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Pozdravna brzojavka 
Delavci nad dvatisocclanske delovne skupnosti BRESTA, indu

strije pohistva Cerknica toplo pozdravljamo deveti kongres Zveze 
sindikatov Slovenije. 

Ta kongres sovpada z obdobjem, ko na.Sa socialisticna samo
upravna skupnost dozivlja v svoji druzbeni preobrazbi globlje 
vzgibe in premike, ko delovni clovek vse bolj postaja resnicni 
upravljalec druzbenih sredstev in na vseh ravneh odloca o cim
bolj smotrni in ucinkoviti uporabi sredstev, ustvarjenih z njego
vim delom, ko se taka vse bolj uresnicuje davna vizija delavskega 
gibanja. 

Zato pricakujemo, da bo kongres prav gotovo ocenil na.So dose
danjo pot, sedanji razvojni trenutek, p redvsem pa jasno opredelil 
prihodnje naloge sindikalne organizacije ter nje110 globljo vlogo 
v nasi druzbeni preobrazbi. 

Zavedamo se, da delavski razred in vse ostale zavestne sile 
cakajo ob ustavni preobrazbi pomembne in zahtevne naloge; ve
ma in zavedamo se, da gre pri tern za i zredno sirok sklop po
membnih gospodarskih in drutbeno-politicnih vprasanj, s katerih 
resitvijo bomo lahko uresnicili nase samoupravne vrednote. 

Delavci BRESTA bomo tudi v prihodnje po svojih najboljSih 
moceh prispevali k ekonomsko-politicni krepitvi na.Se domovine. 
Enotni smo v podpori prizadevanj Zveze sindikatov za obliko
vanje novih samoupravnih drutbeno-ekonomskih in medcloveskih 
odnosov ter za krepitev vloge delovnega cloveka. 

Prepricani smo, da bo kongres se bolj utrdil nasa skupno usme
ritev pri krepitvi in poglabljanju samoupravnih odnosov. 

S pozdravi vam posiljamo ishene telje za uspe5no delo kon
gresa! 

Delovna skupnost BREST A, 
Industrije pohistva Cerknica 

brestov 
• 

lasilo delovne sku 

UgodnejSa prodaja v zadnjih mesecih 
OB PERIODICNEM OBRACUNU ZA LETOSNJE TRETJE TRIMESECJE 

Ce smo v eni izmed prej~njih ~tevilk Obzornika kriticno spregovo
rili o polletnih rezultatih Bresta in lesne industrije, moramo to oce
no ob devetmesecju nekoliko popraviti, ceprav ~e marsikaj drfi tudi 
za obdohje januar-september. 

RAST PROIZVODNJE 
POD PLANOM 

Dopusti v poletnih mesecih ter 
remonti v nekaterih temeljnih or· 
ganizacijah so vplivali tudi na 
obseg proizvodnje. Tako je hilo 
doseganje plana oh polletju 47,5 
odstotka, oh koncu tretjega ce
trtletja pa 70,6 odstotka; se pra· 
vi, da je bila dinamika ~e neko· 
liko manjsa. Glede .na enako Ian· 
sko ohdobje je indeks, izraien 
vrednostno, 111. Torej je tezko 
govoriti 0 kaksnem vecjem de
.1anskem fizicnem povecanju pro
izvodnje. 

Kot ugodno lahko ocenjujemo 
proizvodnjo v Tovarni pohi~tva 
Cerknica, Tovarni lesnih izdelkov 
Stari trg in Tovar.ni pohi~tva Jel
ka Begunje, kjer je indeks .dose
ganja nad 75. V ostalih temelj
nih organizacijah plan ni dose
zen niti 70-odstotno, zato je kaj 
malo verjetno, da hodo uresnice
ne zastavljene naloge. Za celotni 
Brest bi morala h iti proizvodnja 
v zadnjem cetrtletju za 20.000.000 
din mesecno vecja od povprecne 
mesecne proizvodnje, da hi do
segli plan, cesar pa ne ho mogoce 
uresniciti. 

UGODNEJSA PRODAJA 
V nasprotju s proizvodnjo je 

bila prodaja v tretjem trimesec
ju v skladu s postavljenimi pla
ni. Predvsem ugodna je bila ikon
junktura pri prodaji pohi~tva in 
bila bi lahko ~e vecja, ce ne bi 
imeli tezav z dostavo blaga kup
cem. Premalo kamionov, pre
majhna casovna vsklajenost v 
centralnem skladiScu in zamude 
pri izdelavi pr ogramov po naro
cilu, vse to so vzroki, da kon
junktura ni bila povsem izkori
scena. Ugodna prodaja finalnih 
proizvodov lesne industrije pa je 
pogojevala tud.i dobro prodajo 
primarnih izdelkov. 

V tem trimesecju so bile uve
ljavljene tud.i maloprodajne cene, 
ki nam omogoeajo nadzor nad 
na~imi cenami in cenami konku
rencnih proizvodov, dajejo pa tu· 
di moznosti za hitrejsi prodor v 
kraje, kjer doslej iz razliCnih vz
rokov nismo hili prisotni. 

Kljuh ugod.ni prodaji pa je 
plan realizacije - brez interne 
- dosezen z indeksom 68,8. Iz 
pad je predvsem' pri izvozu, kjer 
je indeks 61,8, medtem ko je na 
domacem trgu 70,5. Iz tega lab· 
ko sklepamo, da bo mogoce plan 
doseci samo, ce bo konjunktura 

na domacem trgu se trajala, kar 
bi ob gibanjih proizvodnje po
menilo tudi zmanjsanje zalog go
tovih proizvodov. 

Na boljso prodajo b i v Tovarni 
pohistva Cerknica in Tovarni po
histva Martinjak vplivala hitrej
~a realizacija programa Jasn a . V 
Tovarni lesnih izdelkov Stari t rg 
ni tezav, v Tovarni pohistva Stari 
trg pa se je zelo uveljavila kuhi
nja Brest 03, kar povecujc pro
dajo, ceprav so zaloge kuhinjskih 
elementov ~e prevelike. V Tovar
ni ivemih plo~c je r azveseljivo, 
da se je povecala prodaja ople· 
menitenih plosc. V Tovarni pohi· 
~tva Je}ka so se vedno tezave pri 
realizaciji programa Zala. V naj
neugodnej~em polozaju je se ved
no Tapet.niStvo, kjer prodaja 
kljub rwiritvi asortimana ne na
r asca dovolj. 

UGODNI REZULTATI 
PRI PRIDOBIV ANJU 
IN DELITVI DOHODKA 

Delitev dohodka je videti iz na
slednje tabele : 

v 000 din 

In-
p lan I.- IX. 78 deks 

- celotni prih. 1.073.163 817.290 76 
- dohodek 356.934 284.741 80 
- cisti dohodek 230.891 193.355 84 

osebni dohodek 174.824 141.620 81 
- ost. clst. doh. 44.893 40.595 91 

skupna poraba 17.450 12.439 71 
poslovni sklad 15.560 15.474 100 

Pripomniti je treba, da podat
ki iz periodicnega obracuna niso 
povsem primerljivi s planiranimi, 
ker so se nekoliko spremenili 
predpisi. Od teh so na vecji do
hodek in Cisti dohodek od pla
niranega vplivali predvsem na
slednji: 

- zmanjsanje neplacane reali
zacije, 

- zmanjsanje republlikega da
vka ter prispevkov za republisko 
raziskovalno in izobrazevalno 
skupnost, 

- r egresiranje prehrane, ki ni 
vee del porabljenih sredstev, am
pak se pokriva iz skupne porabe. 
(Konec na 2. s trani) 

Ob obeinsk e m 
prazniku 
i skreno 

eestitamo 

Novost iz BRESTOVE proizvodnje - jedilnica JASNA. Razstavili jo bomo tudi na beograjskem Salonu pohiStva. 

wsem 
obeanom! 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

gr s - delovni dogovor 
RAZGOVOR Z UDELEZENCEM DEVETEGA KONGRESA 
SLOVENSKIH SINDIKATOV- ALOJZEM OTONICARJEM 

Ko bo izsla ta stevilka nasega glasila, bo deveti kongres Zveze 
sindikatov Slovenije ze mimo. Seveda se ne moremo pisati o nepo
srednih nalogah sindikata v nasi delovni organizaciji na osnovi kon
gresnih sklepov, zato smo za razgovor zaprosili enega izmed udele
zencev kongresa neposredno pred njegovim zacetkom. 

Do nedavnega si hil predsednik lavci, kar bi sluzilo za pogloblje
obcinskega sindikalnega sveta, no razpravo o posameznih vpra
zelo dobro pozna.§ tudi delovanje sanjih sindikalnega delovanja. 
sindikata na Brestu. Kako oce- Premalo je tudi sodelovanja .in 
njujes njegovo delo in vlogo v usk:lajevanj-a med druzbenopoli
preteklem obdohju na Brestu in ticnimi organizacijami v temelj-
v ohcini? nih in v delovni organizaciji. 

·-
\ 

Za delovanje Brestov.ega ·sindi
kata na Brestu v sedanjem, ·pred
vsem pa v preteklem obdobju, bi 
sodil, da so uspehi priblizno ta:ki 
kot v drugih delovnih organiza
cijah v obcini. zeleli -bi poudariti, 
vodstva osnovnih organizacij vse 
prevec rada opravljajo klasicna 
sindikalna opravHa kot pa bi skr
bela v pomembnejsih podrocjih, 
ki se kako zadevajo vsakega de
lavca; !1.1a primer produktivnost 
dela, delovni -pogoji, nagrajevanje 
po delu in se bi lahko nasteval. 
Eden izmed glavnih vzrokov za 
nedelavnost je v tern, ker prema
lo obvladamo in poznamo nasteta 
podrocja. Da bi odpravili to po
trjujejo tudi razprave ob spreje
manju razlicnih samoupravnih 
aktov. Ko pa ti akti v praksi tudi 
zazivijo, pa je slisati pripombe, 
da bi bilo potrebno stvari druga
ce ured:iti. 

Opazam tudi, da sindikat pre
malo sodelujc pri pripravah raz
nih strokovnih analiz, ki j ih dela
jo strokovne sluzbe in vodilni de-

Slabost se ka:Ze tudi v tern, da 
vodstva osnovnih organ:izacij ra
da opravljajo klasiena sindikalna 
opr-avila kot pa ·bi skrhela v po
memhnejsih podrocjih, ki se ka
ko zadevajo vsakega delavca; na 
primer produktivnost dela, delov· 
ni pogoji, nagr-ajevanje po delu 
in se bi lahko nasteval. Eden iz
med glavnih vzrokov za nedelav
nost je v tern, ker premalo ob
v!adamo in poznamo nasteta po
drocja. Da bi odpravili to po
manjkljivost, je potrebnega vee 
druzbenopoliticnega izobrazeva
nja. 

Ena izmed osnovnih nalog sin
dikata v tern ohdobju je hila 
spremljanje in poglahljanje sa
moupravnih odnosov, zlasti oh 
sprejemanju in uresnicevanju za
kona o zdrufenem delu. Kako jo 
je odigral? 

Res je ibila osnovna naloga sin
dikatov v preteklem obdobju raz
prava o zakom.1 o zdrilZenem de
lu in uresnicevanje njegovih do
loCi!, predvsem pa poglabljanje 
samoupravnih in druzbeno eko
nomskih odnosov. · 

Pretekli sta ze dve leti in zato 
ze Iahko ugotovimo dobre in sla
be strani nasega dela. v ipretek
Jem letu, ko s.mo morali sprejeti 
vee p_omembnih samoupravnih 
aktov, smo ugotovili, da so drilZ-

9.kongres 
zveze 
sindikatov 
slovenije 

benopoliticne organizacije prema
lo vsebinsko sodelovale pri pri
pravah teh dokumentov, da smo 
casovno -kasnili in ni bilo dovolj 
casa za poglobljeno razpravo. 

Ugodnejsa prodaja v zadnUh mesecih 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Rezultate za celotni Brest lab· 
ko ocenjujemo glede na planira
n e kot ugodne, ceprav so izdva
janja in poslovni sklad se vedno 
nezadostna glede na nase potre· 
be, pa tudi glede na rezultate 
nekaterih vecjih slovenskih les
nih podjetij. V poslovni sklad so 
izdvojile samo tri temeljne orga
nizacije: TP Cerknica, TLI Stari 
trg in TP Stari trg. Ostale tri te· 
meljne organizacije sicer niso v 
izguhi, vendar sklad skupne po
rabe ne zadosca za pokrivanje 
vseh. obveznosti, ki se krijejo iz 
njega. Pripomniti je se potreb
no, dana slahsi rezultat TP Mar
tinjak vpliva se neodpravljena iz
guba v Tapetnistvu. 

GIBANJE OSEBNIH 
DOHODKOV 

Po temeljnih organizacijah so 
bili povprecni mesecni osebni do
hodki .naslednji: 

plan 1978 I.- IX. 1978 Indeks 

TPC 4.403 4.413 100,2 
TPM 4.138 4.251 102,7 
TLI 4.055 4.324 106,6 
TPS 4.182 4.251 101,6 
TIP 5.168 5.444 105,3 
TOP 4.178 4.386 105,0 
TPS 4.388 4.634 105,6 
Prodaja 5.648 5.828 103,2 
SD 5.828 5.975 102,5 

Skupaj: 4.582 4.706 102,7 

Osebni dohodki so se vedno 
pod povprecjem lesne industrije 
Slovenije, vendar bi se· ostanek 
cistega dohodka zmanjsal za 5 
do 6 milijonov dinarjev, ce bi do
segli poprecje slovenske lesne in
dustrije iz prvega polletja 1978. 
Pri tem hi nekatere temeljne or
ganizacije oh povecanju osehnih 
dohodkov celo izgubile sklad 
skupne porahe. 

Ce izvzamemo TIP Cerknica, 
Prodajo in Skupne dejavnosti za
radi kvalifikacijske strukture, je 
razlika v poprecnih osebnih do
hodkib med temeljnimi organiza, 
cijami majhna, kar kafe na dej
stvo, da osebni dohodki se niso 
odvisni od rezultatov, ki .lih do
segajo temeljne organizacije. 

Ob zakljucku bi lahko dejali, 
da so se rezultati izboljsali, ven
dar se vedno niso takSni kot jih 
bi Brest lahko dosegel. 

P . Ohlak 

Dogovorili smo se, da se te po
manjkljivosti ne smejo ponoviti 
ob sprejemanju ostalih aktov, ki 
morajo biti sprejeti do letosnje
ga decembra. Sedaj, ko imamo 
casa se dva meseca, lahko ugoto
vimo, da delamo podobne napa
ke -kot lani. 

V sklopu neresenih podrocij, ki 
jih nalaga zakon, bi omen:il tudi 
podrocje delitve osebnih dohod
kov po enotni metodologiji. Se
daj imamo v Brestu •kar tri si
steme nagrajevanja po delu. 
Sprasujem: >>Kdo je odgovoren, 
da stvari niso urejene v rokih, 
sprejetih na zborih delavcev?« 

Katere poglavitne slabosti v 
delu sindikata se opafas? 

Notranjcem je ze prirojeno, da 
najraje govorimo o pomanjklji
vostih in slabostih. Da ne bi bil 
izjema, naj omenim se nekaj mo
jih iz,kusenj, s katerimi sem se 
sreeeval pri svojem delu in so 
se zive. Poglavitna slabost v delu 
osnovnih organizacij sindikata je 
neznanje oziToma premajhna 
idejnopolitiena in stxokovna us
posobljenost sindikalnih poverje
nikov in a:ktivistov, pa se pre
majhna zavzetost, odlocnost in 
vztra:jnost. Srecamo pa se tudi s 
posamezniki, ki nikakor noeejo 
razumeti nove vloge sinclikata in 
stem zavirajo normalno delo sin
·drkalnih aktivistov; ti posamezni
ki pa so ponekod tucli na odgo
vornih dclovnih mestih. 

Rekonstrukcija v Tovarni pohistva Cerknica tece po nacrtih 

Kaj pricakujes od kongresa in 
kak!lne bodo po tvojem mnenju 

poglavitne prihodnje naloge sin
dikata? 

Od kongresa pricakujem, da bo 
to delovni dogovor vsega clans tva 
o tern, kako se u Cinkoviteje ures
nicevati druzbeno vlogo sindika
ta. Poglavitne naloge v prihod
njem obdobju pa vsekakor bodo: 

- se naprej uveljaljati delegat
ske odnose v druzbenopoli ticnem 
sistemu; 

- krepiti polozaj in vlogo de
lavcev pri odloeanju; 

- vecje sodelovanje sindikatov 
v krajevni skupnosti; 

- uveljavljati sistem druzbene· 
ga planiranja, pridobivanja do
hodka, razporejanje -dohodka in 
Cis tega dohodka, uveljavljati de
litev po delu in rezultatih dela, 
varstvo samoupravnih pravic de
lavcev, drilZbeno izobrazevanje, 
krepitev socialne varnosti, zago
tavljanje varnih, zdravih in hu
manih razmer, kulturno ziv!jenje 
delavcev, r ekreacijo in oddih, kre
pitev ljudske obrambe in druz
bene samozascite. 

To je samo del nalog, ki so v 
predlogu sklepov kongresa. Nasa 
naloga pa je, da se organiziramo 
in pridobimo slehernega clana za 
uresnicevanje teh sklepov. 

Lesarji krititno o svojem preteklem de 
SKUPSciNA SINDIKATA DELAVCEV GOZDARSTVA IN 
LESARSTVA SLOVENIJE 

Na svoji skupscini so delegati sindikata delavcev gozdarstva in 
lesarstva Slovenije ocenili dosedanje delo in si zastavili programsko 
usmeritev za prihodnje delovanje. Skupscina je ugotovila pomembne 
premike v dograjevanju druibeno-ekonomskih odnosov, obenem pa 
je kriticno ocenila delovne uspehe sindikata. 

Naj omenirno .le nekatera vpra
sanja, 0 katerih so razpravljali 
na skupscini. Po uspesnem kon
stituiranju zdruzenega dela ·se je 
teziSce dela premaknilo v pripra
vo in dograjevanje notTanje zako
nodaje . .Sindikat je moral nepo
sredno sodelovati pri snovanju sa
moupravnih aktov. To pa je bilo 
po posameznih temeljnih organi
zacijah razlicno in z njegovim de
lezem ne moremo bciti povsem za
dovoljni. Vse prevec je forumske
ga dela in neprizadetega odnosa 
do kljucnih vprasanj. .Samouprav
ni akti so sicer zvecine sprejeti, 
vendar so odnosi kljub temu po
gosto urejeni po starem. 

V aktih je prevec leporecja, 
frazerstva in nerazumljivih resi
tev. Prav ob tern nas cakajo po
membne naloge. Zivljenje je po
·kazalo, da delavci prizadeto so
delujejo -pri razpravah o •reSitvah, 
ki so neposredne in razumljive. 
Ocenjujemo, da je pri oblikova
nju samoupravnih aktov in do
polnjevanju sprejetih resitev pri
slo do stagnacije. 

Prav zato je ·ipotrebna spodbu
jevalna vloga sind1kata. V vseh 
delovnih skupinah je treba oce
niti sprejete resitve in izohliko
vati rokovnike ·za sprejem samo
-upravnih aktov v sk:ladu z zako
nom o zdrilZenem delu. Rok za 
usklactitev te zakonodaje je znan, 
zato se v sindikatu ne moremo 
zadovoljiti z opazovanjem tega, 
kaj nam delajo komisije za ures
nicevanje zakona in strokovne 
sluzbe. Potrebna je sprotna in 
ucinkovita ocena, ki bo delavcem 
omogoeila preverjati stalisca pri 
oblikovanju samoupravne zako
nodaje. Le taka se basta krepili 
vloga in politicna odgovornost 
sindikata za uveljavljanje ustav
no opredeljene vloge delavca in 
zdrilZenega dela. 

Dosedanji uspehi pri zdruie
vanju dela in sredstev so nam 
lahko kafi:pot za prihodnje delo. 
V povezovanju lesne industrije in 
gozdarstva smo dosegli lepe uspe
he, predvsem kar zadeva dolgo-

rocno resevanje .poslovnih in do
hodkovnih odnosov. Surovinsko 
zaledje je omejeno, zato zahteva 
Cimvec usklajevanja, odpravlja
nja podjetniSkega lokalizma in 
upostevanja interesov vseh, ki so 
odvisni od surovine. Stabilnost v 
odnosih ter pogojih gospodarje
nja in razvoja je moe resevati s 
sporazurnevanjem zdr.uzenega de
la, ki z uvajanjem plans-kih in do
hodkovnih resitev odpravlja ne
ustrezne trine vplive (preplaceva
nje surovine, neustrezna klasifi
kacija, neracionalna poraba su
rovin). Obli·kovanje odnosov na 
osnovah skupnega dohodka in 
skupnega prihodka odpravlja tu
di mocan vpliv administ rativnih 
posegov na podrocj-u cen. 

Celotni sklop razvoja lesne in
dustrije in gozdarstva je zivljenj
sko povezan. Surovinska osnova 
mora biti zainteresirana za trdno 
povezano lesno predelavo, ki bo 
omejeno surovino (le-ta v svetov
nem merilu postaja strateski ele
ment) najustrezneje oplemenitila. 
Posledica te povezanosti je viSji 
dohodek in s tern tudi standard 
delavcev. Lesna industrija ni pre
vee akumulativna panoga in ni 
sposobna sarna prevzemati rizika 
za izgradnjo zmoglj.ivosti, ki ni-

. Iz del a mladih 
V novembru bo odsla na iz

gradnjo proge Samac-Sarajevo 
zadnja letosnja izmena mladin
ske delovne brigade Tone TOM
SIC, ki jo sestavljajo mladi iz po
stojnske, ilirskohistriske in cerk
niske obcine. Bivali bodo v na
selju 2:epce. 

Iz nase obcine bo v brigadi tri
deset brigadirjev inbrigadirk; kar 
enajst jih je iz 1Bresta. Pokrovi
telj b rigade je tokrat Gozdno go
spodarstvo Postojna. . 

Osnovna organizacija Zveze so
cialisti-cne mlactine Slovenije Cer
knica je v pocasti-tev 10. kongre
sa mladih 7. oktobra organizirala 
pohod od spomenika v Cerknici, 

majo dovolj ustrezne surovine. 
Vse to pa zahteva dolgorocno 
plansko in dohodkovno poveza
nost. 

Z uveljavljanjem plariiranja in 
dohodkovne povezanosti v lesni 
industriji in gozdarstvu se vse 
bolj kaze potreba po povezovanju 
lesarstva s trgovino. Doslej spre
jeti samoupravni sporazumi med 
trgovino in proizvodnjo niso za
dovoljivi, saj temeljijo na provi
zijs.kem in rabatnern sistemu. Za 
nekatere opazamo, da so taki od
nosi med proizvodnjo in trgovino 
neenakopravni in v prid trgovini. 

Uspehi v nasem delu so ne
dvomno tudi posledica delavno
sti osnovnih organizaci.i sindika
ta, ki vedno bolj utrjujejo svoje 
mesto in vlogo. 

Vse te-.lave pri razvoju gozdar
stva in lesne industrije terjajo 
vecjo druzbeno-politicno dejav
nost vseh delavcev. Za uresnice
vanje ustavne vloge delavca v 
zdruzenem delu so nam opora :in 
podlaga sklepi in stalisca nedav
nih kongresov komunistov ter 
sprejeta izhodisca za delovanje 

· sindikata. Naloge niso lahke, zato 
terjajo odgovornost do deJa ter 
sprejetih -staliSc in dogovorov. Sa
rno siroko zasnovane in nepo
sredne akcije obrodijo sadove. 

Nase delo bo ucinkovito, ce bo
mo z njim prispevali k utrjeva
nju polozaja delavca ter zagoto
vili njegovo socialno in material
no varnost. Zato se moramo ,lotiti 
izpolnjevanja nasih nalog uskla
jeno, nacrtno in odgovorno. 

B.Misic 

mimo spominskih obelezij v Pod
skrajnilm, Begunjah, na Slivnici, 
Radlelm in Grahovem do Cerk
nice. Na poh9du je bilo stirideset 
mladincev in mladink. Med po
stanki so jmeli problemsko kon
ferenco in predavanje o kongre
su mladih. 

S. BogovCic 



BRESTOV OBZORNIK 
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Ptiprava lctnega pla.na vsekakor zahteva preceJ casa, saj postaja 

v nasi druzbi plan cedalje bolj instrument, s katcrim uspesno pre
magujemo stihijsko dclovanje trga in daje temeljnim organizacijam 
osnovna izhodiSca za delovanje v prihodnjem obdobju. Zato so se 
na Brestu zacele priprave na plan za prihoanje leto U! sredi sep
tembra. 

V prvi fazi pri pripravi plana je 
najvainejsa ocena n·znih zmoglji
vosti in ocena proizvcd:'lih kapa
citet. Osnova je vsekalwr ocena 
prodajnih zmogljivosti po skupi· 
nah izdelkov in po tr:zgcih. V tej 
oceni so tudi predlogi za uvedbo 
novih proizvodov oziroma za opu
stitev starih, pa tudi moznosti za 
spremembe ceo posameznim pro
izvodom. Proizvodnja pa na dru
gi strani oceni, all je tal<sen ob
seg prodaje premajhcn ali pre
velik glede na mozne delovne 
ure. 

Ker je ta faza tako pomembna 
za celoten potek planiranja, je 
bil tudi poseben usklajevalni se
stanek med prodajo in proizvod
njo. Predvidena realizacija oziro
ma proizvodnja po temcljnih or
ganizacijah je naslednja: 

Celotna Izvoz 
r ealizacija 
v 000 

v 000 $ 

TPC 403.116 3.443 
TPM 82.140 1.388 
TLI 125.462 1.470 
TPS 130.122 400 
TIP 236.700 306 
TOP 81.522 
TPJ 87.851 680 

Vsekakor moramo te podatke 
jemati kot prvo usmeritev, saj se 
bodo med izdelavo plana se spre· 
minjali, dopoJ.njevali in popr av
ljali. Najvec zapletov je bilo 
okrog oprcdelitve visine izvoza. 
Ceprav so tezave na podrocju zu
nanje trgovine znane vsem in so 
temeljne organizacije vsekakor 
dol:Zne izpolnjevati dru:Zbene tez
nje, pa se vedno postavlja vpra
sanje rentabilnosti temeljne or
ganizacije, ki veliko izva:Za. 

Sicer so bill v zadnjem casu 
sprejeti stevilni ukrepi za pove
canje izvoza, vendar je razpon 
med domacimi in tujimi cenami 
se vedno prevelik. V seeno lahko 
pricakujemo, da bo uvoz vedno 
bolj odvisen od izvoza, zato mora 
Brest ohraniti dosedanjo raven 
izvoza, saj vemo, da imarno po-
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trebe po uvo:m reprorl.ukcljskega 
materiala, pa tudi po uvo:zu opre
me. 

Mogoce bo koga p::esenctila vi· 
sina vred.nosti proizvodnje oziro
ma prodaje. Vendar je bilo ugo
tovljeno, da gre predvsem za 
vrednostno povecanje, medtem 
ko je rast pmduktivnosti se 
vedno majhna. Res je sicer, da so 
temeljne organizacije omejene s 
telmolosko kapaciteto, vendar b i 
mor~li iskati vee resitev v orga
nizacijskih prijemih in v manjsih 
investicijah, ki dajo ucinke. Zato 
bo pm·ecanje produktivnosti tudi 
ena izmed osnovnih nalog v Ietu 
1979. 

Naj se se malo sprehodimo po 
proizvodnem programu, ki pa je 
bralcem vee ali manj znan. 

V Tovarni pohistva Cerknica se 
bo pojavil poleg programov Zala, 

· Katarina in J asna se nov pro
gram, ki se ni dokoncno izbran. 
Napravljeni so sicer vzorci novih 
modelov, vendar morajo do:Ziveti 
se testiranje trga, sele nato bo 
dokoncno izb::an. Na podrocju 
izvoza je bilo ugotovljeno, da so 
kapacitete masive omejene in bo 
treba iskati mo:Znosti za izvoz iz
delkov, ki imajo manjsi dele:£ 
masive. 

V Tovarni pohistva Jelka je 
glavna novost v tern, da se po· 
javlja samo se proizvodnja pro
grama Zala, medtcm ko so ostali 
programi opu sceni. Z zmanjseva
P..jem izvoza zaganega lesa je tudi 
izvoz manjsi, pri cemer je se 
vedno vprasljiv izvoz v Madzar
sko. 

V Tovarni pohistva Martinjak 
so nosilni se vedno programi, ki 
so ze letos v proizvodnji, kar ve
lja za domaci trg in za izvoz. 

Tovarna pohiStva Starl trg 
opusea proizvodnjo programa Ve
ga in postajajo nosilni programi 
Br est 01 in Brest 03. Poleg ze ute
cenega programa Brest-oreh pa 
je nacrtova.na tudi proizvodnja 
nove kuhinje. V planu je pred
viden izvoz v visini 400.000 dinar-

IJ - REST 
Jeseni 1976.leta je duhove pri nas, pa tudi v nasi republiki - z 

Zivahnimi odmevi po vsem jugoslovanskem prostoru - dokaj vzbu
rila nenadna novica, da se je kosarkarski ldub OLIMPIJA preime
noval v BREST. 

Klub z veliko tradicijo se je namrec tedaj znasel v nepremostljivih 
financnih zagatah - kot sami pravijo, so bili to najbolj crni dnevi 
v njegovi zgodovini - in so iskali v sodelovanju z naso delovno 
organizacijo moznost za njegovo normalno delovanje. BREST pa je 
v taksnem sodelovanju videl zelo ucinkovito obliko reklamno-propa
gandnega nastopa na tr.l:iscu. 

V dveh letih tesnega prijateljskega sodelovanja je bilo v klubu 
zastavljeno nacrtno in slstematicno delo, kar se je kazalo tudi v tek
movalnih uspehih, na B1·estu pa smo ocenm, da je bil .nalozba zelo 
smotrna, saj so bili propagandni ucinki vee kot ocitni, ceprav niso 
bile izkoriscene vse moznosti. 

V zadnjem casu so se zaradi novega tekmovalnega s!stema in 
drugih okoliscin tekmovalni in drugi s troski izredno povecali, tako 
da sedanja sredstva se zdalee vee ne zadoseajo za cormalno delo 
kluba in za razvijanje kvalitetnega ko!larkarskega sporta. BREST 
ni bil pripravljen prispevati dodatnih s redstev, ke:r bi le-ta preclstav
ljala prevelik odstotek sredstev, namenjenih za pmpagando, pogla
vitni propagandni uclnek iz tega posla pa je bil ze dosezen. 

Zato se je izoblikovalo skupno mnenje, da kaze poiskati za men
torja drugo delovno organizacijo, ki je pripravljena na racun med
sebojnega sodelovanja izdvajatl znatno veeja sredstva l;:ot jih je 
doslej prispeval BREST. Tako je bilo v razgovoru dosezeno soglasje 
o skupnih intcresib s SOZD ISKRA. Organi upravljanja tega tri
desettisoc clanskega kolektiva so ze potrdili taksno soglasje. 

Tudi BRESTOV Skupni delavski svet je na nedavni seji o tej za
devi razpravljal in na osnovi dejstev sprejel sklep, da se sporazumno 
preki.ne sedanji samoupravni sporazum o sodelovanju med Industrijo 
pohiStva BREST in kosarkarskL-n ldubom BREST. 

Naj na koncu se enkrat poudarimo, da je. dveletno prijateljsko-po
slovno sodelovanje rodilo lcpe sadove na obeb straneh. 

Pa se to: upravni odbcr kluba je na pretekli seji sklenil, da je 
treba dati delavcem delovnc organ.izacije BREST ter njen im samo
upravnim in poslovodnim m·ganom posebno zahvalo in priznanje 
za vso pomoe, ki so jo vcs ens sodelovanja nudili lmsarkarskemu 
klubu. 

Prav go tovo se lahko tudi nasa delovna skupnost kosarkarskemu 
klubu iskreno zahvali in mu da prizcanje, saj je tvorno sodeloval 
pri uresnicevanju obojestranskih ciljev. B. Levee 

Iverne plosce gredo dobro v prodajo- a za kaksno ceno? 

jev, ceprav vemo, da ga bo tezko 
uresniciti, saj lruhinje niso iz. 
vozni izdelek. 

V Tovarni lesnih izdelkov Sta
ri trg se med interno realizacijo 
pojavi tudi kartonasta embala:Za. 
Nekoliko vee tezav bo pri izvozu 
sedanjega programa iz stolarne, 
ker je v zadnjem casu vse vee 
proizvajalcev teh izdelkov. Zato 
bo treba v letu 1979 temeljito 

pretehtati moznosti izvoza v na
slednjih letih. 

Tovaxna ivernih plosc Cerknica 
ohranja proizvodnjo pribli:Zno na 
planirani ravni letosnjega leta. 
V sekakor se bo zopet pojavilo 
vprasanje ceo, saj pri sedanjih 
cenah temeljna organizac.ija ne 
bi ustvarila dovolj dohodka. 

V Tapetnistvu se kot nosilni 
program se vedno pojavlja Moj-
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ca, ob njem pa se programi, ki 
so ze v proizvodnji, pa tudi novi. 
Trg pa mora pokazati, kateri pro
gram bo v prihodnje zamenjal 
Mojco. 

Trenutno je ob pripravi plana 
v delu izracun stroskov. Le-ta bo 
pokazal uspe5nost posamezne te
meljne organizacije in s tern tudi 
nakazal potrebne popravke pr-
votnega plana. P . Oblak 

oho ek proizvajalcev ivernih ploSC 
Proizvajalci in porabniki ivernih plosc so v okviru poslovnega zdru

zenja LES v posebni komisiji znova osilili svincnike in skusajo izpo
polniti samoupravni sporazum, ki ureja njihovo skupno pridobiva
nje in razporejanje dohodka. Nesporno je, da proizvajalci ivernih 
plose ob dosedanjih pogojih gospodarjenja - med katere sodi kot 
povzrocitelj zlasti administrativno dolocanje ceo - le Zivotarijo. Nji
hov gospodarski polet je zavrt, saj so skoraj vsi v globoki izgubi ali 
pa v najugodnejsih primerih pri rezultatih »nic«. Po drugi strani pa 
so tr:Zne moznosti dokaj ugod.ne, ivernih plose je letos komaj dovolj 
in videti je, da bo enako tudi v prihodnjem letu. 

Prav gotovo so proizvajalke in 
uporabnice ivernih plo!lc v tesni 
gospodarski povezanosti Da bi 
si zagotovile usklajeno rnedse
bojno poslovanje, se pravi, ravno 
pravsnje kolicine ivernih plosc in 
pravilna medsebojna razmerja -
zlasti pri pridobivanju in pri de
litvi dohodka - morajo svoje 
probleme urejati dogovorno. 
TakSno samoupravno urejanje pa 
mora seveda upostevati zakonska 
doloeila, predvsem tudi tista s 
podrocja cen. Bolj po domace 
povedano: dogovoriti se morajo, 
koliko od skupnega prihodka, do
se:Zenega s pr odajo izdelkov, v 
katerih so vgrajene iverne plo· 
!lee, gre proizvajalcem ivernih 
plosc in koliko uporabnikom 
ivernih plosc (to je, zlasti proiz
vajalcem pohiStva). 

Zadeva je na oko videti prepro
sta, v res.nici pa ni tako. Pojavijo 
se dogodki in vprasanja, ki vpli
vajo na primernost oziroma pra
vicnost postavljenib razmerij; na 
primer: 

- zelo razlicna vrednost dele
za ivernih plosc v posameznih iz
delkih, 

- stalne spremembe ceo dru
gih sestavnih delov (gradiv), ki 
so v posameznih izdelkih, 

- vpliv izvozne de javnosti in 
i.nteres za tako dejavnost, 

- vpliv razlicnih ustvarjalno
sti pri delu (predvsem uporabni
kov ivernih plosc, ki se ka:Ze v 
uspe5nejsem marketingu, obliko
vanju proizvodov in podobnem), 

- razlicni riziki, ki jib je ve
likokrat te:Zko opredeliti po nji
hovem nastanku oziroma krivdi, 

- posebno vpra!lanje so tudi 
dobavitelji surovin (gozdarstvo 
kot dobavitelj lesa in kemicna 
lndustrija kot dobavitelj lepil in 
lakov) ter trgovina; vse omenje
ne panoge so obicajno udelezene 
v »verigi« pri pr!dobivanju slrup
nega prihodka. 

kata in republi!l"ke Gospodarske 
zbornice. Komisija je ugotovila, 
da je ob dosedanjih druibeno-po
litienih in strokovnih spoznanjih 
prakticno nemogoce naenkrat in 
v enem samoupravnem sporazu
mu zajeti celotno reprodukcijsko 
verigo. Zato bo najprej pripravila 
osnutek izpopolnjenega besedila 
samoupravnega sporazuma o 
skupnih osn ovah in merilih za 
pridobivanje in razporejanje 

skupnega prihodka med proiz
vajalci in uporabni.ki ivernih 
plosc. V tern sporazumu pa bo 
kot prihodnjo nalogo vseh ude
le:Zenk opredelila se vkljucitev 
ostalih clenov reprodukcijske 
verige. 

Sam sporazum naj zajema res 
osnovne okvire in merila, ki bodo 
sluzila kot smernice za izdelavo 
dvostranskih sporazumov'. Le-te 
pa bodo sklepale med seboj tiste 
temeljne oziroma delovne orga
nizacije, ki bodo dejansko vsto
pale v medsebojna poslovna raz
merja. 

Zal je nere!lenih se precej 
vprasanj. Dokler ne bodo re!lena, 
bo neposredna izvedba omenje
nih sporazumov tefko izvedljiva. 

Z. Zabukovec 

Omenjeno komisijo sestavljajo 
strokovni delavci proizvajalcev in 
uporabnikov ivernih plose ter 
predstavnika republiskega sindi· Iz Tovarne pohiStva Cerknica - popravilo stroja 

.. -- --~-- -~- ------ - ---------- - ~-----~·----·-------------.......-·- - - - -
- - - - -- - . - .. - .. . . . - --
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renehanje delovnega razmerja 
NOVOSTI IZ NOVEGA ZAKONA 0 DELOVNIH RAZMERJIH 

Glede na ustavno nacelo, da je vsakemu zajamcena pravica dela z 
dru.Zbenimi sredstvi v zdruzenem delu, je razumljivo, da zakon o 
zdruienem delu in zakon o delovnih razmerjih izhajata iz temeljnega 
nacela, da delavcu praviloma proti njegovi volji ne more prenehati 
delovno razmerje. Do prenehanja delovnega razmerja proti volji de
lavca lahko pride le v izjemnih primerih, ki so posebej doloceni v 
zakonu. 

V primerjavi z dosedanjo ure
ditvijo oba zakona nekoliko raz
sirjata razloge za prenehanje de
lovnega razmerja pr oti delavcevi 
volji, ocitno zaradi krivdnih raz
logov. To je vsekakor odraz te
meljnega izhodiSea za.kona o 
zdruzenem delu, ki moeno po
udarja medsebojno in druzbeno 
odgovornost v zdruzenem delu. 

Zakona poznata naslednje raz· 
loge za prenehanje delovnega 
razmerja: 

1. Po volji, s privolitvijo delav
ca: · 

- Na podlagi delaveeve pis
mene izjave o prenehanju dela. 
Glede na ustavno .pravico do 
dela delavec take izjave ni dol
zan obrazloziti, mora pa ostati 
na delu toliko easa, kolikor dolo
ea samoupravni splosni akt. 

- Na podlagi sporazuma s po· 
oblaseenim organom temeljne 
organizacij e. Tudi v tern primeru 
mora ostati na delu toliko casa, 
kolikor doloea samoupravni 
s-plosni akt. 

2. Proti delavcevi volji preneha 
delovno razmerje: 

in pogojih, ki jih doloca samo
upravni sporazum o zdruzitvi v 
delovno organizacijo, mu prene
ha delovno r azmerje v temeljni 
organizaciji, v kateri je doslej 
delal. 

4. Delavcu preneha delovno 
razmerje po samem zakonu: 

- ce noee dati p.ismene -izja
ve, da sprejema sarnoupravni 
sporazum o zdruievanju deJa de
lavcev v temeljni organizaciji -
z dnem, ko ni hotel dati pi-smene 
izjave oziroma z iztekorn zadnje
ga doe za taksno izjavo; 

- ce se na nacin, k:i ga doloca 
zakon, ugotovi, <ia je za <ielo po
polnorna nezmozen - z dnem, 
ko mu je vrocena pravnomocna 
odlocba o ugotovljeni popolni ne
zmo:Znosti za delo v terneljni or
ganizaciji (invalid I. stopnje); 

- ce mu je po zakonu oziro
rna po pravnomocni odloobi so
diSca ali drugega organa prepo
vedano opravljati dolocena dela 
oziroma naioge in mu ni mogoee 
zagotoviti drugih del oziroma na
log - z dnem, •ko j·e terneljni or
ganizaciji vrocena pravnornocna 
odlocba; 

- ce mora biti zaradi presta
janja zapo.rne ikazni odsoten vee 
kot sest mesecev - z dnem, ·ko 
zacne prestajati kazen; 

- ce mu je izreeen vaTnostni, 
vzgojni ali varstveni ukrep, ki 
traja vee kot sest rnesecev in mo
ra biti zato odsoten z dela - z 
dnem, ko se zacne izvajati ta 
ukrep; 

- .pripravniku, ki je sklenil 
delovno r azmerje za dolocen cas 
·samo zato, da bi opravil priprav
nisko dobo - z iztekom casa, ki 
je dolocen za pripravnisko dobo. 

Delavcu, ki izpolni pogoje za 
polno osebno pokojnino po za
konu o ;po'kojninskem ·in invalid
skem zavarovanju, delovno raz
mer.je ne preneha, ee p r.istojni 
organ t erneljne organizacije ugo
tovi, da sta temeljna or-ganizacija 
in delavec soglasna, da del-avec 
nadaljuje delovno numerje. 

0 prenehanju delovnega -raz
merj.a odloca v temeljni organi
zaciji izvrsilni organ delavskega 
sveta oziroma sam delavski svet. 
Delavec ima zoper vse odloeitve 
o p renehanju delovnega razrner
ja :polno pravno v.arstvo v svoji 
temeljni o rganizaciji, pa tudi 
pred sodiscem zdruzenega dela. 
Razen tega se lahko delavec obr
ne zaradi varstva svoje pravke 
tudi na sindikalno organizacijo 
in na druibenega pravobmnilca 
samoupravljanja. 

A. Percie - ce delavec noce opravljati 
del oziroma nalog, ki so mu po
nujene in ki ustrezajo njegovi 
strokovni izobrazbi in drugim, z 
delom pridobljenim delovnim 
zmoznostim oziroma ce se noce 
dokvalificirati ali prekvalificirati, 
kadar z dosedanjo kvalif~kacijo 
njegovo delo zaradi tehnoloskih 
oziroma drugih razlogov v te
meljni organizaciji n i vee po
trebno; 

Skrb za dobro prehrano 

- ce je delavcu dokoncno iz
recen disciplinski ukrep o .prene
hanju delovnega razmerja. 

3. Proti delavcevi volji lahko 
preneha delovno razmerje tudi: 

- ce je ob sklenitvi delovnega 
razmerja dal delavec bistveno 
neresnicne podatke ali pomemb
ne podatke zamolcal; 

- pripr avniku, ki je sklenil de
lovno razmerje za nedolocen cas, 
cc po preteku pripravniske dobe 
ne opravi strokovnega izpita; 

- neodgovornemu delavcu, ce 
je pr.isla temeljna organizacija 

· tudi zaradi njegovega odnosa do 
dela v ekonomSJke teiave; 

- ce se ugotovi, da delavec ni 
zmozen opravljati del oziroma 
nalog, ki so mu zaupana, da ne 
izpolnjuje vee z zakonom pred
pisanih pogojev za opravljanje 
del oziroma nalog, .ali ce se ugo
tovi, da trajneJe ne dosega de
lovnih rezultatov, ki se navadno 
dosegajo, pa noce opravljati del 
oziroma nalog, tki ustrezajo nje
govi delovni zmoznosti; 

- kadar se pricne postopek .za 
prenehanje temeljne organizaci
je, ·pa ni pogojev, da bi nadalje
val z delom v drugi temeljni or-
ganizaciji; · 

- zaradi prehoda v <hugo -te
rneljno organizacijo v prirnerih 

DRUZBENA PREHRANA 
V PODSKRAJNIKU 

Z razvojem industrijske cone v 
Podskrajniku se vse bolj veca 
tudi stevilo toplih obrokov, ki jib 
pripravljamo za delavce na tern 
podrocju. 

Poleg tovarne ivernih plosc so 
zgraJeni v Podskrajniku tudi no
vi prostori za pr01zvodnjo olbla
zinjenega pohistva, pO'Veeal se je 
transport .. . .Stevilo :zaposlenih 
se je povecalo tako, da dnevno 
pripravljamo ze do 300 toplih ob
r okov. 

Ko se je oblikovala industrij
ska cona, so bili predvideni ·in 
tudi zgrajeni ustrezni prostor,i za 
druibeno prehrano. Ti prostori 
ob sedanjem s tevilu zaposlenih 
sicer se zadostujejo, ce pa se bo 
izgradnja industrije se nadalje
vala, bo lepo urejena razdeljeval
nica hrane krna1u pretesna. 

Do nabave novega prevoznega 
sredstva, s katerim vozimo tople 
obroke iz glavne kuhinje v Cerk
nici v razdeljevalnico Podskraj
nik, je bilo s prevozom in z red
no oskr1bo precej te:Zav. 

K.ljub ternu, .da smo te tezave 
v glavnern resili, pa je ostalo se 
precej neresenih pr oblemov. Eden 
izmed njih je v tern, da hrano 
kuhamo v Cerknici in jo vozimo 
v Podskrajruk. Ceprav je hrana 
v hermeticnih zaprtih posodah, 
se zlast-i pozimi hitro ohladi. Po
leti pa so tezave s pripravo sola
te in drugih hitro pokvarljivih 

Delavska restavracija v Podskrajniku - doslej glede na stevUo de
lavcev ~e ustreza 

jedi, k:i jib je treba .pripravljati 
na kraju samem. 

Tezave so tudi, ce prej naro
ceno stevilo toplih obrokov ne 
ustreza stevilu delavcev, ki zelijo 
dobiti to.plo hrano. Ce je vnaprej
snje stevilo najavljenih obrokov 
premajhno, ni .mogoce v tako 
kratkern casu pripeljati nove. 

Priprava vecje~a stev-iJa obro
kov v eni kuhinj1 je financno si
cer bolj opravicljiva, vendar pa 
pri tern nast!ljajo omenjene te
zave. 

Pri nasi druzbeni .prehrani pa 
se pojavljajo se druge te:Zave, ki 
se zlasti letos kazejo v naglern 
porastu cen zivil. 

Od 1974. do konca 1977.Ieta je 
bil povprecen -strosek za en topli 
obrok .po nabavni ceni od 8,50 do 
10,50 din, medtem, ko so stro$.ki 
za nabavo Zi.vil v tern letu samo v 
prvih. osmih rnesecih porasli od 
10,50 na 13 din. 

Delavci v druibeni prehrani se 
trudimo, d a bi os•krbo s toplimi 
obroki obdrzali na sedanji ravni, 
bodisi kolicinsko bodisi kavovost· 
no. Stroski druZbene prehrane se 
krijejo z regresi podjetja ins pla
cilom delavcev. Ce se ta sred
stva ne bodo .povecala v skladu 
s povecanjern cen, bo dosedanjo 
raven teh obrokov zelo tezko ob-
dr:Zati. J . Urbas 

DVOJE DROBNIH 
NO VIC 
STROJ ZA IZDELAVO MATRIC 

Dobili smo stroj za izdelavo 
mat-ric znamke REX ROTOARY. 
Na stroju je moe i-zd.elati r azlic
ne matrice iz originalov (recimo 
navodila, skice, obrazci in •podob
no), ki jih je potrebno r azmno:Zi
ti v vee izvodih. Izdelane matri
ce je rnogoce razmnozevati na 
strojih, na katerih se obicajno 
r azmnozujejo matrice AERO. Za 
-tapetnistvo so tako ze izdelana 
navodila za sestavo sedezni:h gar
nitur s potrebnimi narisi in ski
ca-mi. 

ASFALT TUDI PRED 
SKUPNIMI DEJAVNOSTMI 

Par.kirni prostor pred Sku_:Jni
mi dejavnostmi je koncno le do
bil asfaltno prevleko. Potrebno 
pa bo se nacrtati parkirna mesta 
in urediti okolico. 

BRESTOV OBZORNIK 

Delo pri tracni brusilnici 

Uspela jesenska razproda ja 
Jesenska razprodaja pohistva 

je bila od 16. do 28. oktobra. Na
loga te akcije je bila, r azprodati 
opuscene prograrne k!uhinj, cpu
scene programe Tovarne pohis
tva Jelka Begunje in ostan'ke 
razlionih opuscenih programov 
iz drugih temeljnih organizacij. 

Zanimivo za letosnjo jesensko 
razprodajo je, da je bilo zanjo 
izredno veliko zanimanje, da je 
bila zares kvaHtetna, saj smo ze 
prvi dan iztr:ZH!i rekorden znesek 
in sicer skupaj -s salonom nad 
150 miHjonov starih dinarjev. 

Za to so imeli ne malo zaslug 
delavci, ki so sodelovali v raz
prodaji ·in pa delavci, ki so de
laii v salonu. Pri tern je potrebno 
omenit·i, da j e znalo omenjeno 
osebje kljub celodnevnemu delu 
vsakemu n ajbolje -svetovati in 
vsakemu .prisluhniti ob njegovih 
tezavah , ki pa jib ni malo, kadar 
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Zelo obiskana jesenska razprodaja 

opremljajo stanovanje. Tudi osta
le slu:Zbe so se "izkazale, pred
vsem skladiscne sluzbe, ·ki so si 
izredno ·prizadevale, da j e bila 
tudi odprema sprotna. 

Glede na kolicino prodanega 
pohiStva ter n a Mevilo obisko
vatcev lahko ocenimo letosnjo 
jesensko raz:prodajo kot zelo 
uspe5no. Pomembna je zato, ker 
srno v veliki rneri razprodali po
histvo iz opuscenih prog.ramov, 
uspesna pa tudi zato, ker je iz
redno veliko obiskovalcev obiska. 
lo se salon in se je prodaja tudi 
v njem mocno povecala. S -t ern 
se je lahko veliko kupcev prepri
calo 0 nasi kvalitetni proizvodnji 
pohiStva, saj se je med Tazpro
dajo tudi prodaja v salonu po
vecala skoraj za 100 odstotkov in 
sicer za pohis.tvo iz nasega xed· 
nega programa. 

D. Krasevec 

Iz tovarne pohistva Cerknica 
- Poslovni -svet je v okviru 

ukrepov za povecanje produk.tiv
nosti zadolZil strokovno sluibo 
da izdela analizo o povecanju pro
izvodne re.Zije. 

- Sarnoupravna <ielavska kon
trola je preverjala rast osebnih 
dohodkov .glede na produktivnost 
dela ter ugotovila, da je rast 
osebnih dohodkov v skladu z 
rastjo produktivnosti. 

- Samoupravna delavska kon
trola je prever jala tudi razproda
jo odpadnega zeleza in pri tern 
ni ugotovi:Ja domnevnih nepravil
nosti. 

- Samoupravna <ielavska kon
trola je opozorila n a objestnosti 
posarneznikov - na osnovi nepre
verj enih informacij - celo vodij 
oddel:kov, k:i naj bi t rgali z oglas
ni:h desk razne objave in je pred
lagala, da je treba take primere 
odkrivati in proti njim ustrezno 
ukrepati. 

- Delavski svet je na ·pretekli 
sejQ. sprejel sklep o blagajniskem 
maks-imumu. 

- Delavski svet ni potrdil 
predloga kont·inuiorane .inventure 
za odpis 10astalih razlik v skladi
seu Hrastovec pri Mariboru, do
kler prodajna sluzba ne uredi po
slovanja. 

- S 1. septembrorn so se po
dra:Zili avto.busni prevozi delav
cev na delo, ki jih -organizira te
meljna organizacija za 10 °/o ta
ka 'Cia bo temeljna organizacija 
p la-eevala mesecno za prevoz na 
vseh progah skoraj 90.000 dinar
jev. 



Priloga: OBZORNIK ZA OBCA-NE 
PREDSTAVLJAMO OBCINSKE INTERESNE SKUPNOSTI e PREDSTAVLJAMO OBCINSKE rNTERESNE SKUPNOST ® PRED 

V telesni kulturi jasen dogovor 
TELESNO-KULTURNA SKUPNOST ZASTAVILA 
RAZVOJ'NE NACRTE NA NOVIH OSNOVAH 

Nadaljujemo s - pred meseci priceto - »nanizankO<< Predstavljamo 
obCinske interesne skupnosti. Tokrat je bila na :tapeti obcinska te
lesno kulturna skupnost z vsem, kar sodi k njenemu delovanju. 

0 vseh poglavitnih vprasanjih telesne kulture v na!li obcini so nam 
pripovedovali tile sogovomiki: Tone URBAS, prejsnji predsednik 
skupscine TTKS in sedanji predsednik njenega izvrsnega odbora, 
Slavko TORNic,sedanji predsednik skupscine, !Franc MIHELclc, 
predsednik zbora izvajalcev in predsednik odbora Zveze telesno kul
tumih organizacij, lztok RAZDRIH, strokov.ni tajnik skupnosti in 
Peter KOVSCA, organizator rekreacije na Brestu. Zal tudi tokrat 
(menda iz objektivnih razlogov) ni bilo vseh povabljenih. 

Tudi to pot je beseda tekla o samoupravni organiziranosti na tem 
podrocju, o uresnicevanju zastavljenega srednjerocnega nacrta, pred
vsem pa o kljucnih in najbolj zivih vpra§anjib razvoja telesne kul
ture v nasi obcini. 

Telesna kultura ima v nasi obcini kar precejsnjo tradicijo. Spom
nimo se, da sta pred nekaj leti dva nogometna kluba (Cerknica in 
Rakek) praznovala svoji ,petdesetletnici, vemo pa tudi za razborito 
predvojno rivalstvo med Sokoli in Orll - zlasti v Loski doU.ni. 

Tradicija se je nadaljevala tudi neposredno po vojni. Nekaj entu
ziastov je v sila tezavnih pogojih organiziralo vrsto dejavnosti: 
orodno telovadbo, smucanje in odbojko v Lo!lki dolini, nogomet v 
Cerknici in na Rakeku ... Kasneje je telesna kultura v svojem raz
voju precej stagnirala; skokoviti gospodarski razvoj tega zaostalega 
podroeja je terjal predvsem nalozbe v industrijo. Zato ni bilo novih 
sportnih in rekreacijskih objektov, v proracunskem financiranju pa 
je bila ta dejavnost vedno na repu obcinskega proracuna. 

Kljub temu se je ob pom~ci delovnih organizacij ta dejavnost Ie 
nadaljevala, razvijati pa so se pricele tudi nove panoge (predvsem 
zelo kvalitetno kegljanje, pa kosarka, delavske igre . . . ) 

Kljub sorazmerno skromnim pogojem za razvoj telesno kulturne 
dejavnosti v obcini (pomanjkanje objektov in strokovnih kadrov) se 
je telesnokulturna dejavnost v zadnjih letih precej raz!lirila, pred
vsem, kar zadeva mnoZienost in tekmovalni sport. 

Ob telesno kulturnih objektih (vecnamenska sportna igri!lca, bali
ni!lca, smuearski objekti, kegljisca, telovadnice) je vse vee improvi
ziranih igrisc in igriSc v manjsih naseljih. 

V dru!ltvih, klubih in sekcijah aktivno deluje okrog dva tisoc ob
eanov (med telesno kulturne aktivnosti stejemo tudi planinstvo in 
taborni!ltvo), v mnoZicne tekmovalne sportne prireditve pa se ob
casno in manj organizirano vkljucuje !le vee drugih obcanov (Blosld 
teki, TRIM akclje, lesariade, sportne igre gradbincev, sindikalne 
igre in druga mnoZicna tekmovanja). Poleg mnoZicnosti posveeajo 
drustva ,POsebno pozomost vzgoji vaditeljskega kadra. 

In kaJ zastavlja srednjerocni nacrt razvoja? 
V telesni kulturi bomo po nacelih vzajemnosti in solidamosti ures

nicevali naslednje cllje: 
- z naertnim uveljavljanjem rekreativne dejavnosti bomo izbolj

sali zdravstveno stanje ter telesne in dusevne sposobnosti vseb ob-
canov; . 

- z nacrtnim uvajanjem telesno kultur.ne dejavnosti na vseh 
stopnjah izobrafevanja bomo kreplli delovne in obrambne sposob
nosti prebivalstva; 

- izenacevall bomo momosti za mnoticno telesno kultumo del~ 
vanje delovnih ljudi in obcanov; 

- omogoCili bomo doseganje vrbunsklh rezultatov v sporazumno 
dolocenih llportnih panogab (predvsem nadarjenim posameznikom). 

Skladno z urbanisticnim razvojem bomo zagotovili najmanj 20 kva
dratnih metrov skupnih oziroma 5 kvadratnih metrov koristnih po
vrllin za telesno kultumo dejavnost na prebivalca v obcini. 

V srednjerocnem obdobju bomo z izgradnjo novih telesno kultur· 
nih objektov povecali povrsine za telesno kulturo: 

- skupno povrsino od sedanjih 1,35 na 3,95 ·kvadratnega metra na 
prebivalca, 

- koristno povdlno pokritih telesno kulturnih objektov od seda
njih 0,09 na 0,25 kvadratnega metra na prebivalca, 

- koristno povdlno odprtih telesno kultumih objektov od seda
njih 1,26 na 3,7 kvadratnega metra na prebivalca. 

Objekte bomo zgradlli s sredstvi 'ITKS, s sredstvi, zbranimi s sa
moprispevkom za izgradnjo solskih prostorov in telovadnic, s sred
stvi, zbranimi s samoupravnim sporazumom o zdrufevanju sredstev 
za sofinanciranje rekreacijsldh objektov, s sredstvi llportne stave in 
z drugimi sredstvi. 

V tem srednjeroenem obdobju bomo zgradili: 
- telovadnico v Cerknici, 
- telovadnico v Grahovem, 
- obnovili prostore za telovadnice v Begunjah in na Rakeku, 
- odprte telesnokultume objekte v sportno rekreacijsklh centrih 

krajevnih skupnosti, ld so zapisani v samoupravnem sporazumu o 
zdrufevanju sredstev za sofinanciranje rekreacijskih objektov. 

- Kako ocenjujete dosedanje 
delo valle samoupravne skupn~ 
sti, delovanje delegatskega siste
ma in uCinkovitost samoupravne 
organiziranosti? 

Skupnost je hlla ustanovljena 
leta 1973. S tern so prvic po dol
gih letih zacela redno dotekati 
sredstva tu di za to dejavnost in 
ni bilo vee treba beraciti za po
moe pri delovnih organizacijah. 
Tako je bila ustvarjena material
na osnova za delo, vsebinska pa 
se zal se doslej ni dosti spreme
nila. OZivelo je delo dotedanjih 
dru~tev, zaeele pa ·so se razvijati 
tudi nove dejavnosti, ki so posve-

oale posebno pozornost predvsem 
mnoZicnosti ... 

V delu delegatov je ~e dosti 
slabosti. Skup5cine so bile po
gos.to nesklepcne, pa tudi vpliva 
obcanov na njeno delo prek de
legatov skorajda ~e ni c utiti. De
Iovni ljudje so se zaceli zanimati 
za telesno kulturo, ·ko so ra:l)prav
ljali o programih in sredstvih, ob 
uresnicevanju programov pa je 
zanimanje splahnelo. Prav ob tem 
in ob dogovarjanju o novi poli
tilci v telesni kulturi bo treba se 
v marsicem spremeniti miselnost 
na!lih !judi. 

Po novem je tudi nasa skup-

~cina d vodomna. Pri tern razmis
l.iamo, da bi Z·veza telesnokultur
nih organizacij v celoti predstav
liala zbor izvajalcev ~n obenem 
usklajevala delo klubov. Morda 
bo nova samoupravna organi.zira
nost prinesla vee neposrednega 
dogovarjanja med uporabniki in 
izvajalci ter omogocila vecj i vp1iv 
delovnih ljudi in obcanov. 

- Kako je s kadri na podrocju 
telesne :kulture v nasi obcinl? 

V preteklih letih kadrovski po
l~tiki na podrocju telesne kulture 
nismo posvecali bistvene pozor
nosti. Vse delo so pravzaprav vo
dili posamezni zagnanci. Solanih 
kadrov, ·ki bi oblikovali in izva
jali politiko telesne ·kulture, ra
zen nekaj izjem v 5o!ah, ni bilo. 
Prav tako tudi ni bilo povezave 
med salami in telesno-kulturno 
sklupnostjo. 

Sprejeti programi postavljajo 
pred telesnokulturno s kupnost 
tudi zoahteve po usposobljenih ·ka
drih. Taki kadri naj bi se orga
n izacijsko in strokovno usposab
ljali v okviru klubov, v obCini, pa 
tudi na razlicnih seminarjih. Te
meljna telesnokulturna 9kupnost 
zagotavlja v letu 1978 tud~ sred
stva za usposabljanje; vendar iz 
klubov, razen od tabornikov, ni 
bilo zahtevkov. Na ~tevilo kadrov 
vplivajo tudi spremembe razl~c
nih p redpisov (predpisi o dru
~tvih, statistika, ~inanano poslo
vanje). Obrernenjevanje s tak~
n i-mi nalogami gre na skodo or
gani,ziranosti, strokovnosti in ne
posr0011ega dela s klubi. 

Sodimo, "da bi morali vzpored
no z grad~tvijo objektov vzgajati 
tudi kadre, predvsem organiza-

torie, strokovne delavce, sodnike, 
redarje, ne pa posvecati· pozor
nosti predvsem vzgoji kadrov, ki 
se ukvarjajo zgolj s tekmovalni
mi sporti. 

- Sedanja in prihodnja poli
tika v telesni kulturi glede na 
portoro!lke sklepe? 

Temeljni vzrok za slabo stanje 
v telesni kulturi je bila premajh
na skrb za mnozicnost, ·kar nepo
sredno vpliva na ohromljeno .pri
p ravljenost in delovno sposob
nost obcanov pa tudi na njihova 
zdravstveno stanje. Poudarek je 
bil predvsem na dral;{ih tekmo
valnih sportih, kar se Je odrafalo 
tudi pri tekmovalnem kadru, saj 
ta:ko rekoc noi:smo imeli :podmlad
ka. 

Portoros·ki sklepi predvsem po
udarjajo mnozicnost ter doloce
ne prioritetne sportne panoge 
(tekmovalni sport). Tudi nasa te
meljna telesnokulturna skupnost 
je sprejela svoj program dejav
nosti v tej smeri: predvsem bo· 
roo izenacevali momosti za mno
zicno telesno'kulturno delovanje 
delovnih !ju-di :in obcanov, omo
gocali pa bomo tu-di doseganje 
vrhtms-kih Tezultatov v sporazum
no dolocenih sportnih panogab. 
Izvajanje programa pa ni samo 
naloga temeljne telesnokultume 
s·kupnosti in lcl:ubov, temvec tudi 
druibeno politi~nili organizacij v 
temeljnih organizacijah in kra
jevnih skupnostih, posameznih 
solah in vrtcih .. . 

- Katere neposredne mnozlc
ne akcije so bile izpeljane v pre
teklih letih? 

Nogometno igriSce v Kolenu. Kdaj bcdo na njem tekme? 

V letu 1976 je bilo izpeljanih 
nekaj uspesnih mnoZicnih sport
nih akcij; na primer sindikalne 
sportne i-gre ter akcije s pod
rocja kolesar skega sparta ter 
S'lllucanja. V letu 1977 smo sku
sal~ akciie spet izpeljati, vendar 
so nastale tezave pri posameznih 
nosilaih, zato nam zamisel ni v 
celoti uspela. Trenutno -deluje le 
nogometna trim liga v Lo~ki do
lini, v •ko-SarJ<:arski t rim Iigi pa je 
vkljucenih priblizno 300 otrok od 
petega razreda osnovne sole da
lje ter okrog 200 clanov, tako da 
se s kosar ko ukvarja nad 500 
obCamov. 

- Kako je z mnoZicnostjo v 
temeljnih organizacijah in z vlo
go sindikata? 

Delo oziroma telesno lrulturna 
dejavnost na Brestu sloni na dva
najstih organizatorjih po posa
meznih temeljnih organizacijah. 
Delujejo tudi odbor i za sport in 
rekreaoijo. Organizirali smo tudi 
tekmovanja v okviru temeljnih 
organizacij med njoimi in obliko
vali ekipe Bresta. Precej uspeha 
imamo Z zacetniki; organiziTahl 
smo tudi redno vadbo. Tezave so 
b ile, ker so nekateri odklonili 
strokovno vadbo, zato je hila tu
di udelezba skromna, brez !Ilje 
pa ni uspeha. Letos smo se raz
delili na u strezne dn strokovno 
vodene interesne skupine. 

Telesno kulturna dejavnost v 
Kovinoplastiki sloni na nekaj po
sameznikih. Razvij a se spontano, 
saj se nekateri posamezni-ki se 
ne morejo otresti zastarele misel
nosti o tej rlejavnosti v okviru 
delovne organizacije. Delujejo pa 
sportni mladinski l<llubi. 

V drugih temeljnih orgam.izaci
jah v obcini se kaj dosti ne uk.
varjajo s to dejavnostjo oziroma 
n imajo niti nosilcev aktivnosti. 

- Kako sodelujete z ostalimi 
obcinskimi samoupravnimi inte
resnimi skupnostmi na mejnih 
podrocjih? 

Za enkrat aktivono sodelujemo 
z obcinsko izobrafevalno skup
nostjo predvsem pri dejavnosti 
solskiih sportnih drustev. Delo 
teh drustev je tudi na~ interes. 
Dogovarjamo se tudi o skupnili 
naloga:h pri financiranju solskih 
sportnih d m stev, o vzgoji kadrov 
ter o oblikovanju skupnih akcij
skih programov. Z drugimi illlte
resnim~ ·skupnostmi doslej nismo 
SOdelovali, ze]imo pa Si ozjih 'j)O· 
vezav s skupnostjo za otrosko 
varstvo. Le-ta sicer nacelno pod
pira nase programe, nima pa po
(Konec na naslednji strani) 
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V telesni kulturi -
(Nadaljevanje s prejsnje strani) jasen dogovor 
sluha za skupno naertovanje in 
finanoiranje izgradnje igriSc ter 
za zdruzevanje sredstev v te na
rnene. 

- Kako ocenjujete vlogo dru.Z
beno-politicn ih organizacij, kra
jevnih skupnosti in delegacij? 

Delo sindikalnih organizacij je 
sicer zadovoljivo, niso pa se po
vsern odigrale svoje vloge, da bi 
se v razHcne sportne ·in rekrea
t ivne dejavnosm vkljueilo cirnvee 
!judi. Manjsa nesoglasja srno 
irneli z rnladinsko organizacijo, 
ko se je le-ta v nekaterih a·kaijah 
pojavila kot nosilec in so telesno 
kuJlturna skupnost ter klub:i osta
li v p odrejeni vlogi. 

s krajevnirni skupnostrni zal 
ne sodelujerno, razen s krajevno 
skupnostjo Laska dolina, s kate
ro srno pr ipravili •in uskladili na
crt za izgradnjo telesno-kulturnih 
objektov. Taksna nepovezanost 
je tudi posledka dela v s·kupsci
ni nase s-kupnosti, kjer se -dele
gati pojavljajo predvs·ern kot iz
vajalci in ne kot uporabnik~ ter 
obieajno :posredujejo svoja oseb
na rnnenja ozirorna staliSea, ne 
pa staliSea delegacij . 

- Ali nmoZicnost omogoca tu
di selekcije; kako je s kvaliteto? 

Terneljni vzrok za spremernbe 
v te!esni kultulli je premajhna 
mnozicnos.t. Zato moramo prav 
na tern podroeju ustvariti taksne 
pogoje, da se bo cimvee delovnih 
!judi in obcanov ·u:kvarjalo z eno 
izmed obhk telesno kulturne de
javnosti. Organizirane obl·ike 
rnnozicnostlj naj bi zazivele v ok
viru krajevnih s-kupnost i, temelj
nih organizacij, solskih sportnih 
drustev in naj bi se ne razvijale 
izven obsega obcine, razen ko gre 
za pregled vseh aktivnost•i v skla-

du z dogovori med zvezami teles
nokulturnih organizacij. 

Mnoziertost je tudi edina prava 
osnova za selektivni ·sport, kjer 
se s telesno k ulturnimi aktivnost
m i ukvarjajo msti, -ki to zmorejo 
in ·hoeejo. Tern pa moramo zago
toviti vso potrebno opremo, stro
kovno vadbo in obvezne trenin
ge. s selektivn~m sportom naj bi 
dosegali tudi vrhunske uspehe. 

- Kako je z uresnicevanjem 
srednjerocnega nacrta za obdob
je 1976 do 1980? 

Ko smo analizirali dejaV'l1.ost 
na podrocju telesne .kulture, smo 
ugotJovlili, da je temeljna sla:bost 
razmer v telesni ·kulturi premajh
na mnozicnost, kar pa ima svoje 
vzroke tudi v pomanjkanju te
Iesno kulturn>ih objektov. Ker ni 
bilo moznosti, da bi v okv·iru do
govorjenih sredstev, -ki so sicer 
skromna ze za izvajanje spreje
tih p11ograrnov, zagotov~Ii tudi 
sredstva za nalozbe, smo se od
Iocili za zodrui:evanje sredstev, ki 
so na-menjena za gradnjo poC>it
niskih domov in za njihova vzdr
zevanje . 

Tako smo v obeini ·sklenillj sa
rnoupravni sporazurn o zdruzeva
nju sredstev za sofi:nanciranje-re
kreacijskih objektov. Sredstva po 
tern sporazumu naj bi se zmrala 
od leta 1974 do 1985. Sprejeli s.rno 
tud~ program in vrstni red na
lozb. Pri izvajanju p rograrnaima
mo tezave, saj s-r.edstva na osnovi 
sarnoupravnega sporaQ:uma ne 
pritekajo tako kakor smo pred
videli, precej-snje tezave pa so 
tudi pri dolocanju lokaoij, ker 
ni se ur-banisticnih oziroma zazi
dalnih nacrtov. Delno pa je ures
nieen program izgradnje telesno
kulturnih objektov z dokonca
njem talovadnke v Cerknici. 

Razgovor zapisal in priredil 
LRazdrih 

Letosnja obcinska 
• • pr1znanja 

Na slavnostni sej.i skupsCine ob obcinskern prazniku so bila pode
ljena naslednja priznanja: 

Naziv eastnega obcana obcine Cerknica sta p rejela HACE Matevz, 
komisar 'legendarne XIV. divizije in p isatelj, ki je trdo zivljenje no
tranjskega cloveka predstavil svetu in 

GASPAR I Maksim za -izjernne dosezke v slikarstvu in enkratno 
P'reds-t-av.itev notranjskega zivlja .svetu. 

Priznanja obcine Cerknica »19. oktober« sta p rejeli 
Krajevna konferenca SZDL Nova vas-Bloke za dosezeno stopnjo 

frontne organ-iziranosti na obmocju krajevne skupnosti , uspefuo 
organiziranje rnnozicnih manifestaoij na podroeju sparta in ohranja
nja tradioij NOB in za pornernben delez pri obveseanju krajanov; 

Osnovna sola Joze KRAJC Rakek za pomembne rezultate v ucno
vzgojne procesu, za razvijanje sarnouprave pri delu solske skupnosti, 
za razvijanje -svobodnih dej avnost-i ueencev v soli tin izven nje, za 
ohranjanje in razvijanje revolucionarnih t radicij NOB, za vzgojno 
delo na podroeju sploS.ne ljudske obrarnbe in sodelovanje z Jiugoslo
van$ko ljudsko arma-do in za .uspesno povezovanje s krajevno skup
nostjo ter z zdruzenim delorn. 

Za pornernben prispevek v ljudski revoluaiji in NOB, za pozvtvo
valno delo pri izgradnj>i in uveljavljanju kornunalnega sistema, za 
di"'l:Zbeno-politieno delo v krajevni skupnosti in obeini, za prenasanje 
izrocHa NOB na rnlade, za aktivno vkljucevanje v organizacijo splos
ne ljudske obrambe in druzbene sarnozascite ter prizadevanja na 
po.droeju planiranja in razvoja gospodarstva in druzbenih dejavnosti 
v obeini je skupseina obcine Cerknica podelila plaketo obcine Cerk
nica naslednjirn tovariSern: 

KRANJC Franc 
LIPOVEC FTanc 
MLAKAR Lojze-Lj.ubo 
MLAKAR Rudi 

MLINAR Danilo 
OTONICAR Alojz 
STRUKELJ Iva 
VUKICEVIC Djordje 

Ob 30-letnici Kmetijske zadruge Cerknica in ob 20-letnici Glasbene 
sole Frana GERBicA je skupscina obcine obema podelila spomin
sko priznanje. 

Prejernnikorn plliznanj iskreno oestitarno! 

IZ DELA ZVEZE KULTURNIH 
ORGANIZACIJ 

Razstava LIKOVNI SAMO
RASTNIKI .OBCINE CERKNICA 
SE VAM PRBDSTAVLJAJO bo 
odprta v »Maksovi brivnici« v 
Cerknici, kjer je ·sedanji atelje 
Hkovnih ustvarjalcev, od 20. do 
30. novembra vsak dan od 9. do 
12. ure in od 15. do 18. ure. Raz
stavljena dela bodo tudi na pro
daj. 

Likovni ustvarjalci obCine Cerk
nica se cerkniSkemu BRESTU 
zahvaljujejo za izdelavo s tojal za 
risanje, ki so jib izdelali delavci 
rnodelne delavnice. 

Zveza kultumih organizacij ob
eine Cerknica vabi obeane v po
castitev DNEVA REPUBLIKE 
27. novembra ob 18. uri v sportno 
dvorano Cerknica na proslavo 
oziroma predstavitev Kulturnega 
drustva Cerknica. 

Posnetek za dokoncno slovo od poletja in soncne jeseni 

Se letos bomo vo IiI i 
PRED VOLITVAMI V ORGANE SOCIALISTICNE ZVEZE IN KRA
JEVNIH SKUPNOSTI 

obeani z javnirn ali tajnirn gla
sovanjem o d locali, koga bodo iz
vol•ili. Istoeasno bodo voljeni tu
di delegati v skupS.Cine krajevnib 
skupnosti in v odbore vaskih ozi
rorna sosednih skupnosti. Zbori 
obeanov ·naj bi b ili do 1. decem
bra letos, do konca letosnjega le
ta pa se bodo konstitu~rale novo 
izvoljene kra.jevne konference So
cialisticne zveze in skupscine 
krajevnih skupnosti, ki bodo iz
volile svoja delovna telesa. 

Zavedajoc se pomembnosti in odgovornosti do volitev delegatov v 
nova vodstva organizacij Socialisticne zveze na vseh ravneh so se 
tudi v nasi obcini krajevne organizacije lotile vsebinskih organiza
cijskih in kadrovskih prlprav na volitve. Sirino politicne dejavnosti 
opredeljuje dejstvo, da je Socialistic.na zveza na temeljih socialistic
nega samoupravljanja zasnovana prostovoljna in demokraticna zveza 
delovnih Ijudi in obeanov ter v nasem politicnem sistemu dobiva 
nove, pomembne in odgovorne naloge. 

V predkandidacijskih, kand-ida
cijskih in volHnih dejavnostih bo 
treba nujno preverini dosedanje 
delo Socialistiene zveze kot fron
te vseh, v njej zodruzenih organi
ziranih socialiosticnih sil ter vseh 
njenih vodilnih organov ~n oblik 
dela, sp oznati dosedanje slabosti 
in tezave ter -poiskati u strezne re
sit ve, da b i jih odpravili. Ob tern 
pa bo treba neposredno oprede
liti tudi pllihodnje naloge. 

Dejavnost Socialisticne zveze 
in vseh, ki se v njej zdruzujejo, 
mora biti moeneje .usmerjena v 
ustvarjanje pogojev, da bo de
janski nosilec odloeanja delovni 
clovek, sarnoupravno organiziran 
v vseh oblikah dr.ui:benega -in po
lit-ienega zivljenja. 

V obdobju, ki je neposredno 
pred narni, rnorajo organizacije 
vodstva in aktivisti Socialistiene 
zveze posebno pozornost narne
niti razvoj-u in krepitvi delegat
skih odnosov. Delo Socialistiene 
zveze je pogoj za uspesno delo
vanje delegatskega sistema in za 
uveljavljanje delegatski:h odno
sov. Doseci je treba neposredno 
p ovezanost sarnoupravnega .dele
gatskega in politienega delovanja 
ter hitreje o dpravljati slabosti in 
tezave, s katerirni srno se ze spo
zna'li v prvem delegatskern ob
dobju; nekaj vee izkusenj in spo
znanj .pa lahko izluseimo tudi iz 
dela delegaoij, ki so bile izvolje 
ne na letosnjih spornladanskih 
volitvah. 

Izhajajoc iz organiziranosti So
cialistiene zveze je nujno treba 
preiti iz forurnskega delovanja 
rned delovne !judi in obcane. So
ciaHstiena zveza mora zaeeti svo
je de lovanje med obCani v vaski 
skupnost-i, zaselku, stanovanjski 
soseski; samo to sta sprejernljivi 
metoda in oblika dela. Ob 'tem ·pa 
seveda n e morerno mimo dej
stva, da mo.ra biti v slehernern 
okolju skupina aktivistov, ki 
irnajo ugled rned obeani ·in znajo 
okrog sebe zbrati !judi po razlic
nih interesnih dejavnostih, ki so 
in morajo bhi prisotne med ob
eani in delovnimi ·ljudmL 

Ena izrned mstvenih nalog v 
pripravah na volitve delegatov v 
konfevence Socialisticne zveze je 
kadrovs'ka krep-itev novih vod
stev od vaske skupnosti naprej. 
S skupnimi dogovori rnoramo 
zagotoviti ·taksno s tevilcnast •PO
sarneznih ·konferenc :in vodstev, 
da bodo v s·kJadu s statutarno 

opredeljeno funkcijo lahko 
opravljala svoje druzbene naloge 
in da bodo v njegovern delovanju 
resnieno prihajali do izraza ·inte
res.i in potrebe vseh, v Socia'listic
no zvezo -povezanih delovnih !ju
di .in obcanov. 

Letosnje volitve delegatov v 
organe Socialistiene zveze bodo 
na zborih obcanov v vas-kih skup
nostih in soseskah, kjer se obodo -

Od terneljil!ih prirprav na volH
ve, od objektivne ocene doseda
njega -dela vs.eh, v ·krajevni · sk,up
nosti zdr.uzenih ·subjektivnih sil, 
zavisi tudi prihodnji .razvoj, zla· 
sni, ce borno vanj vgradili taksen 
prograrn·dela, ki ga bo zares mo
goee uresniciti v oprihodnjem ·sti
riletnem rnandatnem obdobju. 

F. Tavzelj 

Samouprava .na podrocju 
zaposlovanja 

Zakon o zdruienem delu je tudi za podrocje delovanja skupnosti 
za zaposlovanje zahteval dolocene spremembe. Pravno podlago za 
preoblikovanje skupnosti za zaposlovanje daje Zakon o spremenibah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in o zavarovanju. za primer 
brezposelnosti. V skladu s tern zakonom bodo delavci in obcani naj
kasneje do 31. 12. 1978 s samoupravnim sporazumom ustanovili sa
moupravne skupnosti za zaposlovanje. Novost je v tern, da· se skup· 
nosti ustanovijo za obmoeje obcine, medtem ko so se doslej za ob
mocje regije. Delavci in obcani v obcinsldh skupnostih za zaposlo
vanje so nosilci vseh nalog in obveznosti pri uresnicevanju· pravic 
in potreb delavcev, zdruzenih v skupnosti. Svoje pravice in dolZnosti 
pa uveljavljajo preko delegacij in svojih delegatov v temeljnih orga
nizacijah in krajevnih skupnostih. 

Poleg ob&n:s·kih skupnosti' za
kon o zaposlovanju doloca, da za 
opravljanje doloeenih skupnihna
log in za uresnicevanje ·nacela oso
lidarnosti in vzajernnosti za pri
mer brezp oselnosti lahko delavci 
v organizacijah zdruzenega dela 
in dmgi delovni ljudje s samo
upravnim spora'liumom us-tanovli.
jo medobeinsko .skupnost za za
poslovanje ter ji doloeijo naloge, 
odgovornosti in razrnerj a do usta
noviteljev. 

Na osnovi zakona je torej moz
no medobcinsko tpovezovanje za
radi skupnega :prograrniranja na
log in ukrepov varovanja zapo
slitve in pravice do dela, pre
usrnerjanju zaposlitve delavcev 
ter za njihova usposabljanje in 
prekvalifiikacije,pri uresnieevanju 
·konkretnih moinosti jn pogojev 
za usposabljanje in .zaposlovanje 
invalidnih oseob, namensko zdru
zevanje sredstev za u:Sk:lajeno 
urejanje pri resevanju posamez
nih pojavov na •podrocj.u zaposlo
vanj.a in doloeanju ustreznih 
ukrepov pri zagotavljanju zapo
slitve in prepreeevanju brezpo
selnosti in za ustanavljanje &Imp
nih strokoVIIlih slui:b za,radi 
opravljanja s.kJupno dogovorjenih 
nalog. Seveda mora u stanovitev 

rnedobcinske skupnosti za zapo
slovanje izhajati ·predvsern jz 
skupnih potreb in i'llteresov de
lavcev in obcanov na sirsem ab
mocju (vee obein) zaradi enotnih 
Uikrepov, ki so potrebni in srno
trni za izenacevanje pra.Vic -de
lavcev pri za-poslovanju ter za
radi racionalne delitve dela. Za
kon o zaposlovanj.u doloea,.· da se 
s sarnoupravni-m sporazumorn, o 
ustanovitvi s'kupnosti 4olo6i tudi 
naein ablikovanja in organizacij
ski sestav delovne :Skupnosti ter 
rnorebitne delovne enote, uposte
vaje pri tern natela smotrnosti, 
ekonomicnosti in uspesnosti -de-
la t~r njegov olblleg: · 

Strokovno s luzbo us-tanoVIi 
skupseina •skupi:losti. Pri tern pa 
ni obvezno, da je celotna stro
kovna s1ui:ba u-stanovljena v vs.a~ 
ki ob6ni. Vee skupnosti za za
poslovanje la'hk:o ustanovi enot-no 
strok:ovno -sluibo in doloci, tkate
•re naloge se rnorajo izvajati ne· 
posredno v vsa<ki obCin.i ter ka
tere je -rnozno izvajati na 1sedezu 
strokovne ·sluzbe. Vsekakor je za 
enotno strokovno sluibo na med
obeinski ravni pornembno,da lah
k:o dolocene strokovne nalo:ge 
opravlja kar najbolj ucinkovito 
in racionalno. 



BRESTOV OBZORNIK 

Poklicna. obolenja 
v lesni induslriji 

Poklicne bolezni - v naj~ir~em pomenu besede - imenujemo vsa 
bolezenska stanja in okvare zdravja kronicnega ali akutnega poteka, 
ki nastanejo pri delu ali v zvezi z delom. Bolezenski dejavniki raz
nega izvora iz tehnolo~ega 1n delovnega procesa ter delovni pogoji 
s svojhn dolgotrajnim ali pa tudi trenutnim delovanjem na posa· 
mezne slcupine delavcev povzrocajo mnogo vecje §tevilo obolenj in 
okvar kot pri ostalib prebivalcih. 

Ni nujno, da je ·pogostnost po
java posameznih vrst poklicnih 
bolezni v neposredni vzrocni zve
zi ·S tehnoloskim postopkom, am
pak lahko nastane za.radi nefizio· 
loskih pogojev dela ali zaradi po
manj'kanJa splosnih higiensko
vamostnih pogojev na delovnem 
mestu. 

Poleg ze omenjenih pogojev so 
za nastanek pdklicnih obolenj 
vazni otudi subjektivnl dejavni'ki 
pri posame:z.nikih . .Skodljivosti in 
delovni pogoji, ki pri nekom po
vzrocijo poklicno obolenje v kraj
sem casovnem obdobju, ra;bijo 
pri drugem vee casa. 

Poskodbe spremljajo cloveka 
ze od njegovih prvih dejavnosti, 
medtem ko se ·razvijajo poklicne 
bolezni vzporedno s civiiizacijo. 
Nekatere poklicne b6lezni so bile 
znane ze pri najstarejsrh naro
dih, medtem ko so o teh obole
njih konkretneje pisali Je grski 
in rimski zdravnl·ki. v zacetku 
16. stoletja je Mattioli opisal za
strupitev indri}skih rudarjev z 
zivim srebrom. -Bolj sistematiano 
pa je pisal o zastrupitvah ter po
klicnih boleznih italijanski zdrav
nik iz konca 17. stoletja Ramaz
zini. 

Tudi nasi zdravniki in drugi 
manstveniki so zaceli pisati o 
teh obolenjih sorazrnerno zgodaj. 
V zacetku 19. stoletja je ze A. 
Mraovic na Dunaju pisal o za· 
strupitvi z zivirn srebrom. 

Najpogostejse poklicne bolezni 
v lesni inckrstriji so okvare slu
ha, lci nastanejo zaradi ropota 
st:rojev za predelavo in obdelavo 
lesa. Grobo lahko ocenimo, da je 
ropot prekomeren, ce nas sode
lavec na delovnem mestu ne ra
nume, kadar norrnalno glasno go
vorimo. Strojev, U<i obdelujejo 
les, je v rnoderni industriji vse 
vee. Njihov ropot .pa lahko Ie 
zmanjsamo - z osebno zascito 
in da ob pregledih pravocasno 
odstranimo delavce, ki ze imajo 
okvaro sluha. 

P:recej pogoste so tudi bolezni 
zaradi delovanja raznih fizikalnih 
in kemicnih draZil na kozo in di· 
halne organe. Tu pridejo v .po
stev .prasni delci lesa; se poseb
no je nevaren lesni prah elkso
ticndh lesov, katere v za:dnjem 
casu VISe vee •predelujemo V lesni 
industriji, .razna •topila, razred
cila in barvila. Vse omenjene 
skodljivosti povzroeajo ra.z.na 
obolenja na ·kozi ter obolenja 
zgornjih in ·spodnjih dihal. Po
sledica .teh skodljiivosti so po-

'lclicna .obolenja kot so kroniCni 
pljucni katar, bronhitis in astma. 

Kljub temu, da v lesni industri
ji uporabljajo vse vee orodij, ki 
povzrocajo v~bracije, vibracijska 
bolezen v tej veji industrije ni 
pogosta. 

Tezko telesno delo v tehnolo· 
sko zaostalih obratih, pa tudi vi
sok odstotek starej-sih delavcev 
povzroeata nastanek velikega ste· 
vila obolenj sklepov, obsklepnib 
obolenj, kostnomisicmh bolezni 
in sprememb na medwetenCnili 
ploscicah hvbtenice. Zaradi pogo
stih in ponavljajocih se gibov 
rok pa mnogokrat nastanejo 
vnetja kitnih ovojni.c ter vnetja 
pokos-tnice v neposredni bliznni 
kit. 

Med vecje probleme poklicnih 
obolenj v lesni industriji sodijo 
po~kodbe pri delu, red:keje pa 
akutne zastrupitve z raztopill, 
razredcili in barvlli, ali pa z dru
girni pldni, ki nastaj3!jo pri teh
noloski obdelavi lesa. Po§kodbe 
so na:jveckirat lafje. 

Sicer pa je v lesni industriji 
vse vet kemilkalij. Ta!ko nastaja 
pci izdelavi plastienih mas iz po
liuretana poleg drugega tudi 

rnoeno drazee plin rnetildizocia
nat, ki rnocno drazi dihalne rpoti 
in povzroca obolenje Je-teh. 

Akutne za·strupitve z anilinski· 
mi in benzolovimi preparati, se 
poprej pa s selakom. 1d so se 
pred nedavnim dogajale v lesni 
industriji, so z zamenjavo teh 
preparatov z novejsimi poliestri 
redkejsa. 

Bolniki, ki obolijo od poklicmh 
bolezni, katere ·so na tako imeno· 
vani listi poklicnih bolezni, imajo 
posebne ugodnosti. J e pa treba 
povedati, da <vsa pokiicna obole
nja v <to lti.sto niso uvr5cena. 
Druibe, ki. so bogatejse, imajo v 
to listo uvrscenih vee poklicnih 
bolezni, revnejse pa manj. 

dr. A . .Smale 

. .... 

Svinja gorlca ze dobiva podobo stanovanjskega naselja 
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Anton Popek 

AKCIJA 
Cerknica 1978 

V praznovanju praznika obcine 
Cerknica sta sodelovali tudi pod
jetje za PTT .promet Ljubljana in 
podjetje PA·P. ·Poslali sta svoie 
brigadiTje, da izkopljejo 850 me
trov trase od Cerknice proti Do
lenji vasi in da polozijo telefon
ski kabel. 

21. oktobra se je skozi Cerkni
co proti Dolenji vasi vila kolona 
o·krasenih avtobusov in osebnih 
avtornobilov. Delo se je kmalu 
zacelo. Delali so vsi: otroci, de
kleta, fantje, rnozje in zene. »Po
kazati moramo, da nismo prisli v 
Cerknico samo na izlet!« 

Ljudje, kQ. stanujejo vzdo'lz tra
se, so z veseljem opazovali na§o 
vnerno, saj so videli, dares ni vee 
daiee dan, ko bo tudi pri njih za
zvonil telefon. Ob poslusanju 
cerkniske godbe, ki je igrala 
vzdol:Z vse trase, srno vsi skupaj 
se z vecjo vnerno .rinili lopate in 
krampe v zemljo. 

Delo je bilo kar prehitro kon
cano, nato pa srno vsi skupaj od
hi1eli na zborno mesto, kjer je bil 
krajsi kulturni program in pa se
veda partizanski golaz, saj brez 
tega akcija ne bi bila prava »bri
gadirska«. Vsi udelezenci akoije 
smo se zatem odpeljali v Loz na 
ogled muzeja NOB. Vseskozi se 
je razlegala pesern, pred muze
jem pa srno kot ena drui.ina za
plesali kolo. 

Najuspesnej·si so dobili odlicja 
udarnika, vsi ·pa znacko in 'Pri· 
znanj e za sodelovanj e. V rnraku 
srno se vsi zadovoljni, ceprav 
utrujeni, s pesmijo na ustih vra
cali na svoje .domove. Zavedali 
smo se, da je bilo to Cerknica
nom najlepse darilo za njihov 
obcinski praznik. 

J . Mesko 

· .. 
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NASI LJUDJE 
Anton POPEK, vodja proizvod

nje v JELKI, je- ceprav po le
tih se mlad - i.e dolgoletni clan 
nasega kolektiva. Na JELKO je 
prise! kot vajenec leta 1963. Po 
koncani ucni dobi se je zaposil 
na JELKI in delal v rnizarski de
lavnici ter pri montazi hotelske 
oprerne. Po dveh letih delovne do
be se je vpisal na delovodsko ~o
lo v .Skofji Loki. Nato je oprav
ljal razlicna dela v pripravi dela. 
Od 1971. do 1976.le ta je bil vodja 
sluzbe za kontrolo kvalitete. Eno 
leto je opravljal dela tebnologa 
in od leta 1977 dalje je vodja 
proizvodnje. 

0 svojem dosedanjem delu je 
povedal: »Na JELKO sem priSe! 
v casu najvecje izgradnje in sir· 
jenja tovarne. Takrat se nismo 
imeli cistilke in sem tako kot vsi, 
zacel s pometanjem in posprav
ljanjern. Moram poudariti, da 
srno izdelovali tako raznolike iz
delke, da se je lahko vsak uce
nec, ce je le irnel kaj zanimanja, 
rnarsicesa nauCil. Stroji, na kate
rib smo delali, so ·PO veeini imeli 
oznake iz casov Marije Terezije. 

Ob rnodernizaciji proizvodnje 
srno se morali tudi vsi delavci 
stalno znova uciti in prilagajati 
novim pogojem. Ceprav ze od 
prv:ih dni dela na JELKI neneh· 
no moderniziramo proizvodnjo, 
pa obenern vedno znova ugotav
ljamo, da je proizvodni proces 

zastarel. Pri zelo hitrem razvoju 
pohiStvene industrije v Jugosla
viji je posodobitev p r oizvodnje 
postala nuja, o kateri ne gre sa
roo razrnisljati, pac pa se je tre
ba tega lotiti. Prve korake smo 
storili ze s tern, da smo izdelali 
investicijski program za rekon
strukcijo in da ze letos pricnerno 
graditi energetsko postajo. 

Odkar sern zaposlen na JELKI, 
sem bil izvoljen ze skoraj v vse or
gane upravljanja. Sedaj sem de
legat v delavskern svetu S!ove
nijales in v skupnern delavs-kern 
svetu BRESTA, predsednik koor
dinacijske komisije za osebne do
hodke v Brestu in vodja delega
cije za zbor zdruzenega dela. 

Ce k tern svojim funkcijam do· 
dam se to, da sem kot vodja pro
izvodnje vabljen tudi na sestanke 
drugih sarnoupravnih organov v 
terneljni organizaciji, je razum· 
ljivo, da imam zadolzitev prevec 
in bi bilo v prihodnje treba raz
siriti krog delavcev za delovanje 
v sarnoupravnih organih. S tern 
bi se izognili veckratnirn ocit· 
·korn, da nekateri delavci polovico 
casa sedijo na sestankih. 

Zelim, da bi cirnprej moderni
zirali proizvodnjo in s tern dose· 
gali boljse delovne pogoje, vecje 
osebne dohodke in prikazovali 
ugodnejsi financni rezultat kot 
doslej .« J. Opeka 

Nadaljevati tradici je 
OB KONGRESU SLOVENSKE MLADINE 

V slavnostno okraseni Novi Gorici je bil od 12. do 14. oktobra 
desetl kongres Zveze socialisticne mladine Slovenije, na katerem 
je bilo nad 700 delegatov in vee kot 300 gostov. 

Iz nase obcinske konference 
rnladine je bilo na kon~res.u sest 
mladincev in ena · rnladinka (Ma
rija Turk, Drago Frlan, Miro Mla
kar, Dusan Jernejcic, Ludvik Mar
tinCic, Vojko Otonicar). ·ki so za
stopaLi naso rnladino in dali svoj 
prispevek k delu 1rongresa. 

Kongres je ·pricel delo s plenar· 
nirn zasedanjern, drugi dan pa je 
nadaljeva.l z delom po komisijah 
ter koncal z drugim plenarnirn 
zasedanjern, na katerern smo 
sprejeli poroeila o delu kornisij , 
statut in resolucijo, izvolili dele
gate za deseti kongres Zveze so
cialis·ticne mladine Jugoslavije in 
izvoHdi novo republi&ko vodstvo 
mladine. 

V ra.zpravah 'PO kornisijah srno 
lllriticno in z veliko mero sarno· 
kriticnosti ocenili nase delovanje 
med oberna kongresoma. Uspehi, 
ki smo jih dosegli, so izraz enot· 
nega delovanja rnlade generacije, 
ki se kaze v skupni akcij.ski us· 
meritvi ter v jasnih idej-nih izho
disCih za prihodnje leto. Mladi 
smo s svojim delom dokazali, da 
srno postali napre~en de)a':'ni.k ~ 
nasi samoupravm SOC!ahst JCID 
druroi in da s svojo napredrro 
druzbeno vlogo tei.irno h krepitvi 
svoje odgovornosti pri sprernlja
nju politicnih, gospodarskih in 
drug~h odloeitev. 

Vendar pa nas na vseh podroe
jih caka ~e mnogo trdega dela. 

Naj omenirn samo uresnicevanje 
zakona o zdru.Zenern delu, ki narn 
odpira veJ.i'ke moznosti, da posta
nemo dobri delavci in samo
upravljalci, uvajanje v delegatski 
sistem, s pomocjo ka-terega bomo 
lahkovsa vprasanja skupaj zdru
g.irni delovnirni ljudmi in obcani 
uspesno resevall. Na podroeju 
solstva smo se vedno zelo odrnak
njeni od dejanskega samouprav
ljanja in odgovomosti, ki jih ima
mo na tern podrocju in se bi lah
ko na~tevali. Mislirn pa, da ni po
trebno, saj homo rnorali obveze, 
ki smo jih sprejeli na desetem 
kongresu, vsi in z Iastnimi mocmi 
resevati. 

Naj zakljucim z mislimi tova
risev Ka,rdelja in Jasnica, ki so 
bitle nic koli:kokrat izrecene in se 
jih rnorarno odgovorno in dosled
no zavedati: 

>>Interesi in hotenja mladih so 
na vseh podroejih neloclj·iv del 
·interesov delovnih !judi in obca
nov, zato ne smerno biti ograjeni 
s krogom statutarnih doloeil , 
temvec moramo nenehno izhajati 
iz novih spoznanj, da je delo v 
Zvezi socialisticne mladine kot 
dTUzbeno-politicni organizaciji ne 
samo dolznost, temvec tudi p ra· 
vica vsakega mladega cloveka, ne 
glede na njegovo svetoWlonazor
sko opredelitev.« V. Otonicar 

RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PRISPEVKOV PESNIKOV IN PISATELJEV

ZACETNIKOV V OBCINI CERK.NICA 

Vse obcane (ucence, dijake, §tudente in odrasle) . obvescamo, da 
bomo pri Zvezi kulturnih organizacij zbirali do konca decembra 
letos prispevke tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z Iiterarno dejav
nostjo - pisejo pesmi, kraj§e zgodbe, morda celo romane. 

Literame prispevke bo pregledala posebna kornisija mentorjev. Za 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK pa bo Zveza kulturnih organi
zacij izdala LITERARNO GLASILO in ob tej priloinosti organizirala 
tudi literami vecer . 

Prispevke posljite na Zvezo kulturnih organizacij, Gerbiceva 32, 
Cerknica. Objavimo jib lahko tudi brez podpisa. 
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lz drugih kolektivov lesne industriie 
V STOLU (ta kolektiv steje 

1650 delavcev) posveeajo vse vee 
pozornosti inovacijam oziroma 
tehnicnim izboljsavam. Letos Je 
bilo pi1ijavljenih ze devetnajst 
tehnicnih izboljsav. Za vrednote
nje inovacijtskih. ~~ispevkov im~
jo posebno komlSlJO; le-ta podpl
ra to dejavnost in pomaga ino
vatorjem, ki so ze prijavHi svoja 
dognanja, pa tudi novim, ki se 
iScejo pot k racionalnejsemu in 
var.nejsemu delu, vendar jim je 
do prave odlocitve potreben se 
kora-k. 

V NOVOLESU so v preteklih 
letih kreditirali predvsem zaseb
no stanovanjsko g-radnjo,letos pa 
dajejo vecino svoj,ih stanovanj
skih sredstev za .nakup dru.Zbe
nih stanovanj. Doslej je imel No
voles na voljo 92 svojih stano
vanj, letos pa so jih kupili se 
sestnajst. 

V SLOVENIJALESU - trgovi
na so izdelali nov predlog samo
upravne organiziranosti, o ·kate· 
rem so ze razpravljali predstav
n4·ki druzbenopoliticnih organiza
cij. Razpis -referenduma o prejs-

njem predlogu junija letos je bil 
preklican v zadnjem trenutku. 

ALPLES posveca posebno po
zornost kvaliteti svojih izdelkov. 
Analiza reklamacij je pokazala, 
da se je skupni odstotek letos
njih reklamacij zman jsal za 
0,4 Ofo ter da so stroski reklama
cij transporta in odpreme precej 
wsji od stroskov reklamacij pro
izvodnje. Da bi se laze nenehno 
spremlja:li kva!Heto izdelkov, bo
do tudi v tej delovni organizaciji 
oblikovaH lastno testirnico. 

V MEBLU so sprejeli pravila 
poslovnega reda za nemoteno de
lo samoupravnih organov, ker je 
prihajalo do posame:wih po
manjkljivosti in premalo odgo
vornega odnosa posa.meznikov do 
dela teh organov. Posamezne 
sluZ!be in vodstvene delavce ta 
pravila opozarjajo na njihove ob· 
veznosti pl'i pripravi gradiva, so
delovanju na sejah in pri obves
canju o -sprejetih sldepih. 

V JELOVICI ocenjujejo gosrpo
darjenje v oprvem polletju kot 
uspesno, edi-no z izvozom so te-

zave, Sa] je precej pod planom. 
Jelovica letos skoraj ne ·izvaza 
stavbnega pohiStva. Edini vecji 
izvozni dosezki so z •izvozom mon
tafuih hiS v Zahodno Nemcijo. 
Kljub tern tefavam je njihov iz
voz se vedno veeji od uvoza. 

ELAN vse bolj sil'1i svojo pro
izvodno dejavnost in postaja tako 
nas vodilni proizvajalec sportne
ga orodja. Novost ~z njegove pro
izvodnje so jadralna letala, za ka
tera bodo uporabljali predvsern 
materiale iz plastike. Prvo ietalo 
je ze vzletelo. Omenimo naj se, 
da v tern kolektivu snujejo tudi 
svojo INDOK slu.Zbo. 

Oktobra je bil v LESNINI refe
rendum, na katerem so delavci 
temeljnih organizacij glasovali o 
sprejemu samoupravnega spora
zuma o zdruzitvi v delovno orga
nizacijo, o statutu delovne orga
nizacije in o statutih temeljnih 
organizacij. 

~L//L/11 
\JflllE$TOVI 

upokoje nci o 

(illtd!ssTJ®~~~\ o~ brestu · i~J 
FRANC KOVAC iz Iga vasi je 

bil pred upokojitvijo v Tovarni 

t\(e I 0 I r [JlJ ~ ~~'f;~ ;:f~}~~eJi]Iel~~kli.~':; 
G L ~5 I L D L--< c:J L_ ~ L.-< -r- I '-./ P... druibeno-politicni delavec. Dela 

(lz stevilke 13.-30. oktober 1968) 

NASE GOSPODARJENJE V PRVIH DEVETIH MESECIH 
V LETU 1968 

Fizicni obseg proizvodnje po prodajnih cenah franco tovarna je 
bil v prvih devetih m esecih letosnjega leta dosezen v visini 6,8 mili
jard starih din in se je povecal nasproti enakemu obdobju lanskega 
leta za indeks 127. Znacilnost doseienega obsega proizvodnje se kaze 
v hitr.i rasti proizvodnje pohistva, ki je v tern obdobju narastla kar 
za 35% in v zelo majhnem povecanju proizvodnje primarnih iz
delkov. Taka struktura proizvodnje nam pove, da BREST vedno bolj 
utrjuje -in poveeuje prodajo sodobnega pohiStva na zunanjem in 
domacem triiScu, s cimer si hkrati zagotavlja ugoden perspektiven 
razvoj in se vedno bolj vkljucuje v mednarodno delitev dela. 

BREST NA SEJMU POHISTVA V BEOGRADU 

Izdelek, ki naj.bolj privlaci, je se vcdno nasa standardna FLORIDA, 
takoj za njo pa DANIELA, zlasti regal in cvetlicna skrinja. Stilne 
garniture so na tern sejmu zopct v precejsnji pozornosti. 

NOVI UPRA VNI PROS TORI V TP MARTINJAK 

Dolgoletne teznje strokovnih delavcev in samolllpravnih organov 
v TP Martinjak, da bi uredili primerne prostore za delo strokovnih 
sluzb, se bodo v krat·kem uresnic ile. 

Z ureditvijo novih <prostorov za strokovne sluzbe je pricakovati tudi 
vecjo delovno vnemo vseh delavcev, kajti delovno okolje je eden 
vaznih pogojev za vecjo produktivnost. Moznosti so, d3 se bodo 
v nove prostore selili ze pred novim letom 1969. 

ZALOGE GOTOVIH IZDELKOV IN POTREBE TR:l:IScA 

Dnevnih sob DANIELA ni na zalogi ze od meseca junija, v novem
bru pa bo opriSlo 1z proizvodnje 500 garnitur. Zahtev je ze za vee kot 
700 enot, vsak dan pa se ogla5ajo novi narocniki, vsak dan je nes teto 
zahtev po vkljucitvi v novembrsko serijo. 

Dnevnih sob FLORIDA nimarno na zalogi ze od zacetka septembra. 
Serija v decembru bo dala 1000 enot. Vee kot polovica je ze naro
cena, v novembru pa pricakujemo nadaljnje povprasevanje po teh 

. sobah. 

NOVA DEJAVNOST BRESTA - TAPETNISTVO 

Lastna tapetniska proizvodnja daje moznost za hitrejse prilaga
janje trziscu. Trg v novej sem casu zahteva hitro spreminanje oblik 
in uporabnosti oblazinjenega pohiStva. BREST se mora temu pri· 
lagoditi, zato mora nuditi trziscu kvalitetno, oblikovno dognano ob
lazinjeno pohiStvo. 

TapetniSka dejavnost se bo razvijala v TP Martinja-k. Osnova za 
to bo dosedanja proizvodnja oblazinjenih stolov in proizvodnja ogro
dij za sedeznc garniture s tilnih in modernih linij. 

S SEJE OBtiNSKE SKUPstiNE 

Kljub povprecno dobr.im gospoda·rskim uspehom j e nekaj gospo
dars-kih organizacij, ki gospodarijo na stopnji rentabilnosti. Med 
nj imi so Jeloka iz Begunj, Gaber v S tarem trgu, Kmetijska zadruga 
Cerknica pa ima celo izgubo. Zato je skupscina znova s klenila pri
porociti tern organizacijam, naj poiscejo moznosti za integracijo, 
kajti le tako se bodo kolektivi lahko obdrzali. 

SMUCARSKA SKAKALNICA V BEGUNJAH 

Mladinski aktiv BRESTA v Cerknici je prevzel nalogo, da bo mla
dina zgradila novo stiridesetmetrsko skakalnico v Begunjah. Od
prtje skakalnice bo konec januarja ali v zacetku februarja v poca
stitev Notranjskega partizanskega odreda. 

pri Krajevni skupnosti Loska do
lina, kot predsednik ZZB .pa ima 
tudi .pogoste stike z drugimi -Bre
stovimi upo!coj cnci, zlasti v Lo
ski dolini. 

»Ne morem se pohvalno izra
ziti o s tikih med sindikati in mla
dino v temeljnih organizacijah 
z nekdanjimi delavci. Tudi orga
ni upravljanja za to ne s.krbijo. 
Upokojenci, se -kar precej nas je, 
so nekdaj orali ledino in u stvarili 
pogoje, da se je industrija raz
vila in da BREST •Sarno iz LoS.ke 
doline zarposluje cez 500 delav
cev. Sredisce teh delavcev je kra
jevna skupnost Loska dolina, ven-

dar se tudi tu medsebojni odno
si premalo ra.zvija,io. Zivljenjoska 
potreba delavca ni samo razvoj 
tova.rne, ampak tudi komunale, 
sol-stva, socialne varnosti obca
nov. Kdo drugi bo zagat:av-ljal 
sredstva za vse .te .potrebe kot 
delovne organizacije? 0 teh in 
drugih potrebah se premaJo po
govarjamo med krajevnimi skup
nostrni in delovn.imi organizaci
jami. 

Veseli pa me, da se BREST so
dobno razvija. Delo je zaradi me
hanizacije Jaije in tudi mi upo
kojenci srno sreeni in zadovoljni, 
ko vidimo napredek.« 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz Tovarne lesnih izdelkov Stari trg 

(Ne) izobrazevan je delegatov 
V vseh nasih razgovorih z de

legati, pa tudi ob organiziranem 
predstavljanju krajevnih skupno
sti in obCinskih samoupravnih in
teresnih skupnosti v -nasem gla
silu, se je vseskozi kot rdeea nit 
ponavljala ugotovitev: delo dele
gata je nadvse zahtevno; da bi 
lahko zadovoljivo opravljal svo
je naloge, se mora nenehno iz
obraievati in razsirjati svoja 
druzbena obzorja. 

Se pred slabim letom so se v 
druzbeno-politicnih organizacijah 
na razlicnih ravneh vse pogoste
ie zacela pojavljati vprasan ia: 
kaj je s Klubom samoupravljal
cev; za·kaj nc zaiivi: zak"ai ne 
zacne opravljati svojih nalog pri 
druzbeno-politicnem izobrazeva
nju ... 

Pred nedavnim ic T(Jub samo
upravliakev le price! z delom, se 
orjranizaciisko utrdil, spreiel.pro
gram svojega dela- med drugim 
tudi program izobrazevanja (o 
tern smo pisali v nasi prejsnji 
StPvilki). 

Najprei je price! z izobraieva
n iem vodi i delegacij v krajevnih 
skuonostih in temel.inih organi
zacijah po programu, ·ki je eno-

ten za vso republiko. Odziv je bil 
naravnost porazen, zlasti v Cerk
nici, kjer so bila predavanja za 
podrocje Cerknice, Grahovega, 
Begunj, Nove vasi in Cajnarjev
Zilc. Od pr.iblizno petdesetih vab
ljenih je na posamezna predava
nja prislo le pet, sest vodij de
legacij . .. 

Taksen neodgovoren odnos do 
izobrazevanja ie obravnaval in 
obsodil tudi obcinski politicni ak
tiv, vendar se stvari niso v nice
mer spremenile na bolje. Sedaj 
je rn.enda progr<Jmirani ciklus 
predavanj zaustavljen; nadalie
val se bo baje v poznojesenskih 
in zimskih mesecih. 

Udelezenci predavanj so sc si
cer pritozevali, da cas za preda
vanja ni bil na i-bolje izbran ter 
da so predavanja prevec splosna 
in nacelna, da bi bila v pomoc 
pri neposrednem delu. Morda je 
temu res tako, vendar pa to ni
kakor ne more opraviciti skrajno 
neresnega in neodgovornega od
nosa tistih, katerim so delovni 
ljoudje in obcani zaupali, da ·prek 
njih odlocajo v razlicnih samo
upravnih in druzbeno-politicnih 
skupnostih. B. Levee 

Zivo ob ribiskem kotu 
Od maja do oktobra je bilo v 

ribiskem kotu ob Cer.kniSkem 
jezeru vsesko:z:i veselo »pikni-ko
vanje<<. Rlbiski kot je torej po 

mnenju ribicev in drugih stalnih 
gosto'J opraviCil svoj namen. Pe
cene ribe so kot okusna socciali
teta ze dobile svo,ie stalne odje
malce iz Cerknice, Postojne in ce
lo iz cl<.olice Trsta. Prav ti so o·':J 
sohotah in nedeljah redno priha
jali po ·svoje porcije. 

T<'~. del turizma pri nas je torej 
zazivel; samo se organizacii-sko 
je treba izpopolniti vrzeli, pa se 
ored prihodnjo sezono ne bo tre
ba bati nepotrebnih zastojev. 

SE ZGODI ... 
Zveza kulturnih organizacij 

Cerknica ra7;pisuje abonma za 
obiske dramskih predstav v Cerk
nici in v Starem trgu za letosnio 
kulturno sezono. Zares hvale 
vredna pobuda, sa i pomeni lep 
korak naprej v nasem kulturnem 
zivljen.iu in priblizevanie kulturc 
delovnim ljudem in obcanom! 

Nakljucje pa je hotelo, d;~. je 
na spor edu 1. novembra (Dan 
mrtvih) komedija VDOVA ROS
LINKA, 5. marca (tri dni m ed 
Dnevom zena) pa komedija KUR
BE. Igra slucaja ... 
(Podatld so s plakata) 

Sicer pa jo je letosnja sus a za
godla tudi ribicem. J ezero je za
celo v septembru hitro usihati in 
treba je bilo resiti, kar se je re
siti dalo. Za .vse to truda polno 
delo v blatu in neprimernem vre
menu je bilo izrabljenih precej 
dopustniskih dni. Zato pa je mar
sikateri hudomusnez oripomnil, 
je zaradi ·resevanja r ibjega ziv
Jja m ocno upadel promet v cerk
niski mesnici. Kaj se ve, morda 
je res? S. Bogovcic 

NABAVNA SLUZBA IZGUBILA 
ORIENTACIJO 

Lesne vijake, namenjene v To
varna pohistva Martinjak, posi
ljajo v Tovarno pohistva Cerkni
ca. Klobucni papir za Tovarno 
pohiStva Cerknica ·posiljajo v 
Martinjak. Vezane plosce .za To
varna pohistva Martinjak posilja
jo v Tovarno pohistva Stari trg. 
Morda je to nova metoda »prebu
kiranja<<. 



BRESTOV OBZORNIK 

7 oktobra je bilo prijateljsko srecanje med cerknillimi in dom
zalskimi r.ibici. Gostje so si ogledali Rakov Skocjan in Cerkngko 
jezero. Navdu§eni so bili nad lepotami Notranjske ter nad neoma
deievano naravo, oki je oni zal nimajo vee zaradi vse vecjega onesna
zevanja okolja. Na sreeanju jim je predsednik Ribi§ke druiine Cerk
nica izrocil pismeno rz:ahvalo za plodno sodelovanje. Poslovili so se 
z dogovorom, da se bodo pri.hodnje leto sreeali v Domzalah. 

* • * 

Na gradbiscu noveg~ naselja na Svinji gorici, za katero se je ze 
udomacilo ime »Golan«, je vedno ziv-zav. Ob prostih sobotah in ne
deljah drug drugemu pomagajo ob izdatni pomoci bliZnji.h in dalj
njih sorodnikov pri betoniranjlll plo§c, kar zahteva veliko prid.nih rok. 
Opaziti je, da je po cerkniSkih lokalih manj gostov. Delo in skrb 
pac zahtevata svoje. 

* • * 
V nasem malem mestu se je spet pojavila skupina (ali posamez

nik), ki si je za-dala nalogo, spuscati zrak iz koles parkiranih avto
mobilov. Zaceli so na parkirnem prostoru pred KultUTnim domom 
in za Blagovnico. Ocitno so jim na poti tudi novi licni rdeci smet
njaki, ki jib je ze videti kdaj pa kdaj prevrnjene (Zivali verjetno 
ne bomo krivili za taka dejanja, pa tudi viharja zadnje case v nasem 
malem mestu ni bilo). 

Vse se je trio na »modni reviji« pred Blagovnico, kjer so pokazali, 
kaj je mo~ kupiti pri nas. Prihodnjlc bodo baje pokazali, kaj naAi 
oMani kupujejo v Ljubljani, Postojni, Trstu . • . 

Kvalitetne prireditve v novi cerknlskl telovadnici so vedno zelo dobro 
obiskane 
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Slovesno ob obtinskem prazniku 
Lepaki, kl so se v zacetku letosnjega oktobra razbohotili po panQ

jih in stenah his v slehernem koticku nase ob&e, so nas s svojo 
bogato vsebino opozarjali na praznovanja ob 19. oktobru, prazniku 
nase obcine. 

DARILO PIONIRJEM 

1:ivljenje, kl tece naprej, kl teii 
za popolnostjo, pa ni cakalo le
pakov, saj smo ze konec septem
bra odprli sodoben prizidek 
osnovne sole v Cerknici in s tern 
omogocili ucencem cerkni§ke 
osnovne sole enoizmensld pouk. 
Slavnost, kl so bill najvidnejsi 
predstavnikl nase obclne in g()
stje iz republike, nam je prinesla 
izredno prisrcno zahvalo pionir
jev in njibovo pripravljenost, da 
ze jutrl postanejo nosllci razvoja 
nase druibe. Verjetno je bilo 
to najvecje darilo, ki so ga lah
ko doblli za dan pionirjev. 

TRIDESET LET KMETIJSKE 
ZADRUGE 

Kmetijska zadruga se je ob 
svoji 30-letnicl zelo izkazala s 
prispevkom k praznovanju nase
ga praznika. S strokovnim po· 
svetom, s svecano sejo zadruZne· 
ga sveta in z lepo razstavo kme
tijske mehanizacije je dokazala 
da je vsa leta svojega delovanja 
Zivo prisotna v prostoru na~e ob· 
cine, da Zivi z ljudmi. Res, da 
odstotek kmeckega prebivalstva 
pada, toda ostajajo naprednejsi 
kmetje, ki ob veliki pomoci za· 
druge dosegajo boljse rezultate 
pd kmetovanju. 

POBRATENJE DVEH 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

Z m alo treme, nekako nestrpno 
je Loska dolina pogostila prlja· 
telje iz krajevne skupnosti Fram 
pri Marlboro. Visek je slavje dQ
seglo s podpisom llstine o pobra· 
tenju obeh krajevnih skupnosti 
in tako okrepilo prijateljske vezi, 
kl segajo v viharje nasega OSVQ
bodilnega boja in revolucije, saj 
je Braciceva brigada prebivalcem 
Frama in okolice prinesla upanje 
v svobodo, v srecnejse fivljenje. 

PRIZNANJE NASEMU 
UMETNIKU 

Starosta slovenskih sUkarjev 
Maksim Gaspari, na~ rojak iz 
Sel§cka, bo 21. oktober ohranil 
v lepem spominu in v preprica
nju, da ga nismo pozabili, saj 
smo mu na rojstni hisi ob krat
kem kulturnem programu odkri· 
li spominsko plosco. Se veter je 
to soboto dopoldne moeneje po
tegnil in ponesel besede nastopa
jocib po Mene§iji in naprej v 
svet. 

SLAVNOSTNA SEJA 
Slavnostna seja zborov obcin· 

ske skupscine in samoupravnih 
interesnih skupnostl, obogatena s 

. . ...,-......... · ..... :.. ., 

Slovesno smo odprli nove solske prostore v Cerknici 

JUBILEJ GLASBENE SOLE 

Samonikla Glasbena sola Frana 
Gerbica ze dvajset let usposablja 
nase, za glasbo nadarjene gojen
ce. Praznovala je s koncertom 
svojih goj"encev in s svecano sejo 
sveta sole. Kot Kmetljskl zadru· 
gi, je tudi Glasbeni ~oli skupsci
na obcine podelila spominsko pri· 
znanje. 

stevilnimi gosti iz sosednjib ob· 
cln in republike, je dokazala po
sluh nasih delovnih !judi in ob
canov za fivljenje. Pokazala 
je nase uspehe, ld jib je v slav
nostnem govoru orisal predsed
nik obclnske skupscine, nato pa 
pozdravlla poimenovanje cerkni· 
ske osnovne sole v osnovno solo 
Notranjski odred. Zahvala. lastna 
samo pionlrjem, nam bo ostala 

Znova stkane vezi 
20. oktobra smo sprejeli v Lo

ski doJoini delegacijo krajevne 
skupnosti FRAM pri Mariboru in 
podpisali z njo listino o pobra
tenju. Ob prisotnosti stevilnih 
krajanov je bila v Starem trgu 
svecanost, na kateri sta nasto
pala godba na pihala iz Kovino
plastike in pevski zbor iz Loske 
doline. 

Po ·sveeanosti so bili gostje in 
prijatelji iz FRA:MA povabljeni 
na veeerjo in na .prijateljslci raz
govor v delavsko restavracijo 
Kovinoplastike. Gostje so pre
noCili pri nasih prijaznih kraja
nih, s cimer smo pokazali, da 
smo jih sprejeli kot iskreni pri· 
jatelji in brat je. 

Delegacija je obiskala tudi spo
menike in obelezja iz narodno
osvobodilnega boja. Na Ulaki so 
polotili venec v. spomin pad1im 
borcem, 0 tezlcih vojni.h casih pa 
je spreg<YVoril predsednik krajev
ne borcevske organizacije Slavko 
Kocevar. 

21. oktobra pa so bili gostje na 
kosilu v prostorih delavske re
stavracije Tovarne lesnih izdel
kov. Ogledali so si tudi nas 
obrat. V prisrenem razgovoru z 
njimi smo lahko ugotovili, da po
meni to pobratenje iskreno sode
lovanje in izmenjavo izkusenj na 
vseh podmcjih. 

M. Sepec 

_::----__ ___ .. . 

v trajnem spominu, se posebno 
pa borcem Notranjskega odreda. 
Lahko smo ponosni na pionirje, 
.na mladino; za na~o dediscino 
nas ni treba skrbeti. 

Posebno toplo so udelezenci 
slavnostne seje pozdravlli 95-let
nega slikarja Maksima Gasparija 
in pisatelja Matevza Haceta. Obe
ma je obcinska skup~cina pode· 
lila naziv castnega obcana. Za
hvalne besede umetnikov so se 
utopile v navdusenju prisotnib, 
zacutili smo, da sta oba velikana 
samo delcek na8ib ljudi, trde no
tranjske zemlje, da izhajata iz 
ljudi in za njib ustvarjata. To je 
bll vellk, razkosen trenutek 
skromnih notranjskih !judi. 

Na slavnostni seji so bila pQ
deljena se druga priznanja, kl jib 
podeljuje obcinska skupscina or
ganizacijam in posameznikom za 
uspehe pri delu, kar je nov do
kaz, da nasi obCan.i delajo in z 
delom zanjejo uspehe. 

Srecanje v novih prostorih 
osnovne sole je zd~o stare 
znance in odprlo nova poznan· 
stva. Ugotovilo je zadovoljstvo ob 
nasih delovnih uspehih, potrdilo 
pa tudi mise!, da se Notranjska 
odpira navzven, kakor, da je 
koncno le spoznala, da ne sme 
svojih uspehov sramefljivo prl· 
krivati svetu. 

Vsa praznovanja so pokazala, 
da vemo, kaj terja od nas zivlje
nje v -samoupravni socialisticni 
druibi, pokazala so, da znamo 
delati in dosegati uspehe. Letos
nje praznovanje je mova pot r· 
dilo, da bomo se naprej uspesni, 
da obvladujemo pot k popalnejSi 
in srecnej.Si druzbi. 

A. PAVLIC 

Pohod na Slivnico 
Ob obcinskem prazniku sta ta· 

borniska organizacija in Kultur
no drustvo Cerknica organizirala 
trim pohod na Slivnico. 

Ceprav pohod ni bil kaj dosti 
reklamiran, se j e soncnega ne
deljskega dopoldneva 23. oktobra 
zbralo pod Brestom precej mla
d1h in starejsih obeanov in jo 
pes ubralo na Slivnico. 

Do dvanajstih se je p red pla
ninsko koco Smucarskega kluba 
pri Stalah zbralo nad dvesto po
hodnikov in se so prihajali vse 
tj.a do sti.rinajs te ur e. 

Pevsko drustvo s svojim har
monikarjem je posk-rbelo za prvi 
del kulturnega programa, mladi 
z recitacijami pa za drugi del. Za 
zakljucek so prireditelji poskrbe
li se za nagrade najstarejsemu 
in najmlajsemu pohodniku ter 
najstevilnejsi druzini , ki j e pri
sla na Slivnico. 

Najstarejsa pohodnica s svoji
mi enainsedemdesetimi leti j e 
bila Ivanka VIDRIH. Najmlaj§i 
pohodnik je bil dveletni Miba 
MELE, naj§tevilnejsa druzina pa 
Ravsljeva. 

Izredno lepo vreme je vplivalo 
na pocutje starih in mladih, zato 
ni n ic cudnega, ce j e bilo dosti 
predlogov, da si zelijo §e taksnih 
pohodov, ki zblizujejo !judi. 

s. Bogovcic 

.-----------------~----- - -- - -~--~ -~·- - ----- ~ ---·· - - ---- - .. - - --
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Sportna rekreacija v novi sezoni 
V zacetku septembra se je se

stal Brestov odbor za sportno 
rekreacijo, ki je sprejel okvirni 
program rekreacijske dejavnosti 
za jesen in zimo. 

Tekmovanje v malem nogome
tu naj bi potekalo v okvihu ob
cinske sindikalne lige, v katero 
naj bi bile vkljueene ekipe 
TOZD, ce 'Pa tega tekmovanja ne 
bo, potem bomo zopet orgarllizi
rali naso TRIM ligo. 

v odbojki 2\elimo povecati ste
vHo aktivnih igralcev in zagoto
viti strokovno vodstvo. Po moz
nosti bi vkljucili obe ekipi v med
obcinsko sindika·lno ligo, ce bo 
letos zopet zaiivela. 

Kegljanje je panoga, v -kateri 
smo do sedaj dosegli z doseda
njim nacinom tek.movanj najvee
jo mnozicnost. Letos bomo ze 
ustaljenemu sistemu dodali se 
strokovno vodeno TRIM tekmo
vanje za zacetnike. 

Strelska sekcija sodi m ed naj
bolj akti-vne, vendar bi bilo tre
ba povecati stevilo aktivnih 
stre lcev in strelk. V oktobru j e 
na programu tudi t r im strelja
nje. 

Namixnoteniska sekcija je ~te
vilcno najbolj sibka, se posebej 
pri moSikih. V seeno pa se bodo 
igralci vkljucili v medobcinsko 
sindikalno ligo, ki jo bo letos 
organiziral JAVOR Pivka, priza
devali pa si bomo, da bi ligo or
ganizirali tudi za zens:ke. 

Sahovska ·sekcija do ISedaj ·ni 
pokazala vecje aktivnost i, ·saj v 
glavnem delo oiivi le okrog LE
SARIADE, zato je potreboo or
ganizirati vee tekmovanj kot so 
razliCni turnirji, prijateljski dvo
boji in podobno. 

V okviru planinske sekcije bo 
na zeljo clanov organiziran izlet 
na Triglav in ce bo se ugodno 
vreme in zanimanje, tudi dru
gam . 

Smucarska sekcija ima nalogo 
pripraviti vsaj eno trimsko tek
movanje za clane kolek:tiva; eki
pa BREST A bo na podlagi s·kle
pa odbora sodelovala na razlic
nih tekmovanjih, ekipa tekacev 
se ze pripravlja na letosnje ma
ratone, za cla:ne kolektiva, ki bi 
se zeleli preizkusiti v teku na 
smuceh, pa imamo nekaj pa.rov 
smuci za izpO$Ojanje. 

Splosna rekreativna vadba bo 
tudi letosnjo sezono najbolj b i
stveni sestavni d el rekreacije na
sih d elavcev. Prislo bo do spre
membe v tern smislu, da lbo letos 
vadba orgaruzirana (poi?Jkusno) 
po in teres nih skupinah, za od
bojko, kosai'ko, s.ploS>no Tekre
ativno vadbo in mogoee se za kaj 
drugega. 

Toliko na kratko o rekreacij
ski dejavnosti v novi sezoni. 2e
le li ·bi le, da bi vse nacrtovane 
oblilke deJa zazivele v polni meri. 

P. Kov5ca 

BRESTOVCI NA TRIG LA VU 
Velika smo letos ze slisali o 

triglavskemu j ubileju, o dvesto
letnici prvega vzpona na njegov 
2864 metrov visoki vrh. Velika go
vor imo o Triglavu nasploh. Ob 
tern ne b i kazalo ponavljati, da je 
danes iti na najviSjo goro Jugo
slavij e ze vsakdanjost in morda 
modna muha casa. Tudi p lanin
ska sekcija nasega odbora za 
sport i n rekreacijo je letos pri· 
pravila pohod ·Brestovcev na Tri
glav. Pricakovali smo skromen 
odziv in biJ.i preseneceni nad pet
desetimi prijavami za tur o. Var
no pripeljati toliko ljudi na vrh, 
ni od muh. Vodstvo ture je zato 
prevzel Janez Zakrajsek, »cerk
nis·ki Gorenjc<<, nekaj Jet na
zaj uspesni alpinist in dober po
znavalec nasih gora. 

Do prenovljenega AljatZevega 
doma v Vratih, ki je ohranil zna· 
cilno podobo iz let, ·ki so zapisa
na v najlepsa leta slovenskega a l
pinizma, smo se pripeljali v pe· 
tek zvecer, 22. Se'IJ tembra. Nocni 
pocitek je bil bolj zelja kot stvar
nost. V soboto smo nadaljevali 
pot cez Prag na Kredarico, od 
tam na vrh in nato do -koee na 
Doli cu. 

Trud pri premagovanju strmin 
je bil poplacan z vsem, kar kdo 
zna doii, ·eti na gori, ceprav j e 
bilo precej !judi, da o vremenu 
sploh ne govorim. V enem dnevu 
smo imeli dez, sonce in zimski 
mraz s snezno ploho, pa se malo 
megle za ocv.irek. S sobote na ne
deljo je del skupine prenocil na 
Dolicu, del pa jo je na lastno 
pest ubral kasno popoldne na 
Sedmera jezera. 0 nezgodah, na
glih spremembah vr emena, ne
poznavanju, muhavosti gora in 

NASI UPOKOJENCI 
Iz Tovaorne pohistva Cerknica so 

odsJ.i letos v pokoj naslednji de
lavci: 

Ivanka Jakopin iz Brezij. Pri 
podjetju je bila zaposlena od leta 
1957. V pokoj je odsla z delovne
ga opravila »cisbilec prahu<< 23. 
marca. 

Ana Lovko iz Dolenjega jezer a 
je b ila upokojena 20. marca. V 
tovarni je delala od 1963. leta. 
Pred .upokojitvijo je delala v ma
terialnem skladiscu. 

Antonija Puntar iz Unca je od
sla v pokoj 1. maja iz delovnih 
opravil »krozna zaga<< . v tovarn i 
je delala od leta 1964. 

Joze Konestabo iz Cerknice je 
odsel v pokoj 11. maja. V tovarn[ 
je delal od leta 1964. 

Francka Rozanc iz -Begunj je 
bila upokojena 28. j ulija. Na Ere
stu je bila zaposlena o d leta 1964; 
nazadnje je de la·la na »cistilcu 
prahu<<. 

Stefan Ga5paric iz Cerknice je 
bil upokojen 10. julija. V tovarni 
je bil zaposlen od leta 1964 kot 
»popravl j ac<< . 

Francka t encur iz Cerknice je 
odsla v pokoj 29. septembra. Pri 
nas je bila zaposlena od leta 

neodgovornosti kdaj drugic; to
krat brez komentarja. V lepem 
dnevu smo naslednji dan presli 
cez Sedmera jezera in Komarco 
v Bohinj, vsak s svojo za!ogo 
vtisov in dozivetij. 

Mnogi so biH na visokogorski 
turi prvic. Tern se je tura verjet
no najbolj vtisnila v spomin; 
morda ·kot prva in zadnja. Vazno 
je pac biti na Triglavu. 

Bili smo torej na Triglavu. Kot 
sto zensk, tristo zelezarjev in ta
ko naprej. Doziveti goro je dolga 
z<>;odba. Zgodba predvsem o veli-

k ih alpinistih in njihovih gorah. 
Zato je Triglav vreden in zasluii, 
da ne hodimo samo cezenj v na
se spomnimo prvega pristopa sti
rif: Bohinjc_ev, 'Pa Jakoba Aljaia, 
Joze Copa m Pavle Jesihove, na
rodnoosvobodilnega boj a. Nasih 
skromnih, klenih !judi, ki so os
vojili in naredili Julijce in se p o
sebej Triglav z njegovo Steno 
skozi teika leta za simbol slo
venske biti v tern casu in pro
storu. Tudi za naslednje rodove. 

F. Korosec 

NEUSPEH . . . 
DELOVNA ORGANIZACIJA SLO
VENIJALES - TRGOVINA JE V 
POtASTITEV SVOJE 30-LETNI
CE ORGANIZIRALA SPORTNE 
IGRE tLANIC SOZD SLOVENI
JALES. 

Prireditev je bila 30. septem
br a na Ko deljevem v Ljub!jani. 

450 tekmovalcev iz sestnajsmh 
delovnih organizacij je nastopilo 
v sahu in kegljanju (moski in 
zenske) ter v malem nogometu. 

Na tekmovanju so sodelovali 
tudi nasi sportniki. 

REZULTATI: 

Mali nogomet: 1. Slovenijales 
- Trgovina 2. Zicnica Ribnica, 3. 
Oprema Izola, 10. Brest Cerknica 
(15 ekip). 

Sah - moski: 1. TM Slovenj 
Gradec, 2. KLI Logatec, 3. Ligno-

1961. Delala je na delovn~h opra
vilih »CiScenje v II. strojni«. 

Fa11i Levar iz Rakeka je sla v 
pokoj 30. septembra iz delovnih 
opravil »razkladanje stalai v na
nosu ploskovnih elemen tov«. V 
tovarni je delala od leta 1956. 

Marija Sivec iz Selcka je bila 
upokojena 11. septembra. V po
kJOj je odsla iz delovnih opravil 
»pomocnik pri brizganju laka<< · 
v tovarni je bila zapos.lena od let~ 
1956. 

Sodelavci zelijo vsem upoko
jencem veliko zdravja, osebne 
srece in prijetnega 'PoCUtja pri 
prihodnjem delu ·in zivljenju. 

Dclovna skupnost 
TP Cerknica 

8. septembra je odsla iz TOZD 
Tovarna pohistva Martinjak v 
pokoj nasa dolgoletna de!avka 
Ela Rupar iz Mar!'inj aka. 

V Tovami pohistva Martinjak 
je bila zaposlena od 1. 8. 1956. le
ta. Delala je na delovnih mestih 
v povr~inski obdelavi. V pokoj je 
odsla iz oddelka embalaia - ta
peciranje sedezev. Delovni kolek
tiv se ji zah valjuje za njeno pri
zadevno delo. 

Kolektiv TOZD 
TP Martinjak 

sper Bos. Novi, 5. Brest Cerknica 
(8 eki-p). 

Sah - zenske: 1. S!ovenijales 
- Trgovina, 2. KLI Logatec, 3. 
BREST Cerknica. 

Kegljanje - moski: 1. Alples 
Zelezniki (1306 'kegljev), 2. Brest 
Cerknica (1222 kegljev), 3. LIK 
Koeevje (1201 kegljev) (15 ekip) . 

Kegljanje - zenske: 1. Slove
n~jales- Trgovina (1042 kegljev), 
2. Alples Zelezniki (969 kegljev), 
3. Savinja Ce!je (957 ke~ljev) , 6. 
Brest Cerknica (846 kegljev) (8 
ekip). 

Izidi kaiejo, da se nase ekipe, 
z izjemo kegljaeev, niso uvrstile 
najbolje. Glavni vzrok temu je 
pomanjkanje casa za priprave. 

V nasih razmerah je najteze 
zbrati ekipe za tekomovanja v je
seni, ker j e veoina obremenjena 
s taksnim ali drugacnim delom 
in z obveznostmi. To se je poka
zalo tudi na LESARIADI leta 
1976, k i je bila prav tako sep
tembra. 

Upamo, da bodo zimske in Ietne 
sportne igre SOZD S!ovenijales 
postale tradicionalne. 

P. Ko vsca 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne 
skupnostl Brest Cerknica n. sol. o. GlavnJ 
ln odgovornJ uredn.l.k Boio LEVEC. Urcja 
urednRid odbor: Pranjo GAGULA, Vojko 
HARMEL, Mate JAKOVAC, Bow LEVEC, 
Danllo MLINAR, Leopold OBLAK, Janez 
OPEKA, Tomai STROHSACK, Andrej SE· 
GA, Miha SEPEC, Franc TRUDEN, tenf 
ZEMLJAK ln Vlktor 2NIDARSIC. Foto: 
Joie SK.Rl.J. Tlska tele=Uka tlskarna v 
Ljubljanl. Naklada 2800 izvodov. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. tol!kc 
prvega odstavka 36. <!lena zakona o obdav
eevanju proizvodov in s toritev v prometu, 
za katere se ne plal!uje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata 
za informiranje izvdnega sveta SR Slove
nije ~t. 421-ln2 z cine 24. oktol>ra 1974). 

BRESTOV OBZORNIK 

" . z ocm1 
nase 

kamere 

PARADOKS: zgoraj - parkirni prostor pred »Uprav.no zgr~dbo« ; 
spodaj lepo pokrito parkirisce. Med obema je slabih 200 metrov 
razdalje. 

Vozniki na tovarniskih prostorih ocitno mislijo, da je omejitev 10 
novih •kilometrov. 

FILM I v NOVEMBRU 
1. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - angleski zgodovjnski film QUENTIN 

DARWOURTH. 
2. 11. ob 19.30 - ameriSka drama MANDINGO. 
4. 11. ob 19.30 - ameriski pustolovski f ilm DEMON AUTOSTOPA. 
5. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - amergka glasbena .komedija HALLO 

DOLLY. ' 
6. 11. ob 19.30- danski eroticni film ROMANTIKA V POSTELJI. 
9. 11. ob 19.30 - ameriSki pustolovski film KRVAVI JASTREBI 

A LASKE. 
11. 11. ob 19.30 - ameri·Sk:a komedrja ARTIST! IN MODELl. 
12. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriski wes tern M02 IZ VIRGI-

NIJE. 
13. 11 . ob 19.30 - ameriska kriminalka BUMERANG. 
16. 11 . ob 19.30 - j.ugoslovanski vojni film HAJKA. 
18. 11. ob 19.30 in 19. 11. ob 16. uri - ameriski vojni film FANTJE 

IZ TRETJE CETE. 
19. 11. ob 19.30 - italijansb komedija NENAVADNE PRILOZ:NO-

STI. 
20. 11 . ob 19.30 - angle~ka komedija D02IVLJAJI CISTILCA OKEN. 
23. 11. ob 19.30 - italijans'ka komedij a ZMEDA V HONG KONGU. 
25. 11. ob 19.30 - ameriski akoij ski fi1m UUBEZENSKE IN DRUGE 

DOGODIVSCINE. 
26. 11. ob 16. u ri in ob 19.30 - francoska kriminalka HARMAGEnON. 
27. 11. ob 19.30 - italijanska k:riminalka NASILJE V NEAIPLJU 
29. 11. ob 16. uri in ob 19.30- Hong Kong karate film: SED EM VEU

CASTNIH BOJEV. 
30. 11. ob 16. uri in ob 19.30 uri - amerg~j g!asbeni film VELIKI 

VALCEK. 


