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lasilo delovne sku 

Naloibe za naS razvoj 
LETO 1976 POMENI PRVO LETO NOVEGA PETLETNEGA SRED

NJEROCNEGA NACRTA RAZVOJA BRESTA. V TEM NACRTU SO 
TAKO KOT DRUG! ELEMENT! GOSPODARJENJA OPREDEUENA 
TUDI INVESTICIJSKA VLAGANJA KOT EDEN IZMED TEMEU
NIH POGOJEV ZA DOSEGANJE ZASTA VLJENIH GOSPODAR
SKIH CIUEV VSEH TEMELJNIH ORGANIZACIJ BREST A. 

Ce na kratko povzamemo zna· 
caj predvidenih investicij v oh
dobju 1976-1980, potem lahko 
ugotovimo dvoje: 

- da bodo Brestove temeljne 
organizacije pri razvoju svojih 
prihodnjih kapacitet teZile k ta
kim nalofbam, ki bodo spremi
njale strukturo Brestove proiz
vodnje; 

- da imajo predvidene inve
sticije v kapacitete pohistva iz. 
kljucno namen modernizirati in 
zamenjati ftzicno ali ekonomsko 
zastarela osnov.na sredstva. 

Tako zastavljena politika inve
sticij v Brestu, ki se v celoti 
vkljucuje v drufbeno verificirani 
program razvoja slovenske les
ne industrije, skusa z uspesno 
izpolnitvijo srednjerocnega pla
na doseci, da bo leta 1980 ostalo 
v strukturi proizvodnje le se 60 
odstotkov pohiStva (leta 1975 je 
bilo v strukturi proizvodnie za
stopano pohistvo z okrog 85 od
stotki). 

Tefnja po prestrukturiranju 
proizvodnje izhaja predvsem iz 
neugodnih trfnih sunkov, ki jib 
ze nekaj let dofivlja pohistvena 
industrija in z njo seveda tudi 
Brest kot vodilni v tej proizvod
nji. Znano je, da so proizvajalci 
pohistva glede na to, da je po
histvo dobrina trajnejse vred
nosti, prvi na ostrini nofa rece
sij oziroma kriz, ki fe nekaj casa 

kalijo svetovno in s tern tudi 
nase gospodarsko zivljenje. Ne
dvomno je taksna odlocitev tu
di posledica dosefene ravni pro
izvodnih kapacitet pohistva, ki 
so se zadnja leta hitro vecala v 
ozji in sirsi domovini. 

Proces prestrukturiranja pro· 
izvodnje smo priceli v Brestu 
s koncentracijo zagarske proiz
vodnje, osvajanjem proizvodnje 
poliuretanskih izdelkov in izdel
kov iz iprena ter z izgradnjo to
varne ivernih plosc. Tu smo na 
zacetku leta 1976 tudi obstali, 
kajti investicije so nujno pogo
jene tudi z rezervnimi sredstvi. 

Predpisom, sprejetim v letu 
1976, ki imajo za cilj stabilnejso 
gospodarsko rast, smo uspesno 
»kljubovali«. V mislih imam 
predvsem zakon o novih dolZni
sko upniskih razmerjih, ki je v 
naso likvidnost prinesel poslov
ni red in disciplino ter zakon, 
ki zahteva vrednotenje zalog po 
prilagojenih direktnih stroskih. 
Veliko manj smo uspesni na po
drocju akumulacije, kajti vee kot 
tri leta zamrznjene cene pohistva 
resda ne morejo kljubovati se 
tako velikim prizadevanjem za 
znifevanje stroskov, kaj sele, da 
bi zagotavljale solidno osnovo 
za razsirjeno reprodukcijo. 

To omenjamo zato, ker smo 
sele te dni sprejemali odloeitve 
o investicijskih vlaganjih v letu 

1976 in ker smo do teh odlocitev 
prisli lahko le oh uspesnem pre
magovanju tefav kot so na pri
mer nelikvidnost in nepokriti 
trajni viri obratnih sredstev. 

Danes so v dobrsni meri ob 
uspesnem sodelovanju poslovne 
hanke te tefave premagane in 
tako tudi srednjerocni investi
cijski plan stopa iz povojev na 
plan. 

Predracunska vrednost vseh in
vesticij, ki sodijo v »paket in
vesticij« za leto 1976 in od ka
terih bodo nekatere zakljucene 
v letu 1977, znasa 33 milijonov 
dinarjev. Na prvi pogled je vi
deti, da gre za relativno visok 
znesek, vendar ne vee, ce vzpo
stavimo ta znesek v razmerje z 
amortizacijo, ki bo znasala v le
tu 1976 43 milijonov dinarjev. 

Dve tretjini predracunske vred
nosti bo investirane v nove grad
bene objekte, tretjina pa v za
menjavo in modemizacijo opre
me. 

Prav s temi gradbenimi deli si 
ustvarjamo novo osnovo za pre
strukturiranje proizvodnje. Gre 
namrec za to, da homo na indu
strijski coni v Podskrajniku zgra
dili nove objekte za proizvodnjo 
tapetniskih izdelkov, poliuretana 
in iprena. S tern homo omogo
cili celovito proizvodnjo tapet
niske dejavnosti, hkrati pa spro
stili sedanje objekte stare iverke 
za novo proizvodnjo ognjeodpor
nih plosc na osnovi mineralov. 

Hkrati pa bo preselitev tapet
nistva iz Tovame pohistva Marti
njak omogoeila tej temeljni or
ganizaciji nujno razsiritev izvoz
no usmerjene proizvodnje masiv-

Tovarna pohistva Martinjak je v septembru praznovala svojo petdesetletnico. Clanek na 4. strani. 

Ves september je bil v znamenju lepih sportnih prireditev. Z otvo
ritvene slovesnosti medohcinskega sindikalnega prvenstva 

nega pohilitva ter specializacijo 
proizvodnje stilnih tapetniskih 
garnitur. 

Med gradbenimi objekti je tu
di objekt druzbene prehrane in 
soudelefba Bresta pri izgradnji 
poslovno prodajnega centra Slo· 
venijalesa v Ljuhljani. Ohjekt 
drufbene prehrane bo z 280 kva
dratnimi metri povrsine zadosto
val za prehrano okrog sto de
lavcev v eni izmeni in bo z njim 
reseno vprasanje toplega obroka 
vseh delavcev v industrijski coni 
Podskrajnik. 

Znano je, da gradi v Ljubljani 
Slovenijales uoslovno prodajni 
center, katerega izgradnja prve 
faze znasa po predracunu 208 mi· 
lijonov dinarjev. Struktura virov 
financiranja predvideva, da bi bil 
objekt zgrajen iz 35 % deleza 
trgovin Slovenijalesa, 35 % dele
fa clanic SOZD in 30 % deleza 
sredstev iz hancnih virov. Brest 
predvideva, da bi letos vlozU v 
to investicijo 3 milijone dinar
jev, kar bi pomenilo, da bo na 
osnovi tega deleza razpolagal v 
tern poslovnem centro z nekaj 
nad 200 kvadratnimi metri ko
ristne povrsine. 

Pri opremi, ki jo obsega inve· 
sticija, so udelezene vse temelj-

Dragi bralci! 

ne organizacije zdruzenega dela. 
Od opreme homo med drugim 

nabavili stroj za obdelovanje oh
lih robov pri izdelavi kuhinjskih 
elementov za Tovarno pohistva 
Stari trg, avtomatsko strufnico 
z hrusilko in stroj za izdelavo 
cepov za Tovarno pohistva Mar
tinjak, vilicar za Tovamo pohi· 
stva Martinjak in Tovarno lesnih 
izdelkov Stari trg, valjC.no nana
salko lakov za Tovarno pohistva 
Cerknica, enajst kamionov za ob
novo transportnega parka vseh 
temeljnih organizacij, telefonsko 
centralo Bresta, ter nekaj pisar
niske opreme, predvsem za po
trebe trgovin. 

Del opreme je vezan na ustrez
no pridobitev soglasij za uvoz, 
kar bo nedvomno casovno za
vrlo nahavo opreme. 

Investicijo imamo ustrezno ve
rificirano pri Gospodarski zhor
nici Slovenije, kar pomeni, da 
je v skladu z razvojem lesne 
industrije Slovenije. 

Trenutno je tako opredeljeni 
plan investicij oziroma investi
cijski elahorat v obravnavi pri 
poslovni banki, kjer pricakuje
mo ugodno resitev za odobritev 
kreditov. D. Mlinar 

Naneslo je, da bo dobrsen del te stevilke nasega glasila posvecen 
sportni rekreaciji oziroma sportu, saj je bila v septembru vrsta po
membnih prireditev, na katerih je s precejsnjim uspehom sodelovalo 
tudi dosti na.Sih delavcev (sedma lesariada, medobcinsko sindikalno 
prvenstvo, teden telesne kulture). 

Morda se bo zato komu zdela ta stevilka vsebinsko e110Slranska, 
sodimo pa, da je prav, obcasno posvetiti nekaterim dejavnostim vecjo 
pozornost. Ne le posameznim sportnim rezultatom, pac pa dejavnos
tim, ki se skrivajo za njimi. 

Uspehi, ki jih belezimo v zadnjem casu, nedvomno pricajo, da 
se je sportna rekreacija med nasimi delavci dokaj razsirila. Se dosti 
pa je neizkoriscenih moznosti: iskanje novih oblik mnozicne rekre
acije, organizacija najrazlicnejsih tekmovanj med temeljnimi in de
lovnimi organizacijami znotraj obcine . .. 

telimo, da bi se ob vseh porocilih s sportnih tekmovanj ovedli 
ne le uspehov, pac pa tudi slabosti, ki jih spremljajo, in da bi sin
dikalna organizacija skupaj z ustrezno samoupravno interesno skup
nbstjo na.Sla poti do skupnega cilja: mnozicno rekreacijo slehernemu 
dclavcu! 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Pomnik Clo.veCnosti 
sredi divjine 
OB ODKRIT JU SPOMENIKA 
PARTIZANSKIM BOLNICAM 

SNEZNISKIM 

KAKOR STRAZARJI NA MRTVI STRAzi STRAziJO STROGI 
REDOVI OSTRNIC CEZ VSO LOSKO DOLINO, MRKI IN MOLCECI 
MO:LJE, KAKOR DA NAS NERADI SPUSCAJO V NEDRA GOZDOV 
ZA SVOJIM HRBTOM - ZAKLETA PREDSTRA:lA BURNEGA 
SNEzNIKA. 

Vozimo mirr.o teh mrkih vo
jakov. Naroceno jim je, naj ta 
dan ne ustavljajo nikogar, ki bo 
hotel v globino gore, mimo vi
hrajocih zastav, pometenih dvo
riSc in okrasenih his. 

Podgora - tam, kjer se neha 
asfalt - tam dozivljamo najtop
Jejsi pozdrav: s preperelih ograj, 
z na grobo stesanih skednjev, z 
okenc in z jablan ob cesti veselo 
zro v nas doma narejene zasta
vice - tiste na r isalnem listu, 
narisane se s slabo razgibano 
drobno roko z rdecim in modrim 
svincnikom - nesorazmerno ve
lika rdeca zvezda na sredi! Ta 
drobni pozdrav, ki so ga pripra
vili najmlajsi vascani, greje obi
skovalcem srca, daje vedeti, da 
smo dobrodosli, da od tod dalje 
tudi moleecih straz ne bo vee, 
da nas Sneznik gostoljubno vabi 
pod svojo zeleno streho. 

Prav te zastavice nas najbolj 
preprieajo, da prihajamo v kra
je, ki so bili in se niso nehali 
biti partizanski. Stara morala 
partizanskih domov se je prelila 
v generacijo najmlajsih. 

Babno polje - vas brez izda
jalca. Z zupnikom vred so se 
vascani brez besed uprli okupa
torju, z zupnikom vred so se 
zaprli v molk; druga za drugo 
so matere in zene barvale svoja 
oblaeila v erno. Sinovi so padali, 
mozje so padali, vas je gorela. 
Groza okrog in okrog! Grobovi 
tulijo - zivi molcijo. Ljudje ti· 
scijo skrivnost partizanske lekar
ne, skrivnost snezniskih bolnis
nic, skrivnost polnocnih letal
skih poletov, skrivnost civilnega 
Iogorja, skrivnost kurirskih ste
za, kolovozov, po katerih se ena
komerno gugljejo noc za noejo 
volovske vprege z ranjenci na s 
slamo postlanih vozeh, skrivnost 
bunkerjev za ranjence in javk 
za terence ... 

Skrivnost za skrivnostjo! Sarno 
ernina lahko zaklene vase tolik
sen molk. 

Nobenih velikih besed. Sarno 
podatki obiskovalcem razgrinja
jo siroko mrezo, delujoeo za par
tizansko Planjavo. Kdo je do da
nes vedel, kaj vse so delali in 
skrivali tihi Babnopoljci za 
zdravje partizanske vojske? Mo
ska pesem je vzvalovila pisane 
zastave mladincev - pohodnikov 
in brigadirjev, trdo so se zareza
le poteze na obrazih prezivelih 
r anjencev, borcev, domacinov . .. 
>>Precuden cvet je v grapi crni, 

cvete z globoki11 korenin ... « -
zdi se, da so tu te korenine, v 
tej zemlji, pusti in samotni, med 
temi ljudmi - trpkimi in poste
nimi, ki jim je ernina postaJa 
narodna nosa. 

Stirje borci z ranjencem na 
raman oct te zadnje septembrskc 
sobote dalje nemo pripovedujeJo 
o humanih dejanji.h teh gozdov 
med revolucijo. Toda gozd. ozivi 
z ljudmi, gozd daje, kar od nje
ga zahtevajo ljuaje. ln lJUdJe, 
ki so te gozdove poznali, 1d so 
stoletja trpeli v njih, ki so goruii 
po njlh divjacino pred strel gra
scakom, 1d so v njih kleli lesne 
trgovce in. zagarje - ti ljudje so 
zaaj veliko zamevali od teh goz
dov. Hoteli so, da v svoje glO
beli, v svoje vrtaee in kotanje, 
v Odljudne in mrzle strmine, 
med skale in debla in mah vzame 
bolne in ranjene, onemogle m 
stare, dojencH:e in brezaomce; 
zahtevali so, da jih skrije, jih 
hrani iz zalog svoje divjadi, da 
jim s svojim zelenim d.J.hanjem 
ceii rane, da ji.h skriva s svojo 
bogato odejo, da vodi sovraz
nika po napacnih poteh, da ga 
pelje mimo postojank, mimo bol
niSnic, pred zaseae nasih . .. 

Te naloge je ~neznik opravljal, 
uspesno opravljal do svobode in 
slrrje nosaei z ranjencem na ra
mah, ki gredo eez Zupanov laz 
- so tihi. Moleijo, a njrhov molk 
pripoveduje, da so tu, v teh goz
dovih vse to poceli ljudje - lJud
je in za ljudi. 

Nas boj je imel eudno logiko: 
Brez enega, ki s kroglo v nogi 
ni mogel vee s tovariSi, bi bila 
bitka izgubljena, z njim in se sti
rimi zctravimi tovarm, ki so 
ga nesli v skrite globaee, da bi 
se tam v zeleni bolnici izlizal -
je bila dobljena. Dan za dnem 
tako - vsa stiri leta - tako na 
Sutjeski, tako na Cerkljanskem 
in na Rogu in tako tudi na Snez
niku. In tako nas spomenik v 
Zupanovem lazu opominja na ve
liko etiko nasega boja, na huma
nizem brez meja, na orozje, ki 
je zmagovalo bolj zanesljivo kot 
puske - na skrb za cloveka. 

S tern smo si lahko razlagali 
tudi prisotnost tovariSev Popita 
-Jokla, Rudolfa, Svaruna, pred
stavnikov komunistov, borcev in 
nase ljudske vojske: priznavajo 
ta boj, gradili so to moralo, za
vedajo se je danes. In veseli smo 
in vzpodbujeni, da je mladina 
s svojim o>:,5aniziranim sodelova-

Iz nove tovarne ivernih plose - oplemenitenje plosc 

njem in s pokroviteljstvom nad 
prireditvijo dala vedeti, da tudi 
pozna ta boj, da ga spostuje, 
da povzema in nadaljuje pleme
nito moralo tega boja. 

Mi smo odsli - pretreseni od 
zgodbe gozdov, zgovorne moleec
nosti spomenika in barak, skri
tih globoko v gozdu, zadovoljni 
tudi s prieevanji komisarja in 
upravnice snezniSkih bolniSnic, 
veseli, da jih po toliko letih se vi
dime zdrave in delovne, ponosni 
tudi na zeleno bratovseino, ki 
so kot nekoe za ranjence brez
hibno poskrbeli tokrat za stevil
ne obiskovalce, zanosno in praz
nieno razpolozeni od partizan
ske pesmi in glasbe, prelivajoce 
se z naravno godbo jesenskih 
gozdov, z vetrom, ki je vlekel z 
vrha Sneznika in se lovil v pra
pore borcevskih organizacij , v za
stave mladinskih brigad ... 

Za nami je ostal Sneznik, pri
pravljen, da s pomniki svoje pre
teklosti zaeudi samotnega po· 
potnika, ki bo zasel v to lesovje. 

Za nami je ostalo tudi Babno 
polje, vas brez izdajalca, za nami 
pa je odsel velik dolg, zavit v 
oblake makadamskega prahu -
dolg, da ta prah v najkrajsem 
casu prelijemo z asfaltom, da 

bodo Babnopoljci laze pregledali 
s svoje planote, kaj se je okrog 
njih zgradilo in razcvetelo po
tem, ko so se vrnili iz svojih 
gozdov in se zagrizli v obnovo 
pozganega in okrvavljencga do
movja; da bo razvajenega Slo-

venca z asfalta kdaj zaneslo tudi 
v ta del domovine, pa bo ob gro
bovih in spomenikih spoznal, da 
ni bil zadnji v boju, da pa v 
svoji skromnosti sele po vee !cot 
treh desetletjih odkriva svoja 
velika dela. J. Praprotnik 

NedoreCena razprava 
OB »OKROGLI MIZI{< NA SLOVENIJALESU 

V okviru javne razprave o osnutku zakona o zdruienem delu je 
bila na Slovenijalesu v organizaciji republiskega odbora sindikata 
delavcev lesne industrije in gozdarstva >>okrogla miza« s temo: vloga 
skupnih sluib v SOZD in opredelitev polozaja dclavcev v skupnih 
sluzbah. 

Ta problemska razprava naj 
bi sooi':ila resitve v osnutku za
kona o zdruienem delu z dose
danJimi izkusnjami pri oblikova
nju sestavljene organizacije, obe
nem pa naj bi bila prispevek k 
javni razpravi o temeljnih izho
diScih zdruzevanja v SOZD Slo
venijales. 

ko je ta dejavnost posledica zah
tev proizvodnega dela. 

0 druzbeno-ekonomskih in do
hodkovnih odnosih znotraj se
stavljene organizacije je bilo kaj 
malo oziroma nekaj zelo splosno 
povedanega. 

Bilo je tudi nekaj konkretnej
sih in bolj problemskih prispev
kov. Opozorjeno je bilo na ne
usklajeno in neracionalno usmer
janje izobrazevanja za kadrovske 
potrebe lesne industrije v seda
njem izobraicvalnem sistemu, pa 
da se bodo te teZave se bolj za-

ostrile v prihodnjem sistemu 
usmerjenega izobrazevanja. Naj
bolj izostreno in neposredno je 
bilo opozorjeno na veliko ne
usklajenost pri planiranju, stra
teskih razvojnih ciljih in pri de
litvi proizvodnih programov ze 
znotraj sestavljene organizacije, 
se posebej pa v celotni lesni in
dustriji. Mnoge delovne oziroma 
temeljne organizacije namrec v 
imenu trenutnih in dostikrat lo
kalisticnih interesov pozabljajo 
na celoviti dolgoroenejsiin sklad
nejSi razvoj slovenske lesne in
dustrije. 

Ce naj bi bila ta >>Okrogla mi
Za« SOOCanje zakonskih resitev 
s samoupravno prakso oziroma 
prispevek k javni razpravi o te
mel.inih izhodiScih zdruzevanja v 
SOZD, potem svojega cilja ni do
segla. Prevee vprasanj je ostalo 
n,!!doreeenih . . . B. Levee 

V uvodu je bil prikazan dose
danji potek zdruzevanja; vendar 
tega ne bi ponavljali, saj je bil 
ze veckrat opisan. Ugotovljene 
pa so bile poglavitne dosedanje 
slabosti (ni bil opredeljen pred· 
met poslovanja, niso bili ureje
ni dohodkovni odnosi, pa zdru
zevanje sredstev za skupne na
lozbe, ni bilo skupnega usmerja
nja proizvodnih in drugih zmog
lJrvosti in tako naprej). 

Razprava je zatem tekla o ci
ljih zdruzevanja, pa o notranji 
organizaciji skupruh sluzb, nje
nem statusu in polozaju njenih 
delavcev, o odnosih do delovnih 
organizacij, raziskavah trga in 
planiranju, o avtomatski obdela
vi podatkov, o kadrovsko-socialni 
funkciji in o informacijskem si
stemu. 

Ugodni rezultati gospodarjenja 

Razpravljalci so bili dokaj 
neenotno ubrani. Zvecine so si
cer v svojih prispevkih prikazo
vali, katere skupne dejavnosti in 
kako naj bi jih opravljale skup
ne sluzbe sestavljene organiza· 
cije. Zal so njihove razprave pre
malo temelji.le na dogovorjenih 
skupnih ciljih oziroma na ugo
tovljenih interesih vseh delovnih 
organizacij, ki se zdruzujejo, za 
racionalno poslovanje. 

Zatem je razprava zaplula tu
di na teoreticno-pravno raven ter 
je beseda tekla o samem pojmu 
in statusu »skupnih slu:l!b«. Iz te
ga dela razprave bi morda ven
darle veljalo izluseiti dvoje misli: 
Pri >>skupnih sluzbah« gre za 
taltsno samoupravno organizira
nost, v kateri se bo povsem uve
ljavilo nacela svobodne menjave 
dela in kjer bo polozaj delavcev 
v teh delovnih skupnostih izena
cen s polozajem vseh drugih de
lavcev . . . Druibeno potrebno in 
koristno je njihovo ·delo takrat, 
ko delavci temeljnih organizacij 
zahtevajo njihova delo oziroma, 

Nase gospodarjenje kaze v zad
njih mesecih v primed s prvim 
polletjem letosnjega leta ugod
nejse rezultate. 

Po spremembah in dopolnitvah 
letnega plana smo zasnovaU vr
sto aktivnosti za vecjo proizvod
njo in celotno gospodarsko rast. 
Tako zastavljena dejavnost je ze 
v prvih mesecih drugega polletja 
dala spodbudne rezultate. Od
pravljena je izguba iz prvega pol
letja po fakturirani realizaciji in 
zmanjsana je tudi izguba po ne
placani realizaciji. Na ugodnej
se poslovanje je vplivala tudi 
vecja konjunktura na domacem 
trgu. 

Obseg proizvodnje je v osmih 
mesecih letos za 9 odstotkov viS
ji kot v lanskih osmih mesecih, 
medtem ko je letni plan izpol
njen s 60 odstotki. Kafe, da bo 
zastavljeni letni plan proizvod
nje v celoti izpolnjen. 

Obseg prodaje je do konca av
gusta letos za 21 odstotkov nad 
lanskoletnim, kar je posledica 
rasti izvoza in vecje konjunkture 
na domacem trgu. Tako je letos
nji izvoz ze presegel celotni Ian
ski izvoz, medtem ko je v pri
meri z enakim obdobjem lani na
rastel za indeks 209. Skladno z 
izboljsanjem na podrocju pro
daje in proizvodnje se je izbolj
salo tudi gospodarjenje na po-

drocju obratnih sredstev. Zaloge 
gotovih izdelkov se zmanjsujejo, 
prav tako pa je zagotovljena po
trebna stopnja likvidnosti fi. 
nancnih sredstev. 

Rast proizvodnje je pogojevala 
tudi narascanje osebnih dohod· 
kov, ki so do kanca avgusta po 
temeljnih organizacijah dosegli: 

TP Cerknica 2852 din 
TP Martinjak 3003 din 
TLI Stari trg 3056 din 
TP Stari trg 2856 din 
TIP Cerknica 3975 din 
Skupne dejavnosti 3980 din 

Brest 3185 din 

Dosezeni rezultati gospodarje
nja v zadnjih mesecih morajo 
biti spodbuda za se vecja priza
devanja za dosego cim ugodnej
sih rezultatov gospodarjenja. 

B.MiSic 
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Priprave na plan 
pribodnje Ieto 
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Te dni tecejo pl'iprave za izdelavo Ietnih planov po temeljnih 
organizacijah. Osnovni cilji so zastavljeni v srednjerocnem planu, 
talto da jib bomo v l~tnem planu le natancneje opredeUli. Za razllko 
od dosedanjih letnih planov bodo v plane temeljne organizaclje 
vkljucene tudi aktivnosti krajevnih in interesnih skupnosti kot nji
hovi sestavni deli. 

Da bi bilo planiranje usklaje
no, je skupni delavski svet spre
jel enotno plansko metodologijo 
z natancno opredeljenimi roki 
in nosilei posameznih nalog. Ta
ko zastavljena akcija omogoca, 
da bo letni plan najmanj mesee 
dni v javni razpravi in da bo do 
konea leta 1976 sprejet. 

Poleg enotne metodologije in 
rokovnika za izdelavo plana smo 
pripravili tudi izhodisca, iz ka
terih povzemamo nekaj bistve
nih sestavin. 

Bistvo samoupravnega druzbe
nega planiranja, kakor ga je 
opredelil zakon o temeljih druz
benega plana in o druzbenem 
planu SFRJ, dejansko izhaja iz 
ustavne opredelitve polozaja de
lavea v zdruienem delu. Rezul
tati dela delavcev v temeljnih 
organizaeijah se v odnosih bla
govne proizvodnje realizirajo na 
trgu in se vrednostno izrazajo 
v dohodku TOZD. ViSina in ob
seg dohodka sta odvisna od tega, 
kako bodo delavci organizirali 
proizvodnjo in s kaksno produk
tivnostjo bodo izkoristili delo in 
sredstva. ViSina dohodka je od
visna tudi od pogojev in mozno
sti prodaje lastnih izdelkov na 
trgu ter od pogojev in moznosti 
za nabavo surovin in materialov. 

Zato je povsem razumljivo, da 
interes delovnih ljudi za dosega
nje cimvecjega dohodka in ugod
nega poslovanja vodi k skupne
mu planiranju vseh TOZD, ki so 
v krepitvi druzbene reproduk
cije med seboj povezane. Ker na 
doseganje dohodka vplivajo tudi 
znanje, zdravstveno stanje, var
stvo otrok in podobno, je nujno, 
d<>. delavci v TOZD planirajo 
skl.aden razvoj eelotne druzbene 
reprodukeije in v svoje plane 
ugradijo neposredne vezi z de
lavei in delovnimi ljudmi v druz
benopoliticnih skupnostih, kra
jevnih in interesnih skupnostih. 

Priprava plana za leto 1977 te
melji na: 

- sprejetih planskih aktih 
druzbenopoliticnih skupnosti, 

- sprejetih dogovorih razvoja 
za obdobje 1976-1980 in opre
delitvi stopenj razvoja, 

- dosedanjih in ocenjenih ka
pacitetah v delovni organizaciji, 

- planih doseganja in delitve 
eelotnega prihodka in dohodka, 

- sprejetih obveznostih zdru
zeoega dela po samoupravnih 
sporazumih, 

- zakonskih dolocilih za pod
rocje plana, 

- opredelitvi potrebnih rezul
tatov gospodarjenja za prihod
nie poglabljanje materialne in 
samoupravne podlage zdruzene
ga dela. 

\ 
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OPREDELITEV 
PROIZVODNIH CILJEV 

Da bi v letu 1977 dosegli kar 
najbolj ugodne rezultate, se me
ramo zavzemati za racionalno iz
koriscanje proizvodnih kapaci
tet. Izdelki se morajo prilagajati 
trinim zahtevam domacega in 
tujega kupea. Zato je potrebno 
omogociti racionalizacijo vseh 
proizvodnih faz in pravocasno 
preskrbo z repromaterialom. 

Na podlagi analiz proizvodnje 
oeenjujemo, da bo potrebno po
vecati proizvodnjo na zaposle
nega v posameznih temeljnih or
ganizaeijah primerjalno z letos
njim letom: 
TP Cerkniea 
TP Martinjak 
TLI Stari trg 
TP Stari trg 
TIP Cerkniea 

za 7 odstotkov 
za 4 odstotke 
za 9 odstotkov 
za 12 odstotkov 
za 30 odstotkov 

Omenjeni odstotki so ciljni in 
jih bomo v prihodnjem letu sku
sali uresniciti. Omenjeni odstot
ki se izracunani na podlagi se
danjega proizvodnega asortima
na in se bo vsako preracunava
nje ustrezno prilagajalo pogoj
nim izdelkom. 

CILJI PRODAJE 

Glede na trina gfuanja in zago
tovitev prodaje je potrebno za
gotoviti naslednje deleze izvoza 
v strukturi eelotne prodaje po
sameznih temeljnih organizacij: 
TP Cerkniea 30 odstotkov 
TP Martinjak 35 odstotkov 
TLI Stari trg 55 odstotkov 
TP Stari trg 10 odstotkov 
TIP Cerkniea 5 odstotkov 

Na domacem trgu pa se proda
' ja prilagaja trinim potrebam in 
naslednjim nacelom: 

- uveljaviti dohodkovno sood
visnost v delovni organizaciji in 
s partnerji izven delovne organi
zacije, 

- siriti svojo prodajno mrezo 
tudi z lastnimi prodajalnami, 

- uveljavljati dohodkovne oct
nose na nacelu delezev v eelot
nem prihodku, 

- siriti prodaj.ni asortiman, 
- stalno prilagajati dizajn, 
- dosledno obvladovati sistem 

odprtih narocil, minimalne var
nostne zaloge izdelkov in uskla
jenega lansiranja izdelkov, 

- uveljaviti delitev dela in 
programov v SOZD in na ravni 
partnerjev v gozdarstvu in v vsej 
lesni industriji. 

OSTALE AKTIVNOSTI 

Osebni dohodki se morajo gi
bati skladno z rezultati gospo
darjenja, tako da bo ornogoceno 
doseganje najniziega osebnega 
dohodk.a v norm<.mih pogojih de-

Skladi~ce gotovih izdelkov se v zadnjem casu obcutno prazni 

Ja v visini najmanj 2300 din na 
zaposlenega mesecno. 

Prizadevati si je treba za 
poglabljanje in razvijanje samo
upravnih odnosov na vseh rav
neh z doslednim uveljavljanjem 
zdruzenega dela v smislu ustav
nih dolocil. 

Investicijske potrebe je treba 
prilagajati moznostim in spre
jetcmu prograrnu investieij. 

Zagotavljati je treba stalno Ji. 
kvidnost poslovanja v smislu za
konskih resitev 0 medsebojnih 
doli.niSko upniskih razmerjih 
rned uporabniki druzbenega pre
mozenja. 

Dosledno je treba uveljavljati 
dogovorjena nacela samouprav
nih dogovorov. 
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V planih temeljnih organizaeij 
in delovne organizacije je treba 
neposredno uveljavljati aktivno
sti in program zdruzenega deJa v 
interesnih in krajevnih skupno· 
stih ter v druzbenopoliticnih 
skupnostih. B. Misic Nas razstavni prostor na velesejmu je btl dobro obiskan 

Brest na velesejmu v Zagrebu 
Brestova prodajalna pohistva, ki je v prostorih 12. paviljona Ve

lesejma v Zagrebu, je v zacetku septembra spremenila svojo po· 
dobo. Na tern prostoru ze drugo leto razstavljamo svoje izdelke, 
predvsem novosti, v casu med obema sejmoma pa na njem pro
dajamo na~e izdelke. 

Cas pred letosojim jesenskim 
velesejmom je nasa sluzba, ki 
skrbi za opremo razstav in sej
mov, temeljito izrabila. V dneh 
med 6. in 10. septembrorn je bila 
prodajalna temeljito prenovlje
na. Novi panoji in notranja pro
storska preureditev je dala pro
storu nov, svez videz. 

Prvic je bila razstavljena tudi 
kuhinja Brest P v izvedbi oreho
vih, zelenih in slonokoscenih pol· 
nil. Kuhinja, ki ie prihaja iz pro
izvodnje, je bila postavljena v 
klasicni izvedbi - po elementih 
in pod sku,pno delovno ulosco. 

Na prostoru Slovenijalesa smo 
imeli v okviru delovne organiza
eije Slovenijales Idrija razstav-

Jjeni dve jedilni garnitun, m si
cer 8100 in M-75. Obe garnituri 
sta dopolnitev njihovega izvoz
nega prograrna. 

Tako kot drugi razstavljalci le
tos tudi BREST ni blestel. Ce
dalje bolj je opaziti, da smo vsi 
prenatrpani s sejmi, da sluzbe 
oblikovanja in vzorcne delavniee 
ne uspejo sproti pripraviti novih 
izdelkov. Poleg tega pa opaiamo 
vse vecjo zavzetost za cimboljso 
predstavitev delovnih organizacij 
na specializiranem pohistvenern 
sejmu v Beogradu, ki bo letos 
sredi novembra. V. Harmel Letos smo razstavljali na dveh 

razstavnih prostorih: kot ze ome
njeno, v prostorih lastne proda
jalne in v prostorih paviljona 
Slovenij alesa. 

Na svojem prostoru smo poleg 
ze znanih programov Dragi
ee, Katarine, Vege-74/S in Mojee 
prikazali tudi nekaj novosti. 

Kdaj delegatska priloga? 
V ploskovnem pohistvu smo 

prikazali vzorec tapecirane po
stelje z vzoreern novih nocnih 
omarie, psihe in shrambe za po
steljnino. Pri kupcih in obisko
valcih je vzbudil preeej pozorno
sti regal Cerknica, ki se odlikuje 
po svoji privlacnosti, predvsem 
zaradi fronte in masivnih okvi
rov, polnil in nalimkov. V sestav 
sobe sodi se stilna garnitura Ve
rona z varianto troseda in fran
eoskim leziscem. Prav tako spa
da v sestav Cerknica tudi jedilna 
miza M-74 s stoli. 

1:e pred nekako dvema letoma se je na pobudo posebne komisije 
pri obcinskem komiteju Zveze komunistov izoblikovala ideja, da bi 
ob ustanavljanju in delovanju ~tevilnih samoupravnih skupnosti v 
obCini ter ob oblikovanju delegatskega sistema zaceli za delegate 
in vse obcane v obeh rednih glasilih delovnih organizacij v nasi ob
cini - v Brestovem obzomiku in v Glasilu Kovinoplastike izdajati 
posebno delegatsko prilogo. 

V sedeznern pohistvu smo po
Jeg Verene prikazali se Mojeo v 
novih tapetniSkih blagih in novo 
sedezno garniture Maja. Maja 
ima trosed z izpopolnjenim me
hanizmom, ki omogoea prepro
sto in hitro spremembo troseda 
v udobno posteljo. Pri tej garni
turi sta tudi nova fotelja; ver
jetno bo za prodajo zanimiv 
predvsem tisti z visokim hrbt
nim naslonom. 

Taksna priloga bi bila za ob
mocje nase obcine se posebej po
trebna, saj nimamo posebnega 
obcinskega glasila, niti nas infor
mativno ne pokriva nobeno po
krajinsko glasilo. zeljo po taksni 
prilogi pa so veckrat izrazali tudi 
nasi delavci in obcani, zlasti pa 
delegati. 

Tedaj je bila izdelana tu
di temeljna idejna zasnova; 
prilogo bi izdajale sarnoupravne 
interesne skupnosti, krajevne 
skupnosti, druzbenopoliticne or
ganizacije in skupsCina obcine, 
ki bi jo tudi sofinancirale in ka
tere predstavniki bi sestavljaJi. 
njen uredniski odbor. Strokovne 
sluibe omenjenih skupnosti pa bi 
pripravljale gradivo - v obliki 

Hitra pomoc najucinkovitejsa 
Ob novem hudem potresu, ki je pred stirinajstimi dnevi znova 

mocno prizadel prebivalce Posocja, so Brestovci spet pokazali velik 
obcutek solidarnosti. 

Takoj po potresu (se pred priporocilom republiSkega odbora sin
dikata) so se odlocili, da bodo delali na presto soboto 18. septembra 
in zasluzek tega dne (27 milijonov starih dinarjev) takoj poslali pri
zadetim. Delavei iz Tovarne ivernih plosc pa so prizadetim krajem 
poslali 30 kubicnih metrov ivernih plosc v vrednosti 5 milijonov 
starih dinarjev. 

In se eno pomoc velja omeniti. Sindikalna organizacija TOZD TP 
Martinjak je pripravljala izlet na zagrebski velesejem. Vsa sredstva, 
narnenjena za izlet, pa so delavci takoj poslali prizadetim. Sredstev 
s icer ni bilo veliko, velika pa je bila zavest solidarr.os ti. 

Brestova delovna skupnost je torej se enkrat dokazala resnicno 
zavest prijateljstva in solidarnosti ter pripravljenosti , pomagati v 
nesreci. B. Levee 

preprostih in kratkih povzetkov 
najrazlicnejsih pomembnejsih do
kumentov, ki bi jih morali po· 
znati vsi obcani, zlasti pa dele
gati ter tudi v obliki kriticnih 
komentarjev samoupravnih in 
delegatskih razmerij. 

Tehnicne usluge pa bi nudili 
obe ze omejeni glasili. Naj ome
nimo, da so vsi ustrezni organi 
upravljanja na Brestu to idejo 
ze sprejeli in podprli. 

Zadeva pa se ze lep cas nika
mor ne premakne. Obe glasili s i
cer poskusata v okviru svoj ih 
temeljnih vsebinskih zasnov 
spremljati samoupravno dogaja
nje tudi v s irsem druzbenem 
prostoru, vendar je vsega tega 
prevec in se sodelavce zunaj de
lovnih organizacij je tezko dobi
ti. Ne smemo pa pri tern tudi 
pozabiti, da sta obe glasili pred
vsem glasili delovnih organizacij. 

Sicer pa radi dosti sestankuje
mo, govorimo in pisemo o tern, 
kako so delavci preslabo obve
sceni, kako so gradiva za delega
cije neustrezna, kako delegatski 
sistem slabo deluje in tako na
prej in tako naprej. 

Najbrz je skrajni cas, da no
silci tega sistema (nasteti so zgo
raj) storijo nekaj vee tudi za 
taksno obvescanje obcanov, o ka
krsnem je bilo tudi ze dosti pO· 
vedanega in napisanega. Ali pa 
morda manj ka ljudi, ki bi nase 
prevzcli to dodatno in odgovorno 
bremc? 

B. Levee 
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PETDESET LET TOVARNE POH~STVA v 
MARTINJAKU 

Mineva ze petdeset let, kar so se na podrocju seda.nje tovame 
v Martinjaku zavrteli prvi stroji. To v zivljenju vsekakor ni dolgo 
obdobje, za neko tovarno pa je ze kar lep jubilej. 

Poskusali borno rnalce prele- se je delo rnoderniziralo, proiz
teti to obdobje ter razvoj tovar- vajali so zahtevnejse izdelke,- pro 
ne, odnosov in dogajanj v njej. izvodnja je bila kolicinsko rnno-

Nekdanji veleposestnik Prern- go vecja. 
rov je najprej postavil zago, ker Obdobje 1955- 1965 se na ve
je ze takrat ugotovil, da je po- Iikosti tovarne ne pozna, pac pa 
trebno surovino prodajati cim- se je v tern obdobju bistveno 
bolj oplemeniteno. Delo na zagi sprernenila tehnologija, pred
je bilo tezasko, saj je bila zaga vsern pa proizvodni asortiman. 
zelo prirnitivna. Vendar je teda- Sporninjamo se tezav pri zacetku 
nji lastnik zacel les postoporna proizvodnje tako imenovanih 
se bolj oplernenjevati s postop- »bartlet« stolov in kasneje tudi 
nirn in preprostirn uvajanjem prvega stola »Sardan«, ki je irne 
proizvodnje galanterije in kas- nase tovarne ponesel od Anglije 
neje tudi struzenih stolov. Marsi- pa skoraj v vsako vecjo jugoslo
kateri ohesalnik so pridne kmec- vansko vas, saj je bilo teh stolov 
ke roke spolitirale doma, ker so izdelanih krepko nad milijon. De
za finisiranje• uporahljali se lak. lavci so spoznali: cirn zahtevnej-

Odnosi so bili seveda kapitali- si je izdelek, vee bodo za njega 
sticno lastniski, zasluzek ni bil iztr:lili. Tako je v teh letih ga-

. velik, vendar je bil. Ker pa je lanterija izginila iz proizvodne
bilo delavcev prevec, ni bilo vpra- ga prograrna, nadomestili pa so 
sanje, nekomu dati knjizico in jo zahtevni stoli, fotelji, postelj
najeti novega. ne koncnice in koncno tudi za-

Razvoj tovarne je prekinila h tevno stilno pohistvo. 
druga svetovna vojna. Marsika- Vsi ti izdelki pa so narekovali 
teri delavec je postal obvesceva- rnodernizacijo povdinske obde
lec, borec v narodnoosvobodil- lave, ki se je v tern casu prese
nern hoju. lila tudi v nove prostore. Za raz-

Pozar 1954.leta je delavce v Martinjaku mocno prizadel 

Tovarna je takoj po vojni za
ceb znova obratovati in bila 
1947.leta nacionalizirana, prav 
tako kot vsa jugoslovanska indu
strija. S tern se zacenja nov~ po
glavje v razv~ju tovan;e, da ~a
mo sedaj taksno, kakrsna pac JC. 

Vse do leta 1950 se bistveno ni 
nic kaj sprernenilo. Se vedno je 
bila tu proizvodnja zaganega le
sa in drobne galanterije. Marsi
kdo se se sporninja proizvodnje 
drobnih rocajev za copice, obe
salnikov, cebrickov, skafov in po
dobnih izdelkov. Istega leta, ko 
je bil sprejet zakon o prenosu 
upravljanja s proizvodnimi sred
stvi neposredno v roke delav
cem, pa se prakticno ze zacenja 
novi razvoj nase tovarne. PriSlo 
je do odlocitve, da je potrebno 
proizvodnjo povecati in posodo
biti. 

Zacelo se je zidati in tako je hi
la prva vecja rekonstrukcija kon
cana 1. maja 1954.leta. Vendar se 
kolektiv svojih uspehov ni vese
lil dolgo. Sredi istega leta je po
zar vsa njihova prizadevanja upe
pelil. Mislim, da dolgo ne bomo 
pozabili zalostnega pogleda na 
pogoriSce, na unicene stroje, 
skratka, na katastrofo, ki so jo 
najbolj ohcutili tisti, ki so jo 
doziveli. 

liko od rocnega pleskanja vrtnih 
garnitur je pomenila nova la
kirnica velik napredek. Nova teh
nologija in novi materiali so do
voljevali osvajanje novih in no
vih zahtevnih izdelkov. 

Kljub vsem sprernembam pa 
je tradicija ostala - proizvod
nja izdelkov iz rnasivnega lesa. 

Po letu 1965 so se zacela tudi 
razmiS!janja o zacetku proizvod
nje preprostih blazinjenih izdel
kov. Prvi tapecirani izdelki ter 
vse zahtevnejsi stoli in fotelji so 
zahtevali rekonstrukcijo tovar
ne. To je bilo opravljeno 1970. 
le ta in tedaj je tovarna tudi do
hila sedanji videz. Novi strojni 
oddelek, novo tapetnistvo in mo
demizacija lakirnice so rezultat 
takratne r ekonstrukcije. Ta re-

konstrukcija je tudi omogocila, 
da danes obiskovalec skoraj ka
terekoli trgovine s pohiStvom v 
Jugoslaviji najde izdelek z napi
som »BREST, Tovarna pohistva 
Martinjak«. 

Z razvojem tovarne pa se je 
ohlikovala tudi delovna skup .. 
nost, zlasti pa kadri. Sedanji ko
lektiv se je prakticno izsolal ta
ko, da je sposoben ne sarno pro
izvajati, pac pa tudi dejansko 
upravljati s premo:lenjem, ki ga 
je tako rekoc sam ustvaril. Sta
nje se je v zadnjih tridesetih le
tih sprernenilo tudi na podrocju 
standarda, pa prehrane, stano
vanj, prevozov na delo in podob
no, tako dana prehojeno pot lah
ko s ponosorn gledarno. 

Obseg proizvodnje je narascal 
z razvojem tovarne in seveda tu
di s proizvodnjo zahtevnejsih iz
delkov. Ko srno izdelovali hlacne 
spone, je bilo se kako tezko do· 
seci rnesecni plan s priblizno 
vrednostjo 20 rnilijonov dinarjev. 
Ce pa je sedaj mesecni obseg 
manjsi od 600 s tarih milijonov, 
se nam zdi, kot da srno ogolju
fali sebe in druzbo. Ce bomo le
tosnji plan dosegli, bo vrednost 
8 milijard starih milijonov lepa 
nagrada za jubilejno leto. 

Poudariti je treba tudi usmer
jenost nase proizvodnje na tuja 

Posnetek iz proizvodnje v Tovarni pohistva Martinjak 

tr:liSca - od obesalnikov do se
deznih garnitur. 

Nasi izdelki so vseskozi pri
sotni pri kupcih Zdruzenih dr:lav 
Amerike, vseh dezel zahodne Ev
rope, Skandinavije, Sovjetske 
zveze, drzav severne Afrike, Bliz
njega vzhoda in daljnje Avstra
lije. Da nase kvalitetno pohistvo 
cenijo in je konkurencno na za
htevnih tujih tr:liScih, kazejo ce
dalje vecja povprasevanja po na
sih izdelkih. Zelimo, da bi ta sla
ves tovarne najmanj ohranili ozi-

roma se povecali, kajti to bo 
porostvo za prihodnje uspesno 
poslovanje tovarne. 

Ob tako visokem juhileju je 
potrebno izreci priznanje vsem, 
ki so kakorkoli prispevali k nje
nemu razvoju; zlasti pa se vsern 
dosedanjirn in sedanjirn clanom 
kolektiva. Ob tej priloznosti jim 
iskreno cestitarno in zelimo se 
mnogo novih delovnih zmag in 
cedalje vee osebnega zadovolj-
stva. J .Mele 

Zanlmive primerjave 
SLOVENSKA LESNA INDUSTRIJA V I. POLLETJU 1976 

Za prvo letosnje polletje ima
mo posredovanih nekoliko manj 
primerjalnih analiz lesne industri
je SR Slovenije, vendar bomo z 
nekaj kazalci prikazali prihlizno 
podobo nasega letosnjega poslo
vanja. Za osnovo pri primerjavi 
homo uporabili podatke poslov
nega zdruzen ja Les iz Ljubljane. 
Primerjali pa bomo Brestovo po
slovanje s poslovanji naslednjih 
delovnih organizacij: Alples .Ze
lezniki, Javor Pivka, KLI Loga
tec, Maries Maribor, Meblo Nova 
Gorica, Novoles Novo mesto in 
Stol Karnnik. 

PROIZVODNJA 

0 proizvodnji nimamo prirner
jav. Vendar lahko recemo, da je 
bila priblizno na enaki ravni kot 
v istem obdobju !ani ali celo ne
koliko niija zaradi splosne krize 
v lesni industriji, ki je hila ocit
na v letosnjem prvem polletju. 

DOHODEK 

V lesni industriji SR Slovenije 
se je v letosnjem prvem polletju 
celotni prihodek povecal v pri
merjavi z enakim obdobjem lani 
za indeks 101. Brest ga je pave
cal za indeks 118 in je med pri
merjanimi delovnimi organizaci
cijami na tretjem mestu za Alp
lesorn in Novolesom, ki irnata 
vsak indeks 121. 

PODJETNISKA AK.UMULACIJA 

V lesni industriji se je podjet
niSka akurnulacija (ostanek do
hodka povecan za amortizacijo) 
v prvern polletju zmanjsala, in 
sicer je indeks 71; na Brestu pa 
je narasla za indeks 103. Med pri
merjanimi delovnimi organizaci
jami je Brest na prvern mestu, 
vsa druga podjetja so pod in
deksom 100. 

ZALOGE 

Primerjava vseh zalog (surovi
ne, material in drohni inventar, 
nedovdena proizvodnja, gotovi 
izdelki in trgovsko blago) nam 
pokaze, da so se v lesni indu
striji povecale za indeks 109. 
Na Brestu so se zaloge povecale 
za indeks 106. V teh podatkih je 
Brest nekje na sredini glede na 
prirnerjane delovne organizaci
je, saj je na cetrtem mestu. 

OSEBNI DOHODKI 

Povprecni neto osebni dohodek 
na zaposlenega v lesni industriji 
je znasal letos v I. polletju 3342 
dinarjev in se je v primerjavi z 
Ianskim I. polletjem povecal za 
18 %. Po isti metodologiji izra
cunani osebni dohodki so na Ere
stu znasali v I. polletju 1976 3292 
dinarjev in so se prirnerjalno z 
lanskirn polletjem povecali za 
9 %. V okviru primerj anih dc
lovnih organizacij je Brest z No
volesorn na zadnjem mestu gle
de na povecanje osebnih dohod
kov. Ternu so vzrok predvsem 
nizka proizvodnja in neugodni 
poslovni rezultatL 

To je le nekaj zanimivih pri
merjav o gospodarejnju v prvem 
letosnjem polletju. Seveda so se 
razmere v drugi polovici leta bi
stveno spremenile; a o tern kdaj 
prihodnjic. T. Perovnik 

Novo v proizvodnji 
TP Martinjak 

Proizvodni program nase te
meljne organizacije sestavljata 
masivno pohiStvo in tapetnistvo. 
V masivi izdelujemo stole, mize, 
ogrodja za tapetniSke garniture, 

poleg tega pa se jelova podnozja 
za mize, narnenjena izvozu. V ta
petnistvu izdelujemo predvsem 
dve garnituri - Mojco in Sa
bino. 

In novosti? V oddelku - ma
sivno pohiStvo bomo izdelovali 
poleg stalnega programa stolov 
M-75, L-03, miznih podnozij 3100, 
piedestalov in rniz se gugalnike 
Saratoga za Zdruzene drlave 
Arnerike. Ker cene iglavcev izred
no hitro narascajo, borno zmanj
sali jelov program, zato pa se 
povecali izdelavo okvirov za vra
ta kuhinje BREST. 

Osnovni izdelki tapetniStva v 
prihodnjem letu naj bi bili Sabi
na, Mojca, Verona in Maja. Sa
bino in Mojco ze poznarno. Ve
rona in Maja pa sta izvedenki 
ze znanih garnitur, ki srno jim 
na zeljo kupcev ugradili zloiljiva 
kovinska lezisca in jih nekoliko 
dopolnili. Posebno Maja je vzbu
dila veliko zanirnanja doma in 
na sejmu v Zagrebu in nai bi po
casi zamenjala Mojco. 

v nekaj dneh pa je akcija ze 
stekla. Vsi clani kolektiva so v 
nekaj dneh postali zidarji, tesar
ji, gradbinci, pa so z le nam zna
no voljo in trmo zaceli obnav
ljati tovarno. V nekaj rnesecih je 
zrasla nova tovarna, svetlejsa, 
sodobnejsa, tehnolosko bolje 
opremljena. Kolektiv se je takrat 
tudi odlocil, da zage ne ho ob
navljal, pac pa, da se ho pre
usmeril na finalne izdelke iz ma
sivnega lesa. Asortiman izdelkov 
se ni mnogo sprernenil; pac pa Nova sedezna garnitura iz proizvodnje Tovarne pohistva Martinjak 

Izven stalnega programa bosta 
kot ekskluziva salonska stilna 
garnitura LOUISE in stilna se
dezna garnitura VERONA. 

J. Kocj ancic 



BJl.ESTOV OBZORNIK 

Cilj javne razprave doseZen 
OCENA JAVNE RAZPRAVE 0 OSNUTKU ZAKONA 
0 ZDRUZENEM DELU 

Po stirih mesecih, kolikor je trajala javna razprava o osnutku 
takona o zdrufenem delu, smo njen prvi del zakljucili s konferenco 
Zveze sindikatov. Konferenca je bila 18. septembra. Na njej so 
sodelovali delegati vseh druzbenopolicnih organizacij. Nosilec raz
l.!rave so bili v temeljnih organizacijah sindikati, v krajevnih in 
samoupravnih interesnih skupnostih pa SZDL skupaj z Zvezo ko
munistov. 

Zaradi tako usklajenega dela 
vseh politicnih sil v pripravi in 
v sam1 razpravi smo dosegli tudi 
:z.elo dober uspeh. Trdimo lahko, 
da je zelo malo delovnih lJUU!, 
k1 ne bi prisostvovali javnim raz
pravam, ali kako drugace tvorno 
sodelovali v razpravi. Tega pa ne 
Di mogli trditi za razprave v 
krajevnih in interesnih skupno
stih ter drustvih. V prvi vrsti je 
bilo vse premalo pobud iz samih 
teh skupnosti, pa naj si bo stro
kovnih ali pa vodstev teh orga
nov. 

Cilj javne razprave je bil kljub 
temu dosezen. Vecina delovnih 
ljudi v delovnih organizacijah in 
ostalih delovnih sredinah je bi
la seznanjenih z resitvami m po
menom osnutka zakona o zdru
zenem delu in ga je tudi podprla. 
Po drugi stram pa je bila oprav
ljena analiza samoupravnih raz
mer in primerjava z zakonskimi 
resitvami. Iz ocene poteka javne 
razprave in razprave na sami 
konferenci pa je oCitno, da se 
mora akcija prilagojevanja sa
moupravnin razmer nadaljevati 
se z vecjo aktivnostjo v vseh 
okoljih, posebno pa tam, kjer so 
se do sedaj pokazale ze omenje
ne pomanjkljivosti. 

Na konl'erenci sindikatov je 
bila analizirana celotna akcija in 
sprejeta je bila tudi prihodnja 
usmeritev vseh socialisticnih sil 
v obcini. 0 tern pricajo tudi 
sprejeti zakljucki, ki nas zavezu
jejo, da jih tudi dosledno izpol
njujemo. 

Zakljucki so naslednji: 
1. Vse osnovne organizacije 

sindikata in Zveze komunistov v 
temeljnih organizacijah zdruze
nega dela so dolzne, da na pod
lagi opravljene aktivnosti v do
sedanji javni razpravi pripravijo 
konkretne programe aktivnosti 
za poglabljanje samoupravnih 
odnosov. Programi morajo biti 
konkretni, z dolocenimi roki in 
obvezujoCi z ustreznimi nosilci 
nalog. 

da so skupne naloge na teh pod
rocjih socasno vnesene v planske 
cilje vseh nosilcev planiranja. 

7. V dislociranih enotah je tre
ba spremljati proces razvoja sa
moupravnih odnosov in z obliko
vanjem temeljnih organizacij 
omogociti dejansko odlocanje 
delavcev o rezultatih svojega de
Ja (Iskra Cajnarje, GG - obrat 
~a kooperacijo, SAP Ljubljana, 
Zdravstveni dom). 

8. Osnovne organizacije s indi
kata in Zveze komunistov v 
TOZD so dolzne preveriti izpol
njevanje ze sprejetih sklepov in 
izhodisc integracijskih povezav 
(Brest, Kovinoplastika, Jelka, Ko
vind, GG) in na podlagi zakon
skih resitev ter sprejetih progra
mov prihodnje aktivnosti zago
toviti, da se dosledno uresnicu
jejo doh odk ovna razmerja. 

9. V temeljnih organizacijah je 
treba na podlagi javne razprave 
pripraviti poglobljene dodatne in 
konkretne ter kriticne ocene sa
moupravnih razmerij kot podia
go za poglabljanje in obvladova
nje celovitosti samoupravljanja. 

10. V TOZD Jama je treba pri
praviti oceno samoupravnih in 
poslovnih odnosov neposredno 
za TOZD in pred delavci prika
zati slabosti ter predloge za od
pravo pomanjkljivosti. 

11 . Svet za drllZbenoekonom
ske odnose pri obcinski konfe
renci SZDL je dolzan nadaljevati 
akcijo priprav za ustanovitev p o
trosniskih svetov v krajevnih 
skupnostih in na ravni obcine. 
Nosilec naloge za izdelavo tez 
sporazuma je TOZD Nanos. Te
ze je treba posredovati v razpra
vo krajevnim skupnostim in 
TOZD do 15. oktobra 1976. Do 
konca leta 1976 je treba pripra
viti ustrezni samoupravni spora
zum. 

12. Osnovne organizaci je sindi
kata in Zveze komunfstov so 
dolzne poskrbeti, da samouprav
ni organi sprejmejo rokovnik za 
uskladitev samoupravnih aktov 
z zakonskimi r esitvami. Vsake 
tri mesece je potrebno preverja
ti njihova uresnicevanje in o tern 
obve5cati delavce. 

13. Osnovne organizacije sindi
kata in Zveze komunistov v 

TOZD, izvrsni odbori v SIS in 
krajevne konference SZDL so 
dolZne pripraviti oceno l<adrov
ske zasedenosti in sprejeti pro
gram nacrtne in usklajene ka
drovske politike ter program ne
posrednega druibenopoliticnega 
izobrazevanja. 

14. Organe delavskega nadzora 
je treba konstituirati na vseh 
ravneh, kjer se pojavlja moznost 
odtujevanja dohodka (delovnc 
skupnosti, SIS, KS, SOZD), do
polniti programe dela in samo
upravne akte z natancno oprcdc
litvijo pravic, vloge in dolznosti 
organov delavskega nadzora. V 
ta namen je treba povezati ak
tivnost organov delavske kon
trole z vsemi druzbenopoliticni
mi organizacijami, sodiSCi zdru
zenega dela, drllZbenim nadzo
rom in organi druzbene samoza
sCitc tako, da bo delo delavske
ga nadzora kontinuiran in tra
j en proces za preprecevanje od
mikov od samoupravno spreje
t ih ciljev. 

15. Osnovne organizacije sindi
kata so dolzne poskrbeti, da se 
v samoupravnih aktih natancno 
opredelijo obveznosti do uresrii
cevanja sprejetih samoupravnih 
sporazumov, druzbenih dogovo· 
rov in sklepov. Delavci morajo 
biti najmanj dvakrat na leto se
znanjeni z izvajanjem in uresni
cevanjem samoupravnih spora
zumov. 

16. Nadaljevanje akcije za urc
snicevanje zakonskih resite·J i11 
poglabljanje samoupravnih od
nosov moramo povezati z vsemi 
druzbenimi aktivnostmi (planira
nje, gospodarjenje, delitev do· 
hodka) tako, da se doseze celovi
tost druzbenega razvoja. 

17. Na podlagi dosezenih rezul
tatov gospodarjenja so osnovne 
organizacije sindikata in Zveze 
komunistov v TOZD dolzne za
gotoviti, da organi upravljanja, 
poslovodni organi in skupne sluz
bc pripravijo ocene gospodarje
n ja do konca leta 1976 s konkret
n.imi predlogi in resitvami za 
doseganje planiranih ciljev in 
boljsih poslovnih rezultatov. S 
tako informacijo je potrebno na 
najbolj sprejemljiv nacin sezna
niti vse delavce. 

18. Osnovne organizacije sin
dikata in Zveze komunistov, sa
moupravni in poslovodni organi 
v TOZD ter komisija za ekonom
ski razvoj pri druzbenopoliticnih 
organizacijah naj analizirajo sta
nje in tokove v gospodarstvu za 
obdobie srednjerocnega razvoia 
in pripravijo skupna izhodisca 
poglobljcnih razvojnih moznosti. 

2. Pospesiti je treba primerja
nje prakse z zakonskimi resitva
mi v SIS· tako, da se pokaze res
nicni interes delavcev. Zlasti je 
treba aktivirati delegatski sistem 
v skupscinah SIS tako, da bodo 
delavci n eposredno in vnaprej 
odlocali o skupnih interesih in 
uresnicevanju skupno zastavljc
nih ciljev. 

Programske konference mladine 
3. V SIS je treba premagati se 

dokaj mocno odlocilno vlogo iz
vrsnih odborov z vkljucevanjem 
vseh delovnih !judi, izpopolniti 
je treba delegatski sistem in 
opredeliti neposredne odgovor
nosti delegatov v procesu samo
upravnega zdruzevanja sredstev, 
odlocanju o porabi teh sredstev 
in kontroli porabe na vseh rav
neh druzbene reprodukcije. 

4. Osnovne organizacije sindi
kata in Zveze komunistov v 
TOZD in krajevne konference 
SZDL so dolzne pripraviti pro
grame aktivnosti za neposredno 
povezovanje zdruzenega dela in 
krajevnih skupnosti, na podlagi 
skupnih razvojnih nacrtov kri
t icno oceniti dosedanje pomanjk
ljivosti s stalisca uresnicevanja 
predlaganih resitev v osnutku 
zakona. 

5. Usklajevalno vlogo v pro
cesu druzbene reprodukcije, zla
sti pa v povezavah zdruzenega 
dela s krajevnimi in interesnimi 
skupnostmi morajo prevzeti po
leg delegatov in delegacij tudi 
zbori delavcev in samoupravni 
organi v TOZD. V ta namen je 
potrebno prouciti moznost in po
trebo sirsega vkljucevanja kme
tov tudi prek posebej oblikova
nih delegacij. 

6. SIS, ki so v obdobju konsti
tuiranja, morajo opraviti konsti
tuiranje do konca leta 1976 tako, 

V septembru so imele osnovne organizacije Zveze socialisticne 
mladine Brestovih temeljnih organizacij in Skupnih dejavnosti po
membno nalogo. Sprejeti je bilo treba programe deJa za prihodnje 
mandatno obdobje, hkrati pa izvoliti ljudi, ki jim bodo zaupane 
prihodnje pomembne naloge pri vodenju in usmerjanju mladinske 
organizacije. 

To pa je bila tudi priloznost, 
da smo mladi kriticno ocenili 
delo in vse pomanjkljivosti, s ka
terimi smo se srecevali pri delu. 

V preteklem mandatnem ob
dobju je bilo storjenega kar pre
cej, saj smo se vkljucevali v naj
razlicnejse ob like dela. Sodelo
vali smo pri razlicnih oblik.:ah 
idejnopoliticnega usposabljanja 
mladil1, pri sprejemu Titove sta
fete, pri pohodu po poteh domi
cilnih enot Notranjske, pri orga
niziranju kulturnih prireditev, na 
tekmovanju za Hribarjev pokal, 
zaceli smo izdajati interne mla
dinsko glasilo, sodelovali pri ak
cijah za solidarnostne pnspev.l<e 
in tako naprej. 

Vendar kljub temu z uspehi 
nc moremo in ne smemo biti za
dovoljni, saj se vedno veliko mla
dih ne more ali pa celo noce so
delovati pri uresnicevanju spre
jetih nalog, s tern pa ovirajo de
lo osnovne organizacije. Prav za
to je osnovna nalof!a vsake os
novne organizacije, da tudi vna
pre.i tezi k cimvecjemu in cim
bolj ucinkovitemu OSVeScanju 
mladih v socialis ticnem duhu. 
hkrati pa jim mora zagotoviti 

vkljucevanje v vse oblike idejno
politicnega izobra:levanja in de
lovanja v posameznih interesnih 
dejavnostih ter jim dati moznost 
odlocanja pri poslovanju temelj
ne, pa tudi delovne organizacije. 

Vsekakor pa je potrebna tudi 
podpora starejsih delavcev, ki s 
svojimi izkusnjami lahko veliko 
prispevajo k delu in oblikovanju 
mladega cloveka. Le tako bomo 
brez vecjih naporov uresnicevali 
sprejeti program deJa in opra
viCili clanstvo v mladinski orga-
nizaciji. A. Purkart 
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se zadnji posvet pred poletom v toplejse kraje 

"'V"' 

NASI LJUDJE 
Ko sem rekel FRANCU KE

BETU, da bi tokrat napisali kaj 
o njem in da ga bomo tudi sli
kali, je takoj odgovoril, da to n e 
gre, saj bi bil kar v vsaki stevil
ki nasega glasila naslikan. Vi
deli smo ga lahko namrec ze v 
prejsnji stevilki kot clana prve
ga povojnega nogometnega mo
stva v Cerknici. 

Pa sva ostala kar pri nogome
tu, saj ravno v teh dneh praznu
jemo petdeset let organizirane 
sportne dejavnosti v Cerknici. 

Za nogomet se je navdusil ze kot 
vajenec na Brestu, pravzaprav je 
vplival nanj mojster v delavnici, 
ki je bil se posebno zagret za to 
sportno zvrst. Prirejali so nogo
metne tekme z bliZnjimi klubi, 
z Rakekom, Logatcem, Vrhniko. 
»Privlacila me je zoga kot sle
hernega mladega cloveka. Nekaj 
let sem se podil, potem pa nehal. 
Da ne bi m islil, da sem brcal kar 
naprej !« je poudaril. 

Rojen je bil pred petinstiride
set imi leti v Dolenjem jezeru v 
druzini, kjer je bilo deset otrok. 
Vojno je spremljal se bolj z otro
skimi ocmi, vendar se okupacije 
zivo spominja. »PO vojni sem pa 
se kar naprej zivel,« je rekel. 
»Ob novem letu 1948 sem sel za 
vajcnca na Brest. Kako je prislo 
do tega? Verjetno ne bi bil ni
koli ,slosar'' ce me ne bi kot cla
na gasilske organizacije poslali 
na tecaj za strojnika. Tako sem 

dobil veselje do tega deJa, vzlju
bil sem vse stvari, povezane s 
str.ojnistvom in zacel kasneje kot 
vaJenec v mehanicni delavnici.« 

Zaradi druzinskih razmer j e 
moral kasneje, ko je bil ze izu
cen, prekiniti delo za nekaj casa 
in ostati doma, nato pa se je 
spet vrnil k podjetju. Seveda 
se mu to pozna sedaj pri delovni 
dobi, predvsem pri ugodnostih, 
ki so posledica neprekinjene dc
lovne dobe. V delovni skupnosti 
Tovarne ivernih plosc je sode· 
laval takoj v zacetku, ko je bila 
se v fazi pogona in kmalu postal 
tud~ njen clan. v njej je deloval 
akt1vno na vseh podrocjih; bil je 
sindikalist, sekretar partije, vee 
let predsednik delavskega sveta 
clan skupnega delavskega svet~ 
in podobno. Vrsto let, pr avza
prav do konca obratovanja stare 
Iverke, je bil na delovnem mestu 
v?dje v~drzevanja. Sedaj, na no
Vl Iverk1 pa spet deJa v mehanic
ni delavnici. Pravi, da je kar za
dovoljen. Naredi, kar mu je na
roceno, predvscm pa ima dosti 
manjso odgovornost. Delo, da je 
tako pac, dobro, pa tudi umaza
r:o in. n~ za dekleta. Ne vern, kaj 
Je m1shl s .tern, da je pretezko, 
umazano ali pa samo, da dekle ta 
ne marajo »umazanih<< fantov. 

Sicer pa je France ze vrsto let 
porocen. Ima dva sina eden od 
njiju je sel po ocetovih ~topinjah. 
Ko se je porocil, je rckel, da 
sploh ni imel tezav okoli pri
imkov: ali se bo pisal na svoj 
~li na . zer:-in priimek, saj se je 
ze preJ p1sala prav tako kot on 
- Kebe. On je vzel kar zenin pri
imek, se je posalil. 

Kot rojenega Jezerca sem ga 
vprasal, ce je v njem kaj ribica. 
»Ja, kaksno bi ze rad ujel, pa je 
prepovedano,<< se mi je odrezal. 
Ribic, vsaj clan ribiske druzine 
torcj ni, vendar tako, bolj na 
uho povedano, pa menda le spra
vi kaksno scuko na suho. 

Nas Franc vsako stvar rad bolj 
na salo obrne in se ddi bolj one 
ljudske: »udri brigu na veselje<<. 

Ker sva ze zacela s sportom, 
sem ga pobaral se na koncu, ce 
se kaj sledi nogometnim dogod
kom. »Sarno dogajanja tu doma 
spremljam, za kaj vee me je mi
ni!O.<< 

F. Mulec 
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NaSi temeljni razvojni cilji 
SREDNJEROCNI PROGRAM RAZVOJA 
OSCINE V JAVNI RAZPRAVI 

Z novo ustavo in z novim zakonom o temeljih sistema druihenega 
planiranja dohivajo samoupravni druiheni plani odlocujoco vlogo 
pri razresevanju vprasanj druihenoekonomskega in prostorskega 
razvoja. 

Novo vrednotenje plana kot 
pomembnega instrurnenta druz
benoekonomskega razvoja, ki iz
haja iz zakona o temeljih siste
ma dru.Zbenega planiranja, nala
ga vsem osnovrum nosilcem pla
niranja izredno odgovorno in za
htevno nalogo, saj morajo delov
ni ljudje medsehojno usklajeva
ti zelje, potrebe in moznosti pri
hodnjega razvoja, in sicer na 
osnovi osebnega izrekanja o pla
nu oziroma osebnega izrekanja 
o razporejanju dohodka, ki ga 
ustvarjajo. 

Druibeni plan razvoja obcine 
Cerknica za obdobje 1976-1980 
temelji na dogovoru o osnovah 
plana razvoja obcine za obdobje 
1976-1980. Nasta! je na osnovi 
planov razvoja vseh nosilcev pla
niranja: temeljnih organizacij 
zdruienega ·dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in drugih samouprav
nih organizacij in skupnosti, ki 
so med seboj uskladile kljucna 
vprasanja razvoja. Dokument pa 
uposteva tudi temelje razvojnih 
usmeri tev druZbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije in SFR Ju
goslavije za obdobje 1976-1980. 

Razumljivo je, da druZbeni 
plan razvoja obcine ne razclenju
je vseh nacrtovanih planskih na
lozb, saj vsebujejo take naloge 
planski dokurnenti osnovnih no
silcev planiranja; dru.Zbeni plan 
razvoja obCine jih opredeljuje le 
v srnislu naravnanosti osnovnim 
smernicam in ciljem nasega pri
hodnjega razvoja. 

stva: trgovine, gostinstva in tu· 
rizma, prometa in obrti. 

- V primarnem sektorju go
spodarstva in se posebej v kme· 
tijstvu homo organizirano pove
cevali proizvodnjo hrane v druz
henem in zasehnem sektorju 
lastnistva in na socialisticnih sa
moupravnih osnovah. 

- Obvladovanje vseh oblik pri 
razporeditvi dohodka za skladen 
razvoj razsirjene reprodukcije 
ter skupne in splosne porabe na 
osnovi skupno dogovorjenih pro· 
gramov. 

- Izvedli homo program iz
gradnje sol in telovadnic ter raz
sirili druge aktivnosti s podrocja 
vzgoje in izobraicv:mJa. 

- Skrheli homo za razvoj 
otroskega varstva. 

-Velika vlaganja v programe 
izgradnje gospodarskih in komu
nalnih infrastrukturnih ohjek
tov, predvsem energetskih, cest
nega omreija, vodooskrbe, kana
lizacij in cistilnih naprav homo 
uresnicili ob spoznanju in hote
nju delovnih ljudi in ohcanov, da 
nam to podrocje dejavnosti ze 
postaja ovira pri prihodnjem raz
voju. 

- Nadaljevali homo politiko 
skladnejsega razvoja vseh obmo
cij ohcine. 

- V smislu zastavljenega re· 
gionalnega razvoja SR Slovenije 

OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA 

prehivalstvo 
zaposlenost 

si homo prizadevali za cim sirse 
in organizirano sodelovanje in 
povezovanje na mteresnih osno
vah z drugimi druibenopoliticni
mi skupnostmi. 

- Na podrocju kadrovske po· 
litike bomo skrbeli, da se ho cim 
vee mladih, pa tudi odraslih, 
vkljucevalo v razlicne ohlike iz
ohrazevanja s tem, da homo se 
naprej razvijali ustrezno stipen
dijsko politiko. Posebno pozor
nost homo posvecali druZheno
politicnemu izohraievanju. 

- Velika skrb bo v planira· 
nem obdohju veljala ostarelim in 
drugim socialnim kategorijam. 

- Skrheli homo za ohranjeva
nje izrocila narodnoosvohodilne· 
ga boja in se posebej za preZi
vele udeleience narodnoosvoho
dilnega boja in ljudske revolu
cije. 

- Posodabljali bomo vse ob
like servisa ohcanov z boljso or
ganiziranostjo in modernizacijo 
dela javnih sluih. 

- Izredno in posehno pozor
nost homo posvecali varstvu oko
lja in organizirani skrhi za pro
stor v obcini. 

- Na podrocju kulture, teles· 
nokulturnih in rekreativnih de
javnosti homo izbirali take obli
ke, ki hodo omogocale vkljuce
vanje cim vecjega stevila delov
nih ljudi in ohcanov. 

- Skrbeli bomo za izboljsanje 
zdravstvenega stanja ohcanov in 
usmerjanje zdravstvene dejavno
sti skladno s potrebami in inte· 
resi zdruZenega dela, uposteva
joc, da je zdravstveno varstvo se
stavni del druzbene reprodukcije 
in pomemhen dejavnik produk-
tivnosti dela. F. Sterle 

1975 

14.490 
5.015 

485.354 
96.780 

obcina Cerknica SRS 

1980 

14.800 
5.715 

748.465 
130.965 

pop. let. pop. let. 
s topnja stopnja 

rasti rasti 

Osnutek srednjerocnega razvo
ja obcine Cerknica za obdobje 
1976-1980, ki je v javni razpravi, 
bo dozorel za sprejem v skupsci
ni obcine, ko ga bomo analizirali 
in dorekli pomanjkljivosti. Le ta· 
ko bo uporaben in mobilizacijski 
v vseh organizacijah zdruzenega 
dela in v drugih organizacijah, v 
samoupravnih interesnih skup
nostih, v krajevnih in drugih 
skupnostih, v vsaki dru.Zini. 

druzbeni proizvod v 000 din 
DP na zaposlenega din 
hruto OD v 000 din 268.520 390.906 

0,4 
2,7 
9,1 
6,3 
7,8 
3,8 
7,3 
7,2 

1,0 
3,0 
6.1 
3,6 
5,8 
3,0 
8,2 
5,0 Ob upostevanju dogovora o os· 

novah srednjerocnega plana raz
voja obcine Cerknica za ob
dobje 1976-1980, republiskih in 
zveznih planskih dokurnentov,ob 
upostevanju samoupravno dogo
vorjenih planskih nalog temelj
nih in drugih organizacij zdru
zenega dela, samoupravnih inte
resnih skupnosti, bomo v sred
njerocnem obdobju v obcini 
Cerknica zasledovali naslednje 
osnovne razvojne cilje: 

- Krepitev samoupravnih so
cialisticnih odnosov kot histvene 
strateske naloge za uresnicitev 
ciljev in nalog gospodarske po
litike. 

neto OD na zaposlenega 
izvoz v OOOS 
uvoz v ooos 
gospodarske naloibe v OS in 

OBS za ohdobje 1976-1980 
negospodarske investicije 
- komunalna infrastruktura 

1976-1980 
- stanovanjska izgradnja 

1976-1980 
- v druibene dejavnosti 

1976-1980 

SKUPAJ VSE INVESTICIJE 
1976-1980 

delei invest. OS V DP v oh
dobju 1976-1980 

sredstva skupne porahe SIS 
delez sredstev SIS v PD 

2.999 
98.147 
59.420 

58.871 
12,1 

3.600 
139.235 
40.615 

931.477 

73.374 

166.130 

66.817 

1,237.798 

27,3 
88.227 

11,8 
8,5 

19,7 
6,5 
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BRESTOV OBZORNIK 

Nl POSLUHA ZA KULTURO, All ... 
Nedavno je v Cerknici gostovalo Primorsko gledaliSce iz Nove 

Gorice s kvalitetno in izvirno priredbo Cankarjevega Martina Ka· 
curja. v dvorani je bilo le blizu dvajset gledalcev, zvecine osmosolci 
iz osnovne sole. 

Za Cerknico nic kaj neobicajna podoba . .. 

V programu Kulturne skupnosti so na najodlicnejsih mestih misli 
in cilji: PribliZati kulturo delavcem! Z gostovanji kvalitetnih kultur· 
nih skupin omogociti, da se delavci seznanjajo z resnicnimi kultur· 
nimi vrednotamil Neposredni proizvajalci sofinancirajo in soustvar· 
jajo naso kulturno dejavnost! 

Prav taksne ali se lepse misli so zapisane tudi v de lovnih progr::t· 
mih sindikalne organizacije, pa tudi krajevne skupnosti. 

Nedvomno je skrajni eas, da bi zaceli tako lepo oblikovane misli 
s skupnim sodelovanjem uresnicevati tudi v zivljenju. 

Gotovo je premalo, ce organizator (strokovna sluzba Kulturnc 
skupnosti) nalepi nekaj neupadljivih plakatov in razposlje nekaj 
neobvezujocih dopisov. Resnicna skupna akcij a bi v naso dvorano 
(ki je polna le ob kavbojkah, sexy filmih in ob zabavnih prireditvah) 
pripeljala marsikaterega delavca oziroma obcana tudi ob kvalitetnih 
kulturnih stvaritvah. · 

•LJ I -' I ""· '· 

rr l~ 
n 'tm: 

Upajmo, da ta stari traktor s prikolico ne ho vee dolgo »skrbel« 
za naiie smeti. Pred casom so ie hila odobrena sredstva namensko 
za nahavo sodohnega vozila za odvoz smetl 

V soncnem dopoldnevu je bil 22. septembra v nasem malem mestu 
pravcati ziv-zav. Dijaki iz petnajstih razredov gimnazije iz Postojne 
so se za svoj sportni dan namenili na vrh Slivnice. Z zelezniSke 
postaje na Rakeku so jo kar po bliznjici pes mahnili proti Cerknici 
in na Slivnico, kjer so imeli zabavne igre in seveda zakusko. Dobra 
izpeljana a.kcija, ni kaj reci. Vprasanje je le, kako je v koci uspela 
postreZ.ba tej cez tristoglavi mnozici. 

Pisali smo ze o pohvale vredni »Cistilni« akciji, ki je v maju po 
nase~ malem mestu med drugim postavila kose za odpadke. Vse 
lepo m _Prav, toda kose je treba tudi redno prazniti, saj v nasprot
nem pnmeru veter raznasa papir po okolici, pa smo spet na is tem 
kot prej. 

- Razvijanje in uveljavljanje 
sistema druihenega planiranja 
vseh osnovnih nosilcev planira· 
nja na osnovi samoupravnega 
sporazumevanja. 

ZeiSki koncerti Ze CetrtiC 
- Uveljavljanje zakona o zdru

zenem delu. 
- Integracijska in druga po

vezovanja zdruZenega dela. 
- Pospesevanje gospodarske 

rasti. Rast industrijske \)roizvod
nje ho temeljila na vecji produk
tivnosti, modernizaciji in holjsi 
organiziranosti oh upostevanju 
znanstvenega dela in novatorskih 
prispevkov delavcev v zdruZe
nem delu. V planskem ohdohju 
homo vlagali velike napore tudi 
v prestrukturiranje in dopolnje
vanje industrijske proizvodnje. 

- Gospodarstvo ohcine Cerk
nica ho aktivno sodelovalo v 
mednarodni delitvi dela s tern, 
da homo postopno zamenjavali 
vse vee tvoriv in drugih repro· 
dukcijsldh materialov, ki jib do
slej uvaiamo, z domacimi, v 
okvirih integracijskih in poslov
nih povezav pa homo organizira· 
no povecevali izvoz na zahodna 
in vzhodna trZisca ter v deiele v 
razvoju. 

- Vzpodbujali homo vse de· 
javnike k prizadevanju za razvoj 
terciarnega sektorja gospodar-

v letosnjem avgustu so bile ze cetrto leto kvalitetne koncertne 
prireditve v tern nasem priznanem, Iepem ambientu - v zel~ki 
cerkvi pri Cerknici. 

Z~sel ~ulturne skupnosti koncert 6. avgusta je bil posve
Cerkmca se ]e taka uveljavila v cen Bachovim skladbam. Umet
tezn~i, ~a ?hoga!i in oz~vi -\Cultur- nika - gost Nikolaj Theodoroff 
~.0 ztvlJ~DJe svo1e okolice m .svo- in violinist Klopcic s ta na klavir
Jih krajanov. Tako zastavlJeno cembalu (s tari prednik klavirja) 
nalogo . kulturn~ga zivljenja na izvajala skupaj dve cudoviti so
~otr~]skem . 1;>1 zeleli ~bcl!zati. nati: tretji stavek sonate v E 
JO tudi cuvat1 m poglablJat t! duru sta morala celo ponoviti 
. Ce le bezno preletimo preho· na zeljo poslusalcev; toda prO· 
J~~o pot, lahl.w ugotovimo, da so stor je bil le komaj polovicno 
b1h -\COncer!Jll programi vseskozi zaseden kljub nekaterim povab· 
kval1tetni m da so v njih na- ljenim . . . 
s~opa~~ ne le ~o~aci, temvec tu- Orkestralna glasba se vedno ni 
d1 t:UJl UJ:?etnt~; Od instrurnen- dovoJj prodrla dO nasega Obcin
tal~ih: .S<:JliStOV ~ ansamblov do Stva, ceprav je cetrto leto ze dalo 
solisticnih pevskih tock, do vo- nekaj stalnih gostov na koncer
!<alnega okteta in do .. koncertnih tih; bolje sprejemajo vokalno 
~ve~b oper. V zadnJih dveh le- glasbo, s katero se izpopolnjuje
~ih Je bil p~ogram. bolj prilago- jo tudi nasi pevci in zbori. Pro
Jen oJ.<:usu m ravm poslusalcev gram koncertov pa mora zaje
ter m. predst~vlj~l neznanih mati razlicne glasbene zvrsti, ob
skladb m avtorJev, temvec bolj like, skladatelje . . . Organizator 
znane glasbene stvaritve S pre- in tudi gosti koncer tov zelijo Ob· 
tezno do~acimi umetniki. dr.lati kvaliteto teh programov. 

LetosnJl program koncertov Drugi vecer 20. avgusta se je 
je obsegal tri koncerte - in tri predstavil ze tretjic oktet Gallus, 
zvrsti glasbe. Prvi otvoritveni ki je zapel deset cudovitih mote· 

tov s preciznostjo in barvitostjo 
Gallusove vecglasne in veczbor
ske tehnike; izvajali so tudi pe· 
smi slovenskih glasbenih roman
tikov (B. Ipavca, Deva . . . ), po· 
gresali pa smo vsaj eno pesem 
nasega rojaka Frana Gerbica. 
Zelo custveno in niansirano so 
Gallusovci odpeli pesmi rlasih 
romantikov (Otvi, Na poljani in 
druge). ObcuWi smo, kot da so 
se ze vkomponirali v arhitekto
niko in zvocno bogastvo nasih 
Krizank! 

Zadnji koncertni vecer, 27. av
gusta, pa smo :poslusali iskrivo 
izvedbo Donizettljeve opere »Don 
Pasquale« z Ladkom Koroscem v 
naslovni vlogi. Koncertna kot tu
di maskirana predstava z impro
viziranim odrom in zaveso je 
ugajala vsem; opera je v tej ob
liki sprejernljiva in privlacna; 
tudi besedilo opere, ki se sicer v 
vecjem prostoru izgubi, je bilo 
prav razumljivo. Poslusalci so 
nagradili pevce z aplavzi in cvet
jem . .. 

Vsako Jeto se marsikaj izpo
polni. I zkusnje nas ucijo in bo-

gatijo nase vsakdanje zivljenje, 
ki bi sicer teklo prevec dolgo· 
casno .. . 

v letu jubilejev nasih kultur· 
nikov (Ketteja, Cankarja, Koso
vela, Louisa Adamica) moramo 
se toliko bolj obcutiti te teznje 
in to dejavnost. 

Ali ni ze veliki Cankar tako 
zivo obcutil, da se mora vsaka 
polnejsa cloveska osebnost izpO· 
polnjevati tudi v kulturnem ziv· 
ljenju? Ali ni zelel premostiti 
bolecega prepada med telesnim 
in urnskim delom ; saj je vsako 
delo tudi vee ali manj - dolocen 
umski napor .. . 

Program letosnjih koncertov je 
bil smotrno izbran - in se je 
zelel priblizati zahtevnemu, pa 
tudi manj zahtevnemu obiskoval· 
cu koncertov, zelja nas vseh pa 
je, da bi ob glasbi zaslutili glo· 
bino in sporocilo umetnika. Na~ 
cas bo tako postal krajsi in na~ 
zivljenjski prostor lepsi. s tern 
pa bogatimo tudi naso ozjo dO· 
movino z mislijo, da je kultura 
ena sama - za vse ljudi in za 
vse case! B. Brecelj 
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Tretje mesto- neuspeh? 
NA SEDMI LESARIADI BRESTU TRET JE MESTO 

.Sportne igre delavcev lesne industrije in gozdarstva so postale ena 
lzmed najvecjih slovenskih tovrstnih prireditev, manifestacija delav
ske telesne kulture ,tovari~ko sreeanje slovenskih lesarjev in gozdar
jev, obenem pa tudi obracun, kaj so na~e delovne organizacije skozi 
vse leto prispevale za razvoj organizirane ~portne rekreacije. 

Organizator leto~nje - sedme po vrsti - lesariade je bil Republi
~ki odbor sindikata delavcev lesne industrije in gozdarstva, pokrovi
telj SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina, tehnicno izvedbo 
tekmovanja pa je izpeljalo sportno drustvo Slovan iz Ljubljane. 

Na letosnji lesariadi - hila je 10. in 11. septembra v ~portnem 
parku na Kodeljevem v Ljubljani - je sodelovalo 44 delovnih orga
Irlzacij z okrog 1700 sportnikov in sportnic. Brest je v skupni 
uvrstitvi zdrsnil se za stopnicko niie - na ~e vedno odllcno tretje 
mesto. 

PETEK - SLAB ZACETEK 

Tudi letos je bil dobrsen del 
tekmovanj :le v petek. To je moe
no olajsalo tehnicno izvedbo tek
movanja, skoraj povsern pa sta se 
razbila enovitost iger ter obcu
tek velike sportne rnanifestacije 
in mnozicnosti. 

ze lani srno zapisali, da je bil 
petek za nase tekmovalce slab 
zacetek. Za letos to velja se v 
vecji rneri : razocaranje je sle
dilo razocaranju in obeti za do
bro koncno uvrstitev so hili kaj 
slabi. 

OTVORITVENA SLOVESNOST 
- KOREKTNA 

Tudi letosnja otvoritvena slo
vesnost je hila dokaj korektna in 
prisrcna. Zivo pisana sportna 
oblacila tekrnovalcev, nastop fol
klorne skupine Tine Rozanc in 
nastop iz rnoderne girnnastike
vse to je us tvarilo prijetno sport
no tekmovalno razpolozenje. 

KAKOSO 
TEKMOVALI NASI 
EDINI PETKOV SVETAL 
UTRINEK- KEGUAVKE 

Kegljavke so nekoliko zaosta
le za lanskim rezultatorn, pa je 
tudi uvrstitev slabsa - »sarno« 
dntgo rnesto. Vsa leta nazaj so 
vztrajno povsern na vrhu, kar je 
nedvomno posledica resnega de
la cez vse leto. Najboljsa posa
rneznica je hila letos Mirjam Ko
midar (200 kegljev), sicer pa so 
bile vse precej izenacene. 

Vrstni red: 1. Novoles 1158 
kegljev, 2. BREST 1055, 3. Slove
nijales - trgovi.na 1047 itd. 

IGRALKE NAMIZNEGA TENISA 
- PRIJETNO PRESENECENJE 

Narnizni tenis je billetos prvic 
uvrscen v spored. lesariade. Zato 
je bilo malo prijavljenih, pa tudi 
kvaliteta ni hila najboljsa. Kljub 

Letos srebrne- zenska kegljaska vrsta 

Po uvodnern nagovoru pred
sednika organizacijskega odbora 
Emila .Sustarja je spregovoril 
Janko Goles, predsednik republi
skega odbora sindikata delavcev 
lesne industrije in gozdarstva, ki 
je med drugim poudaril pomen 
organizirane sportne rekreacije 
delavcev in obsodil odnos do na
sih manjsin v Avstriji. l gre je 
odprl predstavnik pokrovitelja, 
predsednik poslovnega odbora 
SOZD Slovenijales Franc Razdev
~ek. 

Se drlavna hirnna, dvig zasta
ve lesariade in tekrnovalci so se 
raztepli po st evilnih igr iScih. 

ternu sta nasi tekrnovalki (Skrlj, 
Winkler) zelo prijetno preseneti· 
li s svojim »srebrom«, ki ga ni
srno pricakovali. 

Vrstni red: 1. Slovenijales -
trgovina, 2. BREST, 3. Elan itd. 

STRELCI ODLicNI 

Se en dokaz, kako se vztrajno 
in sistematicno delo nujno obre
stuje. Strelci nas na lesariadi se 
nikoli niso razocarali in tudi le
tos so ostali pri vrhu. Sarno za 
les jim je u slo odlicje v zelo 
rnocni konkurenci (33 ekip), ce
prav so dosegli boljsi rezultat 

Strelci so bill tudi letos cisto blizu vrha 

kot lani. Najboljsi posameznik 
je bil letos Franc Mahne (172 
krogov) . 

Vrstni red: 1. GG Postojna 835 
krogov, 2. Stol 824, 3. LIP Slov. 
Konjice, 4. BREST 815 itd. 

STRELKE KOT OBICAJNO 
PRI VRHU 

Tudi strelke so dosegle boljsi 
rezultat kot lani, vend.ar SVOJe 
uvrstitve (4. mesto) niso izbolj
sale. Velja pa se enkrat pouda
nti: tudi njihova odlicna uvrsti
tev je posledica celoletnega dela. 

Najboljsa posameznica med na
sirni je bila Marinka Tavear-Srnel 
(160 krogov). 

Vrstni red: 1. LIP Slov. Konji
ce 492 krogov, 2. Maries 485, 3. 
Slovenijales - trgovina 465, 4. 
BREST 452 itd. 

Z letosnje otvoritvene slovesnosti v sportni dvorani na Kodeljevem 

SAHISTKE NAZADOV ALE 

Lani zlate - letos le peto rne
sto rned sedrnirni ekipami. Pac 
preslabe priprave in nekoliko 
smole ... 

Vrstni red: 1. Slovenijales -
trgovina, 2. Elan, 3. Lesna . . . 5. 
BlffiST itd. 

ODBOJKARICE LETOS 
LE SESTE 

Odbojkarice niso opravicile 
vloge favorita. Pri tern so imele 
tudi nekoliko smole, saj so ze 
v predtekrnovanju naletele na 
kasnejse zrnagovalke in izgubile. 
Po svoji igri bi zaslufile viSjo 
uvrstitev. 

Vrstni red: 1. GUN, 2. Novo
les, 3. Lesna . .. 6. BREST itd. 

KEGLJACI SOLIDNI 

Po lanskern delnem neuspehu 
je letos prenovljena kegljaska 
ekipa znatno izboljsala svojo uvr
stitev, kar je posledica rednejse 
vadbe. Bilo pa je se precej skri
tih rezerv. Najboljsi posarneznik 
je bil Franc Gornik (230 kegljev). 

Vrstni red: 1. ZKGP Kocevje 
1286 kegljev, 2. Lipa 1272, 3. Stol 
1268 ... 7. BREST 1227 itd. 

PRESENECENJE - NAMIZNI 
TENIS (moski) 

Od igralcev namiznega tenisa 
resnicno nisrno pricakovali vid
nejsih uvrstitev, saj je pri nas ta 
sport premalo razsirjen. Vendar 

slabse razlike v tockah je sla vid
n ejsa uvrstitev po vodi. 

Vrstni red: 1. Javor, 2. KLI, 3. 
Lipa . . . 15. BREST ltd. 

NOGOMET ASI PREMALO 
UCINKOVITI 

Tudi nogornetasi so izpadli ze 
v predtekmovanju. Pokazali so 
sicer dopadljivo, a premalo ucin
kovito igro. Prekratkotrajne na
crtne priprave ... 

Vrstni red: 1. Lesna, 2. Lipa, 3. 
Slovenijales - trgovina . . . 23. 
BREST itd. 

NAJVECJE RAZOCARANJE 
- ODBOJKARJI 

Odbojkarji se na lesariadah se 
nikoli niso tako slabo uvrstili. 
Povsem prenovljeno mostvo je 
pokazalo sicer borbeno, a skoraj 
zacetnisko igro, kar je posledica 
nenacrtnih priprav. In rezultat? 
Zadnje mesto v skupini in pred
zadnje v skupni uvrstitvi. 

Vrstni red: 1. GG Bled, 2. Les
na, 3. Maries . . . 18. BREST. 

BREST V SKUPNI UVRSTITVI 
- TRETJI 

Tekmovanja so se natanko po 
programu iztekla. Preostal je le 
se skupni obracun sportnih do
seZkov dveh dni in razglasitev 
najboljsih. 

V vrhu se ni dosti spremenilo. 
Meblo se je nacrtno pripravljal 
vse leto in obranil naslov naj
boljsega. Tudi sicer so v prvi 
deseterici vecje delovne organi
zacije, ki posvecajo organizirani 

Razburljivo pred Brestovim golorn 

so zrnagali v svoji skupini in se 
na koncu solidno uvrstili. 

Vrstni red: 1. Liko, 2. Meblo, 
3. Javor .. . 7. BREST itd. 

TUDI SAHISTI SOLIDNI 

Sahiste je tudi letos zreb uvr
s til v tezko skupino, pa se niso 
rnogli uvrstiti v fin ale. Vendar 
smo lahko zadovoljni z njihovo 
uvrstitvijo. 

Vrstni red: 1. Stol, 2. Elan, 3. 
Meblo . . . 11. BREST itd. 

BALINARJI PRECEJ SMOLE 

Balinarji so v svoji skupini 
prernagali enega izrned favoritov 
- rnostvo Lesonita, nepricakova
no pa izgubili s Stolom. Zaradi 

sportni rekreaciji vee pozorno
sti. Viden skok med najboljse je 
opaziti pri ekipi Slovenijales -
trgovina, med gozdarskimi de
lovnimi organizacijami pa je po
dobno kot lani najboljse GG Po
stojna. 

TRETJE MESTO - NEUSPEH? 

Lahko bi rekli - da! Pravza
prav je tretje mesto prijetno pre· 
senecenje, ce upostevamo nena
crtne, preslabo organizirane in 
prekratke priprave. 

Podobno kot prejsnja leta so 
levji delez tock prispevali tek· 
movalci tistih panog, v katerih je 
na.ivecja mnozicnost in v katerih 
redno vadijo in tekmujejo cez 
vsc leto. To dokazuje tudi po· 

datek, da se tekmovalci in tek
movalke v kegljanju in strelja
nju zbrali kar dve tretjini skup
nih Brestovih tock. 

Tudi letos velja posebna cestit· 
ka zenskim ekipam, ki so se vse 
visoko uvrstile. 

Ze sedaj pa moramo misliti na 
prihodnja leta. Ne na visoke uvr
stitve na vsakoletnih lesariadah, 
pac pa, da hi v sportni rekreaciji 
dosegli mnozicnost, da hi le-ta 
postala nepogresljivi del na5ega 
vsakdana. Iz mnoZicnosti pa ho
mo dosegali kot logicno posledi
co tudi kvalitetne sportne do
sezke. 

DOBRA ORGANIZACIJA 
Organizacija tekmovanja je hi· 

Ia brezhibna in brez zastojev in 
so jo izkuseni prireditelji izpe
ljali v splosno zadovoljstvo. 

Ni pa vee tistega znaciinega 
tekmovalnega vzduilja, bucnega 
bodrenja in prisrcnih prijatelj
skih srecanj, kar je bilo posebej 
znacilno za prva sportna sreca· 
nja lesarjev v preteklih letih. 

PRIHODNJE LETO 
V CERKNICI? 

Letosnji organizator - Repu· 
bliski odbor sindikata delavcev 
lesne industrije in gozdarstva, 
predvsem pa predstavniki dru
gih delovnih organizacij so ze
leli in resno predlagali, naj hi 
hila prihodnje leto - ob tride
setletnici BRESTA - lesariada v 
Cerknici. Vsi bi namrec radi, da 
bi lesariada spet postala mnoZic
na sportna manifestacija, prisrc
no prijateljsko srecanje lesarjev 
in gozdarjev. Vsem je se vedno v 
najlepsem spominu Iesariada, ki 
jo je pred leti organiziral Brest. 

To sportno srecanje hi lahko 
nedvomno obogatili tudi z drugi· 
mi oblikami (problemska raz
prava o rekreaciji delavcev, sre· 
eanje oktetov Iesne industrije, 
Iikovna razstava delavcev - le
sarjev in gozdarjev in podobno). 
Vprasanje pa je, ali smo ob to
lilclnem stevilu tekmovalcev spo
sobni izpeljati tehnicno plat tek
movanja, zlasti, ce naj hi ga cim
bolj osredotocili na en dan. 

Vsekakor velja pred dokoncno 
odlocitvijo o organizaciji prihod
nje lesariade temeljito pretehtati 
vse nase moznosti. B. Levee 

SKUPNIVRSTNI RED 

1. MEBLO Nova Gorica 
2. STOL Kamnik 
3. BREST Cerknica 
4. MARLES Maribor 
5. LESNA Slovenj Gradec 
6. ELAN Begunje 
7. GG Postojna 
8. SLOVENIJALES 

Tocke 
205 
182 
176 
175 
172 
172 
159 

- trgovina Ljubljana 
9. JELOVICA Skofja Loka 

10. LIKO Vrhnika 

157 
144 
140 
132 
126 
121 
120 
113 
101 

11. NOVOLES Novo mesto 
12. KLI Logatec 
13. LESONIT 11. Bistrica 
14. LIP Bled 
15. LIPA Ajdovscina 
16. TM Sloveni Gradec 
17. GUN Nazarje 
18. JAVOR Pivka 
19. LI Kocevje 
20. INLES Ribnica 

itd . 

96 
95 
86 
76 

. ~"'- - --- . - ~-~ - - --------------
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Vetja varnost v;.. prometu 
v n~i delovni organizaciji ze dalj easa zivi in dela z nami vee 

voznikov motornih vozil. Organizacijsko so v okviru Skupnih dejav
nosti, vse pa kaie, da se bodo v prihodnosti organizirali v okviru 
posebne temeljne organizacije. Predcasno smo to dejavnost registri
rali tudi v sodni register in sicer v okviru postranskih dejavnosti kot 
))opravljanje storitev tovornega in cestnega prevoza«. 

Kmalu po registraciji nas je - da vozniki izpolnjujejo 
obiskal novi (med)obcinski cest- predpisane delovne pogoje, 
no-prometni in~pektor in opravil 
kontrolo poslovanja oziroma de
la na tern podrocju. Ceprav obi
ski inspektorjev vedno pomenijo 
neko skrb in porajajo tezave, 
smo videli, da gre pri tej inspek
ciji predvsem za Cisto dolocen 
cilj: zagotoviti primerne delovne 
pogoje voznikom motornih vozil 
in tudi po tehnicni plati ukrepati 
za kar najvecjo varnost cestnega 
prometa. Gre torej za res dosled
no upostevanje predpisov s tega 
podrocja. 

Poleg pomanjkijivosti, ki smo 
jih z nekaterimi ukrepi vodje 
transporta lahko odpravili taka 
rekoc cez noc, mora pristojni or
gan s posebnim samoupravnim 
splo~nim aktom urediti nekatera 
pomembna vprasanja, ki zadeva
jo dejavnost tovornega cestnega 
prometa in delavce, ki delajo na 
tern podrocju, zlasti pa: 

a) stevilo voznega osebja na 
motornih vozilih za posamezne 
vrste javnega prevoza blaga v 
prostem cestnern prometu; 

b) nacin in pogoje za delo, ki 
ga opravlja na posameznih de
lovnih mestih osebje motornih 
vozil; 

c) organizacijo in izvajanje 
kontrole nad voznikl oziroma vo
zili z zagotovitvijo: 

v 

- da so vozila tehnicno brez
hibna, 

- da so izpolnjeni drugi pred
pisani ukrepi, od katerih je od
visna varnost cestnega prometa. 

Ta akt z nazivom - Pravilnik 
o delu voznikov motornih vozil 
in o organiziranju ter izvajanju 
predpisane kontrole v zvezi s 
prevozno dejavnostjo - je prav
kar v javni razpravi. 

Dolocen del teh zadev smo se
veda opravljali tudi doslej. Novi 
pravilnik, ki smo ga omenili, pa 
bo celotne dolznos ti delovne or
ganizacije in posameznih delav
cev povezal v strnjeno celoto. 
Zlasti bo zagotavljal vee pozor· 
nosti (beri: odgovornosti) tehnic
ni brezhibnosti vozil in vee spo
stovanja delovnega casa oziroma 
pocitkov motornih vozil. 

Ob koncu lahko ugotovimo, da 
bodo vse, v tern zapisu le okvir
no ornenjene pravice in dolzno
sti, lahko uspesno opravljene le 
ob primernern sodelovanju voz
nikov in delavcev, odgovornih za 
nadzor ter seveda ob dodatnih 
rnaterialnih pogojih za delo v 
zvezi s temi novirni obveznostrni. 

Z. Zabukovec 

Se en a. uspela prireditev 
AVTO-RALL Y CERKNICA '76 DOBRO US PEL 
. v okviru praznovanj obcinskega praznika je sportna komisija pri 

Avtornoto dru~tvu Cerknica organizirala AVTO-RALLY na podrocju 
cerkniske obcine. 

Ob lepem soncnern vremenu se je v nedeljo, 19. septernbra, zbralo 
na startnern mestu pred blagovnico v Cerknici sedernnajst tekrno
valcev iz Cerknice, Laske doline, Postojne in nekaterih sosednjih 
obcin. 

Proga je bila speljana iz Cerknice cez Gorenje jezero in Stari 
trg, kjer je bila spretnostna voznja, cez Loz v Novo vas in nazaj 
skozi Cerknico, Rakek in Unec v Rakov .Skocjan, kjer so se tekrno
valci pomerili v streljanju z zracno pusko. Zadnja spretnostna 
voznja je bila pred centralnim skladi~cem Bresta v Podskrajniku 
in koncni cilj pred blagovnico v Cerknici. 

Pri:.:edit~lj je za. naJ.boljse t~krnov~ce in ~ekmovalke pripravil po
kale m d1plome m Jih podelil prv1m ~est1m tekmovalcem z naj
boljsim casom in z najmanjsim ~tevilom kazenskih tock. 

Pokale in diplome so prejeli: VAMPELJ Marjan, ILENIC Sreco, 
ZALAR Franc, KLANCAR Vinko, OBREZA Joze in KRA.SEVEC 
Rajko. 

Od tekmovalk, ki sta bili na zalost Sarno dve, sta priznanje prejeli 
obe: MODIC Zorka in VUCENOVIC lvanka. 

.Sportna komisija ze nacrtuje za prihodnji mesec spretnostno 
voznjo za voznike koles s pomoznim motorjem, mopediste in mo-
toriste. .S. Bogovcic 

FILM I v OI<TOBRU 
Obiskovalce obvescamo, da bodo vecerne predstave od 1. oktobra 

dalje ob 19.30. 

2. 10. ob 19.30 in 3. 10. ob 16. uri - ameriSka komedija NASLOVNA 
STRAN. 

3. 10. ob 19.30 - ZAPELJIVEC. Ameriska drama. 
4. 10. ob 19.30 - OGNJENA ZEMLJA. Ameri~ki pustolovski film. 
7. 10. ob 19.30 - UPORNI PROFESOR. Italijanska komedija 
9. 10. ob 19.30 in 10. 10. ob 16. uri - TARZAN IN CRNI PANTER. 

AmeriSki pustolovski film 
10. 10. ob 19.30- PET BLAZIN ZA ENO NOC . .Spanska komedija 
11. 10. ob 19.30 - KRVAVI BRATJE. ltalijanski pustolovski film 
14. 10. ob 19.30 - PU.SCAVSKA VOJNA. AmeriSki vojni film 
15. 10. ob 19.30 - RDECA ZEMLJA. Jugoslovanski vojni film 
16. 10 ob 19.30 in 17. 10. ob 16. uri - LASSIE SE VRACA. Ameriski 

pustolovski film 
17. 10. ob 19.30 - LJUBIM LOUISY. AmeriSki glasbeni film. 
18. 10. ob 19.30 - DVA KORAKA ZUNAJ ZAKONA. Ameri~ka drama. 
21. 10. ob 19.30 - STOPNI.SCE ZA SLUziNCAD. Ameriska komedija 
23. 10. ob 19.30 in 24. 10. ob 16. uri - ZELENO SONCE. Ameriski 

fantasticni film 
24. 10. ob 19.30 - PODVIG DETEKTIVA NEWMANNA. AmeriSka 

kriminalka 
25. 10. ob 19.30 - KARATE JONES. AmeriSki film 
28. 10. ob 19.30 - DIAMANT! SO VECNI. AmeriSka komedija 
30. 10. ob 19.30 in 31. 10. ob 16. uri - VELIKA PUSTOLOV.SCINA. 

Francoska vojna komedija 
31. 10. ob 19.30 - VOHUN, KI JE UNICIL VSE SVOJE ZVEZE. 

Ameri~ki vohunski film. 

' 

Na delavskih sportnih igrah je 
bilo dosti razburljivih trenutkov 

Letosnja . .. 
oz1mn•ca 

Jesen je tu, z njo pa tudi velike 
skrbi z ozimnico. Nabava le-te 
je povezana s precejsnjimi izdat
ki, ki jih marsikdo v enem sa
mem obroku ne bi bil kos. 

Prav zato in pa zaradi dosega
nja niZjih cen pri nabavi vecjih 
kolicin posameznil1 pridelkov je 
sindikalna organizacij a tudi letos 
svojim clanom priskocila na po
moc. Dogovorili smo se, da bomo 
nabavljali enake pridelke kot !a
ni. 

Doslej je z nabavo ozimnice 
vse v redu. Tezav, ki ·smo jih 
imeli !ani predvsem pri nabavi 
k rompirja, letos ni, verjetno pa 
se bodo pojavile tezave pri na
bavi fizola. Informacije, ki smo 
jih dobili pri nasem dobavitelju, 
ne obetajo nic dobrega, tako da 
se bo treba verjetno obrniti se 
kam drugam. 

J abolka smo ze dobili in so v 
glavnem tudi ze razdeljena. Tudi 
letos smo nabavili tri vrste, po
leg tega pa se nekaj hru~k, ki pa 
so ze posle. Cena je bila za ja
bolka 4 in 5 dinarjev fco doba
vitelj . Cena ni viSja od 4,20 din 
oziroma 5,20 dinarjev. Tudi hru
ske smo dobili po razmeroma 
zelo ugodni ceni 5,70 dinarjev za 
kilogram. 

Kmetijska zadruga Cerknica 
nam je ze dobavila krompir, ki 
bo po 3,85 dinarjev za kilogram. 
Dobava bo kot kaze brez zasto
j ev. 

Ostale pridelke bomo narocili 
v septembru deloma tudi v za. 
cetku oktobra. 

Prav ob zakl jucku redakcije 
smo dobili obvestilo, da bo cena 
ETA paketov 116 din za mali in 
213 din za veliki paket. 

F.Mele 

Brestov obzornlk, glasllo delovne skupnosti 
Brest Cerknica n. sol. o. Glavnl In odga· 
vorni urednik Bozo LEVEC. Ureja uredniski 
odbor: Marija GRBEC, Vojko HARMEL, Jo. 
zica ILER$te. Joie KLANeAR, Bozo LEVEC, 
Janez MELE, Branko Ml$1e, Franc MULEC, 
Viktor OGRINC, Miha §EPEC In Tor>e ZIOAR. 
foto: Joie §KRW. Tiska 2elozniska tiskarna 
v Ljubljani. Naklada 2600 izvodov. 

Glasllo sodi med proizvode iz 7. toeke prve· 
ga odstavka 36. elena zakona o obdavceva· 
nju proizvodov in storitev v prometu. za ka
tere se ne placuje temeljni davek od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekreteriata za 
informiranje lzvr§nega sveta SA Slovenije 
st.421-1/72 z dne 24. oktobra 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

Lep uspeh za Cerknico 
CERKNICA DRUGA NA MEDOBCINSKIH SINDIKALNIH IGRAH 

ObCinski sindikalni svet Cerknica je bil 18. septembra prireditelj 
VII. delavskih iger sindikatov Notranjske in Primorske. 

Na ploscadi pred BRESTOM se je v soboto zjutraj zbralo nad 
petsto sportnic in sportnikov iz Ajdovscine, Ilirske Bistrice, Kopra, 
Logatca Nove Gorice, Postojne, Se:lane in Cerknice. V lepem slav
nostneni sprevodu so odsli na otvoritveni prostor pri osnovni ~oli. 
Zbranim sportnikom je najprej spregovoril predsednik obcinskega 
sindikalnega sveta Cerkni~a .in prec:J.sednik orga~a<:ijskega odbc:>ra 
Alojz Otonicar, zatem pa Je .1gre v 1menu_ pokr:_oVItelJa - skupscm~ 
obcine Cerknica - odprl nJen predsedn1k Joze Hren. Po koncam 
otvoritvi so se takoj priceli sportni boji in sicer v vecini disciplin v 
Cerknici le namizni tenis in eno skupino v odbojki so organizirali 
v Stare~ trgu, ·mali nogomet na Rakeku in kegljanju zensk v Po
stojni. 

REZULTATI 
Mali nogomet: 1. Ajdov~cina, 2. Koper, 3. CERKNICA itd. 
Ko~arka: 1. Nova Gorica, 2. Sezana, 3. Koper ... 5. CERKNICA itd. 
Odbojka: 1. Nova Gorica, 2. Koper, 3. II. Bistric~, 4. 9~~ICA itd. 
Kegljanje-moski: 1. CERKNICA, 2. Koper, 3. A~dov~c~na ~td. 
Kegljanje-zenske: 1. CE.RKNICA, 2. Ko~er, 3. ~Jdov~cma I~d. 
Namizni tenis - moskl: 1. Koper, 2. AJdOv~cma, 3. PostOJDa ... , 6. 

CERKNICA. . 
Namizni tenis - zenske: 1. Koper, 2. Postojna, 3. Ajdov~cina . . . , 

7. CERKNICA. 
Balinanje: 1. CERKNICA, 2. Postc:>jna, 3. Sezana itd. . 
Streljanje- moski: 1. Nova Gonca, 2. CERKNICA, 3. Koper 1td. 
Streljanje- zenske: 1. CERKNICA, 2. Nova Gorica, 3. Ajdov~cina 

it d. 
sah- moski: 1. Nova Gorica, 2. Koper, 3. CERKNICA itd. 
sah- zenske: 1. Koper, 2. CERKNICA, 3. Ilirska Bistrica itd. 
Vlecenje vrvi: 1. Koper, 2. Ajdovscina, 3. CERKNICA itd. 

Skupni vrstni red - zenske: 
1. CERKNICA 53 tock, 2. Koper 52 tock, 3. Ajdovscina 39 tock itd. 

Skupni vrstni red - moski: 
1. Koper 111 tock, 2. Nova Gorica 106 tock, 3. CERKNICA 98 tock 

it d . 

SKUPNI VRSTNI RED MOsKI IN 2ENSKE 
1. Koper 163 toCk, 2. CERKNICA 142 tock, 3. Nova Gorica 133 tock, 

4. Ajdov~cina U2 tock, 5. Postojna 84 tock, 6. Seiana 75 tock, 7. Ilir
ska Bistrica 82 tock, 8. Logatec 68 tock. 

Na koncu lahko recemo, da so igre uspele v organizacijskem, pa 
tudi v tekmovalnem pogledu, saj so se nase ~portnice in ~portniki 
uvrstili proti pricakovanju dobro. Pokazale pa so se tudi nekatere 
slabosti oziroma nizka kakovost odbojke in namiznega tenisa, kjer 
zelo zaostajamo, kar nesporno kazejo uvrstitve v teh dveh panogah, 
pri moskih, pa tudi pri zenskah. P. Kov.SCa 

Zelo zanimivo mocni mozje iz nase Kovinoplastike 

BRESTOVI KEGLJAVKI .NA REPUBLISKO 
PRVENSTVO 

11. in 12. septembr a je bilo n a kegljiscu GRADISA v Ljubljani 
prvenstvo ljubljanske keglja~ke podzveze za zenske v parih in posa· 
mezno. 

Na tekmovanju, na katerem s ta sodelovali tudi drzavni reprezen
tantki Culiceva in Jan~eva, je presenetljivo zmagala Brestova dvojica 
Dragica POKLEKA (411) - Mirjan KOMIDAR (380), na ostalih me· 
stih pa so se zvrstile: 2. PETAC- BERGINC (Medvode) 769, 3. ZE
LEZNIKAR - KRALJ (Ljubljana) 767, 4. POTU.SEK - GOLOB (Gra
dis) 751 kegljev. Ti pari so se tudi uvrstili na republisko prvenstvo. 
Med posameznicami, kjer gre naprej osem kegljavk, pa je bil vrstni 
red: 1. PETAC (Medvode) 818, 2 . .SKRABA (Ljubljana) 817, 3. ZELEZ· 
NIKAR (Ljubljana) 777, 4. PIRC (Gradis) 769, 5. GOLOB (Gradis) 
768, 6. POK.LEKA (Brest) 758, 7. SATTLER (Gradis) 750, 8. CULIC 
(Ljubljana) 749 kegljev. 

In se zadnja novica: Na republi~kem prvenstvu je bila Dragica 
Pokleka med 48 tekrnovalkami sestnajsta in se taka uvrstila oa 
drlavno prvenstvo. Med 24 pari je bil nas petnajsti. R. Janezic 

OPRA VICILO BRALCEM 
Pretekli teden je blla Cerknica 

v znamenju kvalitetnih sportnih 
prireditev v okviru Tedna teles· 
ne kulture (med drugim gosto
vanje NK Olimpije). tal je sode
lavec, ki je obljubil porocllo, nas 
in predvsem vas pustil na ce
dilu. 


