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Petindvajset let 
samoupravljanja na Brestu 

BREST je v svojih osemi.ndvajsetih letih dela iz gospodarsko malo 
pomembnih žagarskih obratov prerasel v eno izmed največjih pod
jetij jugoslovanske pohištvene industrije, v moderno industrijsko 
proizvodnjo. S tem je ustvaril tudi trdne osnove za hitrejši in boga
tejši gospodarski razvoj celotnega območja občine Cerknica, ki se 
je iz zaostalega in nerazvitega območja prebila med razvitejše slo
venske občine. 

Prav gotovo je k temu izredno naglemu in dinamičnemu gospodar
skemu razvoju prispeval razvoj samoupravnih odnosov, ki so de
lavcem dali pravico in odgovor.nost, da odločajo o rezultatih svojega 
dela in jih s tem resnično približali k soustvarjanju odnosov v naši 
družbi. 

Ze nekaj mesecev zatem, ko je 
bil sprejet Temeljni zakon o go
spodarjenju z državnimi gospo
darskimi podjetji, je na Brestu 
l. oktobra 1950.leta zasedal prvi 
delavski svet, do konca leta 1950 
pa so začeli delovati tudi obrat
ni delavski sveti. 

Prav ta revolucionarni začetek 
samoupravljanja je odprl mož
nosti za lastni perspektivni raz
voj, pa naj bodo to proizvodne 
usmeritve, investicijski razvoj, ka
dri ali obdelava tržišč. ž e ob prvih 
korakih samoupravljanja so se 
delovni ljudje Bresta znašli pred 
pomembnimi odločitvami: kako 
zaposliti čimveč ljudi, kaj bo 
tržišče, ki je bilo takrat admini
strativno plansko usmerjeno, 

sprejelo? Napraviti je bilo treba 
odločen in odločilen premik od 
primarne proizvodnje v finaliza
cijo izdelkov. Iz te samoupravne 
odločitve je v naslednjih letih 
zrasla po Brestovih obratih mo
derna proizvodnja pohištva. V 
teh letih so bili napravljeni tudi 
prvi koraki na tuja tržišča. 

Desetletje 1950-1960 pomeni 
za Brest obdobje velikih napo
rov, hkrati pa tudi pomembnih 
delovnih podvigov. V tem obdob
ju sta požara popolnoma uničila 
tovarniška objekta v Martinjaku 
leta 1954 in v Cerknici leta 1959. 
Kolektiv je z lastnimi rokami po
stavil nove objekte, nov Brest. 
Pri vsej tej požrtvovalnosti in 
samoodpovedovanju je imelo 

nadvse pomembno vlogo prav sa
moupravljanje, ki je lahko ani
miralo slehernega delavca, da se 
je pridružil k skupnim naporom 
za skupni razvoj. 

V letu 1961 je prišlo še do ene 
pomembne samoupravne odloči
tve o izgradnji tovarne ivernih 
plošč, ki je bila prva tovrstna 
tovarna v Sloveniji in je vrsto 
let proizvajala najkvalitetnejše 
iverke na jugoslovanskem trgu. 

V šestdesetih letih, ko so bile 
glavne investicije končane, so 
bile pred Brestovo samoupravno 
skupnostjo nove težavne naloge: 
zagotoviti intenzivno izkorišča
nje novih kapacitet, na tej osno
vi pa krepiti življenjski standard 
zaposlenih in njihovo socialno 
varnost. V tem času se je podje
tje organizacijsko in samouprav
no utrdilo, vrednost proizvodnje 
pa se je več kot podvojila. Hkra
ti je naraščal tudi standard, ki 
je bil v času velikih investicij 
precej prizadet. Vsaj delno za
dovoljivo je uspelo rešiti tudi 
stanovanjsko krizo. 

Globlja vsebina samoupravlja
nja se je kazala prav v nenehni 
skrbi za socialno varnost delav

(Konec na 2. strani) 

S svečane otvoritve nove moderne žagalnice v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 

-
Se eno priznanje samoupravljavcem 

BREST PREJEL NAJVISJE OBčiNSKO PRIZNANJE 
»19. OKTOBER« 

Prav v jubilejnem letu delavskega samoupravljanja, ko oce
njujemo prehojeno pot pri graditvi in poglabljanju samouprav
nih socialističnih odnosov, so Brestovi samoupravljavci dobili 
še eno pomembno priznanje. Poleg priznanja Republiškega sve
ta Zveze sindikatov Slovenije za izjemne dosežke pri razvijanju 
in utrjevanju samoupravnih družbenih odnosov j·e Brest na ne
davni svečani seji skupščine občine Cerknica ob letošnjem ob
činskem prazniku dobil najvišje občinsko priznanje »19. okto
ber«. 

To priznanje je dobil, kot je rečeno v obrazložitvi, ob 25. ob
letnici samoupravljanja za doseženo visoko razvojno stopnjo 
samoupravnih socialističnih in medsebojnih odnosov, za stalno 
skrb za dvig družbenega standarda in socialne varnosti delav
cev, za strokovno izobraževanje in štipendiranje kadrov, za 
sodelovanje s krajevnimi, samoupravnimi intevesnimi in dru-
gimi skupnostmi, družbenopolitičnimi skupnostmi, za povezova
nje z združenim delom v občini in izven nje, za organizacijo 
sodobne tehnologije, dosežene poslovne rezultate na domačem 
in tujem trgu. 

Priznanje >>19. oktober« sta dobila še občinska gasilska zveza 
za dvajsetletno uspešno delovanje in Tone Kraševec za dolgo
letno družbenopolitično delo in za njegov prispevek h krepitvi 
medbočinskega sodelovanja v notranjsko-kraški regiji. 

. -----------
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Rešitve v več ji proda ji 
KAKO SMO GOSPODARILI V DEVETMESEČNEM OBDOBJU 

PROIZVODNJA ZA 17 ODSTOTKOV NAD PROIZVODNJO V ENA
KEM OBDOBJU LANI e PRODAJA ZAOSTAJA ZA RASTJO PROIZ
VODNJE e IZVOZ KREPKO POD PLANOM e ZALOGE GOTOVIH 
IZDELKOV PREVISOKE e STOPNJA OSTANKA DOHODKA MINI
MALNA e OSEBNI DOHODKI 7 ODSTOTKOV NAD PLANOM e 
TEžAVE Z URESNICEVANJEM STABILIZACIJSKEGA PROGRAMA 
NA PODROCJU PRODAJE IN IZVOZA e RESITVE V VECJI 
PRODAJI 

Za letošnje devetmesečno ob
dobje gospodarjenja je značilno 
neugodno gospodarsko stanje, ki 
se je izboljšalo po znižanju zvez
nega prometnega davka in po 
spremembi pologa za potrošni
ške kredite. Recesija na zunanjih 
trgih in naraščanje cen zaostru
jeta konkurenčno sposobnost, ta
ko, da je izvoz, nekdaj pomem
ben delež plasmana, dosegel ze
lo nizko raven. Prav gotovo, da 
na manjši izvoz vpliva tudi ne
organiziran in neusklajen nastop 
na tujih trgih, kar je osnova za 
večjo prodajo v izvoz. 

kem obdobju. Vendar pa priča
kujemo, da bo plan prodaje iz. 
polnjen le s 60 odstotki. Po
membno je ugotoviti, da tudi 
prodaja primarnih izdelkov ni 
dosegla pričakovanj. To je po
membno, če upoštevamo, da se 
v prejšnjih letih stagnacija v 
prodaji pohištva ni ujemala s 
stagnacije v prodaji primarnih 
izdelkov. 

Doseženi izvoz znaša 82 odstot
kov izvoza v enakem obdobju 
lani. Vse to nas navaja k oceni, 
da zastavljenega plana izvoza 
letos ne bomo izpo1nili. 

kov. Hitrejša rast proizvodnje 
kot prodaje se· namreč kaže v na
raščanju zalog gotovih izdelkov. 

Koeficient obračanja obratnih 
sredstev je letos za 27 odstotkov 
slabši kot v enakem obdobju la
ni. Vse kategorije obratnih sred
stev razen gotovih izdelkov kaže
jo letos ugodnejše tendence. 

Prav gotovo se glede na dose
žene rezultate in ocenjene ten
dence po· posameznih poslovnih 
področjih pojavlja vprašanje ce
lovitega uresničevanja sprejete
ga stabilizacijskega programa. 
To zlasti velja za prodajno pod
ročje, ki je izhodiščno in glede 
na sedanje stanje prav gotovo 
osnovno. Poleg tega smo sedaj 
pred sprejemanjem letnega pla
na, v katerem bomo konkretizi
rati polletne in letne akcije, da 
bi dosegli čim bolj ugodne rezul
tate. 

BRESTOV OBZORNIK. 

Ugodni rezultati so v Tovarni pohištva Cerknica 

Lahko pa pričakujemo, da bo 
z obratovanjem nove tovarne 
ivernih plošč in nove žagalnice 
proizvodnja hitreje naraščala in 
s tem odpirala možnosti za ugod
nejše gospodarjenje. Stanje je 

resnično resno in le z n .. jvečjimi 
napori vseh delavcev, zlasti pa 
strokovnega kadra, lahko priča
kujemo ugodnejšo prihodnost. 

B.Mišič 
Obseg proizvodnje je v prvih 

devetih letošnjih mesecih znašal 
335,703.000 dinarjev in je za 17 
odstotkov nad obsegom proiz
vodnje v enakem lanskem ob
dobju. Najugodnejša rast pro
izvodnje je v Tovarni pohištva 
Cerknica, ki je proti koncu prve
ga polletja svoj proizvodni pro
gram razširila še na proizvodnjo 
izdelkov za ameriško tržišče. Ta 
posel zahteva vso pozornost, ker 
je po svoji usmerjenosti zanimiv. 
Nekoliko slabši obseg proizvod
nje je dosežen v Tovarni pohi
štva Stari trg, ki je glede na 
slabšo prodajo celo omejevala 
proizvodnjo. 

V primerjavi z lanskim letom 
je bistven izpad izvoza žaganega 
1esa, ki smo ga lani v glavnem 
izvažali na italijansko tržišče. 
Letos je povpraševanje na tem 
trgu bistveno manjše, tudi cene 
so bistveno nižje. 

Proti koncu polletja smo v To
varni pohištva Cerlmica pričeli 
z izvoznim programom za ameri
ško tržišče. Pričakovanja o reali
zaciji izvoza na vzhodna področ
ja pa v tem obdobju niso bila 
uresničena. Kljub temu pa mo
ramo ta tržišča obdelovati in jim 
posvetiti vso pozornost. 

Petindvajset let 
samoupravljanja na Brestu 

Ocenjujemo, da bo obseg pro
izvodnje v naslednjih mesecih hi
treje naraščal glede na izkori
ščene dopuste in na nekoliko 
ugodnejšo prodajo. Zavedati se 
moramo, da sta obseg proizvod
nje in rast produktivnosti osno
va za ugodnejši razvoj in rast 
sleherne temeljne organizacije. 

Kar zadeva nabavo, smo zlasti 
uvozu posvetili vso pozornost, 
ker je bila od tega odvisna kon
tinuiteta proizvodnje. Opaziti je 
veliko večjo stabilnost cen in 
celo nekatere pocenitve. V pri
merjavi z lanskim letom smo le
tos zmanjšali uvoz za 48 odstot
kov, kar je prav gotovo uspešen 
korak pri uresničevanju stabili
zacijskih prizadevanj. 

Prav gotovo je vprašanje pro
daje poleg gibanja zalog gotovih 
izdelkov najbolj problematično 
področje. Prodaja na domačem 
trgu je stagnirala vse do polovice 
leta, ko je bil znižan zvezni pro
metni davek za pohištvo in spre
menjen polog za potrošniške kre
dite. V tem obdobju je tudi iz. 
voz, ki se je v preteklih letih po
kazal kot ventil v prodaji, za
ostajal za planiranim. Recesija 
na ameriškem trgu je pogojevala 
preusmeritev izvoznikov na do
mači trg, kjer je bila konkurenca 
izredno močna, povpraševanje pa 
pod pričakovanji. 

Kljub takšnim pogojem je do
sežena prodaja na domačem trgu 
za 2 odstotka nad lansko v ena-

Prav gotovo morajo ustrezne 
službe v smislu stabilizacijske
ga programa pripraviti konKret
ne akcije in predloge po temelj
nih organizacijah in izdelkih za 
večjo prodajo doma in v izvozu. 
Tako pripravljeni programi mo
rajo biti obvezujoči in po rokih 
usklajeni s proizvodnjo in osta
limi dejavniki. 

Doseženi celotni dohodek, ob
računan po enakih izhodiščih kot 
lani, je ostal na lanski ravni. 
Osebni dohodki so za 7 odstot
kov nad planiranimi, medtem ko 
so v primeri z enakim obdob
jem lani višji za 21 odstotkov. To 
je rezultat hitrejšega povečeva' 
nja osebnih dohodkov v lanskem 
zadnjem tromesečju in ne letoš
njega povečevanja osebnih do
hodkov. Kljub nižji rasti oseb· 
nih dohodkov nasproti življenj
skim stroškom pa moramo ugo
toviti, da je njihova rast v skla
du z doseženimi učinki gospo· 
darjenja in z doseženim dohod
kom. 

Le z rastjo teh kategorij lahko 
pričakujemo tudi hitrejšo rast 
osebnih dohodkov. Poprečni 
osebni dohodek na delavca znaša 
v preteklih devetih mesecih 2831 
dinarjev. 

Stopnja akumulacije znaša v 
letošnjih devetih mesecih 5,4 od
stotka in je dejansko na polovici 
dosežene stopnje v enakem ob
dobju lani. Prav gotovo je tako 
nizka stopnja akumulacije posle
dica večjih zalog gotovih izdel-

Brestove samoupravljavce je pozdravil predsednik SO tov. Tornič 

(Nadaljevanje s l. strani) 
cev in urejanje medsebojnih od
nosov. Z leti sta se ob zapletenih 
in ob vedno novih pogojih go
spodarjenja krepila tudi strokov
nost samoupravnih odločitev in 
vpliv neposrednih proizvajalcev. 

Brest je že leta 1965 zastavil 
decentralizacijo samoupravljanja 
in delitve dohodka po poslovnih 
enotah. čeprav je bila tedaj takš
na poslovna in samoupravna us
meritev predmet mnogih raz
prav, so kasnejši družbeni razvoj 
in nove ustavne spremembe sa
mo potrdile takšno usmeritev. 

Leta 1970 se je k Brestu pripo
jilo podjetje Gaber, proizvajalec 
kuhinj, s katerim je Brest že 
prej več let uspešno poslovno
tehnično sodeloval in ki je prav 
v teh letih dokončal moderniza
cijo sv_ojih proizvodnih kapaci· 
tet. 

Z nenehnim razvoje,"ll Bresta 
se j e strokovno izpopolnjeval tu
di kader, ki si je v teh letih raz
voja podjetja pridobil bogate iz
kušnje. Posebna pozornost je bi
la posvečena izobraževanju in iz
popolnjevanju zaposlenih, zlasti 
še, da bi si zagotovili strokovni 
kader z domačega območja. Ta 
skrb se j e kazala v sistematič
nem štipendiranju ustreznih ka
drov, kontinuiranem organizira
nju dela dislociranih oddelkov 
tehniške lesne srednje šole v 
Cerknici ter organizaciji dopol
nilnega in izrednega študija že 
zaposlenih. 

Vzporedno z rastjo rezultatov 
poslovanja je rasel tudi življenj
ski standard zaposlenih, pa tudi 
prebivalstva na tem območju, ki 
je življenjsko povezano z Bre
stom. Skrb za standard se kaže 
tudi v organizirani družbeni pre
hrani in stanovanjski politiki. 

že v začetku leta 1972 so Bre
stove poslovne enote na osnovi 
soglasja vseh sprej ele samo
upravni sporazum o oblikovanju 
ter delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov, na podoben način pa 
so poslovne enote že tedaj odlo
čale o vseh pomembnejših zade
vah (letni plan, investicij s ke na· 
ložbe ipd.). Tako so se že v prejš
n jih letih med poslovnimi enota
mi Bresta izoblikovali takšni eko
nomski odnosi kot jih terjajo 
ustavne spremembe. Temeljne 
organizacije združenega dela so 
tako organsko zrasle iz dolgo
letne graditve samoupravnih in 
poslovnih odnosov ter iz življenj
skih zahtev neposrednih proiz
vajalcev; zatorej ne pomenijo 
zgolj formalne zadostitve ustav
nim in zakonskim zahtevam. 

Brest je bil tako konstituiran 
v zakonsko zahtevanem roku in 
med prvimi slovenskimi delovni
mi organizacijami vp~san v regi
ster. 

V teh letih je pomembna tudi 
samoupravna odločitev Bresta
vili temeljnih organizacij, da z 
združenimi lastnimi sredstvi in 
s pomočjo kreditov poslovnih 
bank zgradi novo tovarno iver
nih plošč. Po podatkih srednje
ročnega programa razvoja Bre
sta bo tako v letu 1977 obseg pro
izvodnje prav zaradi vpliva nove 
tovarne znašal okrog 70 milijo
nov dinarjev, obenem pa se bo
sta bistveno izboljšali akumula
tivna in reprodukcijska sposob
nost podjetja, kar bo bistveno 
vplivalo na celotni gospodarski 
razvoj občine. 

Skladno z ustavnimi intencami 
o povezovanju proizvodnje in 
trgovine je Brest leta 1974 pri
stopil v sestavljeno organizacijo 
združenega dela Slovenijales. Ob 
tem velja poudariti, da si Brest 
v okviru sestavljene organizaci
j e intenzivno prizadeva za ob· 
likovanje trdnih ekonomskih od
nosov med proizvodnj'o in trgo
vino na ustavnih temelj ih. Brest 
tudi zelo aktivno sodeluje v akci
ji za povezovanje gozdarstva in 
lesne industrije na notranjsko
kraškem območju, s čimer bi za
gotovili usklajeno gospodarsko 
rast tega področja. 

Tako se je v petindvajsetih le
tih samoupravljanja Brest izobli
koval v trdno samoupravno in 
ekonomsko tvorbo. Temeljne or
ganizacije združenega dela so 
kljub posameznim slabostim, ki 
so še očitne, povsem zaživele kot 
povsem samostojne organizacije, 
ki pa se na ·osnovi solidarnosti in 
vzajemnosti povezujejo v čvrsto 
delovno organizacijo, obenem pa 
se ustvarjalno samoupravno po
vezujejo tudi z drugimi organi
zacijami združenega dela. 

Prav v letu, ko lahko s pono
som gledamo na prehojeno pot v 
utrjevanju in poglabljanju samo-

upravnih odnosov in s trdno sa
mozavestjo gradimo prihodne, 
še pravičnejše in še bolj humane 
medčloveške odnose, je BREST 
dobil veliko in dragoceno p rizna
nje. 

Republiški svet zveze sindika
tov Slovenije je Brestu podelil 
priznanje samoupravljalcem za 
izjemne dosežke pri razvijanju in 
utrjevanju samoupravnih druž
benih odnosov. 

Poudariti velja tudi njihovo 
tesno sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi in samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, saj je 
tudi njihovo delovanje v veliki 
meri odvisno od gospodarskih 
rezultatov Bresta in pripravlje
nosti njegovih delavcev, da sa
moupravno sodelujejo pri rasti 
in razvoju celotne občine. Zato ni 
slučajno, da številni Brestovi de
lavci aktivno delujejo v samo
upravnih organih . in družbeno 
političnih organizacijah v delov
ni organizaciji in izven nje. 

Da se samoupravni odnosi na 
Brestu še poglabljajo in krepijo, 
pričajo tudi naslednja prizade
vanja: proučevanje možnosti za 
ustanovitev novih temeljnih or
ganizacij; usklajevanje samo
upravnih aktov z novimi ustav
nimi in zakonskimi zahtevami; 
dograjevanje že dokaj izobliko
vanega informativnega sistema; 
čedalje večja naloga in vpliv 
družbeno političnih organizacij 
na oblikovanje samoupravnih od
nosov; vse večja vloga in aktiv
nost samoupravne delavske kon
trole; temeljita priprava gradiva 
za samoupravno odločanje delav
cev; zagotavljanje demokratične
ga in samoupravnega postopka 
pri sprejemanju vseh odločitev 
in podobno. 

Petindvajsetletno dosledno ob
likovanje in dograjevanje samo
upravnega sistema na Brestu do
kazuje, kako ta oblika medčlove
ških odnosov pogojuje naš ce
lotni gospodarski in družbeni 
razvoj ter napredek. 

ODNOSI PROIZVODNJA -· TRGOVINA 
S SEJE SEKRETARIATA 
SVETA ZVEZE KOMUNISTOV 
SOZD SLOVENIJALES 

13. oktobra .ie bila seja sekreta
riata Zveze komunistov SOZD. 
Na seji je bila razprava o poro
čilu za sejo predsedstva ZK ZKS. 

V poročilu sekretariat ugotav
lja, da je pot povezovanja težka. 
da zadevamo pri tem na kup ob
jektivnih in subjektivnih ovir, da 
moramo s strpnostjo graditi 

SOZD. Kljub vsemu pa vsi, ki se 
povezujemo v SOZD, soglašamo, 
da so delavci močno zainteresi
rani, saj zahtevajo uresničitev ti
stega, za kar so z r eferendumom 
glasovali. 

Sekretariat sveta Zveze komu
nistov SOZD je to poročilo pri· 
pravil za predsedstvo CK ZKS in 
za razgovor z nekaterimi vodil
nimi osebnostmi, kar naj bi bila 
nova spodbuda za povezovanje. 
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BRESTOV OBZORNIK 

O vprašanjih izvoza -
• • • 

llOVl IZVOZni posli 
Lesna in pohištvena industrija 

sta na področju izvoza še naprej 
v dokaj neugodnem položaju, če· 
mur je seveda neposredno kriva 
splošna recesija gospodarstva v 
Evropi in v svetu. 

Posledice takega stanja so ne
gativno kažejo tudi v nazado
vanju naših izvoznih možnosti. 
čeprav se možnosti za izvoz ne
koliko popravljajo, predvsem v 
Združene države Amerike in v 
nekatere skandinavske države, ni 
realnih možnosti za realizacijo 
plansko postavljenih izvoznih ob
veznosti za leto 1975. 

Tudi za to, kar smo letos v 
izvozu že dosegli, je bilo potreb
nm veliko naporov v ne vedno 
ugodnih pogojih, predvsem kar 
zadeva ekonomsko plat, vendar 
vse kaže, da se bo vztrajnost pri 
obdelavi tudi manj pomembnih 
poslov odrazila pri osvajanju no
vih modelov pohištva za izvoz. 

Tako smo v zelo kratkem času 
vključili v proizvodnjo program 
stilnih masivnih kredenc za ame
riško tržišče, kjer so vsi pogoji 
za prodajo blizu milijon dolar· 
jev v letu 1976. 

Prve pošiljke so že pokazale, 
da takšno pohištvo za Tovarno 
pohištva Cerknica sicer ni spe
cialnost, je pa primerno za dolo
čen proizvodni trak. S takim po
slom, Id bo v proizvodnji gotovo 
vse leto, bo zagotovljena konti
nuiteta tudi pri prodaji. 

Pri obdelavi poslov za masivno 
pohištvo je bilo letos mnogo več 
ponudb kot sicer; tudi množica 
vzorcev, ki so bili poslani zain· 
teresiranim kupcem, to potrjuje; 
vendar se mnogo prepočasi vklju
čujemo v ostre pogoje in zahteve 
kupcev. Pri slehernem izdelku 
nam konkurenca s svojimi nižji
mi cenami otežuje vključitev v 
posel. Kljub temu pa smo tudi na 
tem področju zaključili nekatere 
nove posle za Združene države 
Amerike in za nekatere skandi
navske dežele. 

V Tovarni pohištva Martinjak 
so vključili v proizvodnjo nove 
modele stolov in foteljev za do
mače tržišče in za izvoz v Zdru
žene države Amerike. 

Ti novi modeli stolov so name
njeni velikim in uglednim tovar
nam, tako da pri solidni in sprot
ni dobavi tudi v teh poslih lahko 
pričakujemo kontinuiteto dobav 
vse leto 1976. 

Tudi proizvodi iz mehkih le· 
sov - jelovina, borovina, se do· 
bro prodajajo na tržišču Skandi
navije, Nizozemske in celo Av
stralije, kamor so prodane večje 
količine teh proizvodov, vendar 
je nekoliko težav v sprotnosti do
bav. 

Tovarna lesnih izdelkov Stari 
trg je celotno proizvodnjo name
nila izvozu in doslej dokaj uspeš-

no. S programom toaletnih oma
ric je dobavitelj vsem večjim tr
govskim hišam v Evropi, kjer 
ga po kvaliteti postavljajo na 
prvo mesto. 

Težave pri tem poslu pa so v 
tem, da pri naročanju s stranJ 
kupcev prihaja do zastojev ozi
roma, da ni zagotovljena konti· 
nuiteta proizvodnje in s tem tu
di prodaja. 

Trenutno je najteže zagotoviti 
izvoz kuhinjskega pohištva, ne 
toliko zaradi kvalitete, temveč 
predvsem zaradi ostalih pogojev: 
dobavni roki, cene in drugo. 

Pogovarjali smo se s številni
mi zainteresiranimi kupci, prire
jali razstave, pošiljali vzorce, 
opremljali celotna stanovanja, 
vendar je bila konkurenca vedno 
bolj prilagodljiva v cenah kot so 

bile naše ponudbe. Pogovori s 
kupci še vedno trajajo, vendar 
že prvi stiki kažejo oster kon
kurenčni boj. 

Vrsta novih modelov komplet
nih dnevnih sob in kuhinj, ki jih 
bomo prikazali na letošnjem Sa
lonu pohištva v Beogradu, so na
menjeni predvsem vzhodnemu 
tržišču in državam v razvoju. To 
je tudi odraz naših prizadevanj 
za vključitev na katerokoli zuna
nje tržišče v svetu. 

Razumljivo, da nastajajo v pro
izvodnji v zvezi z novimi posli 
tudi težave zaradi pravočasne os
krbe s surovinami in materiali, 
vendar so to vprašanja, ki se ne 
bi smela odražati pri dobavnih 
rokih in kvaliteti blaga za izvoz, 
zlasti v sedanji, dokaj težki iz. 
vozni situaciji. F. Turk 

Stabilizacija 
trajna naloga 
S SEJE MEDOBCINSKEGA SVETA ZVEZE KOMUNISTOV 

Na pretekli seji medobčinskega sveta Zveze komunistov - bila je 
23. oktobra v Postojni - je bila v težišču ocena družbeno-političnega 
stanja v notranjsko-krašld regiji. 

Uvodno poročilo sekretarja in 
razprava sta opozorila predvsem 
na naslednja vprašanja: 

- Stanje v gospodarstvu se v 
primerjavi s preteklim letom ni 
bistveno spremenilo; največ te· 
žav je v lesni industriji, ki pred· 
stavlja jedro gospodarstva no
tranjsko-kraških občin. Najbolj 
problematična sta kopičenje za
log gotovih izdelkov in izvoz, če
prav je v zadnjih mesecih opa
ziti izboljšanje. 

- Posebno pozornost je treba 
posvetiti uresničevanju stabiliza
cijskih programov. Marsikje so 
to akcijo vzeli zgolj formalistič
no in je ne povezujejo z dogra
jevanjem samoupravnih odno· 
sov, kar se kaže tudi v tem, da v 
stabilizacijska prizadevanja niso 
v celoti pritegnili jedra delavcev. 
Koordinacijski odbori pri SZDL 
morajo ob rezultatih devetme
sečnega poslovanja oceniti ures
ničevanje stabilizacijskih progra· 
mov. Pri tem je potrebno zaostri
ti tudi odgovornost osnovnih or
ganizacij Zveze komunistov pri 
stabilizacijskih prizadevanjih. V 
zavesti slehernega delavca se mo
ra izoblikovati spoznanje, d a je 
stabilizacija trajna naloga in ne 
le trenutna, formalna akcija, pri 
tem osveščanju pa morajo po
sebno vlogo imeti prav komuni
sti. Posebej je potrebno preveri· 
ti tudi s tabilizadjska prizadeva-
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nja na področju skupne in sploš
ne porabe. 

- Pospešiti je potrebno inte
gracijska gibanja znotraj regije, 
pa tudi povezave z drugimi or
ganizacijami združenega dela. Pri 
tem je bilo posebej opozorjeno 
na različne interese pri poveza
vah v kmetijstvu, slabe rezultate 
integracij v gostinstvu (Jama Po
stojna - gostinstvo Cerknica), 
počasnost in premajhna učinko
vitost integracij v trgovini, čim· 
prej pa bo potrebno razčistiti 
tudi osnovne ekonomske odnose 
v povezavah v lesni industriji 
(odnosi v Slovenijalesu in Uni· 
lesu). Povezovanje lesne industri· 
je in gozdarstva teče po zastav
ljenih načrtih. Posebej je bilo 
poudarjeno, da morajo vse inte· 

gracijske povezave temeljiti na 
resničnih in neposrednih intere
sih delavcev v temeljnih organi
zacijah. 

- Nadaljevati je treba akcijo 
za oblikovanje srednješolskega 
centra v Postojni in težiti za 
tem, da bo zaživela celodnevna 
šola povsod tam, kjer so za to 
osnovne možnosti. 

- Dosti več pozornosti je tre
ba posvečati tudi organiziranju 
strokovnega, predvsem pa druž
beno-političnega izobraževanja 
delavcev - samoupravljalcev. 

- Preveriti je treba uresniče
vanje družbenih dogovorov o ka
drovski politiki. 

Ocena se je dotaknila še vpra
šanj informiranja, kadrovske po
litike in usposabljanja članstva 
Zveze komunistov, organizirano
sti na medobčinski ravni ter po
vezanosti družbeno-političnih or
ganizacij in pravosodja v samo
upravni socialistični družbi. 

Nedvomno je sprejeta ocena 
dokaj trdna osnova za prihodnje 
delo osnovnih organizacij Zveze 
komunistov na tem območju. 

Ker dosedanji sekretar tov. To
ne Kraševec odhaja na novo služ
beno mesto, je bil za novega se
kretarja medobčinskega sveta iz. 
voljen tov. Marko Cernetič iz Ilir-

Iz Brestovega proizvodnega pro grama - KAT AR INA ske Bistrice. B. Levec 
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Delavci in gostje so si z zanimanjem ogledali novo žago 

Letošnje razprodaje 
Pri vsaki zamenjavi programa, 

posebno sestavljivega, je nujno, 
da ob koncu proizvodnje ostane· 
jo v skladiščih določene količine 
elementov, ki jih ni več moč se
staviti v funkcionalne ambiente 
in jih zato v trgovinah več ne 
želijo. Ker smo leta 1974 zame
njali skorajda celotni proizvod
ni program po zelo hitrem po
stopku, so nam kajpada ostale 
na zalogi celo večje količine kot 
običajno. Poleg tega pa smo mo
rali v začetku tega leta ~akni· 
ti iz prodaje neuspešen model 
kuhinje Vega-74, kar nam je po
večalo zaloge demodiranih oziro
ma opuščenih izdelkov. 

Vprašanje, kako prodati te iz. 
delke, se je vse letošnje leto po
javljalo bodisi v prizadetih te
meljnih organizacijah, bodisi v 
prodajni službi. Zato je prišlo 
do odločitve, da poskusimo z or
ganizacijo razprodaj po različnih 
krajih naše dežele. Za opuščene 
programe so bile primerno zni
žane prodajne cene elementov, 
za demodirane programe pa je 
bil žrtvovan zaslužek naše trgo
vine. Ker je bila organizacija 
razprodaj v lastni režiji, so bile 
cene lahko znižane za poprečno 
stopnjo rabatov, ki jih dajemo 
trgovskim organizacijam. 

Odprodaja teh izdelkov se je 
začela februarja, ko smo skupaj 
s trgovsko organizacijo Novi 
dom iz Beograda na Gospodar-

skem razstavišču v Ljubljani or
ganizirali prodajo elementov 
Barbara po normalnih cenah. 
Kasneje so sledile razprodaje v 
Cerknici, Zagrebu, Beogradu in 
v Murski Soboti. Pripravljamo 
pa zadnjo letošnjo razprodajo, 
ki bo novembra v Cerknici. Ce
lotna realizacija tako prodanih 
izdelkov bo zadovoljiva, saj bo 
presegla milijardo starih dinar
jev. 

Organizacija razprodaj, pred· 
vsem v oddaljenih krajih, po
vzroča seveda kup težav. Potreb
no je zbrati skupino ljudi, ki je 
pripravljena delati v največkrat 
težjih pogojih kot so doma, do
biti prostor za prodajo in za 
skladišče, organizirati prevoze 
strankam, objaviti ustrezno pro
pagando in podobno. Pogosto se 
tudi zgodi, da del blaga ni proda· 
nega in je nato vrnjeno, kar po
vzroča hudo kri pri skladiščni
kih in ustvarja nezaupanje do 
skupine, ki je vodila razprodajo. 
Prav pri tem pa opažamo, da so 
ljudje, ki delajo, namesto pomo
či pri odpravljanju napak, naj
večkrat deležni kritike in različ
nih sumničenj, kar slabi voljo 
vseh prizadetih. 

Ocenimo lahko, da so vse do· 
sedanje razprodaje kljub manj
šim napakam uspele. V prihodnje 
pa želimo več pomoči in manj 
največkrat neupravičenih kritik. 

F.Mele 

Uspešno v Murski Soboti 
Petnajstega septembra smo v 

avli kina Park v Murski Soboti 
končali z razprodajo kuhinje 
Vega-74 in že opuščenega pro
grama Barbara. Razprodaja je 
trajala petnajst dni. 

Prvih deset dni je bil obisk 
nekoliko slabši, ker je bilo v tem 
času lepo vreme in so imeli ljud
je največ opravil na poljih in s 
trgatvijo. Zadnje dni, ko se je 
vreme poslabšalo, se je tudi 
obisk močno izboljšal. Večina 
ljudi je prav ob koncu slišalo za 
razprodajo, predvsem prek re
klamnih lističev, ki so jih otroci 
dobivali v šolah in jih nesli do
mov. Oglase smo dali tudi v lo· 
kalni radio in časopis, vendar 
niso bili ne vem kako učinkoviti. 
Več kot polovica kupcev je prišla 
iz okolice tudi po štirideset kilo· 
metrov daleč. Težave so bile prav 
zaradi oddaljenosti krajev in sla
bih cest, zato nismo mogli mno
gim strankam dostaviti pohištva 

takoj, ampak se je dobava po
daljšala še ves teden po razpro
daji. Zaradi majhnega skladišč
nega prostora smo elemente na
ročali sproti, vendar se je dogaja
lo, da jih nismo dobili ob pravem 
času, pa jih bolj oddaljenim 
strankam nismo vozili, da zaradi 
manjkajočih elementov ne bi raz· 
važali dvakrat. 

Ceprav smo se v začetku že 
bali, da ne bomo dosegli določe
nega plana prodaje, smo ga kar 
lepo presegli. 

V prodaji so prevladovali ku· 
hinjski elementi, ki so bili na 
voljo v celoti, manj smo prodali 
Barbare, ker je bilo manj ele· 
mentov za kakšne celovite kom
binacije. 

Obiskovalci so bili zadovoljni 
in veseli, saj smo bili med prvi
mi, ki smo organizirali razpro
dajo v njihovem mestu. 

M. Zabret 

OBVESTILO 
Komisija za prodajo rabljenih osnovnih sredstev BREST Cerknica 

bo 12. novembra 1975 ob 11. uri prodala na javni licitaciji 23 rabljenih 
ponjav tovornih avtomobilov. 

Kupci bodo morali po.njave takoj prevzeti in plačati, vključno s 
prometnim davkom. 

Licitacija bo v garažah tovornih vozil ob Tovarni pohištva Cerk
nica. 

---·- ----------
~ 
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Pr slavili smo · srebrni 
jubilej samoupravljanja 
. TEDEN SREDI OKTOBRA JE BIL VES V ZNAMENJU PROSLAV

LJANJ OB 25. OBLETNICI SAMOUPRAVLJANJA NA BRESTU IN 
OB OBčiNSKEM PRAZNIKU. TE PROSLAVE SO IMELE LETOS 
SE POSEBNO SVEčANO OBELEžJE, SAJ SO BILE V LETU, KO 
PRAZNUJEMO 30. OBLETNICO OSVOBODITVE IN KO LAHKO 
S PONOSOM GLEDAMO NA VSE DOSEžKE, KI SMO JIH USTVA
RILI V . SVOBODNI DOMOVINI NA VSEH PODROčJIH NAšEGA 
DRUžBENEGA žiVLJENJA 

BRESTOV OBZORNIK 

SVEčANA SEJA SKUPNEGA 
DELAVSKEGA SVETA 

zdravil predsednik skupščine ob
čine Cerknica tov. Slavko Tomič. 
V daljšem nagovoru je orisal 
pomen in vlogo Bresta v celot
nem gospodarstvu občine, pove
zal Brestov razvoj z razvojem 
občine, posebej pa poudaril tes
no povezanost Brestovih temelj
nih organizacij z najrazličnejšimi 
samoupravnimi skupnostmi in 
družbeno-političnimi organizaci
jami v občini in izven nje. Pod
črtal je, da samo vsa usklajeno 
razvijajoča se področja skupno 
lahko oblikujejo bogato in raz
vito družbo. Zatem je izročil 37 
odlikovanj zaslužnim Brestovim 
delavcem in samoupravljavcem. 

Mule simbolično prerezal trak 
in nova žagalnica je stekla. šte
vilni prisotni so si z zanimanjem 
ogledali moderno tehnologijo. 
Ganljivo je bilo videti, kako so 
novo žago občudovali številni 
upokojeni delavci, ki so na stari 
in dotrajani žagi pustili toliko 
svoji11 življenjskih moči. Tako 
pomeni nova žaga prav v jubi
lejnem letu samoupravljanja no
vo delovno zmago Brestovih de
lavcev. 

S slavnostne seje skupnega delavskega sveta 

15. oktobra je bila svečana se
ja skupnega delavskega sveta, na 
kateri so bili poleg dosedanjih 
predsednikov centralnih delav
skih svetov in upravnih odborov, 
zaslužnih samoupravljavcev in 
predstavnikov družbeno-politič
nih organizacij Bresta še pred
stavniki družbeno-političnih or-

Prvi in sedanji predsednik delav
skega sveta - Franc Intihar in 
Janez Voljč 

ganizacij občine, predstavnik 
medobčinskega sveta Zveze ko
munistov tov. Marko černetič in 
častni član delovne skupnosti 
Bresta tov. Jože Lesar. žal ni bilo 
nikogar izmed vabljenih pred
stavnikov vodstva in družbeno
političnih organizacij iz SOZD 
Slovenijales. 

Sejo sta vodila prvi predsed
nik delavskega sveta tov. Franc 
Intihar in sedanji predsednik 
tov. Janez Voljč, ki je uvodoma 
1zcrpno orisal razvojno pot Bre
sta, predvsem pa graditev, obli
kovanie in poglabljanje samo
upravnih odnosov na Brestu. Pri 
tem je posebej poudaril, da vsi 
dosedanji dosežki še bolj zave
zujejo za še vztrajnejše in še bolj 
poglobljeno prihodnje delo pri 
oblikovanju novih medeloveških 
- samoupravnih odnosov. 

V imenu družbeno-političnih 
organizacij Bresta se je tov. Ka
rel Bahun zahvalil vsem doseda
njim predsednikom delavskih 
svetov in upravnih odborov za 
njihov prispevek in nesebično 
delo pri petindvajsetletni gradi
tvi samoupravljanja in jim izro
čil priložnostna spominska dari
la. 

Brestove samoupravljavce je v 
imenu skupščine in družbenopo
litičnih organizacij občine po-

DOSEDANJI PREDSEDNIKI 
CENTRALNIH 
DELAVSKIH SVETOV 

Franc Intihar 
Andrej šega 
Andrej Hrblan 
Alojz Klančar 
Andrej šega 
Srečo Lončar 
Anton Lovko 
Franc Hvala 
Franc Mele 
Tone Bavdek 
Drago Mazij 
Ivan Lavrenčič 
Janez Voljč 

1950 
1952 
1955 
1957 
1960 
1961 
1962 
1963 
1966 

· 1968 
1970 
1972 
1974 

PRIJETNA SREčANJA V VSEH 
TEMELJNIH ORGANIZACIJAH 

Klub samoupravljavcev 

Glavni direktor Bresta tov. Jo
že Strle je na kratko orisal Bre
stov gospodarski razvoj, delov
ne uspehe in gospodarske dosež
ke, pri čemer se je posebej za
h valil vsem Brestovim delavcem 
in samoupravljavcem za tesno 
sodelovanje, saJ si brez razvitega 
samoupravljanja, ki k upravlja
nju pritegne slehernega delavca, 
ne moremo predstavljati uspeš
nega gospodarjenja. 

V imenu odlikovancev se je za
hvalil tov. Franc Kovač, ki je po
udaril, da so prejeta priznanja 
velika spodbuda vsem za še us
pešnejše prihodnje delo. 

NOVA žAGALNICA JE STEKLA 

18. oktobra je bila na Brestu -
v Tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg - druga velika slovesnost: 
svečana otvoritev nove žagalnice. 
Ta temeljna organizacija, ki ima 
prav gotovo najdaljšo tradicijo 
in v katero je bilo v preteklem 
o~dobju najmanj vlaganj, je do
bila novo, moderno žagalnico. 

Zato ni slučajno, da se je v 
slavnostnem vzdušju, ob zvokih 
godbe na pihala, zbralo več sto 
prisotnih: delavci in upokojenci 
te .te~elji':_e organizacije, mnogi 
obcan1 Loske doline ter številni 
gostje, ki so bili pred tem na 
slavnostni seji občinske skupšči
ne. 

Najprej je predsednik delav
skega sveta TOZD TLI Stari trg 
tov. Roman Klepac izčrpno ori
sal dolgo razvojno pot te temelj
ne organizacije: težke delovne in 
s?ci!iln~ ra;Zmere pred vojno, ob
likovanJe m krepitev revolucio
narne delavske zavesti, pomemb
no vlogo delavcev Marofa med 
revolucijo, povojno graditev raz
voj samoupravljanja in vedn~ no
ve delovne uspehe, med katere 
sodi tudi nova žagalnica. 

Po krajšem pozdravnem nago
voru glavnega direktorja tov. Jo
žeta Strleta je eden najstarejših 
delavcev kolektiva tov. Jakob 

V teh slavnostnih dneh so bila 
po vseh Brestovih temeljnih or
ganizacijah in v Skupnih dejav
nostih prijetna tovariška sreča
nja nekdanjih - upokojenih 
~re_stovih delavcev in letošnjih 
~ub1lantov. Na teh srečanjih se 
Je spletla nešteto kramljanj o 
razvoju Bresta in samoupravlja
nja, prepletali sta se preteklost 
in sedanjost, iz katerih raste še 
lepši in uspešnejši jutrišnji dan. 

Prepričani smo, da bomo ob 
p_rih?dnje~ j~bileju_ samouprav
lJanJa pnca se novim delovnim 
uspehom in še bolj dograjenim 
medsebojnim odnosom. 

B. Levec 

V vseh slovenskih občinah -
tudi v naši - so sestavljeni ini
ciativni odbori za ustanovitev 
klubov samoupravljavcev. Usta
novne skupščine klubov naj bi 
bile v decembru, z novim letom 
pa naj bi zaživeli. 

Klubi samoupravljavcev bodo 
imeli nalogo usposabljati samo
upravljavce za samoupravljavske 
naloge in zagotoviti učinkovitej
še družbenopolitično izobraževa
nje. Gre za samoupravni dogo
vor, kako naj poteka stalna akci
ja samoupravljavcev za njihovo 
samoupravljavsko usposoblje
nost, gre za izmenjavo izkušenj, 
za možnost, da vnašajo samo· 
upravljavci najboljše rešitve iz 
samoupravne prakse. Gre tudi za 
to, da bodo klubi samoupravljav-

Odlikovani Brestovci 
Na slavnostni seji Skupnega delavskega sveta, posvečeni 25. ob· 

letnici samoupravljanja na Brestu, je bilo podeljenih tudi 37 
odlikovanj Brestovim delavcem, zaslužnim za graditev in po
glabljanje samoupravnih odnosov in za njihove delovne uspehe. 
Predloge so posredovali ustrezni organi upravljanja in družbeno
politične organizacije iz Brestovih temeljnih organizacij in iz 
Skupnih dejavnosti. V imenu predsednika republike tovariša Tita 
je predsednik skupščine občine Cerknica tovariš Slavko Tomič 
podelil naslednja odlikovanja: 

RED REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM so dobili: 
Kovač Franc, Kovšca Jože, škrabec Ivan, štritof Stane; 

RED ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO je dobil: 
Kebe Anton; 

z REDOM DELA S SREBNIM VENCEM so bili odlikovani: 
Bavdek Aton, Bell Marija, Debevc Vera, Humar Alojz, Hvala 

Franc, Klančar Jože, Kovač Jože, Lovko Anton, Lunka Anton, Mele 
Janez, Mihevc Milan, Mlakar Franc, Mulec Jakob, Otoničar Alojz, 
Otoničar Janez, Rudolf Ciril, šega Matija, šepec Jože, šepec Mi
hael, šubic Valentin, Turk Jože, žnidaršič Vinko; 

MEDALJO DELA pa so dobili: 
Grbec Marija, Kos Leopold, Kovačič Franc, Kranjc Franc, Le

l<an Anton, Meden Joža, Mule Viktor, šega Magdalena, Perušek 
Ivan in žnidaršič Silva. 

ce'! s ~voj im . vpl~v?m <?dpravili 
o':'~re, ki se poJaVlJaJo pn prihod
UJ! preobrazbi in osveščanju de
lavcev. Seveda pa bodo morali 
samoupravljavci združevati v ta 
namen več sredstev iz svojih 
skladov skupne porabe. Pred
~se~ pa bo treba tudi omogo
cati, da se bodo tudi delavske 
univerze kadrovsko usposobile za 
to delo. 

KI_u~i ~amou:r.ravljavcev naj bi 
z~ ~IrjenJe s_vo~lll: stališč uporab
lJali tovarmškl m lokalni tisk. 
Organizirali ·naj bi strokovne 
skupine, ki bi lahko nudile po
moč pri izdelavi normativnih sa
moupravnih aktov. Koristne bi 
bile tudi skupine svetovalcev ki 
bi samoupravljavcem pomagale 

Slavnostni trenutek - trak pred novo žago je bil prereza~ 

razreševati nekatera vprašanja iz 
medsebojnih razmerij delavcev 
v združenem delu. 

Klube samoupravljavcev naj bi 
v republiki povezovala zveza de· 
lavski11 univerz, ki bi tako posta. 
la tudi zveza klubov samouprav· 
lj avcev. 

Iniciativni odbor za ustanovi• 
tev kluba samoupravljavcev v nar 
š i občini je že pričel z delom. 
Ob koncu oktobra bodo sektor· 
ska posvetovanja, na katerih bo 
P?Sredovana· informacija o klu. 
bih, J?-ak~~ bo v_sem temeljnim 
organiZaCIJam oziroma ustanovi. 
teljem kluba posredovan osnutek 
samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi in delovanju kluba 
samoupravljavcev. J. Klančar 

Pravnik 
odgovarja 
VPRAšANJE: 

Vsak delavec ima praJVico do 
regresa za topli obrok v skla
du s sprejeto s-indikalno msto 
oziroma z veljavnim samaup
ravnim sporazumom. 

Moje dedovno mesto j e tako, 
da sem približno polovico de
lovnih dni odsoten s sedeža 
delovne organizacije zaradi 
s1užbenili potovanj. Menim, da 
sem zato pi1ikrajšan, ker se ne 
morem hraniti po razmeroma 
niZ:kih cenah v obratu družbe
ne prehrane. Ali mi pripada 
del regresa za -neizkoriščen~ 
dneve in v kakšni obliki lanko 
dobim izplačane ga? 

ODGOVOR: 
Predpisi direktno ne odgo

varjajo na vaše vprašanje, ven
dar se da iz dejstva, da je dnev
nica namenjena za pokrivanje 
večjih stroškov, ki nastanejo 
pri službenem potovanju, skle
pati, da zaradi tega nimate 
posebne pravice na obračuna
vanje oziroma na izplačilo re
gresa za neizkoriščeno prehra· 
no v smislu vašega vprašanja. 

Z. Zabukov~c 



BRESTOV OBZORNIK 

Prijetna tovariška 
V sklopu številnih praznovanj 25. obletnice samoupravljanja na 

Brestu so bila po vseh temeljnih organizacijah in v Skupnih dejav
nostih tudi tovariška srečanja Brestovih upokojencev in letošnjih 
jubilantov. 

Zato so tokrat naši sodelavci namesto običajnih »naših pogovorov« 
zapisali svoje vtise s teh srečanj, prepletli pa so jih tudi s pogovori 
o najvažnejših vprašanjih: o razvoju samoupravljanja, o medseboj· 
nih odnosih, o skupaj prehojeni delovni poti, o rasti in razvoju 
Bresta .. . 

Tokrat imajo torej besedo naši starejši delavci, ki so toliko let 
svojega življenja in toliko svojih prizadevanj in življenjskih moči 
prispevali k temu, kar danes imamo, kar danes Brest je. 

TOVARNA POHIS~TVA spet počutimo enaki sedanjim 
delavcem, to je posebno prizna-

CERKNICA nje za naše delo!« 

Tudi v Tovarni pohištva Cerk
nica smo 18. oktobra organizira
li sprejem upokojencev in jubi
lantov. 

že pol ure pred začetkom spre
jema so prihajali povabljenci. Po 
nasmejanih obrazih in veselih po· 
zdravih je bilo videti, da so sreč
ni in sprejema zelo veseli. Lepe 
pesmi pevskega zbora Tabor so 
bile uvod v uradni del sprejema. 
Direktor Tone Bavdek je prisot
ne prisrčno pozdravil; v pozdrav-

Anton Močibob: »Vesel sem 
teh sprejemov, ker se vidim s so
delavci.« 

Tone Borštnik: >>Vesel sem na
predka v tovarni.« 
Tončka Ivančič (jubilantka): 

»Aktivno sodelujem v organih 
upravljanja. Velik napredek j e 
na tem področju. Sedaj imamo 
delavci resnično možnost uprav
ljanja.« 

Res je, kar pravijo naši upoko
jenci - nekdanji delavci: tak 
sprejem jim osveži spomine na 

Letošnji jubilanti v Tovarni pohištva Cerknica 

nem govoru je poudaril 25-oblet
nico samoupravljanja in dal pri
znanje upokojencem za minulo 
delo, pa tudi jubilantom za ves 
trud, ki ga prispevajo k razvoju 
tovarne. Prisotne sta pozdravila 
še predsednik delavskega sveta 
in predsednik sindikata. Po ogle
du tovarne, fotografiranju jubi· 
lantov in pogostitvi se je začel 
»zabavni« del sprejema. Nekate
re smo nekoliko zmotili in jih po
prosili za razgovor. 

Pavle Kranjc: »Zelo sem vesel 
tega sprejema. V tovarni sem vi
del, da je tehnologija od takrat, 
ko sem bil delavec, zelo izpopol
njena. V skladišču gotovih izdel
kov pa je veliko blaga. Cudim se 
kolektivu in vodstvu, da obvla
data tako zahtevne razmere. 
Dv aj set let sem delal v. tovarni. 
Jubilejne nagrade pa msem do
bil, takrat to še ni bilo v navadi.« 

Anton Petrovčič: »Precej dru
gače je kot takrat, ko sem bil 
sam delavec - modernejše je. 
Tak sprejem mi zelo veliko po
meni. Ko dobim vabilo, čutim, 
da sem še vedno član tega ko
lektiva; zdi se mi, da je to pri
ZOi:~.llje za minulo delo.« 
lunčka Dolničar : »Sprejem ste 

!epu organizirali, zelo sem vese
la. Sedaj imate vse bolj moder
no. Kar tako nadaljujte, pa bo 
za vse nas lepše.« 

Janez Doles: »Bil sem brusač. 
Dvaindvajset let sem delal v to
varni. V brusilnici so sedaj zelo 
moderni stroji. Tudi na social
nem področju ste napredovali. 
Volja enega samega človeka ne 
pomeni dosti; to je samouprav
ljanje.« 

Andrej Hrblan: »Ni še dolgo, 
kar sem šel v pokoj, pa sem na 
ogledu tovarne že opazil napre
dek v tehnologiji. želeli bi, da bi 
bil sprejem upokojencev vsako 
leto, čeprav skromnejši.« 

delo, na ustvarjanje velikega po
djetja. 

Vsega je bilo: petja, plesa in 
veselja. V takem vzdušju smo se 
razšli z željo, da se čimprej spet 
srečamo in si stisnemo roko v 
pozdrav. 

TOVARNA POHIŠTVA 
MARTINJAK 

18. oktobra je bilo v počasti
tev 25. obletnice samoupravlja
nja na Brestu v delavski restav
raciji Martinjak srečanje, na ka
terem so bili vabljeni vsi nekda
nji sodelavci, letošnji jubilanti 
ter ostali predstavniki organov 
upravljanja in družbeno-politič
nih organizacij iz TOZD Tovarne 
pohištva Martinjak. 

Slavnost je pričel predsednik 
delavskega sveta Darko žnidar
šič, direktor, tovariš Janez Mele, 
pa j e v svojem govoru orisal pre
hojeno pot našega delavskega 
samoupravljanja. Pevci pevske
ga društva Tabor Cerknica pa so 
zapeli nekaj p rijetnih pesmi. 

Po slovesnosti je bila podelitev 
nagrad jubilantom, nato pa so 

si skupaj ogledali tovarno, kar 
Je bilo za posameznike lepo do
zivetje. .t'recej Je bllO takih, ki 
ua svoje upoKojitve niso imeli 
moi.nosti, aa b1 si ogledali to
varno. Zatem je bila pogostitev, 
pa prijetni pogovori, pesmi in na 
.teoncu še harmonika. 

Oo tej priložnosti sem popra
sil nekaJ neKClanJih delavcev, da 
bi skupaj obudlll prehojeno pot 
in jo pnmerjall s sedanjostjo. 

Jože Zadnik je v pokoju od 
leta 1~6j. Zaposlen je bil na raz
ličnih delovnih mestil1, od noč
nega čuvaja, izdelovalca škafov 
in čebričkov, inštruktorja v em
balaži, pa spet do vratarja-čuva
ja. Povedal je: 

»Tam na začetku, leta 1947 smo 
delali v zelo težkih pogojih, ven
dar z voljo, da čim prej prebro
dimo težave in pridemo v boljši 
jutri. Leta 1\I::JU, .KO se je začelo 
naše delavsko upravljanje, si ni
smo zna11 preastaV1Jatl Kasnej
šega razvoJa samoupravljanja, 
čas pa nam je iz le ta v leto od
piral pogled na vedno nove uspe
ne. Spominjam se, da je za nas 
upravljanje pnšlo do izraza prav 
v letu l\lj4, Ko je pogorela to
varna. Takrat se Je pol<.azala od
ločnost delavcev pn premagova
nju največjih tezav. Ustvarjeno 
bogastvo, Ki je zraslo z našim 
sarnoupravljanJem, moramo se 
napreJ razvijati m si s tem 
ustvarjati še lepšo prihodnost.« 

Stojan Milakovic, naš nekda
nji delavec, upokojen od leta 
l\173, je prišel na srečanje prav 
iz Bosne: 

»Takoj, ko sem dobil vabilo, 
sem se odločil, da grem spet v 
Tovarno pohištva Martinjak na 
proslavo 25. obletnice delavskega 
samoupravljanja. Zelo sem zado
voljen, da spet vidim nekdanje 
sodelavce in prijatelje, s kateri
mi smo si od leta 1962, ko sem 
prišel v Slovenijo in se zaposlil 
na Brestu, delili dobro in zlo. 

Med mojo zaposlitvijo v Tovar
ni pohištva Martinjak se mi je 
odprl pogled v samoupravljanje, 
ki se je iz dneva v dan krepilo. 
Prizadevanja so se pokazala tudi 
na skladišču lesa, kjer sem bil 
zaposlen; prav zadovoljen sem 
bil, ko sem videl, da se je skla
dišče kar lepo uredilo.« 

Stane Stritof ml., letos jubi
lant, »dvajsetletnik«: 

»Ko sem se zaposlil, naše de
lavsko samoupravljanje še ni 
imelo take razsežnosti kot danes. 
Iz dneva v dan, iz leta v leto se 
je stanje spreminjalo, utrjevala 
se je naša gospodarska moč. 
Marsičemu smo se morali odre
či; večkrat smo morali zatisniti 
tudi pas, da smo prišli do tega, 
kar imamo. 

Z razvojem Bresta se je razvi
jalo tudi samoupravljanje. Za
četki so bili težki; ljudje nismo 
bili tega navajeni in težko smo si 
zamišljali, da delavci lahko odlo
čamo o našem napredku in pri
hodnosti v delovni organizaciji. 
Danes imamo v naši samoupravi 
delegatski sistem. Lahko trdim, 
da vsak peti delavec deluje v ne
kem samoupravnem organu. 

Janez Ris, Janez Mulec, Franc 
Popek, Tone Malnar: >>Ce se spo
mnimo na tiste barake, v kate
rih smo začeli delati mi, potem 
ni moč povedati, kolikšen razvoj 
je narejen samo v tej tovarni! Ko 
dobimo vabilo na sprejem, se Po ogledu proizvodnih prostorov v TP Martinjak 

5 

v • sr ec anJa 
Pri vsem tem pa bi rad pri

pomnil, da posamezniki kljub te
mu še premalo sodelujejo.« 

TOVARNA POHIŠTVA 
STARI TRG 

Praznično razpoloženje je bilo 
tako rekoč že ves teden, saj je 
bila v tem času vrsta prireditev, 
namenjenih počastitvi 25. oblet
nice samoupravljanja in občin
skemu prazniku. Zaključek praz
novanja pa je bil v soboto ob 
srečanju letošnjih jubilantov in 
upokojencev. 

Ob podobnih priložnostih je 
vedno malce nestrpnosti in živ&-

Pa Pavel Smolej; precej let je 
bil zaposlen kot kurj ač: »Veste, 
tako nam je prijetno; človek bi 
kar tu ostal. A kaj moremo, do
ma je žena sama; če me predol
go ne bo domov, bo spet godr
njala, saj veste, kakšne so žen
ske,« je govoril v značilnem go
renjskem narečju in ob spominih 
na svoje delo nadaljeval: >>Danes 
so kurjači gospodje. Nam se je 
pa kadilo pod nos, da smo bili 
še najbolj podobni dimnikarjem. 
Ni čudno, če sem ga včasih po
pil kak kozarec več kot pa bi ga 
smel!« 

Kmalu se je oglasila tudi har
monika, ne samo ena, dve sta 
bili in štirje, ki se razumejo na 
njihove gumbe. Prav toliko men-

Skupinski posnetek jubilantov in upokojencev v TP Stari trg 

nosti ob misli, da bi bilo vse ta
ko kot je treba. »Glejte, še vre
me drži z nami,« je dejal eden 
izmed prihajajočih gostov. Res, 
kot bi tudi vreme hotelo prispe
vati svoj delež k prijetnejšemu 
vzdušju, saj je vse prejšnje dni 
rosilo. Vsekakor pa je prišla 
glavna skrb za dobro počutje go
stov na kuharice: 

da j e bilo tudi na hitro sestav
ljenih pevskih zborov. Vsak po 
svoje se je trudil, da bi pokazal 
kar največ svojih sposobnosti. 

»Vrni mi harmoniko, saj je 
moja!« si je prizadeval za svoj 
ugled najstarejši upokojenec Ma
tevž. 

»Malo počakajte oče, da vsaj 
do konca odigram. Saj vam je ne 

Najbolj veselo je bilo menda v TLI Stari trg 

Ob napovedani uri so bili že 
skoraj vsi zbrani v prijetno ure
jeni jedilnici. Predsednik zbora 
delavcev Ivan Perušek je vsem 
prisotnim izrekel dobrodošlico in 
govoril o zgodovini in razvoju 
podjetja, posebno pa še o raz
voju samoupravnih odnosov. Le
tošnjim jubilantom je izrekel če
stitke in jim podelil nagrade. S 
tem je bil uradni del srečanja 
končan. Le še skupni posnetek 
pred tovarno, medtem pa so ku
harice pripravile omizje. 

Dobro kosilo in kozarec ali dva 
vina sta kmalu opravila svoje. 
Kup vprašanj se je križala med 
seboj, o življenju in delu, pred
vsem pa o zdravju. Večina upo
kojencev jadikuje, da jih ~aje 
revma. No, po nekaj izpraznje
nih kozarcih je tudi ta popusti
la. 

»Ne veš, kako prijetno je člo
veku, ko dobi povabilo za takšno 
srečanje. Tako vsaj vem, da sem 
še nekje zapisan,« pravi Ivan Pe
trič. »Rad bi se zahvalil kolekti
vu v imenu vseh upokojencev. 
No, pa to mojo željo kar ti za
piši v časopis. Da bi se vsaj več
krat tako dobili skupaj!« 

bom pokvaril. Pa tudi plesalci bi 
se jezili, če jih sredi plesa pu
stim na cedilu,« se je opravičeval 
začasni lastnik harmonike. 

Zvrstila se je pisana paleta me
lodij, od tistih, ki so predstav
ljale »hit« za vladavine Franca 
Jožefa pa do zadnjih novosti s 
tega področja. Sicer pa so si 
bile vse precej podobne. 

Razigrani in nasmejanih obra
zov so potegnili zabavo v pozno 
popoldne. 

»Na svidenje! Pa kaj kmalu 
spet pošljite vabilo!« so zaželeli · 
ob slovesu. 

TOVARNA LESNIH 
IZDELKOV STARI TRG 

V Tovarni lesnih izdelkov je 
bilo posebno slavnostno. Poleg 
otvoritve nove žage so se po
dobno kot v drugih temeljnih or
ganizacijah srečali naši upoko
jenci in letošnji jubilanti. 

(Konec na 6. strani) 

- - - - ~-------------
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Prijetna 
srečanja 

tovariška 

(Nadaljevanje s S. strani) 
Alojz Troha, upokojenec iz Vi· 

ševka, je ob svečani otvoritvi 
nove žage na Marofu povedal: 

»Bil sem prvi predsednik de
lavskega sveta na Marofu. Tedaj 
sem bil vodja zabojarne, ki je 
bila prav v tej zgradbi, kjer ima
te sedaj res lepo urejeno delav
sko restavracijo. Od takrat pa do 
danes je na Marofu dosežen zelo 
velik napredek prav na vseh de
lovnih področjih. Nova žaga, ki 
ste jo dali danes v obratovanje, 
resnično pomeni veliko pridobi
tev za ves kolektiv in za vso Lo
ško dolino.« 

Feliks Janežič, upokojenec iz 
Markovca 

»No, Feliks, kako se vam zdi 
nova žagalnica, če jo primerja
mo s staro?« je sledilo vprašanje 
dolgoletnemu žagovodji na Ma
rofu. Molčeč, kakor je, je vse
eno odgovarjal in ugotavljal ve
lik napredek; še posebno se je 
zanimal za količino in kvaliteto 
razreza lesa. Molče je obstal tudi 
pred zgradbo stare žage, pregle
dal njeno notranjost in molče 
odšel na prirejeno srečanje z 
ostalimi upokojenci. »Blato ima
te pa še,« je hudomušno dejal 
in se nasmehnil. 

no. V Loški dolini je bila naša 
zabojarna prva proizvodna eno· 
ta, ki je zaposlovala žensko de· 
lovno silo. Od tedaj pa do danes 
se je veliko spremenilo; pogoji 
dela so boljši, urejena je pre· 
hrana in še marsikaj.« 

Med kramljanjem z ostalimi 
upokojenci pa je bilo slišati mno
go želja, da bi se takšna ·srečanja 
večkrat ponovila. Očitali so, da 
ima naš sindikat premalo stika 
z njimi, da bi se morali tudi kdaj 
prej spomniti svojih nekdanjih 
sodelavcev, ne samo ob smrti, da 
ne dobivajo Brestovega obzor· 
nika, čeprav bi ga radi prebirali. 

Vse te skromne želje zahte
vajo le malo truda od posamez
nih organov in služb v naši te
meljni organizaciji, da bi jim 
bilo zadoščeno. 

SKUPNE DEJAVNOSTI 
17. oktobra je bilo srečanje le

tošnjih jubilantov in upokojen· 
cev tudi v Skupnih dejavnostih. 
Na sprejemu so bili tudi glavni 
direktor inž. Jože Strle in pred
stavniki družbeno-političnih or
ganizacij Skupnih dejavnosti. 

Prisotne je v imenu delavske· 
ga sveta pozdravil predsednik Ci
ril Rudolf, v imenu sindikalne 

S srečanja jubilantov in upokojencev na skupnih dejavnostih 

Veliko bolj zgovoren je bil 
Franc Mihelčič - upokojenec 

iz Markovca: 
»Dandanes delavcem ni nič hu

dega. Delo je veliko laže in ni 
potrebnih toliko telesnih napo
rov kot smo jih morali vložiti 
mi. V se kamione smo naložili na 
roke, vse deske smo z rokami 
skladali in pokladali, vso hlodo
vina smo z rokami valili na kupe, 
malica je bila mrzla, ker smo jo 
nosili od doma, včasih pa tudi ni 
bilo česa vzeti s seboj. 

Vidim izreden napredek in me
hanizacijo, ki je olajšala delo 
prav povsod. Pa še vseeno ne
kateri izmed delavcev godrnja
jo, tudi tisti mlajši. Ne vem, kaj 
bi radi; včasih smo znali več 
potrpeti.<< 

Jubilantka Vera Klanfar je 
dvajset let zaposlena v Tovarni 
lesnih izdelkov: 

»Bila sem ena izmed prvih 
delavk, ko sem se zaposlila v za
bojarni pred dvajsetimi leti. Iz
delovali smo zaboje in lesno vol-

organizacije pa predsednik Mir
ko Zunič. V sproščenem razgovo 
ru ob zakuski so jubilanti in upo
kojenci izmenjali spomine na pre· 
hojeno pot pri graditvi Bresta od 
n jegove ustanovitve pa do danes. 

K pogovoru za naše glasilo 
smo pritegnili dva udeleženca. 

Rado Udovič, referent prodaje 
primarnih proizvodov, se je po 
končani lesni šoli že leta 1948 
zaposlil kot praktikant na nek
danji žagi v Dolenji vasi. Od tam 
je bil premeščen v Ilirsko Bistri
co in končno se je po sedmih 
letih vrnil na Rakek in se zapo
slil v takratni Tovarni lesnih iz
delkov Tisa. Delo je zahtevalo 
čedalje več znanja, zato je za
čel izredno študirati in uspešno 
končal srednjo lesno šolo. Na Ti
si je bil dve leti celo direktor. 
Od ukinitve tega podjetja leta 
1964 je vseskozi na Brestu. 

V svojem dolgoletnem sodelo
vanju v samoupravnih organih 
in v družbenopolitičnih organiza
cijah si je pridobil dovolj izku
šenj, da je lahko potrdil, kako se 

Jubilanti iz Tovarne ivernih plošč Cerknica 

je samoupravni sistem od leta 
1950 pa do danes razvijal vzpo· 
redno z razvojem družbe in Bre
sta. 

Eden izmed najstarejših Bre
stovcev je bil dolgoletni »Števec« 
naših osebnih dohodkov, Vinko 
Mikecin ali po domače Vicko. Ze 
leta 1946 je prišel na Brest in 
ostal v njem vse do upokojitve 
leta 1971 in še dve leti naprej . 
Bil je vseskozi delaven sindika
list, večkrat pohvaljen in odlika· 

van. 
Kot pravi, je bil razvoj Bresta 

težaven. Toda vztrajnost kolekti· 
va je odločilno prispevala, da se 
je nenehno izpopolnjeval v go
spodarskem in samoupravnem 
pogledu. Vsak član kolektiva je 
po svojih močeh pridal delček v 
neizmerni verigi, ki predstavlja 

današnji Brest. čeravno je v po
koju, redno spremlja dosežke 
svojega kolektiva in je nanje po· 
nosen. >>Samoupravljanje se je 
razvijalo tako, kot smo se razvi
jali m i člani kolektiva, proizvod
nja, družba, skratka: šli smo s 
časom naprej in ga včasih celo 
prehiteli.« 

Spomini pa mu nikakor ne mo- . 
rejo tudi mimo dogodkov, ko je 
požar uničil dolgoletni trud v to
varnah v Cerknici in v Martinja
ku. >>Prav sleherni delavec je te
daj dal vse od sebe, da smo spet 
prišli na zeleno vejo. Ravno to 
je tisto, kar nas veže. Vztrajnost 
in pripadnost kolektivu je pogoj 
za uspeh.« 

Gradivo so prispevali: B. Le
vec, J. Klančar, I. škrabec, F. 
Mlakar, M. šepec, š. Bogovčič 

No va razstava 
samorastnika 

V sklopu letošnjih oktobrskih 
praznovanj je bila odprta tudi 
tretja razstava slikarskih del 
Brestovega delavca, domačina 
Slavca Mikšeta. 

Mikšetovo kratko, a že dokaj 
vetrasto življenje govori o tem, 
da se težko spoprijazni z dejstvi, 
ki mu jih prinaša vsakdanjik. 
Morda zato začne slikati. Začne 
brez denarja, brez znanja, z vo
denimi barvicami, potem s tem
pero; še sedaj kupuje cinkov ok· 
sid in laneno olje v cerkniški le· 
karni, da lahko ceneje sam zmeša 
belo barvo. 

Vprašajte ga, kako se počuti 
med vrstniki, med skladiščnimi 
delavci, ali se kaj zanimajo za 
njegovo slikanje! >>Ah, kje pa, 
včasih malo zafrkavanja, včasih 
ponudba, naj temu ali onemu na
malam na prazno steno nove hi· 
še jelena ali dva s kapitalnim 
rogovjem - to je vse.« 

No, na takšno »umetnost« se 
je Mikše uspel že davno dvigniti. 
Jezi ga kič, jezi ga tudi, kot sam 
pravi, »afnanje raznih super 
umetnikov«. 

merno bujenje radovednosti? 
Vsekakor vznemirja kup jabolk 
na prtu in tudi šop rumenih je
zerskih perunik kriči po posodi 
z vodo, po vodi, v kateri so zra· 
sle. 

Tako se menda ne bomo zmo
tili, če rečemo, da so Mikšetova 
tihožitja bolj govoreča in čustve
no vznemirjujoča kot njegove 
krajine. 

Tretji Mikšetov svet je človek. 
človek pri delu na zemlji - pra
viloma star (žalostna resnica, ki 
se podzavestno odsvita na slikar
jevem platnu) in človek v svojih 
slabih urah, ko je še ves zelen in 
nedodelan poiskal najlažjo poza
bo vseh nesreč, ki so se zgrnile 
nanj (ali pa si jih je sam iz
mislil) - v pijači. 

Slikarsko je to neobdelana te
ma in morda zato posebno izsto· 
pa kot ena izmed značilnosti 
Mikšetovega motivnega zanima
nja. Kljub tehnični nedodelano
sti te podobe silijo k razmišlja
nju o doživljaju, o stiskah ljudi, 
ki šele postajajo ljudje, o mo
dernih »smrkavcih« z vso njiho-

Z otvoritve razstave v Salonu pohištva 

Mikše nima vzorov, nikogar, 
pravi, ne posnema, spoštuje pa 
stare mojstre, posebno impre
sioniste. Njegovo dosedanje de
lo kaže realista: včasih preveč 
vernega, čeprav ne fotografira. 
Mikšetove upodobitve Cerkniške· 
ga jezera poprečnega gledalca 
preveč spominj ajo na Perka. 
Morda tudi zato, ker Cerkničani 
teh upodobitev že toliko pozna
mo. Mikšetova jezera ne vzbuja
jo več zanimanja, nič novega ne 
znajo povedati. Niso kičasta, ven
dar tudi niso prepričljiva. V nji
hovih vodah, grmih, travah in 
ločju ni več skrivnosti. Zdi se, 
da so ti motivi raziskani, čeprav 
za slikarja večno privlačni. Sli
kati jezero za Perkom je najbrž 
kot peti o Juliji za Prešernom. 

Drugi Mikšetov predmet so ti· 
hožitja. Imajo svoj čar v prepro· 
stosti in včasih zaprepaščujoči 
osamljenosti predstavljenih pred
metov (jabolk, rož, posodja). 
Ali je to slabost, pomanjkljivost 
skladnosti ali je posebnost in na-

vo zamotano psihologijo, kot jo 
je v našem slovstvu mojstrsko 
znal orisati doslej samo Ciril 
Kosmač. Upajmo, da bo s tem 
vrtanjem po človeku Mikše nada
ljeval. 

Razen uspeha ob tej tematski 
novosti in uspešnem iskanju last
nega barvnega izraza, ki ga bo 
kot je slutiti, našel na temni 
strani palete, bi Mikšetu ob vsem 
dosedanjem delu želeli mnogo 
več slikarske sproščenosti in 
drznosti. čisto preprosto: manj
ka mu še poguma, izpeti svoj 
lastni pogled na svet, ki si ga je 
izbral. Njegovo trmasto vztraja
nje govori o tem, da mu pogu
ma nasploh ne manjka, manjka 
pa mu še vedno poguma, izražati 
se po svoje, slikati tako, kakor 
vidi in čuti; ne oziraje se na nas, 
ki vsak po svoje iz nevoščljivosti 
ali neumnosti iščemo v njegovem 
delu samo napake, namesto da 
bi bili veseli, če se vsaj kdo iz
med nas spoprime z lepoto - ne 
le s s tandardom! J. Praprotnik 
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Zgodovinska pot 
pohištva 

Pohištvo je po svoji obliki in 
namenu vezano na človekovo sta· 
novanje. Stanovanjske značilno· 
sti so v posameznih zgodovin
skih obdobjih neposredno ali po· 
sredno vplivale na razvoj pohi
štva. Z razvojem kulture se je 
spreminjal način življenja - bi· 
vanja in s tem sta se spreminja
la tudi stanovanje in oprema. 
človek se je že zgodaj preselil 

iz bivališč v naravi v izgrajene 
primitivno bivališče, kolibo brez 
oken, največkrat narejeno iz 
okroglih drevesnih debel iglav
cev. Te kolibe z odprtim ognji· 
ščem pomenijo začetek razvoja 
stanovanj. 

V tem enoprostornem bivali
šču je teklo vse življenje. V tla 
izdolbeno ognjišče, okrog katere
ga so si postlali, to je pomenilo 
vso opremo. Vendar je že to 
skromno stanovanje pomenilo 
dom in varnost. Izven tega se je 
m oral človek bori ti za svoj ob· 
stanek. Ta ločitev med zunanjim 
in notranjim svetom se vleče sko· 
zi vsa kulturna obdobja. 

Bivališče je omejen prostor, lu· 
pina, ki človeku nudi varnost 
pred vremenskimi in drugimi zu· 
nanj imi vplivi, oprema v tem pro
storu pa določa njegov namen in 
uporabnost . človek je počasi iz· 
popolnjeval opremo in ureditev 
bivališča. Spoznal je, da je ugod
neje, če si razdeli prostor v več 
ločenih delov. 

Najprej edini bivalni p rostor 
je razdelil na dva dela, na dnev
ni in spalni, tako da ponoči ni bil 
izpostavljen dimu z odprtega 
ognjišča. Kasneje j e prišlo še do 
d elitve spalnih prostorov; prebi
valci so bili ločeni po spolu in 
starosti. S tem se je zacelo ve
čati število prostorov, kar pa se
veda ne more biti neomejeno. 
Prek osnovnih potreb povečano 
število prostorov človeku samo 
otežuje življenje, ker zahteva 
čezmerno delo in vzdrževanje. 

Kakšna oprema naj bo v teh 
prostorih, pa lahko ugotovimo s 
preučevanjem človekovega giba
nja in življenja v prostoru. 

Tako kot vsi človekovi izdelki, 
so tudi bivališča in oprema v njih 
narejeni za človeka in mu mora
jo. služ~ti,. zato mu morajo biti 
prilagoJem. človek mora biti me
~ilo vsem stvaritvam. Stanovanje 
m oprema se m orata prilagajati 
človeku in njegovim potrebam. 
Nesmiselno bi bilo, če bi moral 
človek zaradi stanovanja in opre
m e spreminjati svoje navade in 
potrebe, s tem pa spreminjati 
sebe. Zato v r azvoju nenehno sre
čujemo reševan je odnosov med 
prostorom in pohištvom, mcd 
človekom in njegovimi potreba
mi. . 

Od prvih začetkov, ko so opr e
mo - pohištvo predstavljali kosi 
lesa, veje in kamn i, pobrani v na
ravi, do današnje stopnje v raz
voju pohištva, je bila dolga pot. 
Razvoj je bil pogojen tudi z raz
vojem or odja. Ta razvoj bi lahko 
v grobem razdelili v tri obdobja. 

Prvo obdobje, obdobje začet
kov, je čas, ko so uporabljali za 
osnovno orodje sekiro. Drugo ob
dobje, k i traja do pojava prvih 
strojev, je obdobje obrtniške pro
izvodnje. Značilno orodje tega ob
dobja je skoblič. čeprav so dru
ga orodja pozna la nekatera ljud
stva že prej in so izdelovala iepo 
in dobro pohištvo, skobljiča še 
niso poznali. S pojavom J?rYih 
strojev se začne današnje mdu
strijsko obdobje. 

V času obrtniške proizvodnje 
so obrtniki z opazovanjem in pre
učevanjem lastnosti lesa ustvarili 
lesne zveze, katerih osnovne ob
like in namembnosti so se ohra
nile do danes. Pohištvo tega ob
dobja je narejeno s preprostim 
orodjem in pripomočki. Do danes 
se j e obdržalo še precej klasične
ga obrtniškega orodja, čeprav je 
osnovno orodje lesno obdelovalni 
stroj. Značilnost prvih dveh ob· 
dobij je kosovna proizvodnja, 
medtem ko je značilnost zadnje
ga obdobja serij ska p r oizvodnja. 

K. Potočnik 
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·ob obilici različnih društev in klubov, s katerimi se lahko pohvali 
naše malo mesto, je v pripravi še eno društvo - rojstvo ZNACKAR
SKEGA DRUSTVA. Povod temu je verjetno dokaj uspešna reklama 
ANTENE. Izdelovalcem značk se torej obeta bogata dejavnost. 

Mlade občane našega mesta tokrat lahko pohvalimo. Poleg plesov 
bodo v prihodnje organizirali tudi različna predavanja. Začeli bodo 
s temo: »S spačkom n~ NORDKAPP in !l~aj<~. . . . . 

Svoje vtise s te pot1 z dvesto barvmm1 drapoz1t1V1 be: pnkazal 
član jamarskega društva z Rakeka tov. Zoran Trošt. 

Ob letošnjem presihanju jezera je bila v našem malem mestu odprta 
priložnostna ribarnica 

MLADI O SVOJEM DELU 
27. septembra je bila programska in volilna konferenca Zveze so· 

cialistične mladine občine Cerknica. Med delegati so bili mladi de
lavci kmetje, študentje, učenci, mladi učitelji in delegati iz ostalih 
okoltj, v katerih mladina živi in deluje. 

Vzdušje, ki je prevladovalo v . Or_anje ledin~ nas. čaka v kra-
izmenjavi izkušenj, je potrjevalo Jevm skupno~~- NawreJ bo po
živahen utrip družbenopolitične- trebno ustv~_ntr tesneJŠO povez_a· 
ga življenja v zadnjem času. vo me~ ~bcmsk9 k~~er~nco m 

. . . . osnovnmu orgaruzaCIJaiDI . 
. Tako Je IZ ~k!bno pnpravlJe· Kongresna stališča, ki smo jih 

nih re~eratov lZ~arevala .e~a . sa- SJ?rejeli mladi po osnovnih orga· 
ma nusel: Ml3;di, spre~mJa]mO ruzacijah na papirju, niso našla 
~vet ! Sve~ o_ko~1 sebe pa Je mogo- plodnih tal. Zato bo treba le-t~ 
ce ~premlJ?Jatl sa~o. tako, da ~ podajati z živo besedo. Zavedati 
prv1 vrsti spremmJamo sam1 se moramo, da za pot do ciljev, 
sebe. ki smo si jih zastavili na zad-
)~Ikdar se n!': smemo zad?vo- n jem kongresu, ~i _recei?tov. Na

lJitl z dosedanJrm. Meg nam1 so čine bomo morali 1skat1 z vse!fi 
še krivice, še_ so nere~~na druž- svojim znanjem in izm~nja~o IZ
bena vprašanJa. Kako Jih prema- kušenj, zato, ker pač IZhaJa~o 
govati? iz drugačnih razmer kot drugr. 

Prav gotovo je izhod v znanj u. Odmevale so. tu_di besede . o 
Znanje ki ga ;pridobivamo, mo· problemih pn IZ?braževanJU 
ramo Še napreJ razvija~i, z njim učenc!':v po . o~no~h šolah! ':' 
oplajati naše vsakdanJe delo v srednJI tehmčm šoli, o spec_Ial;i
delovnem procesu, med občani v ziranih organiza~ij~ .. PreceJ _Je 
krajevni skupnosti, skratka, v bi~o besed _o oži~~J~JU mladm
vseh okoljih kjer se posega po skrh delovmh akciJ m drugem. 
novih oblik.ili dogovarjanja in Pogoj za uspeh je v id7jno-poli
sporazumevanja, ki smo jih spre: ~ični zrelosti čl!l!lstv.ll:,. ki b<? tak~ 
jeli z novo ustavo. To je v prvr rme~o v:;e manJ tezJih .C?vir p_n 
vrsti naloga študentov in učen- podiranJu starega, škodlJI~ega m 
cev, ki se vračajo iz izobraževal- preživelega. In ne nazadnJe ~mo 
nega v delovni proces, je pouda- spregovorili o splošnem . lJUd· 
ril predstavnik Notranjskega štu- skem odporu, ~- medna~?dniJ?. ?~
dentskega kluba. nosili in o nasi zunanJI pohtiki. 
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Slovesno vzdušje ob letošnjem 
občinskem prazniku Rakeku. Na · območju občine po

učuje sedaj 98 učiteljev - pred 
vojno 49, osnovno šolo pa obis
kuje skoraj 200 otrok. V šolskem 
letll 1974--75 je obiskovalo vi· 
soke in višje šole 162 študentov, 
nad 50 pa jih študira ob delu, 
torej izredno, okoli 400 pa jih 
obiskuje srednje šole. štipendije 
prejema 450 dijakov ter študen
tov visokih in višjih šol ali 85 
odstotkav. 

SLAVNOSTNA. SEJA SKUPSCINE OBCINE CERKNICA 

Tudi ob letošnjem občinskem prazniku je bila - tokrat v Starem 
trgu -· slavnostna seja vseh zborov občinske skupščine. Na seji so 
bili tudi številni gostje - predstavniki družbeno političnih organi
zacij, članica predsedstva SR Slovenije Anica Kuhar, podpredsednik 
skupščine SR Slovenije Vladimir Logar in drugi. 

Po krajšem kulturnem progra
mu je spregovoril sekretar med
občinskega sveta Zveze komuni
stov tov. Tone Kraševec, ki je 
orisal bogato revolucionarno tra· 
dicijo v naših krajih, povojni 
družbeni in gospodarski razvoj 
ter prihodnje razvojne perspek
tive. Med drugim je sedanjo raz
vojno stopnjo občine takole ilu· 
striral: 

»Letos je zaposlenih 4866 ljudi, 
kar predstavlja 34 odstotkov od 
skupnega števila prebivalcev, ki 
živijo na območju občine (vseh 
prebivalcev je 14.492). Pred vojno 
je bilo zaposlenih le 250 prebival
cev. Večina občanov je zaposle· 
nih v industriji, pa še v gozdar· 
stvu, gradbeništvu, trgovini in 
gostinstvu, prometu, obrti in ko· 
munali, zdravstvu in šolstvu. Od 
vseh zaposlenih v občini jih ima 
52 visoko izobrazbo, 101 višjo, 
526 srednjo, 198 nižjo, 87 je vi
sokokvalificiranih delavcev, 1255 
kvalifiicranih, 1340 polkvalificira· 
nih in 1304 nekvalificiranih de· 
lavcev. 

Struktura gospodarstva je gle· 
dc na ustvarjeni dohodek na· 
slednja: 
73 % dohodka ustvarjajo delavci 
v industriji, 8 '~~/o v trgovini, 6 Ofo v 
kmetijstvu, 5 Ofo v gozdarstvu, 
4 % v gradbeništvu, 2 % v gostin
stvu in 2 Ofo v prometu, obrti in 
komunalL Narodni dohodek zna
ša v letošnjem letu nad 25.000 
dinarjev na prebivalca, kar nas 
uvršča med srednjerazvite obči· 
ne v Sloveniji. 

V zadnjih letih je tudi razvoj 
kmetijstva naredil močnejši ko· 
rak naprej, saj se kljub temu, da 
se le še 16% prebivalstva v občini 
ukvarja s kmetijstvom, vzredi 
več živine kot pred vojno. V tri· 
destib letih je bilo zgrajenih 
1980 stanovanj, od tega zasebnih 
1712 in 268 družbenih. Od skup
nega števila regionalnih in občin· 

· skih cest - 316 kilometrov -
kolikor jih je v občini, imamo 
64 kilometrov asfaltiranih - 45 
kilometrov regionalnih in 19 ob· 
činskih, V občini je 2370 televi· 

zorjev ali en televizor na 6 pre
bivalcev, 3242 radijskih aparatov 
ali en radio na 4,5 prebivalca, 
osebnih avtomobilov pa je 2250 
ali en avtomobil na 6,4 prebival
ca. Imamo še 1132 motornih vo
zil in tovornih avtomobilov. 

Zgrajene so bile nove šole v 
Starem trgu, Cerknici in vrtec na 

V zares svečanem vzdušju je 
zatem dobil plaketo častnega ob
čana Cerknica narodni heroj 
Stanc Semič-Daki, legendarna o· 
sebnost naše revolucije, podelje· 
na pa so bila tudi priznanja 
»19. oktober« in plakete zasluž
nim družbeno političnim delav-
cem. B. Levec 

Dobitniki letošnjih občinskih priznanj »19. oktobra« 

PODELJENE LETOšNJE PLAKETE OBCINE CERKNICA 

Na slavnostni seji skupščine občine Cerknica ob letošnjem občin· 
skem prazniku je bilo v sklopu proslavljanja 30. obletnice osvobo
ditve naše domovine podeljenih tudi 12 plaket občine Cerknica. Na 
osnovi predloga predsedstva občinske konference SZDL Cerknica so 
za svoj dolgoletni prispevek k razvoju občine na najrazličnejših pod
ročjih dobili plakete naslednji tovariši: 

AVSEC ANTON, HLEBEC RADO, KOVAC FRANC, KRAšEVEC 
RAFAEL, LOGAR JANEZ, LONCAR SRECO, PERUSEK FRANC, 
PIRC NTON, STERLE FRANCE, SEGA ANDREJ, UDOVIC IV ANKA, 
ZIGMUND JANEZ. 

Predlagatelj je poskušal zajeti prizadevanja naših ljudi v vseh 
obdobjih razvoja občine. Tako so dobili priznanja tovariši, ki so kot 
borci ali aktivisti NOV s svojimi dejanji šele ustvarjali pogoje za 
novo porevolucijsko življenje; med njimi so tovariši, ki so polagali 
temelje samoupravljanja v naših tovarnah, so kmetje, ki so v raz
merah intenzivne industrializacije vendarle iskali možnosti za ohra
nitev in modernizacijo kmetijstva; so pa med njimi tudi tovariši, 
ki so se spričo svoje mladosti šele v zadnjem desetletju samouprav
nega organiziranja naše skupnosti z vso družbeno odgovornostjo in 
delovno vnemo odločili ohranjati v revolucionarnih letih pridobljene 
dosežke ter graditi na postavljenih temeljih nove kvalitete. 

Razgibana praznovanja 
Letošnja praznovanja občinskega praznika - v letu, ko praznu
jemo 30. obletnico osvoboditve - so bila razgibana kot že dolgo ne. 
Lahko rečemo, da so zajela območje celotne občine in vsa pomemb
nejša področja družbenega življenja. 

KULTURNE PRIREDITVE 
V VSEH OBCINSKIH 
SREDISCIH 

Po vseh občinskih središčih so 
bili v počastitev občinskega praz
nika in 30. obletnice osvoboditve 
posebni kulturni večeri, ki so bili 
prepričljiv dokaz, kako se ama
terska kulturna dejavnost v naši 
občini vse bolj razvija. Odprta je 
bila knjižnica v Starem trgu, ki 
bo knjigo še bolj približala na
šemu občanu, v Brestovem Salo
nu pohištva pa j e bila odprta raz
stava domačina, Brestovega de
lavca Slavca Mikšeta. 

Vse to priča, da postaja tudi 
kulturni utrip v naši občini če
dalje bolj živ in se približuje de
lovnim ljudem. 

UTRJEVANJE KONCEPTA 
SPLOšNEGA LJUDSKEGA 
ODPORA 

Praznovanjem so se pridružile 
tudi enote teritorialne obrambe, 
ki so v svoje vrste sprejele 25 
mladincev in mladink. Po več
dnevnih teoretičnih in praktičnih 
pripravah, na katerih so mladi 
sodelovali z velikim zanimanjem, 
je bil svečani sprejem 12. oktob
ra v Podslivnici. 

V tistih dneh je bil v Cerknici 
velik zbor tabornikov iz Notranj
ske in Primorske, teden dni za
tem pa je bila tudi v Cerknici 
ustanovljena taborniška organi
zacija, ki ima v konceptu sploš
nega ljudskega odpora prav go
tovo pomembno mesto. 

CELODNEVNA SOLA 
TUDI PRI NAS 

V tem prazničnem tednu je bil 
tudi ogled dela celodnevne šole v 
Starem trgu. Doslej je celodnev
ni pouk stekel le v dveh razre
dih, to obliko pa bo treba kjlub 
kadrovskim in prostorskim teža. 
vam razvijati še naprej, saj je 
spoznanje o potrebnosti takšne 
šole prodrlo tudi med večino de
lovnih ljudi. 

POMEMBNI 
GOSPODARSKI DOSEžKI 

Tudi gos.podarstvo občine j e 
letošnji občmski praznik prazno
valo s pomembnimi delovnimi 
uspehi. O Brestovem deležu pi· 
šemo na drugem mestu. 

Gozdarji so svečano odprli si
stem gozdnih cest v Javorjih, 

skupaj s kmetijci pa so prikazali 
moderno kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo. Pomemben delež 
je k prazniku prispevala prav 
Kmetijska zadruga, ki je ob svoji 
30. obletnici odprla prenovljeni 
zadružni dom v Iga vasi, specia
lizirano trgovino in razstavo o 
razvoju kmetijstva pri nas. Dosti 
pozornosti je vzbudila tudi raz· 
stava plemenske živine in po· 
delitev priznanj za najboljše živi
norejske dosežke. Prav slednjf 
priča o dokaj uspešno organizi· 
rani kooperaciji z zasebnimi 
kmetij ci. 

- o -
V celoti lahko ocenimo, da so 

letošnja praznovanja občinskega 
praznika pokazala, kako je na 
vseh področjih našega družbene
ga življenja čutiti večji ustvarjal· 
ni u triP. in kako smo iz leta v 
leto pnča novim delovnim uspe
hom in novim dosežkom pri ob
likovanju družbenih odnosov. 

B. Levec 
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Tudi kmetijstvo napreduje 
Kmetijstvo na Notranjskem 

je zadnjih trideset let doživelo 
skokovite ~remembe. Spre
membe niso v proizvodnji 
kmetijskih pr-idelkov, saj so še 
vedno osnova mleko, meso in 
la"ompir; prel.cinili pa smo z 
avtanktičnim gospodarjenjem 
na naših kmetijah in prešli na 
nove načine obdela•ve, postop
no deagrar.izacijo in na močno 
zmanjševanje ·kmetijske obde· 
!ovalne zemlje na račun neob
delanih in goz<lnih zemljišč. 

Težave, ki j-ih danes ni tež
ko prikazati, teže pa razrešiti, 
vplivajo na cel-otno razpolože
nje med kmečkim prebival
stvom. Mareikateri Notranjec 
si je ob sko.kovitem .napredku 
industrije iskal zas1užek v to
varni in s prelivanjem Johod
ka na kmetijo krepil svoje raz
vojne možnosti. 

Jasna usmeritev ·kmetijstva 
po II. konferenci Zveze komu
nistov Slovelllije je naletela na 
izredno plodna tla. V kratkem 
čaJSu, od leta 1972 dalje, se je 
opremljenost kmetij i~boljšala 
za nekajkra:t, kar obenem po
meni p ridobitev vseh predno
stli, ki so povezane s strojnim 
načinom obdelave. Zakonodaja 
s področja kmetij-stva je ob 
sprejetju ustave še temeljiteje 
začrtala razVIOjno kratkoročno 
in dolgoročno usmeritev kme
tijstva. Gre predvsem za vzpod
bujanje prizadevanj za poveča
no in racionalnejšo proizvod· 
nj:o, posebno v združenem delu 
prek ob1ik kooperacijskega so
delovanja. 

Sedanje izkušnje dokazuje
jo, Ja kmetijstvo ne more os
tati na ravrui šestdesetih let, 
kajti opremljanje kmetij je 
nuja, istočasno s tem pa tudi 
spodbujanje vseh oblik med
sebojnega delovanja v strojnih 
in proizvodnih skupnos·tih. 

Vložena sredstva v zadnjih 
treh letih - 20.000.000 dinar
jev, še niso dala zadovoljlivih 
dosežkov. P.rehoda v kmetij
stvu ni moč na~praviti v tako 
kratkem času. Potrebna sta 
strpnost in velri:ko prizadeva
nje, da bomo •izkoris<tili vse ti
sto, kar daje skromna notranj
ska zemlja. Zavedati se mora
mo, da se v sedanjti.h gospoJar
skih razmerah ni mogoče pre
življati z dvema ali štirimi 
glavami goveda in da je zato 
treba preiti na proizvodnjo, ki 
bo da1ala to1iko, kolikor je po
trebno m primerno preživl~a
nje dllllŽine in za reprodukcijo 
kmetije. To pa pomeni, d a se 
ne smemo ustaviti pri sedanji 
višini vlaganj, saj nam pri 300 
tra:ktorjih manjka enako števil
lo p.ri:ključkov :in je večina hle
vov stisnjenih na izredno 
m ajhno klapaciteto dveh do pet 
stojoišč. Veliko bo potrebno 
vlagati v obnovitve in novo
gradnje hlevov ter ureditve 
zemljišč, kajtri. ravno pr.i. tem 
notranj5!ka vas po svojem na
činu razpored:itve nikoli ni do
puščala posebnega širjenja. 

Si11itev pr-oizvodnje na us
merj enih kmetijah pomeni za
četek prav.ilnejše izrabe kme
tijskih zemljišč. Pri tem vlaga
nja niso zaman, 'kajtli poleg 
reševanja dohodkovnega nače

la proizvodnje pogosto rešuje
mo tudi socialno vprašanje. 

Krepitev proizvodnje za pri
rejo mesa nas opozarja, da se 
bo stalež plemenskih živali na
še znane notranjske rjave pa
sme govedi še zmanjševal. Za
to ne smemo več odlašati, kaj
ti s tem je povezana vsa pri
hodnja proizvodnja. Potrebno 
se bo zavzemati za povečanje 
šteV1i.la plemenskih živali. Sti
mulacija pni vzrej!i kvalitetnih 
mlečnih ždvali mora z dolgolet
nim v~trajnim delom pokazati 
zastavljene uspehe. 

Jubilejna razstava plemen
skih kraw in telic 18. oktobra 
1975 v Iga vasi j e organizirana 
v okviru praznovanja občin
skega praznika in 30. obletnice 
osvobodlitve. Njen namen je 
prikazati stopnjo sedanjega n a
predka na področju pospeše-

valnega dela v kmetijstvu ob
čine in istočasno s sto razstav
ljenimi najboljšimi 7,ivalmi pri
kazati stanje naše živinoreje. 

ž eliimo, da bi spoJbude z 
razstave naletele na plodna tla 
pri vseh tistih živinorejcih, ki 
se še zanimajo za vzrejo kva
li!tetnih živali in jim kmetij
s llvo pomeni pomemben v.ir do-
hodka. · 

Razstava naj bi pokazala 
uspehe zadnjih let na področ
ju kmetijstva, istočasno pa na
kazala smer za reševanje za
stavljenih nalog. Teh .pa je ve
liko, saj je kmetijstvu m stop
nj.i samooskrbe dan izreden 
poudarek v vseh družbenili 
pianih v občini, republilci in 
cel·otni državi. 

L. Frelih 

Košarkar ji iz leta v leto boljši 
LETOS - KK CERKNICA 
TRETJI 

Tekmovanje KK Cerknica v 
drugi slovenski ligi lahko ocenju· 
jemo kot zelo uspešno, saj vemo, 
da imajo vsi ostali klubi v tej 
ligi boljše pogoje za trening. Tre· 
ningi in tekmovanja so namreč 
še vedno samo na prostem, ker 
v Cerknici ali v neposredni bliži· 
ni ni primerne telovadnice in je 
moštvo odvisno od ugodnih ali 
neugodnih vremenskih razmer. 

Kljub temu pa lahko ugotav
lj amo, da so lepi ·uspehi posle
dica sistematičnega strokovnega 
dela z moštvom. 

Pohvalo zaslužijo tudi mladin
ci, ki se vse uspešneje kosajo s 

svojimi vrstniki. Pomembno je 
tudi, da se jih vse več že uspeš
no vključuje v člansko moštvo. 

Končna lestvica: 

l. Kras Sež. 18 14 4 1479:1226 
2. AET Tol. 18 13 5 1276:1176 
3. Cerknica 18 12 6 1358:1254 
4. Postojna 18 12 6 1227:1167 
S. Tik Kob. 18 11 7 1318:1143 
6. Idrija 18 10 8 1204:1089 
7. Kladivar 18 8 10 1354:1359 
8. Primorje 18 5 13 1161:1279 
9. Pivka 18 4 14 1141:1402 

10. EtaCerkno 18 1 17 97S:1398 
MLADINCI: 

l. Koper, 2. Lesonit, 3. Postoj
na, 4. Cerknica, S. Sežana ... 

T. Zigmund 

Filmi v novembru 
1.11. ob 16. uri in ob 19.30- ameriški film CLOVEK Z AVTORI-

TETO (kriminalka). 
2. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški film KARAMBOL (western). 
3. 11. ob 19.30 - ameriški pustolovski film SHAFT V AFRIKI. 
6.11. ob 19.30 - nemški film JIMMY SE PRIBLižUJE MAVRICI 

(krimanalka). 
8. 11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - ameriški pustolovski film PO

ZEJDONOVE PUSTOLOVSCINE (višje cene). 
9.11. ob 19.30 - ameriški zgodovinski film SAMSON IN DALILA. 
10.11. ob 19.30 - ameriški film PRIVATNI DETEKTIV (krimi

nalka). 
13.11. ob 19.30 - švedski erotični film KLJUC ZA VSAKO KLJU

CAVNICO. 
15. 1 l. ob 19.30 in 16. 11. ob 16. u ri - francoska komedija LE KJE 

JE 7. CETA? 
16.11. ob 19.30 - ameriški pustolovski film SUROVA OKLAHOMA. 
17.11. ob 19.30 - ameriška drama AMERICA GRAFFITI. 

(drama). 
20. 11. ob 19.30 - ameriški film MOž, KI JE LJUBIL CAT DAN

CING (western, dr ama). 
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - ameriška komedija MOž 

Z VZHODA. 
23. 11. ob 19.30 - ameriška kriminalka STRAH JE KLJUC. 
24. 11. ob 19.30 - ameriška kriminalka UBITE CHARLIJA WA

RICKA. 
27. 11. ob 19.30 - fTancoska komedija SKRIVNOST PARISKEGA 

PODZEMLJA. 
29. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - ameriški pustolovski fi lm TOM 

SAWYER. 
30. 11. ob 16. uri in ob 19.30 - hongkonški film KARATE V SLUžBI 

INTERPOLA. 

Zbor tabornikov it Notranjske in Primorske 

BRESTOV OBZORNIK 

1 1 

Razstava plemenske živine je lepo uspela 

Zbornik: !!Prazniki slovenskih občinn 
V novembru bo izšel zbornik Prazniki slm1.enskih občin, posvečen 

30. obletnici osvoboditve naše domovine. 
Zbornik izdaja Skupnost slovenskih občin. Poleg avtorjev, ki so 

jih sestavljali udeleženci NOB, raziskovalci in poklicni zgodovinarji, 
so pri pripravi in urejanju zbornika sodelovali tudi drugi znanstveni 
sodelavci. Zbornik obsega poljudnostrokoven opis vseh dogodkov, 
ki so bili izbrani za občinske praznike in praznik mesta Ljubljane, 
avtorji pa so po svoj i presoji vtkati v opisovanje tudi dogajanja pred 
dogodki in po njih ter dali s tem širši vpogled v zgodovino našega 
revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja. Zato je 
zbornik pisan mozaik dogodkov iz naše revolucionarne preteklosti. 
To je prva publikacija pri nas, v kateri bodo predstavljene vse slo
venske občine ob dogodkih posebnega pomena, ki so bili izbrani za 
občinske praznike, in tudi prva, ki tako osvetljuje del naše revolu
cionarne zgodovine in s tem daje bogat prispevek k oživljanju tra
dicij narodnoosvobodilnega boja in revolucionarnega delavskega 
gibanja. 
Prednaročniška cena zbornika je 100 din, prednaročila pa spreje

mamo do 10. novembra 1975 na naslov: Skupnost slovenskih občin, 
Ljubljana, Cankarjeva c. S, žiro račun št. 50101-678-48155. 

Nasi 
upokojenci 

30. septembra je bila upokoje
na Terezija KOTNIK, pomočnik 
pri trovaljčni brusilki. 

V Tovarni lesnih izdelkov Sta
ri trg je bila zaposlena od leta 
1960 in je med zaposlitvijo dela
la .na različnih delovnih mestih. 

V njenem prihodnjem življe
nju ji želimo še vrsto zdravih in 
srečnih let! 

Delovna skupnost 
TOZD TLI Stari trg 

V spomin 
4. oktobra je nenadoma ugas

nilo življenje našega delavca Jo. 
žeta Zalarja iz Otav. Sodelavci 
so bili pretreseni ob novici o 
njegovi smrti, saj je dopolnil ko
maj 46 let življenja, ko je moral 
brez slovesa tja, od koder ni vr
nitve. železo in pločevina sta zo. 
pet izterjala svoj davek in pre· 
trgala nit življenju, ki je bilo na 
vrhuncu ustvarjanj a. 

Jože je bil priden in vesten 
delavec. Zaposlen j e bil v od
delku mehke plastike vse od 
prvih začetkov uvajanja te pro· 
izvodnje v letu 1974, prej pa je 
dve leti delal na skladišču lesa. 

Aktivno je deloval tudi v orga· 
nih upravljanja ter kot delegat v 
zboru združenega dela in v kra· 
jevni skupnosti. 

Ostal nam bo v spominu tak
šen kakršen je bil, veder , nasme
jan in radoživ. 

Delovna skupnost 
TOZD Tovarna ivernih plošč 

Cerknica 

11. oktobra je hudim poškod· 
bam zaradi prometne nesreče 
podlegel naš dolgoletni delavec 
Vinko AVSEC, star komaj petin· 
štirideset let. 

V naši tovarni je· delal nepre
kinjeno od leta 1954 in se s svo· 
jim delom pokazal kot prizade· 
ven delavec in dober tovariš. De· 
lal je kot vodja izmene zabojar· 
ne, inštruktor zabojame in v zad· 
njih letih kot merilec žaganega 
lesa na skladišču. 

Ostal nam bo v trajnem sporni· 
nu kot vztrajen in prizadeven de
lavec. 

Delovna skupnost 
TOZD TLI Stari trg 

I ZID NAGRADNEGA 
žREBANJA 

Na naš razpis ob nagradnem 
»mini kvizu« je prispelo 49 re
šitev. Komisija je izmed pravil
nih rešitev izžrebala naslednje 
nagrajence: 

150 din - ženi Zemljak, Gra· 
hovo, n . h . 61384 Grahovo 

100 din - Milena Kočevar, 
Skupne dejavnosti 

50 din - Silvana Lah, Cesta 
4. maja 92, Cerknica 
po 10 din pa prejmejo: Marija 
Vidmar, TP Martinjak, Romana 
Kovač, Grahovo, n. h . 61384 Gra
hovo, Viktor Adamič, Podskraj
n ik 9, Cer knica, Joža Miler, Skup· 
ne dejavnosti, Joža Meden, Skup
ne dejavnosti, Stanka Mekinda, 
Videm 18, Cerknica, Silva Perčič, 
Cesta pod Slivnico 1, Cerknica, 
Ivan Lavrenčič, Peščenk n. h., 
Cerknica, Ivan škrlj, TP Marti
njak in Joži Mišič, Videm 2, 
Cerknica. 

Nagrajencem iskreno čestita· 
mol Nagrade lahko dvignejo v 
blagajni Skupnih dejavnosti, 
ostalim pa jih bomo poslali po 
pošti. 

REšiTEV NAGRADNEGA 
MINI KVIZA 

Pravilni so naslednji odgovori: 
l. 1947, 2. 243, 3. 1950, 4. Franc 

Intihar, S. 1954, 6. 1959, 7. 1965, 
8. 1971, 9. 1973, 10. 1974, 11. Janez 
Voljč, 12. Andrej Lutman, Franc 
Mele, Jože Lesar, ing. Jože Strle 
(upoštevani so tudi odgovori, ki 
so omenjali tudi v. d. gi. direk
torja tov. žigmana in T. Kebeta, 
13. 1850. 

Brestov obzornik, glas ilo delovne skup· 
nosti Brest Cerknica. Glavni in odgovorni 
urednik Božo LEVEC. Ureja urednBki 
odbor: Ivanka GODESA, Mirko GERSAK, 
Marija GRBEC, Jože KLANCAR, Boža 
LEVEC, Branko MISIC, Frane MLAKAR, 
Danilo MLINAR, Franc MULEC, Miha 
SEPEC in Zdravko ZABUKOVEC. Foto: 
J . SKRLJ. Tiska 2elezni~ka tiskarna v 

Ljubljani. Naklada 2500 izvodov. 


