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lasilo delovne sku 

Ne le na papir)n -
predvsem v Zivl)en)n 
OB ZAKONU 0 ZDRUZENEM DELU 

Osnutek zakona o zdruienem delu je dan v javno razpravo in v 
»prakticni preizkus«. Zakon naj bi zvezna skup~Cina dokoncno spre
jela 29. novembra letos - za dan republike. V javno. razpravo se 
bomo vkljucili tudi na BRESTU in v vsej obCini. Zakon bo seveda 
treba tudi uporabljati. 

V teh dneh ni treba biti pre· 
vee pozoren, pa ze lahko z vseh 
strani zverno, da je »dan v javno 
razpravo« osnutek zakona o zdru· 
zenem delu. Poleg tega zverno ~e, 
da je zakon izre.dnega pornena 
za odnose v na~i druibi, zlasti 
pa za delavce v zdruzenern delu. 
Ob tern takoj lahko zapisemo 
ugotovitev: pomen zakona z vse
mi njegovirni dobrimi re~itvami 
bo zvodenel, ce ga ne bo pomala 
vecina vseb, ki delamo z druz
benimi sredstvi in ee ne bomo 
zakona vsaj nekoliko »preizku
sili« ze v obliki osnutka - v nje
govi prakticni uporabnosti in prl· 
memosti. 

Podobno je bilo ugotovljeno ze 
na prvem seminarju za najodgo· 
vomej~e druZbeno-politicne de· 
Iavce Slovenije. Ob poudarjanju 
njihove naloge za organiziranje 
javne razprave so bile izlu~cene 
trl smeri dela: 

Prvic: poskrbeti je treba, da 
bo imel vsak delavec in vsak 
obean momost semaniti se z 
vsebino osnutka zakona, hkrati 
pa z ravnijo, na kateri je sarno
upravljanje v njihovih bliZnjih 
okoljih. 

Drugic: v organizirani razpra· 
vi mora imeti vsakdo momost, 
da pove svoje predloge in pri
pombe k posameznim clenom in 
da preveri, ali je samoupravna 
praksa v ozjih samoupravnih 
okoljih v skladu ali .navzkri.Z s 
predlaganimi bistvenimi resitva
mi v osnutku. 

Tretjic: kjer bodo ugotovili, da 
urejajo druibeno-ekonornske od· 
nose v nasprotju z ustavo in 

glavno smerjo osnutka, ki v bi· 
stvu Ie nadaljuje in izpopolnjuje 
ustavna dolocila, naj takoj pric· 
no s spreminjanjem svoje pra
kse, ne da bi cakali na dokoncni 
sprejem zakona. · 

Razlagalci in komentatorji os
nutka zakona so si enotni, da je 
temeljna strate~ka naloga v so
dobnem razvoju nase samouprav
ne druibe v tern, da napravimo 
prehod od upravljanja v imenu 
delavcev k neposrednernu uprav
ljanju delavcev samih in da je 
treba odstraniti vse taksne obli
ke in pojrnovanja, ki bi jib lahko 
imenovali kot oviro. 

Od tu dalje pa nekatere kornen
tatorje zanese. .te vnaprej pro
gla~ajo vsako kritiko predloze
nega osnutka za streljanje v praz
no in v isti sapi pozivajo k naj· 
~ir~i javni razpravi. Prav gotovo 
je res, da so korenine in ternelj
na izhodgca osnutka zakona za
sidrana v novi ustavi, vendar os
nutek dokaj podrobno in -,raz
sirjeno ne le utrjuje ustavna do· 
Ioella, temvec tudi na novo ureja 
nekatere dosedanje re5itve. Ob 
teh re5itvah je prav, da se od
krito pogovorimo in da brez stra
hu in sramu sodeluje kar naj
~ir~i krog vseh, ki nas zadevajo 
doloCila novega zakona. Zato ve
Ija poudariti naslednje: 

te zelimo, da bo javna raz
prava vsebinska v tern smislu, da 
borno z njo k novernu zakonu 
tudi nekaj prlspevali, predvsem 
pa, da ga borno imeli za svojega, 

(Konec na 2. strani) 

»Edina pot je boj ljudstva, brezobziren boj, dokler ne 
pade poslednja barlkada, dokler ni dosezen poslednji cilj! 
Boj za osvobojenje ljudstva je kulturen boj in kdor ta boj 
obrekuje, kdor mu podstavlja neciste cilje, je sovrainik ljud-
stva in kulture.« (Ivan Cankar) 

Iz bede, iz proletarske revscine, iz drui.ine, v kateri so za bo
leznijo, ki se ji pravi »lakota«, umirali otroci drug za drugim, 
se je prebil Ivan, da bi docakal svojih dvainstirideset let; da bi 
v tem casu zapustil Slovencem evangelij, veljaven za dolga de
setletja, da bi nam, sam komaj ziv, nalil zvrhano mero moCi. za 
dolgotrajno vojno, napovedano vsem vrstam kriv ice, zatiranju, 
izkoriscanju in ponizevanju. 

Zgodovinska resnica je, da smo Slovenci posegli po svojih 
umetnikih vselej, kadar je bil ogrozen na$ obstanek. In imeli 
smo sreco, da nam je vsaka doba rodila svojega velikega moza, 
ki je dolil prejSnjemu ognju novega goriva. Po Trubarju smo 
dobili Preserna, po Prdernu Levstika, po Levstiku Cankarja . . . 
Zato smo se tu. Zivi in trdozivi. Zato smo lahko imeli svoj 
27. april, zato lahko praznujemo svoj 1. maj in zato lahko danes 
piJemo svojo sodbo sami in v ustavnem miru sprejemamo svoj 
zakon o zdruzenem delu. 

Ti, kisidelal, tvoje je delo 
Zdaj, ko smo uresnicili besede iz Hlapcev »Narod si bo pisal 

sodbo sam«, zdaj ko smo postali iz naroda hlapcev narod pro
letarcev, zdaj smo dolZni uresniciti tudi geslo: »Ti, ki si delal, 
Tvoje je delo, to je postava!« 

Naloga umetnikov je, da kai.ejo narodom pot: Cankar j o je 
pokazal, dalec naprej jo je pokazal vsakemu od nas kot Slo
vencu, kot delavcu in kot cloveku. Berimo ga, postavimo mu 
spomenik v svoji zavesti, v svoji lastni kulturni podobi - s tem 
bomo oprali sramoto, ker ga mu v sto letih nismo u tegnili po-
staviti sredi Ljubljane! J. Praprotnik 

·(!)h. dneou dela~ dneou u6ta
n6oiloe (!) 6o6b6dilne ft;6nte in 
6b pr:.a zniku zmage ce6titam6 
otJem CJ3r;etJt6ocem in 66talim 
6bcan6ml 



2 BRESTOV OBZORNIK 

Srednjerotno planiranje v obtini 
Ze nekaj casa tece siroka dru.Zhena dejavnost :za ohlikovanje sred

njerocnih planov r a:zvoja za ohdohje 1976-1980. Te plane ohlikujejo 
vse organizacije :zdru.Zenega dela (TOZD, DO, SOZD), vse dru.Zheno
politicne skupnosti (ohcine, repuhlike, federacije) in vse ostale samo
upravne skupnosti (krajevne skupnosti, SIS in druge). 

Letne, srednjerocne in druge 
plane smo oblikovali tudi doslej, 
vendar gre pri srednjerocnem 
planu 1976- 1980 za novo kvali
teto, gre za uveljavljanje novega 
sistema samoupravnega druzbe
nega planiranja, ki je opredeljen 
v novi ustavi, pred nekaj meseci 
pa je bil o tern sprejet tudi za
kon. Temeljni nosilec novega si
stema plaruranja je delovni clo
vek v temeljni organizaciji in ob
can v krajevni skupnosti. Celot-

Delavski vsakdan: stroj, dru.Zina, 
dom .• ~ 

no planiranje izhaja torej iz pia
nov v temeljnih samoupravnih 
skupnostih (TOZD, KS, SIS) in 
poteka do dru.Zbenih planov sir
sib samoupravnih skupnosti. Vsi 
nosilci planiranja pa so dolzni 
plane usklajevati in se samo
upravno dogovarjati o skupnih 
interesih in ciljih. 

Pri oblikovanju srednjerocnih 
planov razvoja bi se morala to
rej uveljaviti ustavna vloga in 
polozaj delavca v temeljni orga
nizaciji in obcana v krajevni 

skupnosti in se z njima zagotovi
jo pogoji za skladen, dinamicen 
in stabilen gospodarski in druz
beni ra:zvoj. 

v nasi obcini je pri oblikova
nju srednjerocnih planov bilo 
opravljenega veliko dela. Naj 
omenim, da ima vecina temelj
nih nosilcev iz nase obcine obli
kovane osnutke in predloge sred
njerocnih planov, o katerih pote
kajo javne razprave in da so pri
pravljeni ali v razpravi osnutki 
samoupravnih spora:zumov o os
novah srednjerocnih planov. V 
zvezi z dosedanjim delom naj na
nizam nekatera opazanja in ugo
tovitve. 

Priprava planov oziroma celot
no delo in aktivnost je prevec po
vezana Ie s strokovnimi sluzba
mi, pr emalo pa je organizirane 
aktivnosti med delovnimi ljudmi 
in obcani v temeljnih organiza
cijah in krajevnih skupnostih, pa 
tudi v njihovih organih uprav
ljanja in v druzbenopoliticnih or
ganizacijah. Pri tern ne gre, za to, 
da te aktivnosti ni, pac pa je pre
malo organizirano vodena, stro
kovno in politicno. 

V tern je tudi vzrok, da spo
znanje in zavest o novem samo
upravnem sistemu dru.Zbenega 
planiranja se nista prodrla do
volj siroko. se najvec so nova 
spoznanj a prisotna pri strokov
nih d elavcih, ki se s planiranjem 
poklicno ukvarjajo, premalo pa 
pri vodilnih delavcih v temeljnih 
samoupravnih skupnostih. 

Vendar pa je treba ugotoviti, 
da je napravljen korak naprej v 
celovitosti planiranja. Plani te
meljnih in delovnih organizacij 
upostevajo sirse druzbene potre
be, tiste, ki se zadovoljujejo in 
so del plana v krajevnih skupno
stih, obcini in interesnih skupno
stih. So pa tudi razlike: nekatere 
temeljne in delovne organizacije 
bolj upostevajo v svojih planih 
in tudi same zahtevajo razlicne 
podatke in elemente od krajev
nih in interesnih skupnosti, med
tem ko v drugih, predvsem v 
manjsih temeljnih in delovnih 
organizacijah tega ni dovolj in 
so osnutki njihovih planov vse 
prevec klasicni, se pravi, zgolj 
:plani njihove proizvodnje, proda
]e, dohodka in podobno. Nedvom
no pa je usklajevanja premalo, 
v temeljnih organizaci_jah je pre
malo razprave o planih oziroma 
elementih planov krajevnih in in
teresnih skupnosti. 

Podobno velja za plane krajev
nih skupnosti. Korak hajprej je 
napravljen. Ti plani celoviteje 
obravnavajo krajevne skupnosti, 
vkljucujejo dolocene elemente te
meljnih organizacij in interesnih 
skupnosti, medtem ko so bili 
prejsnji plani le programi aktiv
nosti sveta krajevne skupnosti. 
Vendar tudi pri oblikovanju teh 
planov ugotavljamo premalo ak-

Ne ·1e na papirju 
predvsem y zivljenju 

Nadaljevanje s 1. strani 

ga je treba vsakemu, ki ga ne 
razume, razloziti . s, kar najholj 
preprostimi hesedami. Veckrat 
namrec pride do nasprotovanj 
zgolj zaradi nepoznavanja dru.Z
heno-ekonomske vsehine posa
meznih dolocil. Oh tern velja opo
zoriti na Tolstojevo misel, da se 
.tema preganja, z lucjo in ne s pa
Iico. 

Gotovo ni treha posehej pouda
riti, da homo v _iavni ra:zpravi 
tudi v nasi delovni organizaciji 
dolocilom osnutka zakona po
svetili posehno skrh. Dru.Zheno
politicni in vodilni delavci ze 
pripravljajo ohlike in nacine, s 
katerimi naj hi v primerni oh-

liki vsakemu delavcu predstavili 
osnovna dolocila nove~ zakona 
(osnutka), posledice taksnih do
loci!, predvsem pa dru.Zheno· 
ekonomske ra:zloge, ki so nalagali 
taksne resitve. 

Poleg ze ustaljenih ohlik javne 
ra:zprave, se pravi poleg preda
vanj in ra:zgovorov z delavci, ho 
nedvomno imel pomemhno vlo
go tudi Brestov ohzornik. V pri
hodnjih stevilkah homo skusali 
predstaviti najprej glavno smer 
novega zakona s poglavitno vse
hino. V nadaljevanju pa se homo 
nedvomno vedno znova srecevali 
s posamicnimi vprasanji in nji
hovimi resitvami - najprej V OS· 
nutku in kasneje tudi v zakonu, 
ko ho sprejet. Z. Zahukovec 

tivnega in organiziranega uskla
jevanja s TOZD in SIS. Organi· 
zirana aktivnost subejktivnih sil 
na podrocju planiranja je bila 
v krajevnih skupnostih doslej od
locno premajhna. 

Podobno je s planiranjem v 
SIS s tern, da povzroca tezave pri 
planiranju se vertikalno usklaje
vanje z regionalnimi in republi-
skimi dejavniki. . 

V planih temeljnih in delovnih 
organizacij sta ponekod premalo 
upostevana sirsi interes in po
vezanost zdruzenega dela, prevec 
pa podjetnisko nacelo (primer: v 
nasi- obcini sta dve lesno indu
strijski podjetji, Brest in Jelka; 
oba sta celo clana iste sestavlje
ne organizacije; pa vendarle v 
njihovih planih ni naka:zanih moz
nosti o kakrsnemkoli medseboj
nem usklajevanju. Sprico pro
blemov in sirsih interesov, pa tu
di na osnovi nacel planiranja na 
osnovi ustave bi bilo to nujno). 

Vse to kaze, da bo potrebno 
pri prihodnjem oblikovanju pia
nov in razvijanju novega sistema 
samoupravnega druzbenega pla
niranja potrebno se mnogo aktiv
nosti, dela, usklajevanja in dogo
varjanja, da bodo plani dejansko 
odraz nove kvalitete in razvitej
sih samoupravnih odnosov. Naj 
omenim se en prakticen ·primer: 
Razvoj solstva (izgradnja sol in 
telovadnic, uvajanje ce]odnevne 
sole, potrebe in moznos~i ob re
formi srednjega solstva) je ena 
izmed temeljnih nalog v nasi ob
cini v prihodnjem obdobju. v ta
kem primeru morajo biti naloge 
opredeljene in morajo najti svo
je mesto tudi v planu temeljne 
organizacije, krajevne in interes
ne skupnosti (primer navajam v 
ilustracijo zaradi uveljavljanja 
novega sistema planj.ranja, ne za
radi agitacije). 

Iz tapetniskega oddelka Tovarne pohistva Martinjak 

Naj na koncu omenim se to, 
da so v pripravah in predlogih 
planov premalo zajete naloge s 
podrocja razvoja samoupravnih 
socialisticnih odnosov, kot so 
uresnicevanje neodtujljivih pra
vic delavcev, kontrole nad giba- · 

njem dohodka, delo samouprav
nih organov in podobno. Nekoli
ko bolj so upostevani nekateri 
drugi dejavniki, kot druzbeno
socialni, izobraievanje, SLO, 
druzbena samozasCita, vendar v 
splosnem tudi to premalo. 

J. Frank 

Eden izmed temeljnih sporazumov 
PRED NOVIM SPORAZUMOM 0 DELITVI 
DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV 

- Podrobneje ho treha oprede· 
Iiti solidarnost. 

Na podlagi omenjenih posvetov 
bo strokovna slu.Zba pripravila 
teze o glavnih vprasanjih v obli
ki ankete. Razprava in zbiranje 
mnenj bo v vseh temeljnih orga
nizacijah predvidoma do 10. ma
ja. 

Ze veckrat smo pisali, da moramo sprejeti nov sporazum o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov. Ta mora temeljiti na druzbeno
ekonomskih odnosih, ki so hili sprejeti z novo ustavo. Ti so podrob
neje opredeljeni v osnutku zakona o zdru.Zenem delu. Ravno sedaj, 
ko je osnutek zakona v razpravi, je prav, da ocenimo, kako imamo 
urejene v nasih splosnih aktih dru.Zheno--ekonomske odnose in kaj 
moramo spremeniti, pa naj gre za odnose pri pridohivanju, delitvi 
in ra:zporejanju dohodka, pa tudi pri delitvi sredstev za osehne 
dohodke delavcev. 

Na podLagi zbranega gradiva, 
ustreznih predpisov jn samo
upravnih splosnih aktov ter ob 
sprotnem usklajevanju mnenj bo
do strokovna slu.Zba, pristojni or
gani in dru:lbeno-politicne orga
nizacije pripravili osnutek v pr
vih dneh junija, tako da bodo de
lavski sveti temeljnih organizacij 
pripravili predlog za sprejem na 
zborih d elavcev do 18. junija. Zad
nja faza - sprejem samouprav· 
nega sporazuma pa bo predvido
ma opravljena do konca junija. 

Da bi to odgovorno nalogo kar 
najbolje opravili, sodelujejo v 
pripravah predstavniki organov 
upravljanja, dru.Zbeno-politicne 
organizac1je in strokovne sluzbe 
vseh temeljnih organizacij nase 
delovne organizacije. Za nami sta 
dva posveta, ki sta nanizala glav
na vprasanja, ki jih bo potrebno 
resiti v novem spora:zumu. Naj 
omenim samo nekatera: 

- Osnutek spora:zuma naj ho 
enoten za vso delovno organiza-
cijo. . 

- Poenotiti je treha tudi vse 
sisteme vrednotenja dela in de
Iovnih mest. 

- Samoupravni sporazum pa
noge je treha ugraditi v nas spo
ra:zum tako, da homo za vsako 
temel.ino organizacijo lahko oce
njevali, ali so osehni dohodki 
usklajeni s spreietim spora:zu
mom v panogi. V ta namen je 
treha preucfti izhodiscno vredno
tenje in pri tern upostevati siste· 
mizacijo in zasedenost delovnih 
mest. 

- Podrohneje je treha oprede· 
liti, kaj je dogovorjena cena in 
izpopolniti dohodkovne odnose 
med temeljnimi organizacijami. 

- Vkljuciti je treba vse tiste 
elemente nagrajevanja, ki jib 
predvideva osnutek zakona o 
zdru.Zenem delu. 

- Izpopolniti je treha sistem 
nagrajevanja predstavnikov in 
delavcev v nasih prodajalnah po· 
histva. 

- lzpopolniti ho treha sistem 
nagrajevanja reZijskih delavcev. 

- Spremeniti ho treha nado
mestila za odsotnosti zaradi 
opravljanja dru.Zheno-politicnih 

nalog tako, da ho ta delno enako 
ovrednoteno kot delo na slufhe
nem potovanju. 

- Poenotiti in poenostaviti ho 
treha izplaCila nadomestil. 

- Uvesti ho treha ugotavljanje 
in nagrajevanje :za izvajalcevo 
ucinkovitost po metodi VZD. 

- Uvesti je treba vrednotenje 
delovne dobe. 

- Urediti ho treha nagrajeva
nje za inovacije in tehnicne iz. 
holjsave. 

Ce hocemo, da bo samoupravni 
spora:zum dejansko odraz nasih 
potreb in vspodbuda za boljse 
uspehe in boljse odnose, se roo
ramo ze sedaj vkljuciti v raz. 
pravo. J. Hren 

SOVJETSKA SINDIKALNA DELEGACIJA NA 
BRESTU 

S svojetsko sindikalno organizacijo tudi s podrocja Iesne industrije 
doslej nismo imeli vecjil1 stikov. Pred dnevi pa je hila na ohisku 
v Sloveniji delegacija sindikata delavcev lesne industrije, gozdar· 
stva in papirne industrije iz Sovjetske zveze, ki so jo sestavljale 
sekretarka centralnega odhora sindikata ter tehnologinja in delavka 
iz neposredne proizvodnje, ena od njiju heroj socialisticnega dela. 

V programu ohiska je hil med drugim tudi ogled tovarn pohistva 
v Stolu, Novolesu in na Brestu ter razgovor z njihovimi sindikalnimi 
aktivi. 

Na Brestu so hili na ra:zgovoru poleg predstavnikov sindikata se 
predstavniki dru.Zbenopoliticnih organizacij in organov upravljanja 
ter glavni direktor inZ. Joze Strle. Gostje so se zlasti zanimale za 
organizacijo samoupravljanja in neposredno odlocanje delavcev, za 
planiranje in doseganje planskih ciljev, za organiziranost in vlogo 
sindikalne organizacije, zlasti v prizadevanjih za vecjo produktiv
nost in za vecji .druzheni in osebni standard delavcev ter za polozaj 
zaposlenih zena. Pri tem je hil v pogovoru posehej poudarjen in· 
teres nasih delavcev za doseganje cimholjsih proizvodnih rezultatov 
in njihova neposredna povezanost z drugimi temeljnimi samouprav
nimi skupnostmi. Ra:zgovor je tekel tudi o sirsih prohlemih nase 
lesne industrije in o izvozu, zlasti v vzhodnoevropske dezele. 

Po ra:zgovorih so si gostje z izrednim zanimanjem ogledille pro· 
izvodnjo v Tovarni pohistva Cerknica, velik vtis pa je nanje napra· 
vila tudi nova modema tovama ivernih plosc. B. Levee 



BRESTOV OBZORNIK 

Prvi april - tokrat brez Sale 
Nelikvidnost je eden izmed pomembnih pojavov, ki z ,nepokrito 

splosno, skupno, investicijsko in tudi osebno porabo ustvarja zarisca 
inflacije in nestabilnost gospodarstva. Praksa je pokazala, da so se 
pogodbe, na osnovi katerih naj bi kupec plaCal blago v dogovorjenih 
rokih, pogosto zakljuCile sele na gospodarskih sodisCih. Kupec pa je 
v tern casu nadaljeval z zadolZevanjem in tako siril krog nepokrite 
porabe. Z novim zakonom o zagotavljanju placil med uporabniki 
druzbenih sredstev in z zakonom o ugotavljanju in obracunavanju 
celotnega dohodka v temeljnih organizacijah se zagotavlja sistem 
ugotavljanja in razpolaganja s takim dohodkom, za katerega je za
nesljivo, da je financno pokrit (placan ali pa da ho pia~ v predpi
sanem roku). To pomeni, da bomo imeli od letos naprej v nasih 
druzbeno-ekonomskih odnosih kategorijo realnega dohodka, prek 
katerega edino vodi pot v stabilizirano gospodar'stvo. 

KAJ NAM JE PRINESEL 
NOVI SISTEM? 

Novi sistem zahteva visoko 
stopnjo poslovnega reda in dis
cipline. Seveda ne gre samo za 
spostovanje dogovorjenih plaCil
nlh obvemosti. Gre za veliko vee: 
za odgovomo ravnanje z druZhe
nimi sredstvi na podroeju orga
niziranosti, pri delitvi druZbenega 
proizvoda, pri investicijskih na
loZbah, porabi nasploh itd. Tak 
sistem smo si zeleli ze vrsto let. 
Ta trenutek, ko smo v najvecji 
ekonomski krizi, ki velja tudi za 
lesno in se posehej za pohistveno 
industrijo, pa nas je vseeno ne
koliko presenetll. 

sredstva za investicije. Prav te 
investicije (zaga, iverka) pa ima
jo pomembno vlogo v ugodnejsi 
strukturni zasedbi nase proizvod
nje in pomenijo ze pomemben vir 
pri zagotavljanju placil po prav
kar uveljavljenih novih pogojih. 

Obvema splosna poravnava ob
veznosti (multilateralna kompen
zacija), ki je pomenila prvo fazo 
v ureditvi novih plaeilnih odno
sov, je blla tako kot nasploh, tudi 
za Brest neuspesna. Medsebojno 
smo poravnali okrog 10 odstot
kov svojih obveznosti. 

Po zakonu smo bill dolZni s P.la· 
cilnimi instrumenti do 31. marca 
poravnati vse svoje obveznosti iz 
leta 1975, ki niso bile kompenzi
rane in so zapadle v placilo do 
25. januarja letos, sicer bi bill 
dolZni do 15. aprila letos objaviti 
v Uradnem listu SFRJ predlog za 
sanacijo delovne organizacije. To 
obvemost, ki je znasala 22 mili
jonov dinarjev, smo poravnali z 
menicami, pri katerih je porok 
naSa poslovna banka. 

ljem za nabavljene surovine, ma
terial in storitve, odplacila anui
tet za kredite, izplacila doslej iz. 
stavljenih zapadlih menic in iz
plaCi.la osebnih dohodkov. Poeno
stavljeno povedano, proizvodnja 
se mora gibati v visini prodaje. 
Realno gledano, do konca prvega 
polletja s prodajo ne moremo 
preseei ali vsaj izenaCiti proiz
vodnje, razen s posegi, ki bi ime
li Iahko za posledico tudi visoke 
negativne poslovne rezultate. 

Ob takem stanju se moremo s 
polno odgovomostjo obna5ati tu· 
di na podroeju delitve dohodka. 
V mislih nimam obveznosti Bre
sta do splosnih potreb v okviru 
ohCine, pa tudi izven nje, na os
novi ze sklenjenih in predvidenih 
samoupravnih sporazumov, pred· 
vsem pa na razmerja na podroc
ju delltve osebnih dohodkov. 

Gibanja osebnih dohodkov v 
prvih treh mesecih letos na Bre· 
stu kaZejo, da se posamezne te
meljne organizacije ne drli]o 
sprejetih dogovorov v okviru re
publike in obcine, se manj pa 
dolocil o osebnih dohodkih, spre
jetih v skupnem dogovoru s te
meljnimi organizacijami Bresta v 
planu za leto 1976. 

Taksno obnasanje posameznih 
temeljnih organizacij je potrebno 
cimprej spremeniti, kajti prav v 
casu gospodarskih teiav pohiStve
ne industrije in Bresta je se kako 
potrebna solidamost vsega kolek
tiva, ki pa jo posamezni parcialni 
pritiski na neupraviceno povece
vanje osebnih dohodkov lahko 
resno ogrozijo. 

Za zakljucek se _ beseda o tem, 
kako smo zaceli ooslovati z no
vimi placilnimi instrument!. Naj
prej moramo ugotoviti, da je na 
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Emil me in R. svigelj sta prijavila novo tehnicno izboljsavo 

zacetku aprila prodaja povsem 
zastala. Nedvomno so bill v pre
nekateri delovni organizaciji pre
malo pripravljeni na novo poslo
vanje, kar nam potrjuje tudi 
matno poveean promet v drugi 
polovici aprila. Banka in republi
ski sekretariat za finance sprem
ljata gibanje obveznosti in financ
nega stanja posameznlli delovnih 
organizacij. 

Na Brestu smo se na nov si
stem placevanja pripravljali in
tenzivno vsaj dva meseca. lzde
Iali smo ustrezna navodila za vse 
sluibe, kl tako ali drugace sode
lujejo pri nabavi ali prodaji bla
ga in storitev. Tehnicno operativ
no delo vsaj v zaeetku dobro ob
vladujemo. Interno smo morali 
tudi preoblikovati naCi.n dela po
sameznih sluib. Ponekod je bilo 
oziroma bo potrebno p~vecati ste
vilo zaposlenih. Kljub temu velja 

• 

ugotovitev, da tone bo previsoka 
cena za ureditev splosnega fi
nancnega reda na enotnem jugo
slovanskem trgu. Da, to velja 
prav za jugoslovanski trg, kajti z 
zunanjim svetom smo se morali 
financno ze doslej obnasati tako 
kot se bomo odslej tudi doma. 

Pa kljub temu je cena novega 
placevanja visoka. Izredno visoki 
so na primer PTT stroski za po
siljanjemenic (vrednostnih listin), 
visoki so stroski avala, doblje
nega pri hanki - dva promila v 
90 dneh od skupne vrednosti me
nice in ne nazadnje pri zamrznje
nih mari_ah so trgovcem izredno 
zadisali skonti za takojsnja placi
la iz dobavljenega blaga. Tudi le
teh v proizvodnji, ki je s svojo 
prodajo na stranskem tiru, trgov· 
cern ni najteze iztisniti. 

D.Mlinar 

Z doloeenim prehodnim obdob
jem hi vsekakor laie re5evali 
problem predimenzioniranosti 
oziroma delnega prestnfkturira· 
nja proizvodnje, ki pomeni veliko 
oviro pri uveljavljanju novega 
sistema dolZnisko-upniskih odno
sov, predvsem s stalisea. socialne 
varnosti delavcev. Velika re5itev 
je v izvozu, ki se v Brestu bistve
no poveeuje. Vendar j~ razpon 
med rastjo cen v domovini in v 
drzavah, s katerimi trgujemo, 
prevelik, da bi ga pokrivali zgolj 
z veejo proizvodnjo oziroma pro
duktivnostjo dela, zlasti ob upo
stevanju plosne gospodarske kri
ze v svetu. Zato se ostro odraza 
tudi v upadanju dohodka (na do
macero trgu so cene nasega po
hi!ltva vee kot dve Ieti zamrznje
ne) in realnih osebnih dohodkov. 

Pri poravnavi obveznosti, za
padlih v placilo po 25. januarju in 
vkljucno vseh obveznosti, nasta
lih v prvem trimeseeju letos, 
nam bo zmanjkalo ~e 16 milijo
nov dinarjev. Tudi za ta mesek 
bodo izdane menice, za katere 
porostvo bo prav tako prevzela 
Ljubljanska banka. Ce potegne
mo crto cez poslovanje za leto 
1975 in prvo Ietosnje trimesecje, 
potem lahko ugotovimo, da nam 
je dala banka porostvo za 38 mi
lijonov dinarjev, ki naj bi jib 
Brest po vnaprej predvidenl di
namiki izplacal do 30. septembra 
1976 dobavlteljem poleg rednih 
obveznosti, ki jib bo imel iz po
slovanja po prvem aprilu, po uve
ljavitvi novih doiZnisko-upniskih 
razmerij. 

Zacetek Dl najbolj obetaven 
KAJ POVEDO PRVI REZULTATI GOSPODARJENJA odstotek nad planom, kar ne 

ustreza rezultatom v proizvodnji 
in prodaji. Pri tern nas caka 
usklajevanje osebnih dohodkov z 
rezultati gospodarjenja, kar od 
nas terjajo letni plan in doku
menti druZbeno-ekonomskega ra
zvoja. 

Start v novi dolZnisko-upniski 
sistem oziroma v novi sistem ugo
tavljanja dohodka je na Brestu 
dokaj neugoden. Smo pac v de
javnosti, ki ji ta eas sonce ne 
sije. Vzrokov za to je vee. Eden 
izmed najbolj trdnih je prav go
tovo ta, da pohistvo pri nas ni 
dobrina, ki bl se modno ali kako 
drugace v potrosnji zamenjavala 
v nekaj letih. To je povsem lo· 
gicen pojav, ce vemo, da nasi 
realni osebni dohodki nasploh ze 
lep eas upadajo. 

Leto 1975 nam je ob sicer rela
tivno se kar dobrem poslovnem 
rezultatu pustilo skoraj 50 mlli
jonov dinarjev nepokritih obrat
nih sredstev s trajnimi viri last
nih sredstev ali obratnih bane
nih kreditov z vracilnim rokom 
nad pet let. Dobavitelji so bill 
konec leta za okrog 8 milijonov 
vi!lji od kupcev, kar pomeni, da 
smo ob uveljavljanju novega si
stema plaellnega prometa imeli 
vee dolgov kot terjatev. K take
mu stanju so veliko pripomogle 
povecane zaloge, pa tudi izredno 
visoka investicijska vlaganja, ki 
so maksimalno angaZirala lastna 

Vidimo, da smo opravili doslej 
sele prvi korak V poravnavi SVO· 
jib dosedanjih obveznosti in da 
nas drugi, najtezji, cakajo po me
secu maju. V primeru, da Brest 
svojih obveznosti z menicami ne 
bo poravnal, potem jib bo po
ravnal avalist (porok) - banka. 
Seveda imajo tudi ta sredstva 
svoje meje in banka v prihodnje 
takim upravljalcem menic ne bo 
hotela avalirati. 

KAKO GOSPODARITI 
PO 1. APRILU? 

To je vpra5anje, ki terja odgo
vor. Tega na papirju ni tdko 
ugotoviti. Sarno iz denarja, zbra
nega s prodajo na~ih izdelkov, 
homo placali svoje obveznosti, ki 
so: poravnava dolgov dobavite-

NOVO IZ PROIZVODNEGA PROGRAMA 

S planom za leto 1976 smo si 
zastavili svoje leto~nje gospodar
ske cilje. Po treh mesecih se ze 
lahko zamislimo ob tern, kako 
dosegamo zastavljene cilje. Ob 
tern je treba opozoriti, sfa so se 
pogOJi poslovanja spremenili. Pri 
tem mislim na odnos trgovine do 
zalog gotovih izdelkov, ki jib ob 
novem sistemu placevi:\Ilja pre
nasa na proizvodnjo. To povzro
ca tezave v proizvodnji, predvsern 
kar zadeva obratna sredstva, v 
prihodnjem obdobju pa se bo to 
pokazalo tudi v pomanjkanju 
sredstev za nemoten proizvodni 
proces. 

Podatki o proizvodnji kazejo, 
da smo doslej plan izpolnili z 
18,1 odstotka, medtem ko bi ga 
morali s 24,9 odstotka. Ta raz
lika nastaja predvsem zarad.i ni.Z
jega doseganja plana v novi to
varni ivernih plosc (uvajanje pro
izvodnje), pa tud.i ce to uposte
vamo, smo plan dosegli z 20,3 od
stotka. Na to so vplivale tud.i 
slabe vremenske razmere, ki so 
onemogocile normalno proizvod
njo v vseh temeljnih organizaci
jah, zlasti v Tovami lesnih izdel-

LOUISE- gamitura v stilu LOUISA XVI. bo popestrila ponudho BRESTA. Za zacetek bomo v To
varni pohlStva Martinjak izdelali petdeset teh zelo zahtevnih garnitur. Da bo garnitura »pristna«, bo na 
mizi in komodi plosca iz kvalitetnega marmorja. Pri povrsinski obdelavi pa je izpeljan posehen posto
pek, ki daje izdelkom videz starosti. Prve garniture bodo obdelane v barvl slonove kosti. Na zeljo kupcev 
pa jib homo obdelali v finisu po njihovi zelji. J. KocjanCic 

kov Stari trg, ki ni obratovala 
okrog petnajst dni. 

Tud.i prodaja v prvih letosnjih 
mesecih ne dosega I?lana. Le-ta 
je v prvih treh mesecih izpolnjen 
le s 14,4 odstotka. Zaostajanje 
prodaje za proizvodnjo _eovzroca 
narascanje zalog gotovih izdel
kov. Za prodajo je znacilno moe
no poveeanje izvoza, zaostaja pa 
prodaja na domacem trgu. 

Osebni dohodki na zaposlenega 
znasajo 3143 d.inarjev in so za en 

Ze prvi rezultati gospodarjenja 
nam povedo, da si bomo morali 
letos mocno prizadevati, da bomo 
dosegli zastavljene planske cilje. 
To je teroeljna naloga slehernega 
nasega delavca. B. Misic 

Solidarnost in SDZD 
37. cleo samoupravnega spora- . 

zuma o zdruievanju v sestavljeno 
org~acijo zdruZenega dela 
Slovenijales zavezuje vse podpfs
nice, da na ravni SOZD zdruiu
jejo sredstva v viSini najmanj 2 
odstotkov ostanka dohodka za 
skupni rezervni sklad. Ta sred
stva so namenska - za pomoc ti
stim delovnim organizacijam, ki 
zaidejo v tezave. 

Ta sklad je letos prvic od.igral 
svojo vlogo. Delovne organizacije 
Tovarna lesne galanterije llimske 
Toplice, DIP Kiana in Lignosper 
Bosanski Novi so poslovno leto 
1975 koncale z izgubo, zato je bila 
potrebna sanacija. Pri tej sana
ciji, posebno se zaradi novih 
predpisov . o financnem poslova
nju, sodelujejo poleg SOZD se 
lokalne banke in obcinski skladi 
skupnih rezerv, tako da so bile 
izgube pokrite s sanacijskimi 
kred.iti pred 1. 4. 1976. 

Skupni delavski svet SOZD je 
tako zdruZena sredstva razpore
dil omenjenim organizacijam kot 
posojilo za dobo petih let in en 
mesec z obrestno mero 6 od
stotkov. 

Delovne organizacije, ki so 
zdruZevala sredstva, so ob tej 
akcij i tud.i zahtevale, naj se isto
casno imenuje tudi posebni stro
kovni organ, ki naj ima nalogo, 
sp~emljati uresni~evanje s~acij
skih programov m naJmanJ tro
mesecno porocati poslovnemu od
boru SOZD in vsem clanicam 

SOZD, kako se ti programi izva
jajo. 

Brest je v ta sklad vplacal 
900.000 din in sicer po izracunu 
ostanka dohodka iz let 1974 in 
1975. Ker TOZD TP Stari trg in 
TP Martinjak nista imela ostan
ka dohodka, tud.i nista prispevala 
sredstev, pac pa ta znesek odpade 
na TOZD TP Cerknica, TIP Cerk
nica in TLI Stari Trg. 

Ob tej solidarnostni akciji bi 
bilo umestno razmiSljati tudi o 
drugih doloeilih samoupravnega 
sporazuma, zlasti o tistih, ki za. 
devajo vecjo socialno vamost 
podpisnic; to pa je v lastnem 
sistemu vsekakor povecan obseg 
plasmana proizvodnje, pa naj bo 
to doma ali v izvozu. Sarno tako 
bodo naSi delovni ljudje v pri· 
hodnje lahko zavestneje odioCall 
o zdruZevanju sredstev. 

J. Mele 
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Samoupravlja • nJe 
0 SAMOUPRAVLJANJU IN DELEGATSKIH 
ODNOSIH SO TOKRAT SPREGOVORILI V TOZD 
TOVARNA POHISTVA MARTfNJAK 

To pot smo v okviru teme »Samoupravljanje in mi« posvetili po· 
sebno pozomost delu izvrsilnih organov delavskega sveta, zlasti 
pa samoupravni povezanosti temeljne organizacije z drugimi te
meljnimi samoupravnimi skupnostmi. Menimo, da prav ta del samo
upravnih odnosov ~e ni zaiivel tako kot zelimo in kot je zastavljeno 
z dolocili nove ustave. 

Poudarjamo, da smo poskusali biti v razgovorih cimbolj realni 
in kriticni. S tem zelimo, da bi svoja mnenja prispeval ~e kdo, ne 
le z Bresta, ampak tudi iz druZbeno-politicnih organizacij in samo
upravnih skupnosti v obcini. 

Vodjo konference delegacij v 
samoupravne interesne skupno
sti, JANEZA STEFANclcA, smo 
povpra~ali o delu tega organa, o 
tefavah zlasti pri sestajanju, o 
odnosih ostalih delovnih organi· 
zacij do te konference in o obli
kovanju st~c za samoupravno 
odlOC8nje. 

»Delavci se na svojih zhorih 
pred odlocanjem najveckrat spu
scajo v razpravo 0 visini prispev
nih stopen). Pri sprejemanju sa
moupravnih aktov pa marsikdo 
zaradi zapletenega :J?ravniskega 
jezika in pomanjklj1ve razlage 
premalo ve, za kaj glasuje. 

V se predloge in stalisca dele
gatov moramo uskladiti na seji 
konference delegacij, v kateri 

damo, da vsak clan nase druZhe 
s svojimi idejami in pripomhami 
lahko pomaga k hitrejsemu raz
voju in s tern k holjsemu oseh
nemu in druzhenemu standardu. 
Ne zavedamo se, da mi sami od
loeamo 0 viSini in nacinu trose
nja nasih sredstev, ki jih damo 
druzhi. 

Morda sem stvari prevec po
splosil? Ko pa pomislim, s kako 
malo zanimanja in odgovornosti 
sprejemamo razlicne samouprav
ne sporazume, plane in progra
me, mislim, da sem imel prav. 
Poglejmo samo na zbor delavcev 
ali na sestanke delovnih enot! 
Vcasih o nepomemhnih zadevah 
razpravljamo na dolgo in siroko, 
ko pa pride na zhor nek samo-

Tribuna mnenj o samoupravljanju in o delegatskem sistemu 

smo delegati treh delovnih orga
nizacij. Poleg delegatov iz nase 
delovne organizacije so se dele
gati iz Transavta Cerknica in 
Cestnega podjetja - enota Gra
hovo. 

Veckrat pridejo delegati na se
stanek konference nepripravlje
ni, ker o gradivu v svoji delega
ciji sploh niso razpravljali. Zgodi 
se celo, da vabljeni delegat na 
sejo sploh ne pride, ker mu nje
govi delovni vodje ne dovolijo za
pustiti delovnega m esta. Seveda 
1mamo zato tezave s posiljanjem 
dele~atov na seje skupscin. Pri
znatl .Pa moram, da tudi v na5i 
temelJni organizaciji stvari ne 
jemljemo dovolj resno. Dogodi 
se, da smo delegati na sejah skup
scin v zadregi, ker nimamo izoh
likovanih svojih stalisc. 

Cas je, da se o teh stvareh te
meljito pogovorimo.« 

Tudi vodjo delegaclje temeljne 
organizacije za SIS ANTONA 
LUNKO smo naiprej povprasali 
o delu delegacije in o tezavah, s 
katerlmi se srecuje. 

»Govoriti o delu delegacije in 
o neposrednem odlocanju delav
cev v samoupravnih interesnih 
skupnostih hi hilo zelo lahko, ce 
bi se ljudje zavedali, kako po
memhen je ta del samoupravlja
nja za na.§ dru:lheni razvoj. Na 
zalost pa moram biti samokriti
cen v svojem imenu, v imenu de
legacije in tudi v imenu vse de
lovne skupnosti. 

Po dveh letih, odkar je bila 
sprejeta nova ustava in z njo de
legatski sistem, .§e vedno ugo
tavljamo, da sistem samouprav
ljanja v samoupravnih interesnih 
skupnostih se vedno ni popolno· 
rna zafivel. Se vedno se ne zave-

upravni sporazum ali druibeni 
dogovor, pa sploh nimamo pri
pomb. Morda so delavci o takih 
pomemhnih zadevah premalo ob
vesceni. Res je tudi, da na zho
rih delavcev najveckrat zmanjku
je casa ali pa delavci zapustijo 
zhor. Nikakor pa ni res, da je 
sestavljalec rredloga, ki pride na 
zhor, napisa vse najholj prav. 

Se nekaj hesed o delu delega
cije. 

Mislim, da tudi delegati te de
legacije ne ka:lejo dovolj zanima
nja za stvari, o katerih tece be
seda na skupscinah samouprav
nih interesnih skupnosti. Gradiva 
ne preherejo in se o njem ne po
svetujejo s sodelavci, katere za
stopajo. 

Moram priznati, da je veckrat 
to tudi nemogoce. Eden izmed 
glavnih vzrokov je se vedno oh
sefuost in nerazumljivost gradi
va. Vendar smo o tern ze veliko
krat govorili, pa ne hi pogreval. 
Drugi vzrok je cas. Pogosto se 
zgodi, da mi da vodja konferen
ce, v kateri so tri delegacije, gra
divo dan pred zasedanjem skup
scine, ker ga j e pac prepozno 
dohil. v takem casu je nemogo
ce gradivo prebrati, sklicati de· 
legacijo, zavzeti stalisca in jih po
sredovati konferenci. Pred skup
scino mora vodja sklicati se kon
ferenco, razprvaljati o staliScih 
delegacij in imenovati delegata, 
ki ho odsel na skupscino. Ob 
vsem tern hoste lahko priSli do 
za.kljucka, da je taksno delo ne
mogoce. Vedeti pa moramo, da 
ima vsak delegat, le-teh je v de
legaciji petnajst, tudi svoje delo 
v tovarni in ga mora normalno 
opravljati. 

Vcasih dohimo toliko izvodov 
gradiva, da nam ga ostane. Do-
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himo pa tudi samo nekaj izvo
dov, kar se za delegate konfe
rerice ni dovolj. 

Se vedno so tezave z ohrazlo
zitvarri.i gradiva. Pred nedavnim 
smo razpravljali o programih sa
moupravnih interesnih skupnosti 
in o ohcinskem proracunu. Za to 
razpravo je organiziral tolmace· 
nje sindikat. Tudi tokrat progra
mi samoupravnih interesnih skup· 
nosti niso bili popolnoma ohraz
lozeni, ker ljudje, ki so ga. razla
gali, niso hili s tega podrocja, 
ampak iz obcinske skupscine. 
Vendar smo hili z razpravo zado
voljni, ker do sedaj tudi. toliko 
nismo spravili skupaj,.seveda vca
sih tudi po ·nasi krivdi.« · 

»Kako naj bi po tvojein mne
nju deloval delegatsld sistem od 
obve8canje do odlocanja?a: 

»Tezko je dolociti model, ka
ko naj bi deloval delegatski si
stem. Mislim, da bomo morali 
se veliko veliko storiti in da si
stemu, ki smo ga sprejeli, danes 
se nismo dorasli. Do~rajevati ga 
homo morali s svoj1mi vsakda
njimi izkusnjami in cilji, ki jih 
zelimo doseci. 

Vee pozornosti homo morali 
posvetiti samoupravnemu izohra
zevanju vseh delavcev, se poseb
no pa izvoljenih delegatov. Bo
riti se moramo, da ho delavec za-

interesiran za tovrstno izobra:le
vanje, ker bo sele tako zaupal 
sehi. Pred nedavnim smo imeli 
organizirano predavanje za de
legate vseh delegacij. PriSlo pa 
je manj kot polovica vseh vah
ljenih, ceprav je bilo v zadnjih 
dveh letih, odkar imamo delegat
ski sistem, podohnih predavanj 
zelo malo. 

Zavedati se inoramo, da bomo 
le z izohra:levanjem dosegli uspe
he v samoupravljanju. Da bo sa
moupravljanje v resnici odraz 
volje in interesov delovnih ljudi 
pa mora postati zelja nas vseh, 
ce naj samoupravno odlocamo o 
nasem holjsem jutri.« 

0 delu delegaci.fe za zbor zdru· 
zenega dela skupscine obCine je 
spregovoril njen vodja FRANC 
VIDMAR: 

»Nasa temeljna organizacija 
ima v zboru zdruzenega dela se
dem delegatov, ki posredno odlo
cajo o vseh vprasanjih, ki se ka
korkoli nanasajo na naso temelj
no organizacijo. 

Kaksnih deset dni pred sejo 
zhora zdruZenega dela dohimo 
delegati sila obsefno gradivo, ki 
ga predelamo in ce j e mogoce 
posredujemo oziroma bi ga mo
rali posredovati svojemu delov
nemu okolju. 

Pred sejo skupscine se sestane
mo, razpravljamo o gradivu in 
ohlikujemo svoja staliSca o vpra
sanjih, ki se nanasajo na naso 
temeljno organizacijo. Obenem 
zadolzimo dva delegata, ki gresta 
na sejo in tam posredujeta nasa 
stalisca.« 

»Kako naj bi 1)0 tvojem mne
nju deloval delegatsld sistem od 
obveseanja do odloeanja?a: 
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»Po mojem mnenju sc bo mo
ral delegatski sistem se marsice
mu prilagoditi. Ohenem pa ho 
potrehno ljudi se bolj vzpodhu
diti in s tern ustvariti res tak 
sistem odnosov, da bo odlocanje 
v skupscinah dejanski odraz zelja 
delovnih !judi. To pa bomo lahko 
dosegli le z usposahljanjem dele
gacij, da hodo znale prenasati 
neposredne zelje in potrehe de
lovnih ljudi na skupscinah. 

Mislim, da v easu, odkar deluje 
delegatski sistem, nismo stonli 
dovolj, kar zadeva ohvescanje de
lovnih ljudi. Delegat1 hi morali 
na sestankih delavcem povedati, 
kaj ohsega gradivo za skupscino, 
ljudje pa naj hi dali cimvec pred
logov oh posameznih vprasanjih. 
Le tako hi bili vsi delavci ohve
sceni 0 zadevah, 0 katerih raz
pravlja in sklepa skupscina. Do
bill bi tudi njihova ohjektivno 
mnenje. Zadeva, ki jo ohravnava 
skupscina, ni in ne sme biti stvar 
delegatov, ampak nas vseh. S tern 
hi ustvarili tak delegatski sistem, 
ki bo resnicno mocan dejavnik 
pri zagotavljanju odlocilne vloge 
delavskega razreda.« 

Vlogo in delo najpomembnej
sega izvrllilnega organa, poslov
nega sveta, je ocenil njegov pred· 
sednik STANE STRITOF. 

»Svet se redno mesecno sesta· 
ja, saj je najbolj odgovoren za 
sklepanje o mesecnem operativ
nem planu in njegovi realizaciji. 
Oh razpravi in sklepanju o planu 
nadrohno obravnava tudi vsa 
sprotna vprasanja, ki se pojav· 
ljajo v zvezi s tern. Najvecja te
zava, ki jo vidim, je nemotena in 
sprotna preskrha proizvodnje z 
repromateriali, zlasti iz uvoza. 
Zato hi · morala nabavna slu:lha 
iskati nadomestilo uvoznih mate
rialov z domacimi, ce hocemo 
redno izpolnjevati planske ohve· 
ze. · 

Kljuh temu, da so v proizvod
nji zelo velike te:Zave z razdroh
ljeno in maloserijsko proizvodnjo 
za izvoz, mislim, da se moramo 
truditi vsi skupaj, da v sedanji 
situaciji taksno tudi zaddimo. 
To je porostvo za zmanjsanje za
log in s tern potreh po ohratnih 
sredstvih. Na poslovnem svetu tu· 
di redno potrjujemo _pogodhe, 
zlasti izvozne. Ob mesecnem potr
jevanju nadurnega dela lahko 
opazimo, da se je stevilo nadur 
zmanjsalo na najmanjso mozno 
mero. 

Poudaril hi se, da se mi zdi 
ohvescanje kolektiva o delu po
slovnega sveta zadovofjivo, saj 
ugotavljam, da zapisnike nasih 
sej, ki so na oglasnih deskah, de· 
lavci redno berejo.« 

0 delu sveta za kadrovske, so
elaine in stanovanjske zadeve in 
o pomembnejsih problemih, s ka· 
terim.i se srecuje ta organ, je 
pripovedoval njegov predsednik 
DARKO ZNIDARSIC. 
»Predsednik tega organa sem ko· 
maj nekaj mesecev, zato ne rna
rem dati celovite ocene njegove
ga dela, pac pa le nekaj osebnih 
misli. 

Ena izmed osnovnih nalog sve
ta je analiza sedanjega kadra in 
delovnih mest. Tezave so z zapo
slovanjem ~redvsem moske de
lovne sile, ki je na nasem obmoc
ju obcutno primanjkuje. Svet 
skrhi tudi za prerazporejanje de
lavcev zaradi zdravstvenih razlo
gov, n jihova zascito na delovnih 
mestih in njihov osehni dohodek. 

Pri prerazporejanju zaradi 
zdravstvenih razlogov so tezave, 
ker nimamo ustreznih delovnih 
mest, posebno pa se dela, pri ka-

terem se sedi. Teh primerov je 
veliko, takih mest pa v tovarni 
ni dovolj. Po drugi strani pa nam 
primanjkuje mlade, zdrave de
lovne sile, ki bi te delavce zame
njala. 

Pretekla leta so hili problemi 
tudi z rekreacijo, saj se je prijav
ljalo za oddih le po nekaj delav· 
cev. Temu mora svet posvetiti 
posehno pozornost in kar je hilo 
zamujenega, skusati poDraviti. 

Naeel hi se vprasanje_ kadrov
ske politike BRESTA. Pri tern 
mislim predvsem na nase stro· 
kovnjake, ki jih nikakor ne mo
remo zadrzati, ceprav smo jim 
nudili pomoc med studijem in se 
potem, da so postali odlicni de
l?vci. Ti ljudje ne vidijo te:Zav 
pode:lelske industrije, ki mora 
biti p rav tako konkurencna na 
prenatrpanem in zahtevnem tr:li
scu, ce si hoce zagotoviti holjsi 
kos k ruha. Strokovnjaki pa gle
dajo le na to, kje hodo nasli holj
sega ponudnika, s cimer raste 
njihov osehni standard. 

Kljub temu, da imamo samo
upravne sporazume in dogovore 
v lesni industriji o visini dohod
kov, se jih mnogi ne drlijo in se 
jim na najrazlicnejse naCine izo
gibljejo. 

Cesa takega si na BRESTU za 
enkrat se ne. privoscimo, ceravno 
poslujem6 bolje od nekaterih dru
gih podjetij.« 

Svet za osebne dohodke ima 
zelo obcutljivo podrocje dela. Ka· . 
ko se to odraza na sejah tega 
sveta, smo povpra5ali njegovo 
predsednico MARIJO CUK. 

»Kot predsednica sveta za oseb· 
ne dohodke imam se zelo malo 
izkusenj, saj sem hila izvoljena 
sele nedavno. 

Svet za osebne dohodke mora 
skladno s statutom temeljne or· 
ganizacije skrbeti za izvajanje 
sklepov delavskega sveta na pod
rocju osehnih dohodkov. 

Ta organ ima veliko tezav, kaj
ti ravno okrog osehnih dohodkov 
je najvec negodovanja. Delavci 
se pogosto pritozujejo, da so pre
velike razlike v dohodkih med re· 
:Zijskimi in proizvodnimi delavci, 
tudi med oddelki da niso uskla
jeni. Velikokrat so tudi pritozbe 
:1.a r acun neus.klajenih normati· 
·;ov. Iz zapisnikov sej prejsnjega 
sveta je videti, da je bilo veliko 
l!egodovan i tudi glede osebnih 
ocen, ki jih je svet skoraj v ce
loti ukinil, razen nekaj izJemnih 
primerov. 

Upam, da bo z u~edho VZD si
sten..a veliko takih prohlemov od
padlo. Imam pa tudi osebne te
zave zaradi odhajanja na seje, ki 
so vedno v dopoldanskem casu, 
svojega delovnega mesta pa ne 
morem vedno zapustiti.« 

0 delu stanovanjske komisije 
je MARJAN KUSIC povedal: 

,,y letu 1974 je bila prvic oprav
ljena delitev stanovanjskih kredi· 
tov po komisijah pri posameznih 
temeljnih organizacijah. S tern 
je hil narejen velik korak k pra
vicnejsi razdelitvi sredstev za 
stanovanjske kredite. Istocasno 
j e hil sprejet tudi pravilnik o 
delu komisij. Le-ta je prinesel 
celo vrsto dohrih stvari, pa tudi 
nekatere slahe, ki pa smo jih od· 
pravili s sprejetjem samouprav
nega sporazuma o urejanju sta
novanjskih zadev fehruarja letos. 

Naloga stanovanjske- komisije 
je kljuh temu tezavna, saj j e po
trehno v praksi >>prikrojiti« posa
mezne clene sporazuma, da lahko 
dohimo resnicno oceno stanja. 
Seveda tega ne dosezemo vedno, 

Nadaljevanje na 5. strani 
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NASI LJUDJE 
B01.0 BAJC, ki je zaposlen v 

Tovarni pohistva Cerknica kat 
planer surovin, spada v tisto ge
neracijo, ki je veliko pripomogla 
h graditvi nasega podjetja, ki je 
vsa povojna leta ostala na BRE
STU in ki ima pri njem vso svo
jo delovno dobo kat minulo delo. 

TovarB Bajc se spominja, da 
se je od zacetka podjetja (od leta 
1947) zamenjalo kar pet direk
torjev (Lutman, Zigman, Mele, 
Lesar in Strle). Bozo je bil clan 
prvega delavskega sveta, ki je 
bil izvoljen leta 1950 ob uved
bi delavskega samoupravljanja. 
Predsednik tedanjega delavskega 
sveta pa je bil Franc Intihar. Ce
lih pet let je bil predsednik sin
dikata. 

»Da, vseskozi sem ostal pri 
BRESTU in v vseh razmerah -
kajti bili so tudi hudi casi in de
lavci smo se morali zavestno od
rekati osebnemu dohodku, da 
smo taka imeli vee sredstev za 
graditev podjetja,« pravi Bo~o. 
nMorda pa me na Brest veze 
tudi obveza, ki izhaja iz pogod-

be, katero smo podpisali neka
teri delavci se pred uvedbo de
lavskega samoupravljanja. S to 
pogodbo smo se obvezali, da bo
mo ostali pri BRESTU do upo
kojitve.« 

Bozo se taka spominja vseh 
obdobij v razvoju podjetja. Kako 
bi se ne, saj je vse to dozivljall 
v povojnih letih, ko je nase ljud
stvo navduseno pozdravljalo svo
bodo in novo druzbeno ureditev, 
mu je bila edina zelja, da poma
ga pri obnovi domovine, pri gra-

ditvi industrije, ki bo zagotav
ljala vsem delovnim ljudem pri
rnerno zivljenje in socialno var
nost. 

Komaj petnajst let je bil star, 
ko se je zaposlil v zabojarni v 
Cerknici. Takrat je podjetje de
lovalo se pod naslovom »SERKO 
in sin«. Delal je v skupini p~tin
dvajsetih delavcev. Kat delavec 
na tracni zagi je bil priden in 
iznajdljiv. V zabojarni so izde
lovali zaboje za ambala:lo ju:lne
ga sadja (Jaffa). Izvazali paso jo 
v Izrael in v druge drlave Bliz
njega vzhoda. 

Rodil se je leta 1931 v Cerknici 
v delavski druZini, v kateri je bi
lo osmero otrok, on pa je eden 
izmed dvojckov. Zaradi · stevilne 
druZine se je bilo treba cimprej 
zaposHti in taka razbremeniti 
starse skrbi za preZivljanje dru
Zine. 

Kat dobrega delavca so ga leta 
1948 poslali v solo za lesne ma
nipulante. Nato je bil leta 1949 
razporejen na Krajcevo zago za 
lesnega manipulanta. V tern casu 
je bil manipulant tudi na zagi 
Meden v Begunjah, ki je bila v 
organizacijskem sestavu Krajce
ve zage. 

Na tej ·zagi so ravno takrat do
hili nov polnojarmenik znamke 
Litostroj, ki ga je b il Bozo zelo 
vesel, ·se posebej zato, ker je sam 
leta 1948 sodeloval v mladinski 
akciji pri graditvi giganta Lito
stroj. 

Bozo se spominja, kako je bil 
na prostoru sedanje monta:le in 
vse do druge strojne tedaj se sa
dovnjak. V letih 1945--1946 pa je 
bilo tam nekje tudi pomozno ta
borisce nemskih vojnih ujetni
kov. Spominja se, da je sedem 
vojnih ujetnikov - mizarjev de
lalo se v Ietu 1948 v nasem pod
jetju. Ostali ujetniki pa so bili 
ze prej premesceni v Borovnico. 
Teh sedem ujetnikov so nadzoro
vali industrijski milicniki. 

Leta 1951 je bil kat lesni mani
pulant na zagi Milavec v Dolenji 
vasi. Tega leta je sel k vojakom. 
Ko se je leta 1953 vrnil od voja
kov, se je zaposlil zopet kat lesni 
manipulant na Krajcevi zagi. Na 
tern delovnem mestu je bil do le-

. ta 1954, nato pa imenovan za teh
nicnega vodjo v zal:iojarni. V za
bojarni je delalo ze kar 120 de-

Solidarnost in -liii 
(Nadaljevanje s 4. strani) 

kar vcasih nekoliko vpliva na 
spremembe v dosezenih tockah. 
Med dosedanjim mandatom ko
misije kasnejsih pritozb ni bilo. 
Zelimo si, pa tudi potrudili se 
bomo, da tudi v naslednji man
datni dobi pritozb ne bo. Naj na 
kratko opisem naloge komisije. 
Najprej pregleda vse prosnje in 
od prosilcev zahteva predvsem 
predpisano gradbeno dokumenta
cijo, ker te le-ta pogosto vzrok za 
neizkoriScenost sredstev. 

Zatem opravi ogled stanovanj 
in gradbenih objektov prosilcev 
in sestavi zaJ?.isnik ogleda. Na 
podlagi zapisnika in vpisanih po
datkov (ti so podani oziroma pre
verjeni v posameznih sluzbah) je 
nato tockovanje. Najvisji oziro
ma najniZji kredit doloci delav
ski svet temeljne organizacije. 

Pomembna naloga komisije je 
usmerjanje tistih prosilcev, ki 
imajo za to pogoje, k iskanju po
sojila pri solidarnostnem skladu 
obCine. Ob tern bi radi poudarili, 
da bi se tudi delavci sami bolj 
zanirnali za ta posojila, ker 
BREST veliko vlaga v ta sklad, 
ki je bil lani izkoriscen le s 87 
odstotki, pa se od tega je dobilo 
posojilo le malo delavcev BRE
STA. 

Naj na kratko opiSemo se raz
deljevanje kreditov do sedaj: 
1974. leta smo imeli 53 milijonov 
starih dinarjev, ki smo jih raz
delili med 24 delavcev izmed 31 
prosilcev. 

1975. leta pa je bilo 55 milijo
nov starih dinarjev razdeljenih 
med 25 del.avcev od skupno 36 

.prosilcev. Letos imarno 78 mili
Jonov starih dinarjev in 27 pro
silcev.« 

Za konec pa se o samoupravni 
delavski kontroli. Naj pove pred
sedOOdk njenega odbora ~JO 
GAGULA o njenem delu, pred
vsem pa o tezavah, s katerimi se 
srecuje. · · 

Delavsko kontrolo v samo
upravnem sistemu ocenjujem kot 
nujnost v prihodnjem razvoju so
cialisticne druZbe. Ugotavljam, 
da je delavska kontrola prav ta
ka potrebna kat je potrebna kon
trola v tovarni ali pa posamezne 
inspekcije. · 

Moram priznati, ct·a dele.> del~v: 
ske kontrole v nasi temeljni or
ganizaciji, se ni v celoti zaziv~lo.. 
Delno je temu vzrok nepqznava~ 
nje pnstojnosti dela. Receno je 
bilo, da bodo organizirani semi
narji za clane odborov, kar do 
sedaj se ni opravljeno. 

Posamezna dela, ki jih sedaj 
opravlja nasa delavska kontrola, 
so: 

- kontrola izvajanja sklepov 
organov upravljanja; 

- ugotavljanje vzrokov viskov 
in manjkov pri inventurnem po: 
pisu; 

- pregled pogodb dela s pri
vatniki; 

- kontrola obracuna osebnih 
dohodkov na zahtevo delavca. 

Delo delavske kontrole je izred
no obsezno in raznoliko ter bo 
treba zaceti bolj sistematicno 
delati, ker le ob nacrtnem delu 
lahko pricakujemo rezultate.« 

Gradivo sta prlpravila J. Mele 
in J . Ilersic 

s 

V brusilnici Tovarne pohi~tva Martinjak 

lavcev. Od tam je bil premescen 
za vodjo skladisca zaganega lesa, 
nato pa leta 1957 razporejen v. 
nabavno sluibo takratne direk
cije in ostal na tern delovnem 
mestu kar deset dolgih let. Iz na
bave je bil razporejen v Tovarno 
pohistva Cerknica najprej za vod
jo skladiSca gotovih izdelkov, po
tem pa na delovno mesto, ki ga 
se danes zaseda. 

Leta 1955 se je ozenil, si ustva
ril druZino, ima dva otroka -
Boza, ki je lesni tehnik in nada
ljuje studij za Univerzi in Vilma, 
ki bo postala vzgojiteljica. Leta 
1971 je zgradil stanovanjsko hiso. 
nOba z zeno Angelco sva zaposle
na, pa vendar je potrebno denar 
skrbno razporediti, saj se oba 
otroka studirata. Pa ze gre za 
silo!<< pravi Bozo. 

>>Sedaj so drugacni casi. Boga
tejsi smo, sandard delavcev je 
viSji, delavci sedaj drugace zivi
mo. Seveda, kjer je vecji stan
dard, je tudi vee pravic, pa drugi 
strani pa tudi vee dolZnosti. Yen
dar moram reci, da se jih veasih 
premalo zavedamo. Pri tern ne 
mislim na vecino, ampak na po
samezne delavce. 

Ko smo povojna leta intenziv
no poprijeli za delo, da bomo 
zgradili podjetje, se nismo niko
li sprasevali, ali je nedelja ali 
podaljsan delovni cas; na mate
rialno nadomestilo za delo v pro
stem casu pa se pomisliji nismo. 
Vse nedelje smo delali; organizi
rale so nas druibenopoliticne or
ganizacije. Delali pa smo vse mo
goce: skladali smo les v kope, 
kopali temelje za nove tovarni-

ske gradnje, kopali temel~e za 
nove stroje in urejali okolJe ali 
planirali . zemljiSea za ureditev 
nove tovarne. V tem easu sem bil 
tudi na mladinski akciji, kamor 
me je poslala mladinska organi
zaciJa. V vseh teh tridesetih le
tih pa je bilo najbujse leta 1959, 
ko je tovarna zgorela do tal. 

Zaradi vsega, kar s~o zavest
no prispevali s ~rostovoljnim de
lorn, z odrekanJem visjim oseb
nim dohodkom, se mi zdi prav, 
.da ta pozrtvovalnost ne bi bila 
pozablJena · in da se dniZba · za
vzema za nadomestilo za minulo 
delo; saj smo ze takrat vedeli, 
da samoodpovedovanje ni samo 
za naso generacijo, am~ak tudi 
za generacije, ki prihajaJO za na
mi. in med katerimi so seveda 
tudi nasi otroci.<< J. Klanear 

TeZiSCe -veCja produktivnost dela 
S POSVETOVANJA SINDIKALNIH DELAVCEV 
PROIZVAJALCEV PLOSC IN FURNIRJA 

vplivali na motivacijo zaposlenih. 
Ugotovljeno je, da zaradi nedo
slednega uresnicevanja progra
mov ta cilj ni dosezen. 

· .:Na Brestu je bllo 30. marca 1976 posvetovanje predstavnikov osnov
nih organizacij sindikata in. samoupravnih organov slovensldh pro
izvajalcev ivernih in vezanih plo~c ter furnirja. Posvetovanje v 
Cerknici ·je nujna in logicna posledica cetrte plenarne seje sveta 
Zveze sindikatov Jugoslavije, sklepov tretje seje zveznega odbora·sin
dikata delavcev industrije in rudarstva Jugoslavije in v zvezi s sprbt~ 
nimi nalogami, ki izvirajo iz delovnega nacrta republiskega odbora. 
Predvsem pa je posvetovanje sledilp dogovoru izvrsnega ·odbora re: 
.publisk;ega odbora sindikata delavcev lesne ·industrije in go:i:darstva 
Slovenije, ki je za organizatorja posvetovanja dolocil konferenco 

- Zaradi nedoslednega uresni
cevanja samoupravnih sporazu
mov tudi ni dosledno izpolnjen 
tisti del sporazumov, ki vsebuje 
dolocila sindikalne liste; v praksi 
enaka vprasanja razlicno re5uje
jo ali pa jih sploh ne resujeJO. 

- Zaradi cedalje pogostejsih 
izostankov z dela je potrebno v 
sodelovanju z zdravstveno slui
bo storiti vse mogoce preventiv
ne ukrepe, da bi se ti izostanki 
zmanjsali. 

sin!iikata BRESTA. . 

V uvodnem delu posvetovanja 
so bili prisotni seznanjeni z ne
katerimi vsebinsko natpomemb
nejsimi zahtevami, izrecenimi na 
cetrti plenarni seji sve~a Zveze 
sindikatov Jugoslavije, ki je opre
delila naloge sindikata pri ures
nicevanju politike gospodarske 
stabilizacije. · Svet je. s sklepi te 
seje zadolZil vse organizaciJe, 
vodstva in organe sindikata,. da ~ 
svojih delovnih okoljih nadrobnq 
analizirajo reze}:'ve za povecanje 
prqduk~iYJ:).Qlit~ ,!;1,~1~ jn . ~K9IJ.9PJiG.
nosti poslovanJa ter prek samo
upravnih in drugih organbv pric
nejo z akcijo v boju za vecjo pro
duktivnost in dohodek. 

Poudarjeno je.bilo, da mora na
drobno preucevanje produktivno
sti in rezultatov poslovanja sin
dikat organizirati v delovnih or
ganizacijah posameznih panog na 
osnovi primerjalnih analiz. 0 ana
lizah stanja, pa tudi 0 mozno
stih· za poveCa.nje produktivnosti 
je treba nenehno obvescati de
lavce, taka da bi jim bill jasni 
vzroki za manjso proizvocmjo, 
ustvarjeni nizji dohodek na de
lavca primerjalno z ostalimi de
lovnimi organizacijami v panogi. 

Poudarjeno je bilo, da v ste
vilnih delovnih organizacijah pro
duktivnost dela na delovnem me
stu v proizvodnji dosega visoko 
raven, ponekod celo iznad evrop
skega, vendar se ta produktiv
nost postopoma topi, bolj ko se 
oddaljuje od delovnega mesta. Iz 
te ugotovitve izvira sklep, da so 
rezerve za vecjo produktivnost 
velike ter da je treba teziSce 

bitke na tern podrocju, pa tudi za 
vecjo ekonomicnost dela prene
sti v temeljne in delovne organi
zacije, ne pa se kat doslej neneh
no obracati k organom druzbe
nih skupnosti z zahtevami po ad
ministrativnih ukrepih. 

Prave bitke za vecjo produk
tivnost ne more biti brez stimu
-lativne delitve, se posebej zato, 
ker se v praksi prepoca,si obliku
jejo taksni sistemi, ki stimulirajo 

- Novotarstvo in racionaliza
torstvo moeno nazaduje pred
vsem zato, ker ni ustreznih nor
mativnih aktov ter zadostne mo
raine in materialne spodbude . . 

Na osnovi razprave sta bila po
leg ostalih sprejeta naslednja za-
kljucka: · 

delo in preprecujejo nedelavnost. 
Zato tudi ni dovolJ' Faz.vita zain- · ·-· · ·· 
teresiranost za delo in za delovne n . \ 
rezultate, naj si bo posarnezne ali (-'-! · ... 
kolektivne. V situaciji, ko ele- . · .... \_ ·~ .~, 
mente bolj vrednotimo kat delo . ~~ · ~ ~\ \l 
in rezultate dela, ko le 40 od- , ~~- .,.~~~ 
stotkov· zaposlenih dela po ucin- ·. . --~~ - r;::...c. 
ku (normi) in je bilo vselej l~e · · ~ .& ~ 
dviga~i cene kat p~ produ.l!t!.y- . . · ·. ---.._ ~ . 
nost, Je se vedno pnsotna tezn.Ja . ~ """-~ ~41.)1 
k iznaj~lj.ivosti, k iskan.it;J· lukenj · · : ~ P · 
v predp1sib. . · . . 

Poleg omenjenih ugotovitev so . 
prisotni izpostaVili predvsem na
slednja vprasanja: 

- Leta dni po podpisu panoz
nih samoupravnih spora.zumov o 
dohodku in njegovi delitvi, se v 
temeljnih organizacijah na pod

- Vsaka osnovna organlzaclja 
sindikata naj lz primerjalnib po
datkov ugotovi, kako je poslo
vala in sprejme ukrepe za ve~jo 
produktlvnost. 

rocju interne delitve ne dogaja - Osnovne organizacije sindi
nieesar; obnasamo se tako, kat kata naj ocenijo svoje sisteme 
da so ta vprasanja ze resena. nagrajevanja in zahtevajo, naj se 

- Zamisliti se je potrebno ob dopolnijo, ce so pomanjkljivi. Prl 
dejstvu, da od skupnega stevila tem je potrebno upostevati ustav
zaposlenih odpade kar .Q.O od- no na~elo plaala po Zive~ in mi· 
stotkov na reZijske delavce nulem delu, samoupravru spora-

. zum panoge o dobodku in nje-
- Stabilizacijski programi sq ... govi delitvi ter obmocne druibe-

bili delani zato ,da bi pozitivno ne dogovore. D. Frlan 
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Zgodovinska pot pohiStva 
(Nadaljevanje iz prejsnje ste

vilke) 

BAROK I:N ROKOKO 
Barak po nastanku in razvoju 

delimo v glavnern na francoski, 
italijanski in nemski. V Franciji 
oznacujemo stilna obdobja 17. in 
18. stoletja · po tedaj vladajocih 
kraljih: Luis XIV. ad 1683 do 
1715- doba baroka, Luis XV. ad 
1710-1779 - doba rokokoja in 
Luis XVI. ad 1754-1793 - doba 
tako imenovanega zopfstila. 

Italija prednjaci v barocnih 
stilih, ki se sirijo v 17. stoletju 
po vsej Evropi, predvsem pa v 
NemciJO in na Nizozemsko. V 
Anglijo barok prvic prodre v ca
su Jamesa I. in Karla I ., zatem 
pa znova po vrnitvi Stuartov, to
krat z nekaterimi primesmi stila 
Luis XIV. V Evropo je mocna 
trgovina z Vzhodom prinesla tudi 
orientalske vplive, ki so pogojili 
nekaj nenavadnih barocnih stilo;;. 
Najbolj znan je indoportugalskl. 

V 17. stoletju ni vee ostre raz
mejitve med visoko umetnostjo 
- slikarstvorn in kiparstvorn ter 
dekorativnimi umetnostmi. Enot
no zacno gledati na arhitekturo, 
slikarstvo, kiparstvo, stukaturo, 
obdelovanje lesa, pozlatp, pohis
tvo, ornarnente. V sklopu tega 

pohistvo vedno bolj izgublja svoj 
osnovni namen. Postane okrasni 
predmet, ki je sam sebi namen. 
V srediscu patricijskih domov so 
v skladu z druZabnim zivljenjem 

tega casa reprezentativni prosto
ri, ki naj izzovejo obcudovanje 
obiskovalcev ob zabavah in pro
slavah. Ti prostori za zabavo so 
v glavnern saloni in galerije. 

V si ti in tudi ostali prostori so 
enotno obdelani. Pohistvo, deko
racija in sam prostor se zlivajo 
v celoto. V dekoraciji notranjosti 
prevladujejo freske in stukature. 
Za obdelavo sten uporabljajo raz
licne vrste tkanin in tapiserij. Pri 
izdelavi pohistva uporabljajo 
marmor, pozlacen bron, biserno 
matico, slonovo kost in zelvovino. 
Od lesa najpogosteje uporabljajo 
mehak les, ki se dobra obdeluje 
in ga je mogoce pozlatiti in pa 
eksoticne vrste lesa- ebenovino, 
polisander in mahagonij. Skrat
ka, pri materialih je na ceni vse, 
kar predstavlja element razkosja. 
Razgibanost v materialu in obli
kah baroka je nasprotna vsernu, 
kar je naravno, skromno in za
drlano. 

V prejsnjih obdobjih je bil sta
novanjski prostor opremljen s 
kosovnim pohistvom, v baroku 
pa se pojavi garniturno pohistvo. 
V bistvu pomenijo garniture od
klon od uporabnega k reprezen
tativnemu. V tern obdobju pa na
stane veliko razliCic osnovnih po
histvenih kosov najrazlicnejsih 
oblik. Prvic se pojavijo oblazi
njeni stoli. 

V Franciji se pojavi med vla
danjern Luisa XIV. in Luisa XV. 
kratkotrajno obdobje regentstva, 
ko vlada regent Filip Orleanski. 
To obdobje je dalo razlicico stila 
- regence. To je nekaksno nada
ljevanje stila Luis XIV., vendar 
se je barocna strogost izgubila, 
veliko pozornosti posvecajo do
macnosti, Zivahnosti in zivosti v 
oblikah in barvah, ostaneta pa 
znacilnosti baroka - razkosje in 
simetrija. 

Za obdobjern regenca se pojavi 
med vladanjem Luisa XV. roko
ko. Tudi to obdobje pomeni na
daljevanje baroka, vendar stro
gost in red baroka preide v de
kadenco, ki je usmerjena pred
vsem na zunanji blisc. Priznanje, 
ki gre ternu obdobju, je v tern, 
da je umetna obrt kakovostno 
in umetnisko razvila obdelovanje 
lesa do popolnosti. 

Tapetniski oddelek v Tovarnl pohistva Martinjak 

Pohistvo, ki se je razvilo med 
vladanjem Luisa XIV., se je po
vrnilo k umirjenosti. Izdelovalci 
uporabljajo umirjene, ravne lini
je in ravne ploskve: dodatni ele
menti, rezbarjeni, so rnojstrsko 

izdelani in ucinkujejo anticno. 
Sedemo pohistvo je zvecine po
polnoma pozlaceno, oblazinjenje 
pa je izdelano s svilenirn blagom. 

Sredi 18. stoletja se pojavi v 
Angliji stil, katerega vpliv se ka
sneje razsiri tudi drugod po Ev
ropi. Ta stil je dobil ime po clo
veku, ki mu Je dal osnovo. To je 
bil Thomas Chippendale. Njegovi 
so bill izvirni modeli pohistva, ki 
so jih kasneje vsepovsod prevze· 
mali. Chippendale se je ukvarjal 
tudi z obdelavo zidov s tapetami 
in tapiserijami, pa tudi s prede
lavami celotnih objektov in z iz
delavo dekoracije. Zato beseda 
Chippendale obsega vse, kar za
deva notranjo dekoracijo in po-

. histvo v Angliji sredi 18. stoletja. 
Slog se odlikuje po tern, da deko· 
racija ni pretirana, prakticnost 
in narnembnost pa sta vodilni iz
hodiSci pri izdelavi. 

K. Potocnik 

OBVESTILO 
Turisticno drustvo Cerknica bo 

6. junlja organiziralo obisk raz
stave HORTIKULTURA 76 v Bre· 
Zicah. Obisk razstave bo z avto
busom. Prijave cimprej posljite 
Turisticnemu ~tvu Cerknica. 

BRESTOV OBZORNIK 

Pripadni.ki civilne zascite iz temeljnih organizacij Bresta so se na 
dvomesecnem tecaju seznanili z osnovami pozarne varnosti .ter z ga
silnimi napravami pripomocki in orodjem. Na tecaju .so bile poleg 
predavanj iz teorlje tudi prakticne vaje z gasilnimi aparati in mo
torno crpalko. Tecajniki so se tako usposobili, da bi v primeru 
pozara, zlasti zacetnega, lahko uspesno posredovali. 

Srednjerotno planiranje 
Izdelava in sprejem srednjerocne¥a plana. nase delovne ~rganiza

cije gresta sedaj v fazo usklajevanJa v okVll'U obcine, regiJe in ce
lotne lesne industrije. To usklajevanje mora temeljiti na skupnih 
interesih zdrmenega dela, ker Jahko le na teh osnovah pricakujemo 
ugodne razvojne rezultate in povecanje drmbene produktivnosti dela. 

Kriticno moramo orneniti, da 
usklajevanje ne poteka na vseh 
ravneh v smislu drufbenih smer
nic. To velja predvsern za del 
sarnoupravnih interesnih skup
nosti, za sestavljeno organizacijo 
zdrufenega dela, pa tudi za ce
lotno lesno industrijo, ceprav so 
zanjo dani globalni izhodgcni po
datki. 

Ob planu za obdobje 1976 do 
1980 za delovno orgaruzacijo lah
ko ugotovimo, da se je v javni 
razpravi pokazala nujnost, opre
deliti celovito delitev dohodka 
ter ovrednotiti dogovorjene in 
predvidene prispevke zdruzenega 
dela za aktivnosti splosne in 
skupne porabe ter za skupno do
govorjene cilje. To z drugirni be
sedami pomeni, da jih moramo 
realno predvideti in po vseh po
trosnjah ovrednotiti, tako da bo 
delavec ze s planom, soeasno 
uresniceval dogovarjanje in svo· 
bodno menjavo dela. Odtod je 
srednjerocni plan obveza zdruZe-

nega dela za uresnicitev druzbe· 
no dogovorjenih ciljev in aktiv· 
nosti. Celotna poraba dohodka v 
zdrmenem delu pa se oprede
ljuje na zrnogljivostih in akurnu 
lativnosti zdruZenega dela. 

Na podrocju usklajevanja sred
njerocnega plana delovne organi· 
zacije v okviru povezanosti v se
stavljeno organizacijo pa mislim, 
da bo glede na pomanjkljivo 
opredeljene interese zdrufevanja 
v SOZD, plan SOZD vee ali manj 
sestevek planov delovnih organi
zacij. Na ravni SOZD je priprav
ljen osnutek o temeljih samo· 
upravnega plana 1976--1980, ki 
skusa opredeliti dohodkovne oct
nose, kar je osnova prihodnjega 
procesa planiranja in usklajeva
nja interesov zdrufenega dela v 
SOZD. Preprican sem, da bi z 
opredelitvijo strateskih (za de
lavce v tern easu najbolj zanimi· 
vih in potrebnih ciljev) tudi na 
ravni SOZD proces planiranja po-
tekal hitreje. B. MiSic 

Tezave s hlodovino 
PRESKRBA S HLODOVINO 
V TOV ARNI LESNIH 
IZDELKOV STARI TRG 

Letosnja zima nam je s sneini
zno. V marcu zares nisrno prica
mi padavinami zagodla zelo po
kovali, da bo zapadlo blizu dva 
metra snega in nam tako one
mogocilo dobavo hlodovine. za
galnica ni mogla obratovati vee 
kot rnesec dni, ker ni bilo zalog 
hlodovine tudi za spomladanske 
mesece. Vecjih zalog hlodovine si 
nismo oskrbeli predvsem zaradi 
rekonstrukcije zagalnice in me
hanizacije skladiSca za hlodovino. 

Tezave s snegom so v normal
nih zimah vedno bile in tudi ra
cunarno na to. Vendar nam pre
senecenje letos lahko slufi kot 
opozorilo, da se ni nikoli rnogoce 
zanasati na muhavost narave. 

V sedanjih pogojih pa tudi 
vecjih zalog ni .dobra ustvarjati, 
ker se hlodovina v kupih samo 
kvari. Najlepse je, da to takoj 
razrezerno in tako dobirno kvali· 
teten zagan les. 

Izpad proizvodnje pa je po dru
gi strani povzrocil tezave s tern, 
da ne rnorerno dobaviti zaganega 
lesa po pogodbah, ki so vezane 
na rok odprerne kupcern, pred
vsern za izvoz v Kuvajt, Libijo in 
drugam. Do sedaj srno odprem
ljali norrnalno, ker smo imeli se 
nekaj zalog zaganega lesa. Posle
dice se bodo pokazale sele sedaj, 
ko so zaloge posle. Zato racuna
rno v prihodnjih mesecih pospe
siti razrez in nadornestiti zamu
jeno, kolikor bo mogoce. 

M. Sepec 

Beograjski Studenlje pri nas 
Postala je ze navada, da naso delovno organizacijo vsako leto obi

scejo studentje lesno-industrijskega oddelka beograjske gozdarske 
fakultete. 

Beograjska fakulteta organizira po zakljucku letnika poleg obvez· 
nega prakticnega dela med studijem tudi strokovno ekskurzijo v vee 
slovenskih tovarn, da bi studentje spoznavali problematiko in dosei· 
ke lesne industrije. Letos so imeli v programu obiskati Novoles, LIP 
Bled, LIPO Ajdovscina in BREST. 

Na Brestu smo jim razkazali novo tovarno ivernih plosc v Pod
skrajniku in Tovarno pohistva Cerknica. V obeh obratih so pokazali 
zelo veliko zanimanje za posamezna organizacijska in tehnicna vpra
sanja. Po ogledu obeh obratov se je razprava nadaljevala v sejni dvo
rani skupnih dejav.nosti, kjer smo jih seznanili tudi z organizacijo 
samoupravljanja pri nas, s srednjerocnim planiranjem, z organizacijo 
podjetja in s problemi lesne industrije nasploh. 

Ob koncu naj prenesem nasi delovni skupnosq zahvalo vodstva 
ekskurzije in studentov, ker smo jim omogoCili obisk, ki je bll po 
njihovem mnenju zanje zelo koristen. 

M. JAKOVAC 



BRESTOV OBZORNIK 

Ena izmed ramolikih podob nasega malega mesta. Pol leta se je iz 
kanalizacije bloka - tik ob cer.knBki glavni cesti - razlivala veli.ka 
smrdeca luia, .ki je dajala svoj »prispevek« .k nasemu cistemu zra.ku, 
na katerega smo ta.ko ponosni. Pred dnevi je le usahnila. Ne vemo 
~e, ali sama od sebe ali pa so le zalegle stevilne vecmesecne prosnje 
in urgence hiSnega sveta Komunalno-stanovanjskemu podjetju -
vzdrzevalcu blokovskih zgradb 

V okviru podjetja RAST iz Ljubljane je blla koncno v Cerknici od· 
prta lepo urejena cvetlicarna. Zdaj naslm obcanom ne bo vee treba 
zaradi potreb po cvetju in vencih dirjatl v Postojno ali v Ljubljano 

Na Brestu dve razstavi 
RAZSTAVA DEL IVANA CANKARJA 

20. aprila je bila v stari Brestovi menzi svecano odprta razstava 
literarnih del Ivana Cankarja, ki sta jo organizirali temeljna kul
turna s.kupnost in obcinska knji.Znica. 0 Cankarjevem delu, njegovem 
dan~njem pomenu in osve5cevalni vlogi je spregovoril Janez Pra
protnik, sledil pa je krajsi prijeten kulturni spored, v katerem so 
lepo slovensko besedo posredovali moski pevski zbor Tabor iz Cerk
nice in ucenci osnovne sole Cerknica. 

Razstava prikazuje precej dragocenega fotograskega gradiva in 
stevilne prve natise Cankarjevih del bodisi v knjigah bodisi v te
danjih literarnih revijah. 

ODPRTA BO OD 21. DO 28. APRILA VSAK DAN OD 10. DO 17. URE. 
Prav je, da bi si ljuhitelji Cankarjeve umetniske besede in ostali ob
.Cani ogledali to razstavo in vsaj ta.ko dali svoj skromen prispevek 
k praznovanju ob 100-letnici rojstva veli.kega slovenskega umetnika. 

V SALONU POHISTVA RAZSTAVLJA 
ALOJZ CRNIGOJ 

23. aprila pa je hila v Salonu pohistva oh krajsem kulturnem pro
gramu odprta razstava mladega li.kovnega umetnika iz Postojne 
Alojza trnigoja. 

Naj o njegovem delu povzamemo nekaj misli iz predstavitve mla
dega razstavljalca: »To je njegova prva samostojna razstava. Na
rava in slikoviti predeli stare Postojne mu sluZita kot spodbuda za 
slikanje, katero re5uje enkrat z izrazito poudarjenimi obli.kami, 
drugic bolj z impresionisticno uglasenimi in meb.kimi prehodi pa
stelne tehnlke. !\{ale plastike so v tesnl povezavi z njegovim sli.kar
stvom,ki v razgihanlh in izrazitih oblikah poudarjajo toplino mate
·riala« (prof. SRAJ). 

Razstava bo odprta do 17. maja. B. Levee 
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LetoSnji svetovni dan zdravja 
. Vsako l~to praznujem? 7. april kot ~vetovni dan zdravja. Tega dne 
Je namrec zacela veljati ustanovna Iistina svetovne zdravstvene or
ganizacije. 

z vsakoletno izhiro teme 0 perecih zdravstvenih vpra5anjih zeli 
svetovna zdravstvena organizacija vplivati na izboljsanje zdravstve
nega stanja in razmer, v katerih zivi prebivalstvo sveta. 

Od leta 1954 se tudi nasa drfava pridruiuje tej mednarodnl zdrav
stveno vzgojni akciji. 

Tema letosnjega dneva zdravja 
je »Varujmo oci - preprecujmo 
slepoto!« Z njim zeli seznaniti 
prebivalstvo o zdravstvenih pro
blemih vida in oci. Ta dan naj 
tudi opozori varnostne tehnike v 
na5i industriji, da preverijo, ali 
se izvajajo vsi u.krepi z~ varstvo 
oCi in vida. 

Ob tej temi bi se omejil pred
vsem na probleme vida v delov
nih organizacijah; zato bi orne
nil nekatere neposredne naloge 
le-teh: 

- razgovori z organi upravlja
nja oziroma vodilnimi delavci,.ki 
naj bi organizirali predavanja za 
delavce o primerih poskodh oCi; 

- ogled posameznih delovnih 
mest, ki so posehno nevarna za 
oci in pregled zascitnih sredstev 
za oci; 

Od kemicnih sredstev naj ome
nim predvsem luiine, ker le-te 
topijo tkivo in prodirajo v globi
no, medtem ko so kisline nekoli
ko manj nevarne. 

Pri prvi pomoci s kemicnimi 
sredstvi, naJ bi mocno izpirali s 
fiziolosko raztopino, ce pa le-te 
nimamo, je dobro izpiranje z vo
do, ker s tern razredcujemo skod-
ljivost. · 

Da se zavarujemo pred seva
njem razlicnih zarkov, moramo 
pri delu nositi posebna zatem· 
njena ocala. 

S starostjo zacne vid r.esati; 
tudi slabso osvetlitev stare)si bolj 
obcutijo kot mlajsi. 

Vid se slabSa tudi ob slabi raz
svetljavi, pri zastrupitvi z alko
holom (posebno z metilnim) in 
pri povecani koncentraciji niko-

tina. Pri kajenju nastaja tudi 
ogljikov monoksid, ki prav tako 
zmanjsuje vid (kar je vatno za 
soferje). . 

Razsvetljava mora biti ne sa
roo dovolj mocna, ampak tudi 
cimbolj podobna naravni. Zato 
z varcevanjem pri razsvetljavi ne 
pridobimo nicesar, saj ob pravil
ni razsvetljavi raste produktiv
nost celo do 50 odstotkov. Slab 
vid vpliva tudi na dusevno in te
lesno pocutje delavca in povecuje 
utrujenost. 

Zato naj bi se odgovorni ljudje 
v podjetjih zamislili ob vseh teh 
dejstvih. Tudi ce je razsvetljava 
v redu, je treba paziti, da so sve
tila, pa tudi okna ociscena prahu, 
ker se zato lahko izgubi do tretji
ne svetlobe. 

Naj nazadnje omenim samo se 
informacijo o slepih. Na svetu je 
vee kot 10 milijonov slepih, v Ju
goslaviji jih je nad 23.000, v Slo
veniji pa okrog 1800. Od tega je 
vee slepih moskih - okrog 58 
odstotkov. To si razlagamo s tern, 
da je vee moskih iZJ20Stavljenih 
nevarnostim, ki ogrozajo vid. 

Dr. A. Smale - sprejem neposrednih za
kljuckov o uporabi za5citnih 
sredstev za varstvo oci in vida. 

Razvoj industrije in tehnike na 
vseh podrocjih nasega delovanja, 
pa tudi nacin Zivljenja na visoki 
stopnji danasnje civilizacije za
htevata od nasih cutil, posebno 
pa od oci, vse vecje napore. Sko
raj vse zunanje oziroma nepo
sredne vtise o svetu, pa tudi zna
nje si pridobivamo s pomocjo 
cutil za vid (manj s pomocjo 
drugih cutil ali kombinirano). s 
pomocjo oci se lahko pri delu 
uveljavimo kot urni, natancni in 
dobri delavci. 

Letosnja lesariada septembra 

Povsem naravno je, da zaradi 
oci nismo posebno zaskrbljeni, 
dokler je z njimi vse v redu. Ven
dar ni le nasa pravica, ampak tu
di doltnost, da skrbimo za nase 
zdravje, pa tudi za vid. 

Ce hocemo, da bi prise! na pra· 
vo mesto »pravi clovek«, je treba 
poznati poleg zahtev in potreb 
na delovnem mestu tudi clove
ka, ki je tja dolocen. 

Ce delavec na delovnem mestu, 
na katerem se zahteva dober vid, 
slabo vidi, pride lahko do usodne 
napa.ke. Pokvari se izdelek, dela
vec se lahko poskoduje ali pa se 
zaradi njegove napake poskoduje 
njegov sodelavec. 

Pri nekaterih delih (modelni 
mizar, strugar, sofer in podobno) 
pa ni vafno, da samo dobro vidi, 
ampak mora videti tudi globin
sko. 

Pomembno je tudi, da delavec 
pri nekaterih delih (kontrolor, so
fer oziroma voznik sploh, v barv
ni industriji in podobno) loci bar
ve. Koncno naj omenim se spo
sobnost prilagajanja na temo, kar 
je tudi vatno za nekatere pokli
ce. 

Po vsem svetu obenem z vis
jim standardom narasca tudi ste
vilo napak na oceh. Zato mora 
nositi ocala vse vee ljudi. V za
hodnih drlavah je teh »ocalar
jev« ze dobra tretjina prebival
stva. Tudi v Sloveniji se temu 
stevilu ze mocno priblizujemo. 

Prav »oCalarji« pa delajo skrbi 
v industriji. Kadar taksen deJa
vee zaradi nevarnosti pri delu 
nosi zascitna ocala, in na le-ta ne 
vidi, ker so brez dioptrije. Zato 
bi morali ti delavci nositi zascit
na ocala prek svojih, kar pa je 
dostikrat tezko. Zaradi teh in se 
drugih nevsecnosti delavci neradi 
nosijo zascitna ocala. Pri tern je 
delna resitev, da montiramo na 
nevarne stroje prozorne scitnike. 

Poskodb oci je v nasih delov
nih organizacijah vse vee. Zadnja 
leta jih je ze vee kot 14 odstotkov 
izmed vseh poskodb pri delu, 
medtem ko je odstotek le-teh v 
tehnicno razvitih drlavah okrog 
desetkrat manjsi. 

Vzroki za poskodbe oci so raz
licni: mehanicni delcki, ki odle
tijo v oci, kemicne snovi, vroce 
snovi, pa tudi razlicni zarki. Od 
slednjih povzroce ultravijolicni 
predvsem vnetje, infrardeci pa 
zamotnitev Ieee. Tudi prasni del
ci lahko - ce yadejo v oko -
le-tega mehanicno poskodujejo. 

Pred dnevi je bU v Ljuhljanl 
sestanek predstavnlkov delovnih 
organizaclj lesne industrije in 
gozdarstva, na katerem so raz
pravljali o organizaciji Ietosnje 
VII. LESARIADE. 

Ker tudi letos ni bila nobena 
delovna organizacija pripravljena 
prevzeti organizac1je te odgovor
ne in zahtevne naloge, bo tekmo
vanje tako kot minuli dve leti v 
organizaciji SD Slovan v Ljub
ljani. Ker so objekti na Kodelje
vem ze za ves junij zasedeni za 
podobne prired1tve, ni motnosti 
za izvedbo v tern, lahko recemo 
najprimernejsem casu. Zato so 
se predstavniki podjetij odlocili, 
da bo LESARIADA 10., 11. in 12. 
septembra. 

Bistvenih sprememb v organi
zaciji letos ne bo. Predstavnik 

organizatorja pa je obljubil, da 
bodo letos poskrbeli za vecje ste
vilo igrisc za mali nogomet in za 
odbojko, kjer je veliko stevilo 
ekip in so predtekmovanja izred
no naporna. Novost je tudi, da 
bo letos vkljucena nova panoga, 
namizni terns in sicer za moske 
in zenske ekipe. 

Ni odvec, ce omenimo, da se 
bo moralo v prihodnjih letih 
skladno z novimi temjami v te
lesnl kulturi marsikaj spremeniti 
v zvezi z organizacijo takih prire
ditev. se posebej to velja za konc· 
no oceno skupnega zmagovalca, 
kjer bo odlocilno vplivalo tudi 
to, koliksen odstotek vseh zapo
slenih sodeluje v sportnlh oziro
ma v rekreativnih dejavnostih 
v podjetju. 

P. Kovsca 

Zacenja se nova ribolovna sezona 
11. aprila je imela RibiSka dru

zina Cerknica posvet pred novo 
ribolovno sezono, ki se zacne v 
njihovem ribolovnem podrocju 
za postrvi 15. aprila, za scuke pa 
1. maja. Posveta so se udeleZili 
skoraj vsi clani (120). Pomenili so 
se, kako bodo gospodarili. Dogo
vorili so se tudi za nov cenik 
dnevnih ribolovnih dovolilnic za 
posamezne revirje. Za lovljenje 
rib v Cerkniscici s pritoki: 

1. za clane ribiskih orga-
nizacij 40 din 

2. za domace turiste 60 din 
3. za tuje turiste 100 din 
4. za revir, za clane RD 20 din 

Za vode Cerkniskega jezera, po
tok Rak in Bloske vode (po re
virj ih) : 

1. za clane ribiSkih orga-
nizacij 30 din 

2. za domace turiste 60 din 
3. za tuje turiste 100 din 
4. za revir, za clane RD 20 din 
Ribolovne dovolilnice bodo pro-

dajali Franc Klancar na Dole
njem jezeru, na Blokah Nasto
rovic in za Skocjan Cvelf. 

Ribolovne dovolilnice bo pro
dajal tudi cuvaj, tako da turistu 
ne bo treba imeti po nepotreb
nem dodatnih sitnosti. 

J.K.lancar 

NOVA ZMAGA NAD 

SLOVENIJALESOM 

Kegljaska sekcija je 12. aprila 
organizirala dvoboj med moski
ma in zenskima ekipama SLOVE
NIJALES - trgovina iz Ljublja
ne in BREST Cerknica. 

V obeh kategorijah so zmagali 
domaCini. 

REZULTATI: 
Moski 
BREST 2384 
SLOVENIJ ALES 2253 

1:enske 
BREST 1505 
SLOVENIJALES 1466 

Sk.upno: 
BREST 3889 
SLOVENIJALES 3719 

Najboljsa pri BRESTU sta hila 
Franc SVIGEIJ s 428 podrtimi 
keglji, Dragica POKLEK.A s 406 
pri SLOVENIJALESU pa drlav
na reprezentantka Anka JANSA s 
395 v zenski in s 424 podrtimi 
keglji v moski konkurenci (tek· 
movala je tudi za mosko ekipo). 

P. Kovsca 
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NAGRADNI RAZPIS 

Tudi letos smo vam za prijet
nejse prvomajske praznike pri
pravili laijo nagradno kriZanko. 
Poleg razvedrila vas cakajo se 
naslednje nagrade: 

1. nagrada 150 din 
2. nagrada 100 din 
3. nagrada SO din 

in 5 nagrad po 20 din 
Resitve s pripisom »Nagradna 

kriZanka« posljite uredniskemu 
odboru najkasneje do vkljucno 
21. maja 1976. 

Pri resevanju vam zelimo dosti 
zabave, pri zrebanju pa cimvec 
srece! 

Brestov obzornlk, glaslto delovne skup
nostl Bt·est Cerlmlca n. sol. o. Glavnl in 
odgovornl urednlk Bolo LEVEC. Ureja 
urednl!kl odbor: Marlja GRBEC, Vojko 
HARMEL, Joiica ILERSIC, Joie KLAN· 
CAR, B olo LEVEC, Janez MELE, Brankc 
MISIC, Franc MULEC, Viktor OGRINC, 
M1tta SEPEC In Tone ZIDAR. Foto: Jole 
SKRLJ. Tiska :teleznl!ka tlskama v Ljub· 
ljanl. Naklada 2600 izvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke 
prvega odstavka 36. l!lena zakona o ob
davl!evanju proizvodov in storitev v pro
melu, za katere se ne plal!uje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje 
sekretariata za inform iran/· e Izvr!nega 
sveta SR Slovenije §t. 421-1 72 z dne 24. 
10. 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

l!ll8/J 
ILJ/C VOZ ILO 

G tKOV 

GlAS 

/'~15t.DV 

I<~AJ A 

Za slovo-slivniski veleslalom 
Smucarski klub Cerknica in Notranjski studentski klub sta 4. 

aprila 1976 organizirala ie osmi tradicionalni SlivniSki veleslalom. 
Sneg na Slivnici sta organizatorja ujela za rep; a se je le pokazalo, 
da je na Slivnici smuka moma tudi v zgodnjih spomladinsklh dneh, 
kar pa za bliinja, moderno urejena smu~iSca ne moremo trditi. 

V lepi soncni nedelji se je na 
Slivnici zbralo nad 300 gledalcev 
in tekmovalcev. Ker je bila ce
sta pluiena, je bil dostop na tek
movalni prostor mogoc tudi z 
avtomobili. Prijavljenih je bilo 
rekordno stevilo tekmovalcev, 
kar 180 iz sedmih smucarskih 
klubov. 

Sodelovali so: SK Postojna, 
SK Borovnica, SK SneZnik Ilir
ska Bistrica, SK Loska dolina, 
SK Bloke, Notranjci iz Ljubljane 
in SK Cerknica. Nastopilo je 112 
tekrnovalcev, uvrscenih pa je bi
lo 105. 

· Zenske so tekmovale izven kon
kurence, moski pa v naslednjih 
kategorijah: veterani - letnik 
1940, starejsi clani - letniki 1941 
do 1949, mlajsi clani - letniki 
1950 do 1957, mladinci - letnik 
1958 in mlajsi. 

V konkurenci za osvojitev pre
hodnega v.okala za ekipno uvrsti
tev so blli upostevani trije naj
boljsi easi v vsaki kategoriji. Po
udarek je bil torej na mnozicno
sti. 
REZULTATI 
tenske (izven konkurence) 
1.-3. Zavrsnik Nusa, SK Postoj
na 46,20, 1.-3. Zavrsnik Dasa, SK 
Postojna 46,20, 1.-3. Brencic Mar
jana, SK Borovnica 46,20. 

Veterani 
1. Arko Dusan, SK Postojna 

40,60, 2. Krasevec Andrej, No
tranjci 42,30, 3. Ogrizek Andrej, 
SK Postojna 43.00. 

Starejsi ~Iani 
1. Mihelcic Franc, SK Loska 

dolina 38,00, 2. Abrahamzberg Me
tod, SK Postojna 39,80, 3. Rozman 
Darko, SK Sneznik, Il. Bistrica 
40,20. 

Mlajsi ~Iani 
1. Debevec Rudi, SK Cerknica 

36,40, 2.-3. Stege! Mario, SK Po
stojna 39,80, 2.-3. Zabukovec 
Ivan, SK Cerknica 39.80. 

Mladinci 
1. Paulic Slavko, SK Bloke 

40,90, 2. Jakopin Boris, SK Cerk
nica 41,20, 3. Bavec Zdravko, SK 
Loska dolina 41,90. 

Ekipni zmagovalec je bil to
krat Smuearski klub Postojna. 

ID/ 

-~---·"· 

NOlfDf1£ T, 

K.t.lJS 

CIHDSoV 

AVT;) 

Filrni v rnaju 
1 5 ob 16. in 20. uri - ameriski western SANTI 
2: 5: ob 16. in 20. uri - ameriski pustolovski film REKA BREZ 

POVRATKA 
3. 5. ob 16. in 20. uri - italijanska kriminalka sTIRI DNI V PEKLU 
6. 5. ob 20. uri - ameriski akcijski film LOV NA LJUDI 
8. 5. ob 20. uri in 9. 5. ob 16. uri- ameriski western OBRAcUN PRI 

0. K. CORALLU 
9. 5. ob 20. uri - ameriska kriminalka SPOPAD V JETNISNICI 

10. 5. ob 20. uri - angleski film GUSTAV MALLER. Biografski film. 
13. 5. ob 20. uri- nemska kriminalka LORD IZ PREDMESTJA 
15. 5. ob 20. uri in 16. 5. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film 

ZLATO SINBADOVO POTOVANJE 
16. 5. ob 20. uri - angleski vojni film ZADNJI UKAZ 
17. 5. ob 20. uri - se ni dolocen 
20. 5. ob 20. uri - ameriSka kriminalka NEMIRNA NEDELJA 
22. 5. ob 20. uri in 23. 5. ob 16. uri - ameriski film VRT ZLA 
23. 5. ob 20. uri - angleska kriminalka MISTER MAYES TIC 
24. 5. ob 20. uri - angleski psiholoski film PRISLUSKOV ANJE 
27. 5. ob 20. uri- ameriska drama LJUBEZENSKA PESEM 
29. 6. ob 17. in 20. uri - jugoslovanski mladinski film DECEK IN 

VIOLIN A 
30. 5. ob 16. in 20. uri - ameriska komedija UziVAJ :2:IVLJENJE, 

JERY 
31. 5. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film LOV ZA KIPCEM 


