavzetostjo 
vsega kolektiva bomo prav go
tovo ustvarili nekaj milijard do
hodka. Povecati moramo tudi iz
voz. 

Za novo leto 1976 zelim, da bi 
se uresnicila moja napoved, ki 
sem jo dal o prihodnjem gospo
darjenju. 

PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA TOZD TOV ARNA 
IVERNIH PLOSc CERKNICA 
JOZE SNOJ 

Prav v preteklem dveletnem 
rnandatu nasega delavskega sveta 
je priSlo do vecjih sprememb. 
Po ustavnih sprernembah je bilo 
obcutiti vecji vpliv in vlogo de
lavskega sveta. Mislim, da je 
pomernbno tudi to, da so manjse 
terneljne organizacije kot srno 
rni, dobile moznost, da niso bile 
preglasovane. Vse leto srno se 
sr ecevali s tezavami okoli skli· 
ca rednih sej delavskega sveta, 
ker smo razbiti na dva dela; 
polovica je ostala v stari tovar· 
ni, druga polovica pa je odsla na 
monta:lna dela v novo tovarno, 
ti zaradi dela nikoli niso mogli 
vsi na sejo. 

Letos smo imeli tezje gospo
darjenje zaradi velike podra:litve 
vseh surovin. Sredi aprila je bila 
ukinjena cetrta izmena in zato 
je bil seveda obseg proizvodnje 
manjsi, plan je bil namrec izde
lan za stiri izmene. Tudi odhod 
vecjega stevila delavcev, ki so 
vee let delali v tovarni, je imel 
svoje posledice. Tako v zadnjem 
casu ugotavljarno slabso kvali-

teto proizvedenih ivernih plosc. 
Ker so nekateri odsli na rnon· 
tazo v novo tovarno, se to od
ra:la v vecjem stevilu zastojev, 
k cemer pa pripomore tudi iz· 
rabljenost strojev in naprav. Te 
tezave so poleg vseh drugih pri
pornogle, da letosnje poslovno 
leto zakljucujemo na robu ren
tabilnosti. Predvidevanja za pri
hodnje leto so tezka, ker pri· 
cakujemo vse tako rekoc iz te
meljev. Stara tovarna bo prene
hala z delorn, novi pa zelim ze 
takoj v zacetku poskusnega ob
ratovanja Cimmanj zacetniskih 
spodrsljajev in da bi delali plo
sce res najboljse kvalitete. 

V novem letu zelim vsem Bre
stovim delavcem mnogo srece in 
zadovoljstva, delovni organizaciji 
pa uspesno poslovanje v letu 
1976. . 

DARKO 2:NIDAR~Ic, PREDSED
NIK DELAVSKEGA SVETA 
TOZD TOV ARNA POHISTVA 
MARTINJAK 

Za to dvoletno rnandatno do
bo, ki se sedaj izteka, lahko re
cem, da je bilo dela na pretek; 
od sprejema nove ustave, orga
niziranja temeljne organizacije, 
sprejema razlicnih samouprav
nih aktov, pridru.Zitve k Sloveni
jalesu, pa do izgradnje novega 
centralnega skladiSca in nove to
varne ivernih plo'sc. Zato ni pre
tirana zacetna ugotovitev, da je 
bilo dosti dela, saj je bilo v tern 
casu kar 25 rednih sej delav
skega sveta. 

Po sprejetju nove ustave in de
legatskega sistema se je tud.i 
v organil1 upravljanja nacin dela 
sprernenil. Naj omenim samo to, 
vse odlocitve sprejernamo v te
meljnih organizacijah in da ima
jo pri tern delavci - proizvajalci 
dosti vecje pravice do sarnood
locanja. Vseeno pa vidim, da se 
posamezni delegati se prernalo 
povezujejo z delavci, ki so jih 
delegirali. 

ce naj ocenim gospodarjenje 
nase terneljne organizacije, lah
ko takoj recern, da smo imeli 
skozi vse leto tezave pri nabavi 
in pa s prodajo nasih izdelkov. 
Ceravno so bile tezave, smo lah
ko zadovoljni, saj so dosezeni 
rezultati nasega gospodarjenja 
kar zadovoljivi. 

Glede na splosna gospodarska 
gibanja, ki smo jim prica, si tudi 
v prihodnje ne morerno misliti 
nekih bistvenih hitrih sprernemb. 

Ker vern, da smo premagali ze 
trse ovire, sem prepriean, da bo
rno tudi sedanje. 

Za leto 1976 si zelirn, da si 
ustvarirno cirnboljse pogoje za 
prihodnje gospodarjenje in po
skrbirno vsi skupaj za boljsi 
s tandard nasega delavca - pro- . 
izvaj alca. 

PREDSEDNIK DELA VSKEGA 
SVETA TOZD TOVARNE 
LESNIH IZDELKOV STAR! TRG 
ROMAN KLEPAC 

V preteklem dveletnem man
datnern obdobju srno se z dele
gatskim sistemom nekako uva
jali v nov nacin oblikovanja sa
moupravnih odnosov. Ta sistem 
daje velike moi.nost~ za soodlo
canje in sodelovanje vsem delav
cern. Nekateri delegati pa le ni
so pokazali dovolj aktivnosti, da 
bi prena5ali sklepe samouprav
nih organov med delavce, pa 
tudi obratno; i.elja in pripornb 
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delavcev ne prenasajo dovolj na 
sarnoupravne organe. Vloga de
lavskega sveta pa je zasnovana v 
srnislu nove ustave in se s ca
som tudi vedno bolj uveljav1ja. 

Letos smo pri nas veliko de
lovnega casa izgubili zlasti pri 
preseljevanju iz stare zagalnice 
v novo. Tudi v novi zagalnici je 
bilo potrebno priuciti delavce na 
drugacne pogoje dela. V stolarni 
pa srno irneli te:lave predvsem 
zaradi prodaje nasih izdelkov. 
Tako kot vsa finalna proiz
vodnja, se tudi mi nismo moW:l 
izogniti v~likim zalogam. Opti
misticno pa gledam na gospo· 
darjenje v prihodnjem letu. 

Ob novem letu pa zelirn vse 
najboljse celotni delovni skupno
sti Bresta, posebno pa se kolek
tivu nase terneljne organizacije. 
telim, da bi na vsem svetu za
vladal mir, saj bi tako vsi do
segli se vecje uspehe v nasem 
skupnem razvoju. 

PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA TOZD TOV ARNE 
POHI~TVA STARI TRG 
FRANC KODRCA 

Menim, da so bili clani seda
njega delavskega sveta .dokaj pri
zadevni pri svojern cedalje od
govornejsem delu. To delo je 
bilo se posebno tezko v zadnjem 
obdobju, saj so nam znane go-

spodarske razrnere: velika st~g
nacija prodaje in .l<',..t posled1ca 
tega tudi polna s1..1adisca blaga. 
V takih pogojih je tezko gospo
dariti. 

Res je - z dolocili nove ustave 
so dane tako rekoc vse odlocitve 
v pristojnost delovnirn ljudem. 
To tudi opravljamo in se pri tern 
cutimo odgovorne, kar lahko 
trdirn za vecino clanov delovne 
skupnosti. Pri tern pa nastaja 
vprasanje kvalitete posarneznih 
odlocitev. Vsem ,. nam mora biti 
jasno, da se pogosto tezko opre
delimo za obliko posameznega 
sklepa. Posebno pride to do iz
raza v tezjih vprasanjih. Zato 
najveckrat sledimo predlogu, ki 
ga pripravijo strokovne sluzbe, 
ceprav ne rnoremo trditi, da so 
ti predlogi in s tern odlocitve 
vedno najboljse. Kvaliteta odlo· 
citev se poka:le sele pozneje, ko 
pride do uresnicevanja sklepov. 

Da bi to odpravili, se moramo 
vsi truditi in si prizadevati, da 
bo informiranje delavcev v pre
prostejsi obliki, s tern pa bodo 
tudi odlocitve bolj ucinkovite, za
nimanje delavcev do vseh do· 
gajanj pa bo se vecje. To pa je 
tudi cilj. 

Ne rnorem se pohvaliti, da smo 
v koncnih poslovnih rezultatih 
dosegli uspeh, vendar mislim, da 
ni bilo v nasi moci doseci kaj 
vee. Mislim, da se je prav sle
herni clan kolektiva trudil za 
boljse rezultate, rezultati pa, kot 
sem ornenil niso bili temu ust
rezni. 

V prihodnjem letu bi vsekakor 
morali zmanjsati zaloge izdelkov, 
ki so sedaj mnogo prevelike. Ce 
ne prodamo blaga, tudi ne mo
remo zahtevati vecje proizvodnje. 
S skupnimi napori bi morali tudi 
v prihodnje teziti k zmanjsanju 
stroskov proizvodnje, s tern pa 
bi lahko zagotovili pogoje za 
delno povecanje osebnih dohod
kov in potrebna vlaganja v pro
izvodna sredstva. 

Novoletne zelje? Teh je veliko, 
pa najsibo v zasebnern Zivlje

(Konec na 5. strani) 
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N ovoletna metla 
Spet dolZnost je padla na poeta, 
naj pero namesto metle nam pometa! 
Pod nosom se morda bo komu zakadilo, 
v tolazbo: greha ne opere niti ajax milo. 

Opomi11 dobi naj kadrovik, 
zakaj zagnal ni vik in krik, 
da rab imo zdaj i:e arheologe, 
ki raziskovali nase bi zaloge. 

Ce lie kdo barake skupi, 
ni izlc/juceno, da jih prodaja kupi. 
Ce /;do s lwdicem si rake podaja, 
Hi izkljuceno, morda je to p rodaja. 

Financar tarnal j e, adijo mare! 
Brest osta l j e brez prebite pare, 
vse je 1w iverko znosil, 
zdaj /Jo opuscanja bm1ko prosil. 

Zdaj 11as cdo v sportu nekdo drugi brise, 
11a vseh podrocjih se nam isto pise. 
$portniki so i zgubili forma, 
zdaj se ukvarjajo z rcformo! 

Brest je zenin Inez odmora, 
v SOZD-u nc ieli si spora, 
dohodek je visoko povelical, 
OCilnO Se je pravljic 1laVelical. 

Konc110 razbili smn primitivizem, 
razvoj turizma nas j e katekizem. 
Znanstveno smo dokazali: jezero naj trikrat 

letno usiha, 
Zavodu turizma zdaj privoscimo spokojnega 

izdiha. 

Brestovci in ribiCi smo skoraj isto, 
oboji investicijskih idej imamo tristo. 
Brestovci zdaj investiramo v iverke, 
ribici pa v iivopisne rdeceperke. 

Jaz sem delegat, ti si delegat, on j e delegat, 
nimam casa, nimas casa, nima casa svojih 

gat oprat. 
Mi smo delegati, vi ste delegati, oni delegati, 
vsi ielimo svoje SIS-e v prvo vrsto dati. 

Slep je, kdor se s lcadr i ukvarja, 
nor je, kdor po njih udarja, 
Brestu se gorje ne pise, 
pa ceprav jo kader dnevno brise. 

Krat ic WF in VZD (vezede). 
zdaj ne pozna se vsak PZDE, 
Kdor misli si, da je kubizem, 
v denarnici bo kmalu videl r ealizem. 

brest 
~ 
t ] 
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brestov 
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V sindikatu spet delal i snw ognjevito, 
smo marsikaj med delom vrgli si 11CL sito; 
nabavljali cebulo smo, fiiol, krom.pir, 
naj sredujerocni plan vsebuje se kefir. 

Nasploh kolicili smo kale, 
poslali za ZLvod L jubljancanom smo vole; 
odprto pivo k nam smo 11aselili, 
z delikateso pivslci taj smo pridobili. 

Kako je dihala lcultura? 
Pravijo, da je obrita kura. 
Sicer privlacna njena je oblina, 
morda potrebna dobrega je petelina. 

Zdaj 1'e{erendum v solstvu ze resuje k.rizo 
in Janez spct lahko ohlega Lizo. 
Mihec za nadumo solo se vname, 
50 odstotkov v glavi manj imel bo slamc. 

Dedck, kupi nam dvorane, . 
da sejali bomo svoje p lane. 
Prostori vnesli so nemir, 
sproti praznil bi jih le klistit. 

Kmetijstvo staro je in polno gub, 
kokosi jajc ne znajo nesti brez i zgub. 
SOZD Slivnica namesto coprnic rotirala je 

zmaje, 
morda zdaj TOZD Pod11oije bo s kravami 

polnilo staje. 

Komunala in Gradisce nikdar nista se ljubila, 
v endar slozno sta nam hribe ogulila. 
Vneto Tcupoval je peselc Brest, 
upajmo, cla lcoga pece vest! 

Zakaj uspel bi referendum se za sole, 
saj te samo za norce so in vole. 
Pravijo na Jelki in Kovindu: mi smo tik ob 

mestu, 
kjer leader lcupi se na B restu. 

Da Zero zensk j e, pravijo, napisi v odo. 
Naj piscm, da pral in brisal sem posodo? 
Fan.tje, stozdirajmo sc v cvr ste klape, 
siccr od mot ostale boclo lc se .Slape. 

Da vsak dobil bi v novem letu soldov vreco, 
v krepitvi zdravja ill duha okusil sreco! 
Brestu pa hitrcjsi sc polet, 
to od srca icli vam vas poet! 
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TPC: Jeto 1975 bo ostalo senzacio
nalno STOP ' kapitan zapustil 
ladjo STOP Jadja se vedno 
pluje STOP. · 

TIP: umiram sreena na porodu 
STOP pogreb in rojstvo bosta 
17. 1. 1976 STOP sojenice na
povedujejo krepkega otroka 
STOP. 

SD: ni telcgrama, ker ni dobil 
dovolilnice za izhod STOP. 

TPM: povprasevanje po s tolckih 
je prenehalo STOP glede na 
zalogc se ze uvrscamo med 

najveejc tovarne stolov v sred
nji evropi STOP. 

TLI: uvajamo trde metode sa-
. moupravljanja STOP podalj

sana roka samouprave seze 
celo do texasa STOP kombi
niramo samoupravljanje in re
kreacijo STOP. 

TPS: vee delavcev je nenadoma 
obolclo na oeeh STOP vzrok 
so v nebo vpijoce barve novih 
modelov kuhinj STOP kupci 
zaslcpljeni STOP zirija jim 
dodclila nagrado STOP. 

ldeje o brezidejnostih 
ALI STE SE ZE KDAJ VPRASALI, KAKO NASTANE NOVOLETNA 

PRILOGA, KI NAJ BI ElLA ZABAVNA IN VSAJ MALO TUDI 
VZGOJNA? 

Sarno tole bi rad povedal, da 
je to najbolj zalostno delo pri 
Brestovem obzorniltu. Preberitc 
in se boste mogoce prihodnje 
leto odlocili za pornoc - vsaj z 
eno salo, vsaj z enim srnesnim 
dogodkom: 

Srecam sodelavca, tistega, s ka
terim vsako leto najbolj ugibava, 
ali bo nastala priloga ali ne. 
Mrko zre predse in mrmra: 
»Opozorila spredaj , opozorila za
daj, pa z leve in z desne, pa 
psiholoska cen~ura od zgoraj .. ·" 

»In od spodaj,« ga dopolnim. 
»Ne, motiS se! Od spodaj se 

nisern dobil opozorila.« 
>>No, to je ze bee,« mu recem. 

Dogovoriva se se, da se dobirno 
zvecer, takole ob sestih, z dru· 
girni. 

Srecam drugega: »Ali irnas kaj 
idej za novoletno prilogo?« 

»Nic.<< 
»No, kar obdelaj jib, a glej, 

da ne bos predolg. In na svide
nje zvecer ob sestih!« 

S tretjim se spomniva, da bi 
bilo dobro telefonirati v temelj
ne organizacije: 

uHalo! Ali je v vasi temeljni 
organizaciji kaj srnesnega?<< 

Odgovor z one strani Zice: »Pri 
nas j e vse srnesno.« 

»No, potem opisite tri ali stiri 
najbolj zabavne zadeve.<< 

»To pane!« 
»No, pa povejte, kaj je tako 

smesnega, homo mi sami obde
lali dogodke v obliki sale.<< 

»Klik; tut-tut-tut!« odlozena 
slusalka in konec zabave iz te 
temeljne organizacije. 

Kliceva v drugo z istim vpra
sanjem. 

Odgovor: »Saj res, poklicite cez 
eno uro, bomo malo razmislili.« 

Cez eno uro: ,sto petelinov, 
to smo se prerdali, se zdaj me 
boli trebub.« 

»V redu, v redu, ze poslusam. 
Kaj naj opisemo?<< 

»Ja, kaj jaz vern. Menda ne bo 
nic za objavo. Ves, to so taki in
terni stosi; za crknit' ti recem. 
Za tisk pa ne bo, ne, ne! Zdravo!« 

Iz tretje temeljne organizaci
je: »Sarno oslarije vam gredo 
po glavi, pri nas delamo. Pa zdra
vo!« 

»TO je najboljsi stos dneva,« 
skleneva in se dogovoriva za se· 
sto uro zvecer. 

Obvestila 
- Vse ljubezni zeljne mlade ob

eanke in obcane obvescamo, da 
zdaj ni vee moderno ljubimkati 
se na britofu KS Rakek, temvec 
v novi avtobusni postaji KS Stari 
trg. 

- Obvescamo vse prijatelje 
dobre kapljice, da je odprt za
sebni buffet v delovnih prostorib 
nove tovarne ivernib plosc. Cene 
so zmerne, saj je novi gostinec 
oproseen prometnega davka in 

Zvecer se nas nabere - pet, 
sest. Vsak s svojimi in skupnirni 
vsakdanjimi problemi. Tecni kot 
ose. Tisti prvi, k je bil tusiran 
z opozorili, rece: 

»Nobene zafrkancije vee, pric
nimo z resnim delom. Gradivo 
mora jutri v tiskarnO.<< 

»No, pa ga odnesi, homo pa 
potem pisali!<< Smeb in besen 
pogled prvega. 

»Kaj ce bi najprej enega klju
nili?<< predlaga drugi. 

,Kaj bos z enim, ko pa nas je 
sest?!« ugotavlja tretji. 

»Saj sem mislil - vsak enega.« 
,Potem pa govori tako kot mis· 

lis.<< · 
»To spet ne gre! Saj ves, da 

ne mores vedno govoriti tako 
kot mislis. Kaj pa ostali mislite 
o tern?« 

»Mi? Mi nic ne mislimo- kot 
po navadi.<< 

»To je va5a sreca. Sicer ste pa 
tako na liniji kot da boste kan· 
didirall za ministre!« 

»Saj res,« se spomni cetr ti. 
"Kaj pa, ce bi se obrnili na svoje 
zene za pomoc. Ali je tvoja zena 
za stose?« se obrne k petemu. 

»Je, a se ji ne upam povedati.« 
»Dovolj je teb va~ib oslarij!« 

protestira sesti, ki je ves ta cas 
molcal in grizel svincnik. »Kako 
se vam zdi tista sala o mladi 
vdovi, ki je ... ?« 

»Prenehaj, ta je prevec politic· 
no obarvan,« se muza peti. 

,Kako politicno?<< 
»Cisto lepo, Saj ves, da sega 

na podrocje seksualne revolucije. 
Pa menda ne bos trdil, da revolu· 
cija ni politicna zadeva?« 

Splosen smeb in ugotovitev 
prvega, da se mu vidimo vsi 
precej smesni, da pa nimamo za 
objavo se niti drobtinice. 

»Saj res, ali mi lahko das kaj 
za pod zob - vsaj kos kruha, 
ce nimas recimo klobase . .. Tako 
sem lacen.« 

»Jaz pa sem vas vseb skupaj 
sit,« se razburi prvi. ,ce mislite 
resno delati, v redu, sicer gremo 
domov in priloge ne bo.« 

»Priloga mora b iti!« ugotovi· 
mo in se lotimo dela. 

Spet so se vsi krobotali, za 
prilogo pa se vedno nismo imeli 
niti enega' prispevka. In smo se 
ugotovili, da je tisti nas prvi SO· 
delavec pravzaprav velik revez, 
ker ima nas za sodelavce. Kaj bi 
sele bilo, ce bi nas ne imel? 

obratne reZije. Toeilnica bo pre
nehala obratovati ob otvoritvi 
tovarne. 

- V Brestu bomo nabavili nov 
racunalnik. Zdaj lahko pricaku
jemo, da bodo napake na viSji 
znanstveni ravni. 

- Obvescamo delavce GRA
DENJ iz Postojne, da so or,ro
seeni vseh prihodnjih vojaskih 
vaj, ker so se izkazali tako hra
bre, ko se je prevrnila kisikova 
bomba na deloviscu nove tovarne 
ivernih plose. Pripomniti pa roo
ramo, da ni vsaka bomba -
bomba. 

OBSODNIK 1976 

ceprav v Cerknici in na Brestu ze spet nismo imeli festivala zabavnih melodij, nam je s pomocjo 

anonimne ankete in odprtih uses vendarle usp~lo sestaviti lestvico petih - v Ietu 1975 - najbolj 

priljubljenih melodij: 
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Nekoc je zivel kralj, ki je bil neki 
taka bogat, da mu dalec naokoli ni 
bilo enakega. 

Sredi cudovite dezele je imel svoj 
leseni grad, v njem pa mnogo ime
nitnih dvorjanov, za vsak pose! svo
jega. 

Dalec po dezeli. dol do globoke 
Turcije, so stale stevilne pris tave. 
Upravljali so jih zvesti oskrbniki, 
delal i pa so na njih pridni in pokor· 
ni samoupravljalci - tisto, kar je 
ukazal kralj in taka, kakor so na
rocili dvorjani. 

Kralj je posiljal svoje sle v vsa 
velika cesarstva sveta. na vzhod in 
zahod, na sever in na jug. Povsod 
so menjavali dragocene pridelke s 
kraljevih pristav in polnili zaklad· 
nice slavnega vladarja. Kupovali pa 
so blago tudi po sosednih cesar
stvih in ga menjavali po svetu za 
suho zlato in za carobni papir. 

Taka si je kralj pridobil slaves 
mogocnega trgovca, njegovi dvorjani 
pa ugled spretnih mesetarjev in ni· 
koli utrujenih prekupcevalcev. 

Glas o mogocnem kraljestvu je 
sel po vsem svetu in ce'lo skoz ne· 
prehodne gozdove vrocega konti· 
nenta je tam - tamala slava veli
kega kralja. Crni mozje so dan za 
dnem na velikanskih galejah preve
slavali dragoceno eksoto naravnost 
do obal lesenega kraljestva. 

Taka je kraljestvo zivelo. delalo, 
trgovalo in se razvijalo dolga leta 
v slogi in miru. Ne samo kralj, tudi 
vsi drugi dvorjani okrog njega, 
oskrbniki na njegovih pristavah in 
celo podlozniki na nj ih so bili za. 
dovoljni in ponosni na moe svojega 
vladarja. 

Kralj je vedel, da bo imel v dezeli 
mlr, dokler se bodo njegovi dvorjani 
svobodno vozili po svetu v dragih 
kocijah z imenltnimi vpregami spo
citih in napojenih konj , da bodo pri· 

stave cvetele in placevale svoj da
vek, dokler bodo dobro placani njih 
oskrbniki in da se tudi podlozniki 
ne bodo upirali, dokler jim bo dajal 
jesti in ob praznikih tudi piti. Zato 
je naredil, pa je bilo taka, in po 
vseh posestvih in dalec v deveto 
dezelo je segal glas o njegovem 
bogastvu, dobroti in modrosti. 

lmel pa je kralj tudi sovraznike, 
ki so mu bili nevoscljivi toliksnega 
ugleda in se posebej bogastva. Oci
tali so mu, da sl kopici zaklade na 
tuj racun, da mu njegove pristavice 
sluzijo le za kulise, za katerimi skri· 
va svoje stacun.e, v njih da sedijo 
zidje in zbirajo zanj grde obresti. 

Bolela je kralja toliksna hudobija 
in sklenil je, da z bogata zenitvijo 
zaveze jezike pravicnikom, ki mu s 
svojimi klevetami zmeraj bolj stru
peno strezejo po ugledu. 

Svoj sklep je sporocil dvorjanom 
in od t istega dne so stevilni ad 
njih iskali kraljestvu primerno gro
fijo in kralju ustrezno kraljico. 

Zivela pa je tisti cas na Notranj
skem lepa in bogata grofica, katere 
mogocne pristave so se blescale 
sredi prostrane dezele, vse pokrite 
s temnimi gozdovi. Zelene jelke so 
se kot ogromne ravne svece ste· 
zale do samega neba - in vse to 
bogastvo je slo skozi rake njenih 
ponosnih podloznikov. s katerimi 
je grofica pravicno delila svoje te· 

zave in tudi svoje bogastvo. lmela 
pa je grofica to slabost in to te
zavo, da nikoli ni mogla prodati 
vsega, kar so ji podlozniki pridelali 
v svoj ih pristavah. Zmeraj je imela 
paine kasce blaga, njena zakladnica 
pa je bila lahka in ob vsem bogast· 
vu, s katerim je bila obdana, se niti 
ana nit i njeni ljudje nikoli niso po
cutill ne posebno bogate ne poseb
no varne. 

' ' \ \. \ 

Zato je ze nekaj casa oprozovala 
za primernim zeninom, ki bi jo en· 
krat za vselej resil teh vecnih skrbi 
in nadlog. 

In prav na to samosvojo grofico 
so vrgli oko kraljevi svetniki in 
kralju je bila po volji. Sporocil je 
grofici svojo voljo in grofica je vpra· 
sala svoje !judi na pristavah. zakaj ni 
se hotela moziti proti njihovi volji, 
Rada jih je imela in ni hotela. da bi 
se j im poslej slabse godi lo. Pod
lozniki so poznal i breme svoje go
spodarice, saj je teiilo tud i nj ih, 
zato so rekli, naj se v imenu boi- . 
jem omozi , in se to so ji polaskali, 
da je izbrala najbogatejsega, kar ga 
premore bliinja in dalnja okolica. 

Cez tri dni se je prlpeljal kralj 
in jo zasnubil. V spremstvu svojih 
dvorjanov je razlozil svoje bogastvo, 
priznal , da so njegove pristave 
bajte proti njenim dvorom, ni pa si 
mogel kaj, da se ne bi pohvalil s 
svojo zakladnico, nastel imenitne 
svoje pr ijatelje na vseh delih sveta, 
predstavil ladjevje vrocega konti· 
nenta in obetal grofici mirno ziv
ljenje, njenim poslom pa kruha in 
dela na ostajanje. In ce bo le ho
tela, je se pristavil, da bo kasce iz
praznil in ji v zameno nasul suhega 
zlata. Za njo in za njene. 

Svatba je bila za tako bogatijo 
dosti skromna in posebno grofica se 
je t rudi la, da bi povzrocila kar naj
rnanj hrupa. 

Kljub temu je ta zveza zbudila 
med sosedi in dalec naokrog veliko 
razburjenja in namigovanja. Neka· 
teri stari groficini prijatelji so se 
zdaj odvrnili ad nje. tudi oskrbniki 
s kraljevih pr istav so se obnasali 
ljubosumno do nove gospodarice. 

Toda bojazen, da jih bo kralj zdaj 
zanemari l, je bila odvec. Se naprej 
je skrbel zanje in za svojo stacuno 
- bolj kat za svojo zeno in njene 
posle. Ona je morala se naprej sa
ma prodajati svoje blago ter v vseh 
drugih stvareh skrbeti zase in za 
svoje in prav nic se ji ni odval il ka
men, zarad i katerega je zelela skle
niti zakonsko svezo. Razumljivo je 
torej , da ob njegovem zanemarjanju 
tudi ona ni mogla cutiti do njega 
prave ljubezni. 

Taka je bil zakon hladen in vs1 
so vedeli, da je tako. 

Zenila sta se prestara in prevec 
sta prinesla v zakon vsak svojega 
trmastega ponosa in zeleznih na
vad in nobeden ad zakoncev ni bil 
pripravljen odpovedati se jim. 

Dvorjani so se naprej ziveli vsak 
v svojem gradu in delali po svoje; 
tudi kralj in grofica sta se le redko 
srecavala in kadar sta se, sta se 
najveckrat razhajala razocarana in 
slabe volje. 

Preteklo je leta in dan, pa nic ni 
kazalo, da bi se moglo zgoditi kaj po
sebnega. Otrok ni hotelo biti in za· 
celo se je susljati med dvorjani, pa 
med posli na pristavah in nazdnje 
ze vse po dezeli, da bo moral, ce 
naj se zakon obdrzi, eden od zakon
cev na zdravljenje. 

Vsi pravijo, da bo to - on. 

SAMOUPRAVN I 
SANATORIJ 

~ 

IZ NASEGA ZIVLJENJA 

· Iz govora nekega aktivista, ki 
navdusuje za zdruzevanje: 

»Tovarisi in tovarisice! Mi in 
nase maticno podjetje vam ob
ljubljamo, da bomo z vami delili 
vse skrbi in tezave.« 

Zivahna razprava prisotnih ob· 
likuje stalisce, da sedaj ni tezav. 
I n nazadnje salomonski odgovor: 
»Tovarisi in tovarisice! Mislil 
sem na tiste tezave, ki bodo na
stopile po zdruzitvi.« 

- - - -- - - -- ---~---~-------
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T ego be sodobne Sole 
»V peke!!« je zavpil sveti Peter 

in grozece zarozljal s kljuci. »Ka
ko si si upal pred oblicje bozje, 
gresnik med gresniki ?« 

Nisem utegnil odpreti ust v 
svojo obrambo, tako hitro me je 
sveti moz porinil v dvigalo in 
svoj zamasceni kazalec pritisnil 
na gumb za razbeljeno pritlicjc. 

Pred vrati vecnega ognja me 
je sprejel sam Lucifer in me na· 
hrulil: »Kaj ti pade na tvojo uci
teljsko pamet, da jo primahas k 
nam? Gor! Jaz nisem p!acan za 
zlocine tvoje vrste!« 

Ker sem vajen ubogati ze z 
onega sveta, sem obrnil hrbet do· 
movanju vzdihov in grehov. Ne· 
nadoma se je nadpeklenscek pre
mislil in me povabil, naj vsto· 
pim: »Cakaj, prosvetar, saj ne 
gori voda! Pomeniva se! Od svoje 
poviSice mi daj 80 odstotkov, pa 
dobiS topcl koticek v nasem 
domu zlocincev!« 

»80 odstotkov,« sem zajeeal, 
>>kaj bo pa potem meni ostalo?<< 

»Tu nimamo vode iz cerknis
kega vodovoda, zato nc potrebu
jes denarja za Meksaform! Pre· 

MODROSTI S TISK.ARSKIM sKRA TOM 

Clovek toliko velja, kolikor zvez irna. 
Malo te je :Zivljenje naucilo, ce te ni naucilo komolcarstva. 
Moderna smrt ne kosi, ampak povozi. 
Postenost je prvi znak bolezni. 
Cas je najboljsi zaveznik tistih, ki zivijo na kredit. 
GovorniStvo je umetnost na vrhu placilne liste. 
Kdor molci, pomeni, da drugace misli. 
Kadar je malo dela, nihce noce dopusta. 
Najbolj delovni del cloveskega telesa je jezik. 
Tisti, ki se hocejo nekaj nauciti, si sezidajo hiso poleg sole. 
Veliko bogastvo je stolcek, a ne Sardan. 
Edino kar je slabega na danasnji mladini je to, da ni nasih misli. 
Cim bolj prazna je glava, viSe hoce. 
casti ni mogoce vzeti, lahko se le proda. 
zena zna iz telesne Ijubezni napraviti tri stvari: zakon, referen
dum za vrtec in samoprispevek za solstvo. 
Ljubica je nezvesta, nevesta je noseca, zena je delegatka. 
Civiliziran si takrat, kadar preziras kulturne prireditve. 
ce hoees, da na sestanku ne bos kritiziran, bodi prisoten na 
njem. 

Iz na5ega programa za Ieto 1976 vam predstavljamo nov model 
KAZIMIRA. Po podatkih na5ih raziskav je tak model na trgu 
zelo iskan. Privlaci nas z jasnostjo linij, ovalnimi in· polovalnimi 
oblikami gornjega dela ter s prefinjenirni detajli. Model ne pride 
do izraza v vsakem okolju, zato predlagamo, da se potrudite in 
proucite, kako boste njegove odlike v celoti izkoristili. z malo 
dobre volje lahko z njim nepozabno presenetite svojo zeno ali 
ostalo sorod.stvo ze ob novem letu. 

vee vroce ti tudi ne bo, saj var· 
cujemo s kurivom. Ves, stabiliza
cija je prodrla tudi do nas!« 

Ko sem vstopil, so me.obstopili 
morilci, tatovi, posiljevalci in 
drugi nizkotnezi: 

»Oho, spct eden nasih! Kaj si 
dobrega storil, bratec? Si koga 
za vselej resil placevanja davka? 
Si zavil vrat kakemu postenja
ku?a 

»Ne,« je planilo iz mene, »nic 
nisem storill« 

Smeh hijen je zaprasketal po 
vrazjem posestvu. 

»Kam si skril prigoljufani de-
nar?« 

»Nisem goljufal!« 
Spet posasten krohot. 
»Mladoletnica, kaj? Ucenka?« 
»Ne,« sem zastokal, »posteno 

sem delal !« 
Sodrga je raztegovala usta in 

se drzala za trebuhe. Pristopil je 
Lucifer in me nadrl: 

»Kaj se izmikas?! Ponosen bodi 
na svoj zlocin, ce ne bas pil :Zvep
lo, nehvaleznez!« 

»Kaksen zlocin? To bo pomo
ta!« 

»Kaksna pomota! Prav dobro 
vema, da si vceraj ocenil znanje 
svojega varovanca z enko. Da, 
cvek si zapisal ubogemu otroku! 
Ti, pokvarjenec stari! Pogovarjal 
sem se tudi z njegovimi starsi. 
Povedali so mi, da je zdaj revse 
ncrvozno.« 

»Pa saj je zasluzil, saj ni nic 
znal! Kaj pa naj bi storil?« 

»Vprasal bi ga tisto, kar zna! 
Otrok ni kriv, ce si ti vstal z levo 
nogo! << 

»Sam je priznal, da sc povohal 
ni zemljepisa!« 

»Ka i se izgovarjas! Zato si tu, 
da ga naucis! Zato tc druzba pla· 
cujc!<< 

Nenadoma se je med zlocinci 
vnel prcpir. Kricali so drug cez 
drugega in kazali s prstom name: 

»Nocemo biti pod isto streho 
z njim, ki si je izbral za moril· 
sko orozje enojko! To ni paste
no! S takim hudodelcem si ne 
bomo delili savne!« 

»Nisem kriv, n isem ... ,« sem 
komaj slisno ponavljal. 

Nenadoma je kricanje preglasil 
zvonec. Lucifer je dvignil slu
salko, z medenim glasom je go
voril vanjo: 

»Da, da! Tukaj je! Seveda ... « 
Nato se je obrnil k meni in iz

bruhnil kot vulkan: 
»Vrni se na zemljo, nisi sc 

napisal zagovora za svoje neccd
no delo! Hotel si uiti zakonom in 
pravici. Izgni, pritepenec! « 
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Ko sem se zjutraj prebudil, 
sem sklenil, da danes ne born 
spraseval. Zgoraj vidite, kako si Janezek predstavlja aktualne pojme 

Novolefno dopisovan e 
DRAGI DEDEK MRAZ! 

Bliza se novo leta. Kot vcdno, 
bos tudi letos obdaril · otroke. 
Meni prinesi smuci, nove smucar
ske cevlje, brzostrelko pa se 
kaj divjih stripov. Moji sestri 
Metki pa prinesi drsalke, puncko, 
ki joka in pa slikanico o Janku 
in Metki. Tistih pokvarjenih co
kolad, bonbonov in napolitank 
pa noceva. 

Pa srecno Novo Ieto ti zeliva. 
Janko in Metka 

Cez nekaj dni sta Janko in 
Metka ze dobila odgovor: 

Cenjcna obcana! 
v zvezi z vajino prosnjo st . -

z dne - varna sporocam nasled
nje: 

Moj monetarni fond predstav
ljajo le sredstva, do katerih sem 
upravicen iz naslova clanstva v 
zdruzenem delu. Fond sredstev 
se oblikuje na podlagi analiticne 
ocene delovnega mesta, ki ga po 
sistemizaciji zasedam ter od sti
mulacije, ki izhaja iz obsega pro
dukcije in realizacije artiklov 
na trgu ter od splosnega uspeha 
TOZD oziroma OZD oziroma 
SOZD. 

Kot jc zgoraj razvidno, so mo
ja izhodiSca za zadovoljitcv vaj i
nih potreb dokaj problcmaticna; 
to toliko bolj, ker sva z odgovor· 
nim dejavnikom ze vnaprcj do
locila skupno porabo po planskih 
proporcih za prihodnje leto. Po 
sporazumu z odgovornimi struk
turami bomo v prihodnjem po
slovnem letu pristopili k realiza
ciji adaptacije nasega stanovanj· 
skega fonda, s tern, da bomo 
postavili aneks k sanitarijam in 
povecali posteljne kapacitcte. 

Po sporazumu z nasimi obcani 
in drugim.i dejavniki bomo pro
porcionalni del sredstev name
niH tudi za adaptacijo in raz
siritev infrastrukture v nasi ozji 
regiji. 

S tovariSkimi pozdravi! 
Dedek Mraz 

Pismo je odprla Metka in po
klicala Janka: 

»Janko, ali se vi ze ucite an
glescino ?« in porno lila pismo. 

»No, saj te besede niso samo 
angleske, tudi nekaj slovenskih 
je vmes. Nama bo ze ocka pre
vedel, saj je delegati« 

Glede na predvidena gibanja 
cen vam za prihranke v Ietu 
1976 priporocamo naslednjo 
modno novost: 

Ta OBSODNIK je sestavila 
samoupravna arbitra.Za: s. Bo
govCic, B. Kos, B. Levee, C. Levee, 
F. Mlakar, D. Mlinar, J. Praprot· 
nik in Z. Zabukovec, ki je glaso
vala za kolektivno odgovornost. 
Gradivo za delo arbitraze ste 
morda prispevali tudi vi. 



BRESTOV OBZORNIK 

Z otvoritvene slovesnosti na novem mehaniziranem skladiscu Iesa 
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Praznovali smo Dan reoublike 
Letosnje praznovanje Dneva repubUke je bilo v nasi obcini v 

znamenju novega delovnega uspeha: svecano je bilo odprto novo 
mehanizirano skladiSce na Marofu ob Tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg - plod sodelovanja Gozdnega gospodarstva Postojna in Bresta. 

Na slavnosti so bill stevilni predstavniki dru.Zbeno-politicnih 
organizacij in skupscine obcine, poslovni sodelavci, delavci gozdar
stva in Brestovci ter ostali obcani in ~olarji. Kulturni del prireditve 
je organizirala Krajevna konferenca SZDL Loska dolina. 

Osrednji slovesni govor je prispeval predsednik delavskega sveta 
TOZD SneZnik Janko Skrlj, ki je orisal dinamicni razvoj gozdarstva 
in lesarstva na tem podrocju Notranjske ter uspemo moder.nizacijo 
in mehanizacijo v celotnem procesu predelave lesa. Znacilnosti in 
delovanje novega pomembnega objekta (o njem smo pisali v 
prejsnji stevilki) je obrazloZi.l tovariS Darij Zapusek. 

Po slavnostnern delu so si vsi prisotni z zanimanjem ogledali 
obratovanje novega objekta in nove zagalnice, s Cimer so dobili 
celovit pogled v sodoben in modern proces pri obdelavi Iesa. 

Proslave Dneva republike s kvalitetnimi kultumimi programi so 
bile tudi v drugih krajevnih skupnostih obcine. Vsekakor so bila 
letosnja praznovanja se en dokaz naglega gospodarskega in druZ-
benega razvoja nasega obmocja. B.Levec 

Prizadevanja za veCji izvoz 
cE OB KONCU LETA OCENJUJEMO NAPORE IN PRIZADE

VANJA ZA VEcJI IZVOZ, LAHKO UGOTOVIMO, DA SO BILl 
PRECEJSNJI, CEPRAV REZULTATI NISO TAKI KOT JIH VSI 
zELIMO IN TAKI KOT SMO SI JIH ZASTAVILI V ZAcETKU 
LETA, SE PRAVI, DA PLAN V VISINI 5.100.000 DOLARJEV NE 
BO DOSE2:EN. 

Ugotavljamo, da smo v tem Ie
tu izdelali in odposlali ogrom
no stevilo vzorcev, se vee pa je 
bilo izdelanih kalkulacij in po
slanih ponudb. Objektivno lahko 
pricakujemo, da bo Ie nekaj od
stotkov teh ponudb sprejetih. 

Glede na to, da se situacija 
v svetu le nekoliko popravila in 
da je najbujse krizno obdobje 
za nami, prieakujemo v prihod
njem letu ugodnejse izvozne re
zultate. 

Vecji izvoz pricakujemo pred· 
vsem v Zdru.Zene drzave Amerike 
za kredence iz Tovame pohistva 
Cerknica in za mizna podnozja 
in piedestale iz Tovarne pohistva 
Martinjak. V tej temeljni organi· 
zaciji imamo tudi ze prva naro
cila stolov za ZDA, pricakujemo 
pa tudi nalocila za nekatere dru-

ge tipe stolov. Tudi carlo. prefe· 
renciali, ki bodo od 1. 1. 1976 ve
ljali za ZDA, bodo pozitivno vpli· 
vall na vecji izvoz in na konku
rencno sposobnost nasega pohi· 
stva. 

Tudi za skandinavske driave 
imamo narocila za sedemo gar
nituro Planica v nekoliko dru
gaeni izvedbi - do zacetka no
vembra leta 1976. Ta program 
je sedaj prevzela Tovarna lesnih 
izdelkov Stari trg. Iz te tovame 
racunamo se na izvoz kopalni· 
skega programa, miznih plosc in 
stranic za Svedsko. 

Za tovarno pohistva Stari trg 
se pogajamo za izdelavo omarice 
za pomivalno korito, namenjene 
izvozu v Italijo. Vendar je teiava, 
ker so pripravljeni placati le 
70 odstotkov na5e ponujene cene. 

Novoletni pogovori 
(Nadaljevanje s 4. stnlni) 
nju ali na delovnem mestu. Vse
kakor pa je na prvern mestu od· 
prodaja zalog, povecanje proiz
vodnje in s tern povecanje oseb
nih dohodkov. Saj prav slednje 
precej vpliva na razpolozenje in 
zadovoljstvo nas vseh. 

PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA SKUPNIH DEJAVNOSTI 
CIRIL RUDOLF 

V preteklern rnandatnern ob
dobju je imel delavski svet Skup
nih dejavnosti dokaj raznolike 
in zahtevne naloge, 0 ce.rner pri
cata stevilo sej in tematika, ki 

smo )o na njih obravnavali. Po
dobno kot najbrl tudi v Bresto
vih terneljnih organizacijah pa 
je bilo v n jegovem delu cutiti 
premajhno povezanost delegatov 

z delovnirni skupinami, ki so jib 
zastopali. 

Njegova vlo~a in pristojnosti 
so bile se toliko vecje, ker ni 
imel svojih izvrsilnih organov, 
tako da so odlocitve z najraz
licnejsih podrocij padle na nje
gove rarne. To bo potrebno v no
vi rnandatni dobi bistveno spre
rneniti. 

0 cern vse srno razpravljali in 
sklepali, pa ne bi nasteval; nam
rec pricakoval bi, da so sode· 
lavci o tern dovolj obvesceni. 

Nedvornno je po ustavnih spre
rnernbah cutiti bistvene premike, 
kar zadeva odlocanje o najpo
rnembnejsih zadevah gospodarje
nja. Tega v Skupnih dejavnostih 
sicer nisrno tako obcutili, ker je 
sla vrsta pornernbnih zadev rni
rno nas v odlocanje terneljnim 
organizacijam in smo bili o njih 
le informirani. Verjetno pa bi 
rnorali na Skupnih · dejavnostih 
le imeti vee pristojnosti in· ne 
le dolznosti za pripravo strokov
nega gradiva. 

Tezko bi celovito ocenil letos
nje gospodarjenje; pri tern se za
vedam, da rnu je bilo v precej
snje breme tako velika investi
cija kot srno jo izpeljali letos. 
Preprican pa sem, da bo ta zetev 
bogata obrodila in zato optirni
sticno gledarn v prihodnje rezul
tate gospogarjenJa. 

Moje novoletne zelje so pave
zane s pravkar povedanirn. To
rej: da bi nova tovarna ivemih 
plosc rodila kar najvecje sadove 
vsemu Brestu. S tern basta tudi 
najlepse poplacana ves cas in 
energija, ki smo ju v~oZili -vanjo, 
pa tudi rni borno laie zadihali: 
Razgovore so prlpravili: B. Le· 
vee, F. Mlakar, J . Klancar, I. 
Skiabec, F. Mulec in M. -Sepec 

TeZimo za tem, da bi tudi pri 
kuhinjah na5li izdelek, ki bi ga 
lahko uspesno izvaiali. 

Nekoliko manj jasna je situ
acija z izvozom v vzhodnoevrop
ske driave, ker je izvoz odvisen 
od blagovne liste in od vezanih 
poslov, kar pomeni, da bi moraU 
mi vee kupovati na vzhodu. 

Za MadZarsko raeunamo, da 
homo ~e naprej izvaiali program 
Dragica, momost je tudi za izvoz 
kuhinje GAMA. Za Sovjetsko zve
zo smo v Beogradu razstavili trl 
tipe dnevnih sob, ki so bile iz. 
delane posebej za njihov trg. Od 
vseh treh so sprejeli smo garni
turo OLGA ,vendar je izvoz vezan 
na uvoz smrekovega rezanega 
lesa. 

Plod skupnih vlaganj GG Postojna in Bresta 

Za Vzhodno NemCijo racuna
mo predvsern na regala Tanjo in 
Katarino. Na tern mestu moramo 
omimiti tudi dobre moznosti za 
izvoz v Avstralijo, saj smo tudi 
letos na to trZi.sce izvaiali pred· ,,. 
vsem Planico in Katarino. ~ D b s •1• V zadnjem casu je opaziti po-~J:l~=~epJ~~':cp:~o~~~ ~~ ecem ra m1 ]HU Rozman 
teiave, ker nam primanjkujejo 
zadostne koliCine predvsem kva· 
litetne jelovine. Povprasevanje je 
namrec veliko, narascajo tudi 
cene, tako da ze sedaj nismo kon· 
kurencni. V prihodnjem letu bo· 
do lastne cene se visje, tako da 
moramo ze sedaj zavraeati po
vprasevanje po nekaterih izdel· 
kih. 

Skratka, objektivnih tezav je 
dosti, vendar homo napeli vse 
sile za cimvecji izvoz, kar je v 
na~ern skupnem interesu. 

C.Komac 

TECAJI NA BRESTU 
V oktobru, novernbru in de

cernbru je bilo na Brestu orga
niziranih precej tecajev. 

Teeaj za voznike vilicarjev je 
bil najbolje obiskan. Kar 40 de
lavcev bo dobilo potrdilo o uspes
no opravljenem izpitu za voznika 
vilicarja. Mnogi so nadal.ievali na 
tecaju za voznike VOLVO vilicar
jev m zvecine tudi uspesno. 

Z vkljucitvijo mostnega in por
talnega zerjava v tehnolosko po
strojenje nove tovarne ivernih 
plosc se je pojavila potreba po 
usposobitvi delavcev za ta dva 
zerjava. Tecaj je obiskovalo 13 
delavcev in se bo koncal v teh 
dneh, ko bosta zerjava priprav
ljena za obratovanje oziroma za 
prakticno poucevanje. 

Pri sirjenju Work-faktor rne
tode za ni.erjenje dela po te
rneljnih organizacijah pa so na· 
stale nove potrebe po taksnern 
izobrazevanju. Organizirana sta 
bila dva tecaja: Work-faktor -
hitri postopek za tehnologe, r az
vojne tehnologe, vodje proizvod
nje in vodje priprave dela ter 
dva tecaja o vrednotenju zahtev
nosti dela za clane kornisij. Na 
tern podrocju bodo potrebe po 
izobraieVaDJU se precejsnje, Ce 
hocemo to licencno zavarovano 
met<;>do kar najbolje izkoristiti. 

F. Tursic 

NOVA RAZSTAVA V SALONU POHISTVA 
Ob Dnevu republike srno v Salonu pohistva odprli nekolikanj ne· 

navadno razstavo. Nenavadno ne zaradi vsebine razstave, nenavadna 
je bila zaradi avtorja. 
. Avt~~ je _siroki_ ~lovenski kultumi _javnosti dobra znani publicist 
m knJizevnik _SmilJan R?zman. Avtona poznamo po rornanih Nekdo, 
Obala, Dru5cma, Ruse~me, Brusac; po novelah Mesto Rozalija in 
yrtacnik, Leta in dnevi; stevilnih otroskih povestih 'in radijskih 
1grah. 

Ta, izrazito v pisano besedo zaverovani umetnik pa je - kdo bi 
vedel, kdaj in ob kaksnih dusevnih stiskah - nasel cas za copic in 
paleto. Da so bili trenutki, ko je zagrabil za copic, temni in zalostni, 
ni tezko dojeti, tezje pa se je prikopati do njegovega sporocila v sli
kah. In tako g!edamo primorske pejsaie, ki bi morali zareti v toplih 
barvah, pa so taki kot bi priSli iz neke tuje, mracne dezele; in 
gledamo motive iz Haloz, kjer sta doma rnrak in obup, pa srecujemo 
svetlobo in sonce. Zdi se, da ima le tisti, ki pozna celotni opus Srni
ljana Rozrnana, rnoznosti, pokukati skozi za spranjo odprta vrata v 
njegov svet. 

B. Lavric 

Z otvoritve slikarskih del Smiljana Ro~ana 

·- ----- - ----
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Zgodovinska pot pohiStva 
EGIPT 

Egipcanskega pohistva ni ve
liko ohranjenega. Spoznavamo pa 
~a lahko po ohranjenih slikari
Jah. Pohistvo te dobe je bilo lah
kotno, izdelano iz cenejsega lesa 
in pobarvano, da je s tern po
snemalo intarzije. Pohistvo je 
bilo izdelano iz sikomore, akacije 
in tamariska, delno pa tudi iz 
cedre, ki so jo dobivali iz Libano
na in iz ebenovine, ki je prisla iz 
Numidije in vzhodne afriske 
obale. 

Od orodja so egipcanski mi
zarji poznali ze zago, sekiro, die
to, sveder, leseno kladivo, kot
nik; niso poznali pa oblica in 
pile. Funkcijo oblica je imel po
lirni kamen. 

Na skicah med tekstom so pri
kazane nekatere najbolj znacilne · 
oblike posameznih kosov po
histva. 

Na prvi skid je sedez prepro
ste oblike. 

Pri sedeZih Egipcani radi upo
rabljajo obliko zivalskih tac ali 
kljuna. Naslonilo pri sedeZi.h je 
posevno. Primer na skid ime
nujemo tudi ceremonialni sedez. 
Taki sedezi so imeli lahko rocna 
opirala ali pa so brez njih, stali 
pa so na posebnem podiju. Noine 
okoncine so levje tace, gornji deli 
pa imajo levje glave, ki jih ka
sneje nadomestijo cloveske gla
ve. Ceremonialni sedezi so lahko 
zelo siroki in podobni klopem. 

Mize so v Egiptu prvotno niz. 
ke, z okroglo kamnito plosco. 
Takrat se niso uporabljali sto
lov, ampak so okrog miz cepeli. 
Kasneje, z uvedbo stola, je viSina 
miz vecja. 

Postelje so najrazlicneje obli
kovane. V zgodnji dobi je poste
lja sestavljena iz okvirne kon
strukdje, ki pociva na nogah, ob
likovanih kot zivalske tace. No
ge so utorjene na okvir. Okvir 

pa je oprtan z jermeni iz usnja 
ali blaga. 

Za dobo piramid so znacilne 
postelje, ki imajo nizje vnozje 
kot vzglavje. Pojavi se bogato 
okrasena vznoina deska. Razlo
cujemo tudi postelje za spanje 
in dnevne postelje - poCivalnike. 
K postelji spada tudi opornik za 
glavo, ki nadomesca -blazino. Va
roval je pricesko, ki so jo obnav
ljali enkrat tedensko. 

GRCIJA 

Starejso grsko kulturo deli· 
mo na tri obdobja: 

- zgodnjo ali arhaicno dobo 
od 8. do 5. stoletja, 

- visoko dobo od 5. do 4. s to
letja in 

- pozno ali aleksandrijsko in 
helemisticno dobo od 4. do 1. sto
letja, vse pred nasim stetjem .. 

Na pohistvu iz teh dob je v 
zacetku viden vpliv Orienta. 
Kmalu pa se oblikovanje osamo
svoji in v helenisticni dobi ze 
uporabljajo furnirje za intarzije. 
Od lesenih vrst uporabljajo ja
vor, bukev, hrast, oreh, palmo, 
akacijo. Najvafuejse pohistvo teb 
dob so sedala in lezisca. 

SediSce, prikazano na skid, je 
bil slavnostni sedez drUZ.ine ali 
sedez ucenjakov. Pred ta sedez 
so postavljali nizek podnoZnik -
prucko. Tak sedez imenujemo ka
tedro. 

Sedisce z naslonom in razlicno 
tkanim sedezem se imenuje kniz
mos. 

v 

LeZisca so prvotno samo noc
na, kasneje pa se pojavijo leZi
sca z oblazinjenim vzglavjem, ki 
so predniki nasih divanov. Za 
shranjevanje sluZijo skrinje, ki 
pa so zelo redke. 

RIM 

Rimska bisa je opremljena z 
malo vrstami pohistva. Rimljani 
so oblike prevzeli od Grkov, ven
dar se je cista linija pri njih 
zgubila, nadomestil pa jo je be
gat ornament. 

Poleg sedezne opreme, spalnih 
leZisc, jedilnih lezisc, na katerih 
so obedovali pol sede in pol leze, 
poznajo ze zofo, ki ima na treb 
straneh oblazinjeno visoko naslo
nilo. 

Vse pohistvo, ki izhaja iz sta
rogrskega in rimskega obdobja, 
oznacujemo s skupnim imenom 
&nticno pohistvo. 

(Se bo nadaljevalo) 
K. POTOCNIK 

Stioendiranje v naSi obCini 
Ob koncu leta obicajno dela

mo obracun, kaj je bilo v izte
kajocem se letu narejenega. Prav 
je, da tak obracun naredimo tu
di pri uresnicevanju samouprav
nega sporazuma 0 stipendiranju 
ucencev in studentov v nasi ob
cini. 

V nasi obcini je bil Sklad zdru· 
zenih sredstev za stipendiranje 
ustanovljen v oktobru 1974. 

Prve pogodbe o stipendiranju 
iz zdrUZ.enib sredstev so bile 
sklenjene 23. 11. 1974 in sicer z 
90 stipendisti. Zacetne tezave s 
financiranj em so bile resene s po
sojilom in dotacijo, ker dotoka 
sredstev po prispevni stopnji ni 
bilo. 

v letu 1975 se je sistem stipen
diranja izpopolnjeval. Na pobudo 
druibenopoliticnih organizacij na 
ravni republike so se zacela u
resnicevati dolocila sporazuma o 
zdrUZ.evanju sredstev in solidar
nostnem prelivanju. 

Letos v juniju je bilo pri skla
du ze 257 stipendistov. Sredstva 
za izplacilo stipendij so se zbra
la iz prispevka iz solidarnos ti v 
okviru republike. 

v lanskem solskem letu je od 
257 stipendistov uspe5no koncalo 
solanje in se zaposlilo 30 ucen
cev in studentov, 14 stipendistov 
pa svojih studijskih obveznosti 
ni izpolnilo. Nekaj se jib je 
zaposlilo, nekaj jib ponavlja let
nik brez stipendije, ostali pa na
daljujejo redno solanje in se na
prej prejemajo stipendijo. 

Stipendiramo tudi 37 ucencev 
na solah s periodicnim poukom 
- vajencev. Ti so upraviceni do 
stipendije samo za cas ~olanja, 
pet mesecev v letu. 

V razpisnem roku julija in av
gilsta letos je vloZilo nove pros
nje 193 kandidatov. . 

Tako je pri skladu dobivalo Sti
pendije za cas september-de
cember letos 370 stipendistov. 
Zanje je bilo izplacanih okrog 
300.000 din mesecno. 

Po sporazumu razpis stipendij 
ni casovno omejen, ampak je 
stalen. Prosnje se zbirajo brez 
omejitve, resuje pa jib izvr5ni 
odbor skupne komisije podpis
nic sporazuma v presledkih treh 
mesecev. Trenutno je zopet 69 
prosenj, ki cakajo na obravnavo. 

Koncamo lahko z ugotovitvi
jo, da je bilo letosnje leto tisto, 
v katerem je stipendiranje steklo 
po samoupravnem sporazumu in 
v skladu s solidamostjo. Potreb
na pa so prizadevanja, da bi se 
stipendiranje bolj uskladilo s 
kadrovsko politiko nasega gospo
darstva, da bo imel vsak stipen
dist s kadrovsko stipendijo zago
tovljene svoje pravice in dolz
nosti tudi kar zadeva zaposltitev 

F. Svet 

NOVA TEHNICNA 
IZBOLJSAVA 
Franc Tekavec, predrisac v od
delku furnirnice Tovame pohi
stva Cerknica, je predlagal in v 
praksi dokazal nov prindp kro
jenja fein leim furnirja, ki se v 
osnovi razlikuje od obicajnega po 
vecjem in zahtevnejsem kombini
ranju razlicih elementov. 

Uresnicevanje predlagane ra
cionalizacije ne zahteva dodat
nib stroskov in je izvedljiv takoj. 
Omenjeni uspeh tovarisa Tekav
ca naj bo vzpodbuda celotnemu 
kolektivu pri prihodnjih naporih 
na podrocju inovaciJske dejav
nosti. 

BRESTOV OBZORNIK 

Nasc skladisce repromaterialov 

Brest in slovenska 
lesna industrija 

v eni izmed prejsnjih stevilk 
nasega glasila so bili prikazani 
r ezultati devetmesecneg?- poslo
vanja po posameznih temeljnib 
organizadjah in v delovni orga
nizaciji. 

Da pa bi lahko bolje analizi
rali nas polozaj v slovenski lesni 
industriji, ne bo odvec, ce pri
merjamo tudi nekatere rezultate 
vecjih sorodnih delovnih organi
zacij in Bresta. Za osnovo te pri
merjave bomo uporabili podatke 
Poslovnega zdrUZ.enja LES Ljub
ljana. Za primerjavo z Bresto
vim poslovanjem v devetib me
secih letos smo od 56 delovnib 
organizacij vzeli naslednje: Alp
les Zelezniki, Javor Pivka, KLI 
Legatee, Maries Maribor, Meblo 
Nova Gorica, Novoles Novo me
sto in Stol Kamnik. 

Celotni dobodek 

Celotni dohodek se je v vsej 
slovenski lesni industriji v pri
merjavi z lanskim devetmesec
nim obdobjem, povecal za in
deks 122. Med primerjanimi pod
jetji ima najvecji porast Stol 
Kamnik z indeksom 149. Pri nas 
se je povecal za indeks 130 in 
smo na 6. mestu med osmimi 
primerjanimi podjetj i. 

Dohodek 

v lesni industriji znasa indeks 
rasti dohodka 107, na Brestu pa 
je indeks 99. Med primerjanimi 
delovnimi organizacijami je na 
prvem mestu MEBLO z indek
som 139, za njim pa je MARLES 
z indeksom 131. Za nami je le 
JAVOR Pivka. 

Porabljena sredstva 

Porabljena sredstva v lesni in
dustriji so vecja za 28 odstotkov. 
Med primerjanimi podjetji be-

lezimo najvecji porast pri ALP
LESU z indeksom 163, mi pa 
smo na tretjem mestu z indek
som 144. 

Ekonomienost 

Stopnjo ekonomicnosti bomo 
prikazali kot koeficient porab
ljenih sredstev nasproti celot
nemu dohodku, kar zna~a za ce
lotno lesno industrijo 76,1 od
stotka in za BREST 70,6 odstot
ka. Na prvem mestu med pri
primerjanimi podjetj je KLI Le
gatee 71,5 odstotka, pred nami 
pa sta se ALPLES z 72,8 odstot
ka in NOVOLES 73,1 odstotka. 

Podjetniska akumulacja 

Podjetniska akumulacija (osta
nek dohodka, povecan za amorti
zacijo) je padla v lesni industriji 
v deveth mesecih letos za indeks 
87, na BRESTU pa za indeks 72. 
Med primerjanimi podjetji smo 
na predzadnjem mestu. 

Z~loge 

Primerjava vseh zalog (gotovi 
izdelki, surovne in material, ne
dovr$ena proizvodnja) nam po
kaze, da so narasle za indeks 
120. Med primerjanimi podjetji 
je najvecji porast pri MARLESU 
174, mi pa smo takoj za njim z 
indeksom 135. Pri podrobnejsem . 
pregledu rasti zalog se v vecini 
delovnih organizacij zmanjsujejo 
zaloge materiala, izrazit pa je 
porast gotovih izdelkov, ki je v 
lesni industriji za indeks 162. 

Osebni dohodki 

Poprecni neto mesecni osebni 
dohodki na zaposlenega so v 
celotni lesni industriji porasli 
za 24 odstotkov in znasajo 2898 
din. Med primerjanimi podjetji 
je na prvem mestu MEBLO s 
3380 din, na drugem mestu je 
BREST s 3021 din, sledijo STOL 
Kamnik 2924 din, MARLES Ma
ribor 2781 din, ALPLES Zelezni
ki 2730 din, KLI Legatee 2725 din, 
NOVOLES Novo mesto 2627 din 
in JAVOR Pivka z 2556 dinarjev. 
Najvecji porast poprecnih oseb
nih dohodkov je pri MARLESU, 
in sicer za 31 odstotkov, pri ERE
STU pa za 23 odstotkov. 

To je le skopa primerjava ne
katerih gospodarskih kazalcev, ki 
pa nas lahko ze sama po sebi na
poti k razmisljanjem o nasem 
letosnjem gospodarjenju zlasti 
sedaj, ko bomo sprejemali go
spodarski nacrt za prihodnje 
leto. T. Perovnik 



BRESTOV OBZORNIK 

Prijetno je Clovek presenecen, ko ob vhodnih vratih nasega postar
skega poslopja zagleda avtomat za prodajo znarnk. »Poskusi!« si 
rece, prebere navodila in v lacno odprtino spusti dinar in dvajset 
par. Obrne rocico tolikokrat, kolikor je potrebno in caka na znamko. 
Toda namesto nje iz aparata pade dvajset par, o dinarju pa ne duha 
ne sluha, pa tudi o znamki ne. Prijatelj se ti smeje. Poskusi se on, 
toda tudi on ima premalo sol, da bi lahko zivel v sodobnem tehnic
nem svetu. Samodejni stroj znova vrne dvajset par. Ali taka siro
masno izgledava? »Ne, ne dava se kar taka plocevinasti skatli!« skle
neva, a sarnodej pogoltne ze tretji dinar, dvajset par pa izpljune kot 
neprebavljivo nicevost. Znamko seveda obdrzi zase. 

»Pametni odneha!« se vdava in kupiva znamko v trafiki. »Toda 
pasta bi lahko prosila vbogajme na bolj posten nacin« zakljuCiva 
najino srecanje z novo tehnicno pridobitvijo. 

V nasem rnalem mestu se najdemo tudi kadilci. Rekli baste: 
za vse je sila dobra poskrbljeno, saj prernoremo kar dve trafiki. 

Pa se zgodi taka. Kadilec brez tobaka popraska po steklih 
prve trafike (menda je to DELO). Kot navadno ni v njej nikogar. 
Namesto lepotice v njej se skozi sipe porogljivo smehljajo razga. 
ljenke z naslovnih strani revij. 

Pa pojdimo v drugo! Le-tam se za pultom prijazno smehlja 
dvoje bitij nekako srednjega spola. Kupci jima ustrezljivo kafejo, 
kaksne barve skatlice tobaka bi radi in ce slucajno vedo, koliko 
to stane, jima celo prijazn~ odra~unajo potre~1_10 ceno. Ce _kupci 
cene ne veda jo uganejo ah pa rucesar ne kupiJO. V tern pruneru 
morajo pac ~ sosednje gostinske usta1_1ove, kjer pa ~aka)~ nanje 
nove nevarnosti (zgodi se celo, da nalet1 tam na prodaJalki lZ obeh 
trafik). 

Je kornentar se potreben? Ostane le ugibanje ... 

Dedek Mraz brez socialnih razlik 
V nasi obcini smo se tudi letos dogovorili za enotno akcijo v 

praznovanju dedka Mraza . . ~~ko bomo _odpra~ili socialne ra~lik~ 
med otroki. Zadnja leta so bll1 posamezm otroc1 veckrat obdarJem, 
nekateri pa sploh ne. 

Predsedstvo obcinske konference SZDL je tudi letos povabilo na 
skupni razgovor vse predstavnike '!-elovnih organizacij, ?snovnih 
organizacij s_indik~ta. in samo~pravnih. o~~anov, predstavruk~ usta: 
nov, druzbenih sluzb m zasebmkov. Zedmih smo se, da bomo ze lam 
dogovorjeno akcijo podprli tudi letos. 

Za enotno praznovanje dedka. Mraza v . o~cin; Cer~ca bo_do ':'se 
delovne organizacije, ustanove m zasebmk1 pnspevali SO dinarJeV 
na zaposlenega. Taka se bo _na posebn~m ~iro racunu pri obcinski 
konferenci SZDL zbralo okoh 200.000 dmarJev. Iz teh sredstev bodo 
vsi otroci v starosti od enega leta do tistih v 2. razredu osnovne 
sole dobili darilo za vrednost so din, medtem ko bo solska mladina 
od 3. do 8. razreda dobila kolektivno darilo. Taka bo 2200 otrok po· 
samicno obdarjenih, 1SOO solskih otrok pa bo obdarjenih s kolektiv· 
nimi darili. 

Vsako dodatno obdarovanje znotraj delovnih organizacij in ustanov 
pa je nesprejemljivo. Posebni koordinacijski odbor pri obcinski kon· 
ferenci SZDL bo nabavil enotna darila, zl~sti za pos~cno obd!iritev, 
za kolektivna darila pa se bodo povezah z vodstvi posamezn1h. sol. 
Vsa darila naj bi osebno izrocil dedek Mraz, taka da bodo otroc1 ve· 
deli za darila. Organizacijska oblika izrocitve pa je prepuscena kra
jevnim konferencam S:Z:DL in solam. Ponekod bo de?-ek M~az ~ svo: 
Jim spremstvom obdanl otroke po vaseh. Tak nacm so Imeh lam 
v Laski dolini. V drugih krajih bodo organizirali glasbeno-zabavne 
prireditve, v katerih bo nastopil tudi dedek Mraz. Po osnovnih selah 
se ucenci ze ucijo novoletnih igric, na katerih bo dedek Mraz izrocil 
kolektivna darila. 

Skratka, v nasi obcini bo letosnji dedek Mraz brez socialnih razlik, 
praznovanje pa bo potekalo zelo praznicno, v pravem novoletnem 
vzdusju. 

S. Berglez 

Popis kadrov 
Od 17. decembra 197S do 7. januarja 1976 bo popis delavcev na 

vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v TOZD in v vseh oblikah 
njihovega zdruzevanja, v samoupravnih interesnih skupnostih in v 
drugih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v kra
jevnih skupnostih, v drufbenopoliticnih skupnostih in druzbenopo
liticnih organizacijah; 

voljenih in imenovanih funkcionarjev v organih upravljanja v 
TOZD, v drugih organizacijah in skupnostih; 

voljenih in imenovanih funkcionarjev v druZbenopoliticnih 
skupnostih in njihovih izvdilnih ter upravnih organih; 

voljenih in imenovanih funkcionarjev v sarnoupravnih interes· 
nih skupnosti in krajevnih skupnostih; 

voljenih in imenovanih funkcionarjev v druzbenopoliticnih or
ganizacijah, druZbenih organizacijah in drustvih; 

ter ostalih delavcev z visjo in visoko izobrazbo. 
S pomocjo tega popisa bo izdelana posebna kadrovska evidenca 

na ravni obcine in republike. 
To evidence bodo uporabili za analiticno kadrovsko obdelavo 

in za prakticni izvor podatkov o kadrih oziroma za iskanje kadrov
skih resitev. Evidenca bo tudi osnova za izdelavo JZOtrebnih ocen 
kadrov. Uporabljali jo bodo tudi za nacrtnejse izobrazevanje kadrov 
ob delu ter za usmeritev izobrazevanja sploh. J. Klancar 
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Zakaj klubi samoupravljalcev 
Te d.ni tece razprava o samo

upravnem sporazumu o ustano
vitvi in delovanju kluba samo
upravljavcev 

Ustanovitev kluba samouprav
ljavcev je pomembna in odgo
vorna naloga sindikatov, ki so 
nosilci te akcije v temeljnih or
ganizacijah zdruzenega dela. 

Ustanavljanje kluba samo· 
upravljavcev v SR Sloveniji te
melji na sklepih 8. kongresa Zve
ze sindikatov in v skladu s skle
pi 7. kongresa Zveze komunistov 
Slovenije in 10. kongresa Zveze 
komunistov Jugoslavije. Gre to
rej za uresnicevanje kongresnih 
sklepov. 
Kaj je osnovna naloga klubov? 

- da organizirano in ucinko
viteje zacnejo z druzbenopolitic
nim izobrazevanjem in usposab· 
ljanjem delavcev - samouprav
ljavcev, s cimer bi zagotovili 
uspesnejse uresnicevanje ustavne 
vsebine samoupravljanja v zdru
zenem delu; 

- da zapolnijo praznino v ne
posrednih izkusnjah samouprav
ljavske prakse, na podrocju ob· 
vescanja in na podrocju reseva
nja neresenih vprasanj po sa· 
moupravni poti. 
Kdo bo vodil klub? 

Klub bo vodila skupscina usta· 
noviteljev, sestavljali pa jo bodo 
delegati. 

Sprotno delovanje kluba samo· 
upravljavcev bo vodil izvrsilni 
odbor kluba. Klub bo imel nad
zorni odbor, ki bo nadziral delo
vanje kluba in nadzoroval rna· 
terialno poslovanje. Tajnik klu· 
ba samoupravljavcev bo organi· 
ziral delo kluba, neposredno 
opravljal ali organiziral izpol· 
njevanje sklepov skupscine. 
Kako bo klub izpolnjeval naloge? 

- klub bo na podlagi usklaje
nih programov temeljnih orga· 
nizacij ali drugih Clanov kluba 
(drustev in druZbenopoliticnih 
organizacij) organiziral s pomoc· 
jo Delavske univerze in izobra· 
zevalnih ustanov tecaje, seminar· 
je in strokovna predavanja; 
-z nudenjem pravne in druge 

pomoci pri izdelavi osnutkov sa· 
moupravnih aktov. 
Iz katerih sredstev? 

Klub bo deloval s sredstvi, ki 
jih bodo clani kluba odvajali v 
ta namen s clanarino na pod
lagi stevila ZaJ?OSJenih in iz pri
spevka orgamzacij zdruZenega 
dela i~ drugih samoupravnih de
Jovnih skupnosti. ViSina Ietnega 
prispevka za to druzbenopolitic· 
no izobrazevanje je najmanj 0,1 
odstotka od izplacanih osebnih 
dohodkov v preteklem letu. 

Klub bo moral izkoristiti vse 
dosedanje in v uresnicevanje pro-

gramov vkljuciti vse tiste usta
nove, ki na posameznih podroc· 
jih ze delujejo, pa se Delavsko 
univerzo, knjiZnico, rdece kotic
ke in podobno. Sarna dejavnost 
kluba bo predvsem tam, kjer 
zivijo delavci - v temeljnih in 
drugih organizacijah ter v kra· 
jevnih skupnostih. 

Ob tern naj se povem, da be
do tudi v nasi delovni organi
zaciji tekle razprave o ustano· 
vitvi kluba in da se bomo pri 
tern zavzemali za njego~o ustano-

vitev, saj je to nas delavski in
teres. Na to nas opozarjajo tudi 
sindikalisti. Morebitni pomisleki 
so lahko le zlonamerni ali pa za
radi nepoucenosti. Delavci se ob 
tern zavedamo, da je uspesnost 
gospodarske stabilizacije odvis
na od delavca in ne od stroja, 
pa od nase produktivnosti, ra
cionalnega gospodarjenja in 
upravljanja. Za vse to pa je po· 
trebno osvescanje delavcev, iz. 
obrazevanje in usposabljanje. 

J. KLANCAR 

Vsi smo nasa armada 
Letos, ob trideseti obletnici osvoboditve in zmage nad fasizmom, 

praznujemo Dan jugoslovanske ljudske arrnade bolj svecano. To je 
praznik vseh nasih ljudi, saj smo vsi taka ali drugace pripadniki 
oborozenih sil. 

Vzporedno z razvojem nase druzbe se je razvijala in krepila 
tudi Jugoslovanska ljudska armada. Oborozene sile so leta 1968 do· 
bile novo bistveno dopolnilo - teritorialno obrambo. Ter itorialpa 
obramba se je kot oborozeni del splosnega ljudskega odpora zacela 
r azvijati ob spoznanju, da v obrambi domovine ne moremo in ne 
smemo racunati na pornoc zaveznikov, temvec se moramo v celoti 
opreti na lastne sile. Razvila se je in prerasla v najstevilnejso izmed 
nasih obrozenih sil. 

Novo kvaliteto v razvoju je dosegla z ustanovitvijo obcinskih 
stabov za tertorialno obrambo. Narejen je velik napredek v pO· 
drufabljanju obrambnih priprav. z ustanovitvijo obcinskih stabov 
se je teriotrialna obramba povsem pribliZala cloveku, ki je nosilec 
splosnega ljudskega odpora. Zavedati se moramo ugotovitve: »Kolikor 
bolj bo organizirana in pripravljena partizanska baza, toliko moc
nejsi in varnejsi bomo.« 

s tern, ko j e drufba oblikovala obcinske stabe teritorialnih 
enot, so le-ti prevzeli tezke in odgovorne naloge. 

Na njihovih ramenih leZi breme bojne pripravljenosti in spo
sobnosti enot teriotrialne obrambe, odgovorni so za planiranje raz
voja in usposabljanja enot, stabov in poveljstev. Obcinski stabi mo
rajo biti nosilec, organizator, usklajevalec in izvajalec oborozenega 
odpora. 

Vsi vema, kaj v geografsko-politicnem pogledu pomenita Juga· 
slavija in se posebej Slovenija. Zaradi takega polozaja in politicne 
situacije v svetu je nasa obveza razviti in usposobiti teritorialno 
obrambo, da bo uspesno kljubovala vsakemu napadalcu in se po 
razvitosti povsem priblizala Jugoslovanski ljudski armadi. 

Vsi napori nase druzbe bodo obrodili sadove le tedaj, ce se bomo 
resevanja teh nalog lotili vsi, vsak na sv9jem podrocju in enotno, 
ker obramba domovine ni stvar posameznika, je pravica in dolznost 
nas vseh. J. Truden 

SE ENO PRIZNANJE BRESTU 
Ob letosnjem sveeanem praznovanju Dneva jugoslovan· 

ske ljudske armade, povezanem s proslavljanjem 30. obJet
nice osvoboditve na5e domovine, je dobil BREST se eno 
pomembno priznanje: 

Republiski sekretar za ljudsko obrambo je odboru za 
ljudsko obrambo BRESTA podelil priznanje za dolgoletno 
in poirtvovalno delo ter za dosezene uspebe v pripravah 
na splosno ljudsko obrambo. . 

Priznanje nedvoJIUlo tudi zavezuje k se bolj zavzetemu 
uresnicevanju nasega koncepta splosnega ljudskega od
pora. 
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NAGRADNI RAZPIS 

Tudi letos smo vam za pri
jetnejse novoletne praznike pri· 
pravili laijo nagradno kriianko. 
Opaiamo, da prihaja zelo malo 
resitev iz temeljnih organizacij, 
zato pozivamo njibove delavce, 
naj se odzovejo v vecjem ste
vilu. In nagrade? 
1. nagrada 200 din , 
2. nagrada 100 din, 
3. nagrada 50 din, 
in 5 nagrad po 20 din. 

Resitve s pripisom »~agradna 
kriianka« posljite uredniskemu 
odboru najkasneje do vkljucno 
24. januarja 1976. 

Pri resevanju vam zelimo do
sti zabave, pri 2rebanju pa cim
vec srece! 

RESITEV NOVEMBRSKE 
NAGRADNE KRIZANKE 

SPOMENIK NOV - ULAKA
AGRONOMIJA- ILOK - PR
L- NE - AL - PULA - TO -
IA - TOCA - IME - IMOTSKI 
- ET - CIBA - ZEL - TLJIV 
- ANAM - B - VRANSKO -
ALAH - ARA - ARMIRAN -
SARA - OLO - SMET - R -
BALKAN - ENERGETIKA -
FA- NAJEZEN - COF- OPA
TI - IN - 0-E - J - 0 -
D - REKTOR - P - NT -
PATRIOT- I- EKA- SIPINA 
- OM - IVER - N - TJA -
- TS - ALI - LAPOR - A -

PTICA 

PEVI£A 

O'NEIL 

EUqENE 1---1 

IGRALICA 
EVA 

w 

Zl-i.E.5 
ZA 
KIWH 

VEZNII( 

TR - MITRALJEZ - JRT -
TON - ZRTVAM - GLAD - T 
- EOT - E - JA - FOSGEN 
- MLEKO - CASTROL - ALK 
- NAK - NK - IZLUSCEN -
MIK - N - STANE - AKI - I 
-NASTA - A - ES - NAZVAN 
- TOVAR - FRANC ROZMAN 
- ENOTA - KAROL- OAZA -
HRIBAR - TLA - OV - ADN 
- JANKO - A - LITVA -
GRAD - lAM - MALI - DM -
TATA - KOEN - LN - ARTUR 
- NOR - AIR - ADRESA -
NASAJEN - IZFREZAN - LE 
- KONGO STRELISCE 
IZENACEN. 

IZID 
NAGRADNEGA 2REBANJA 

Tokrat je prispelo 62 resitev. 
Posebna komisija je izmed pra
vilno resenih izfrebala naslednje 
nagrajence: 

Po 10 din prejmejo Marina Se
zon, Partizanska 14, Cerknica, 
Ivanka Rozanc, TP Cerknica, An· 
ton PerCic, Skupne dejavnosti, 
Mara Kebe, Videm 47, Cerknica, 
Branko Jerman, Dol Jezero 30, 
Olga Mele, Skupne dejavnosti, 
MatjaZ Kebe, Gerbiceva 51 a, 
Ljubljana, Irena Kovac, Skupne 
dejavnosti, Iztok Skrlj, Sleme 6, 
61385 Nova vas in Joze Be~aj, 
Pescenek, Cerknica. 
50 din dobi Joze Mivec, Central

no skladisce, 

~ - - - ----~--· --~---- --- - ~----

-· 

ZEHSKO DEC I-
11-1£. 

(HILl<..'.) METIOR Ot.i]liGIW 

Z.VE2A OBI.IKA 

bdAV 

SUI£t.NEC 

DOI!.OJ 

OSlOV 

GLAS 

100 din Drago Modec, Cesta 4. · 
maja 20, Cerknica in 

150 din Silva Percic, Cesta pod 
Slivnico 1, Cerknica. 

Nagrajencem iskreno cestita
mo! Nagrade lahko dvignejo v 
blagajni Skupnih dejavnosti, dru
gim pa jih bomo poslali po posti. 

NASI UPOKOJENCI 
1. decembra 1975 je odsla iz 

TOZD Tovarna pohiStva Marti
njak starostno v pokoj delavka 
Ivana TURSIC, roj. 26. 11. 1920. 

V TP Martinjak je delala ze 
pred vojno. Takoj po vojni se 
je spet zaposlila. Delala je na 
razlicnih delovnih mestih v to
varni, najvec pa pri strojnem 
brusenju Iesa, kjer je bila nekaj 
let vodja oddelka. 

Bila je vseskozi vestna pri de
Iu in priljubljena pri sodelavcih. 

V SPOMIN 
17. decembra 1975 je po daljsi 

bolezni umrl nas upokojenec Ma
tev2 Drobnic iz 1:erovnice. 

V Tovarni pohistva Martinjak 
je bil zaposlen od 8. decembra 
1952 do 27. aprUa 1966. V tem 

· ~asu je delal na razlicnih delov
nih mestih, najvec pa v mizarski 
delavnicl. 

Sodelavci ga bodo obranlli v 
lepem spominu. 

Delovna skupnost 
TOZD TP Martinjak 

BRESTOV OBZORNIK 

VDoltt 
POHLAO. 

bDVANA OOMEV GOf>l\ 

OLAI(A 

PJ.E!.IVA.
c..ec 

IR.Al<A 

DARILO 

• • 

" ZE)ISktl 
GA~IH 

111~ 

Filnii v JanuarJu 
1. 1. ob 16. uri in 19.30 - japonski akcijski film ZELENI OBAD. 
2. 1. ob 16. uri in 19.30 - ameriski western BILLY DVA KLOBUKA. 
3. 1. ob 19.30 in 4. 1. ob 16. uri - ameriski western SODNIK ZA 

OBESANJE. 
4. 1. ob 19.30 - ameriSki akcijski film UGRABITEV. 
5. 1. ob 19.30 - nemski eroticni film KAPITAN. 
8. 1. ob 19.30 - ameriSka filmska drama UMAZANEC BILLY. 

10. 1. ob 19.30 in 11. 1. ob 16. uri - nemska kriminalka URAR IZ 
ST. PAULIJA. 

11. 1. ob 19.30 - ameriski pustolovski film KLEOPATRA JONES. 
12. 1. ob 1930- francoska komedija VESELA DRUZINA. 
15 .. 1. ob 19.30 - ameriska filmska drama DAISY MILLER. 
17. 1. ob 17. uri - ameriSka risanka MICKIJEV ROJSTNI DAN. 
17. 1. ob 19.30 in 18. 1. ob 16. uri - italijanski vojni film JUNAKI. 
18. 1. ob 19.30 - angleski pustolovski film GOSPODAR OTOKA. 
19. 1. ob 19.30 - ameriski glasbeni film CRNI BRATJE POJO. 
22. 1. ob 17. uri in 19.30 - ameriski pustolovski film DAKTARI. 
24. 1. ob 19.30- ameriSki akcijski film VLAK ZA DVA POTEPUHA. 
25. 1. ob 16. uri in 19.30 - ameriSka film. drama VELIKI GATSBY. 
26. 1. ob 19.30 - italijanska komedija KRUH IN COKOLADA. 
29. 1. ob 19.30- nemska kriminalka UMORI V GRADU HUBERTUS. 
31. 1. ob 19.30 - amerisk.i western KEHIL SERIF USA. 

Brestov obzomik, glasilo delovne skup
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovomi 
urednik Bozo LEVEC. Ureja uredni~ki 
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, 
Marija GRBEC, Jofe KLANCAR Bof.o 
LEVEC, Branko MISIC, Franc ~. 
Danilo MLINAR. Franc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto: 
J. SKRU. Tiska Zelezni~ka tiskama v 

Ljubljani. Naklada 2500 izvodov. 
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