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Dohodkovni odnosi in 
sistem nagrajevanja 
POMEMBNO PODROČJE PRI URESN IČEVANJU 
ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU 

MINILO JE žE SKORAJ LETO DNI, KAR JE BIL SPREJET ZA
KON O ZDRUžENEM DELU IN VSE BLižE JE ZACETEK LETA 
1978, KO BODO MORALE IMETI TEMELJNE ORGANIZACIJE TUDI 
SVOJE OSNOVNE SAMOUPRAVNE AKTE VSKLAJENE Z ZAKO
NOM. MED NAJVAžNEJSA PODROCJA VSEKAKOR SODIJO DO
HODKOVNI ODNOSI IN SISTEM NAGRAJEVANJA. 

V Brestu smo se lot ili tega 
vprašanja · v okviru programa 
uresničevanja zakona o združe
nem delu. Pri tem je treba po
udariti, da delo ni bilo lahko, saj 
niso še spr ejet i nekateri osnovni 
zakoni; na primer zakon o ugo
tavljanju in r azporejanju prihod
ka, zakon o cenah in drugi.. Ne 
glede na te težave pa lahko ugo
tovimo, da r eceptov za urejanje 
dohodkovnih odnosov in nagraje· 
vanja ni, ker te odnose vzpostav
ljajo neposr edno delavci v te
meljnih organizacijah. 

Ko govorimo o celotnem spletu 
dohodkovnih odnosov, se mora
mo najprej ustaviti pri pr idobi
vanju dohodka, saj so od pogo
jev pridobivanja dohodka odvis
ni dohodek, pa tudi sredstva za 
osebne dohodke. 

Pridobivanje dohodka na pod
lagi pr odaje proizvodov in sto
ritev je še vedno prevladujoč na
čin v našem gospodarstvu. Ven · 
dar je tako pridobljeni dohodek 
ne samo rezultat živega in mi· 
nulega dela, ampak v mnogih 
primerih rezultat različnih pogo
jev gospodarjenja - od mono
polnega položaja na trgu, trenut-

ne tržne situacije, možnosti za 
ugodnejše nabavne pogoje, od
visnosti od uvoza in vseh ostalih 
silnic, ki tako ali drugače vpliva
jo na dohodek temeljne organi
zacije. 

Zato je treba težiti za tem, da 
čim večji del dohodka pridobiva
mo z udeležbo pri skupaj ustvar
jenem dohodku. Le-ta obsega 
dvoje: 

a) Udeležba pri skupnem pri
hodku, ki jo vzpostavljajo temelj
ne organizacije, ki so med seboj 
reprodukcijsko povezane. V Bre
stu takšen primer že imamo, saj 
je bil sklenjen samoupravni spo
razum med proizvajalci in porab
niki ivernih plošč. Vendar bomo 
morali takšne odnose vzpostaviti 
tudi pri ostalih temeljnih organi
zacijah, ki so reprodukcijsko po
vezane (na primer prodaja Tovar
ne lesnih izdelkov drugim temelj
nim organizacijam). Tega seveda 
do konca tega leta ne bo mogoče 
ur editi, zato bodo v teh primerih 
temeljne organizacije v medse· 
bojnem prometu upoštevale do
govorjene cene, ki pa ne smejo 
odražati trenutnega položaja na 
trgu, ampak trajnejše odnose. 

b) Udeležba pri skupnem do
hodku nastaja pri vlaganju sred
stev več temeljnih organizacij v 
eno ali več drugih temeljnih or
ganizacij (na primer investicija v 
novo tovarno ivernih plošč). V 
preteklosti je Brest rastel ravno 
z združevanjem sredstev posa
meznih temeljnih organizacij za 
skupne investicije in tudi sred· 
njeročni program opredeljuje 
takšno pot. To je tudi nujno, ker 
posamezna temeljna organizacija 
ne bo imela toliko sredstev, da 
bi lahko uresničila večjo investi
cijo. 

Ti načini pridobivanja dohod
ka so v Brestu že znani, popol
noma nova pa je svobodna me
njava dela, kl bo osnovni način 
pridobivanja dohodka delovne 
skupnosti skupnih dejavnosti in 
TOZD Prodaja. Dosedanji način 
financiranja je bil takšen, da je 
bil s planom dogovorjen ključ 
financiranja skupnih dejavnosti 
in po njem so bili pokriti vsi 
stroški te delovne skupnosti. No
vost je predvsem dvojna: 

1. Na podlagi letnih planov te
meljnih organizacij izdela TOZD 
Prodaja oziroma delovna skup
nost skupnih dejavnosti za vsako 
temeljno organizacijo program 
dela, iz katerega bo razvidno šte
vilo ur, ki odpade na posamezno 
temeljno organizacijo, pa tudi 
vrednost teh ur . Na podlagi teh 
podatkov se določi plačilo vsake 
temeljne organizacije. 

2. Znesek letnega plačila se po
pravlja z dejansko doseženim do

(Kon ec n a 2. strani) 

Odkritje spominskega obeležja p redvojnega delavskega gibanja ob 30-letnici Bresta 

BRESTU VISOKO ODLIKOVANJE TOVARIŠA 
TITA 

Predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije JOSIP 
BROZ-TITO je ob 30-letnici BRESTA odlikoval njegovo delovno 
skupnost z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM. 

Odlikovanje je v imenu tovariša Tita podelil podpredsednik skup· 
§čine SR Slovenije tov. Vladimir Logar na slavnostni seji skupnega 
delavskega sveta. 

V obrazložitvi tega visokega priznanja je rečeno: 
To odlikovanje podeljuje predsednik republike BRESTU ob nje

govi 30-letnici za pomembne uspehe v izgradnji in modernizaciji pro
izvodnih zmogljivosti, za doseženo visoko stopnjo socialističnih od· 
nosov, za zelo uspešno vključevanje in nastope na tujih trži§čih, za 
pomembno vlogo pri oblikovanju integracijskih povezovanj in pri 
oblikovanju razvejanih dohodkovnih razmerij v Brestu in tudi pri 
partnerjih, s katerimi stopa v trajnejše poslovne povezave, za kva· 
litetne premike, ki jih je dosegel s hitrim in u sklajenim povečeva
njem osebnega in družbenega standarda v občini in v širš i družbeni 
skupnostL 

Skladno oblikovanje vseh teh komponent rasti je pogojevalo do
seženo samoupravno p oslovno raven Bresta. Danes je Brest največji 
jugoslovanski proizvajalec pohištva. Tak položaj mu še posebej od· 
merja pomembno in zahtevno vlogo pri oblikovanju novih, še kvali· 
tetnejših družbenoekon omskih odnosov. Se posebej sta pomembna 
njegova vloga in mesto v občini, kjer je kot glavni nosilec razvoja 
dosegel zavidljive uspehe. .te samo podatek, da združuje v Brestu 
delo in sredstva nad 2.000 delavcev, dovolj zgovorno kaže , da je Brest 
sooblikoval zaostalo agramo območje v močno industrijsko b azo, 
ki že s srednjeročnim planom razvoja programira n ove pr oizvodne, 
programske, dohodkovne in samoupravne razsežnosti. 

ŠTEVILNE ČESTITKE 
Ob svoji 1:ridesetletnici je BREST dobi1 številne čes.titke od drugih 

delovnih organizacij, samoupravnih skupnost i, u s tanov in od posa
m~nikov. Med drugimi so mu čestitali predsednik CK ZKS France 
Popit, predsedn}k skupšč-ine SR Slo venije dr. Marijan Brecelj, čla
nica predsedstva SR Slovenije Anica Kuhar in drugi. 

Na j izmed n jih objavimo čestitko pred sednika skupščine SR Slo
venije dr. Marijana B reclja: 

»Ker mi ne bo mogoče zaradi drugih dolžnosti odzvati se vašemu 
prijaznemu povabilu in se udeležiti proslave 30-letnice vaše delovne 
organizacije Brest, sprejmite prosim na ta način ob tem vašem po
membnem jubileju moje iskrene čestitke. Brest se je povzpel v vrh 
naše slovenske in jugoslovanske lesno-predelovalne industrije in s 
svojim naglim in uspešnim razvojem bistveno vplival n a obogatitev 
našega domačega tržišča, prav tako pa tudi pripomogel napredku 
blagovne izmenjave z inozemstvom. To so v resnici veliki uspehi, za 
kar gre vse priznanje vašemu delovnemu kolektivu in visoki strokov
ni usposobljenosti vaših kadrov . .telim, da bi tudi v prihodnje Brest 
nadaljeval to svojo uspe§no razvojno pot tako v korist vsem delov
nim ljudem, ki so združeni v njem , kakor tudi v korist na§emu 
splošnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju.« 
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V proizvodnji bolje kot v prodaji 
PREGLED GOSPODARJENJA OB ZAKLJUčKU 
TRETJEGA LETOŠNJEGA TROMESEČJA 

Gospodarska gibanja so bila letos za lesno industrijo razmeroma 
ugodna. Trlna konjunktura na domačem trgu ji je omogočila solidne 
rezultate poslovanja. Kljub izredno ostri konkurenci na domačem 
trgu lahko ugotavljamo, da so nekatere delov.ue organizacije prema· 
lo izvozno usmerjene. Izvozna usmerjenost Bresta omogoča stalno 
rast proizvodnje, ki pa ji zato v enakem razmerju ne sledi dohodek. 
Kljub temu se zavedamo, da je to edino pravilna pot prihodnjega 
splošnega družbenega razvoja in prispevka k uresničevanju srednje. 
ročnega programa razvoja - krepitev lastne in d.ružbene reproduk
tivne sposobnosti. 

USPESNO OBVLADOVANI.E 
PROIZVODNJE 

Obvladovanje proizvodnje je 
letos povsem na ravni dinamike 
letnega plana. Ob zaključku tret
jega tromesečja znaša skoraj 600 
milijonov dinarjev, kar predstav
lja 76 odstotkov letnega plana. 
Vsekakor pa so tudi v proizvod
nji nekatera odstopanja. Največ
ji izpad je v proizvodnji primar
nih izdelkov (iverne plošče, ža
gan les) , medtem ko bele-žimo v 
proizvodnji pohištva neprimerno 
večji obseg. S težavami se zaradi 
še premajhne proizvodnje sreču
jemo predvsem v Tovarni pohiš
tva Cerknica, kjer ne morejo za
dostiti velikemu povpraševanju 
po izdelkih sestavljivih progra-

Iz nove tovarne ivernih plošč 

mov Katarine in Zale. V Tovarni 
pohištva Martinjak in Tovarni 
pohištva Stari trg struktura pro
izvodnje nekoliko odstopa od na
črtovane; v prvi temeljni organi
zaciji na račun povečevanja pro
izvodnje tapetniških izdelkov in 
v drugi na račun kuhinje Veg-a 
74-S. 

Oski'ba proizvodnje s surovina
mi in z reprodukcijskimi materi
ali je bila brez pomembnejših 
zastojev. V preteklem obdobju 
beležrmo preceJšnja odstopanja 
cen na domačem trgu, med kate
rimi so najpomembnejše tiste za 
furnir, pomivalnike in materiale 
za vzdrževanje. 

PRODAJA PREPOCASI SLEDI 
RASTI PROIZVODNJE 

Neskladja med prodajo in pro
izvodnjo so še vedno močno pri-

sotna. Kljub razmeroma ugodnim 
rezultatom prodaje na domačem 
trgu, opažamo, da nenehno pri
manjkuje furniranega pohištva, 
da se zaloge tapetniških izdelkov 
kljub konjunkturi povečujejo in 
so dosegle že obseg trimesečne 
proizvodnje. Podobno je tudi s 
kuhinjskim pohištvom. Vsi ti po
datki nam kažejo na resnično ve
lika nasprotja, do katerih mora
m o biti zelo pozorni. Gibanje za
log gotovih izdelkov po temeljnih 
organizacijah nam daje tudi sli
ko uspešnosti prodaje in ·pro
gramske usmerjenosti. 

Vsa prizadevanja za poveča
njem izvoza so omogočila reali
zacijo obsega le nekaj nad r av
nijo preteklega leta. Zaradi iz-

redno ostre konkurence se je po
večeval izvoz na račun primar
nih izdelkov, medtem ko je izvoz 
pohištva dosežen v manjšem ob
segu kot je bil _{'laniran. 

Obseg prodaJe na domačem 
trgu je dosežen v višini 392,9 mi
lijonov dinarjev, oziroma 73,8 od
stotka letnega plana in izvoz v 
višini 96,3 milijone dinarjev, ozi
roma 65,9 odstotkov letnega pla
na. 

PRIHODEK IN DELITEV 

Poslovni rezultati so odraz vseh 
pozitivnih in negativnih vplivov 
na področju proizvodnje in pro
daje. Ce so ta odstopanja manjša 
in vsklajena, se neposredno od
ražajo na rezultatih, ki so v po
sledici odločilni za gospodarsko 
rast temeljne organizacije. 

Celotni prihodek je dosežen v 
višini 649,3 milijona dinarjev, ka-

Tapetništvo se bo kmalu preselilo v nove proizvodne prostore 

terega sestavlja celotni zunanji 
in interni promet temeljnih or
ganizacij Bresta. Glede na letni 
plan je dosežen v višini 72 od
stotkov primerjalno z enakim ob
dobjem leta 1976 pa z indeksom 
134. 

Rezultati poslovanja temeljnih 
organizacij se v p rimerjavi s pr
vim polletjem letos niso bistveno 
spremenili. Rast dohodka v To
varni pohištva Cerknica se gib
lje v enakomerni dinamiki, ki je 
sicer še 'Vedno pod planirano, to
da kljub temu zagotavlja solidne 
rezultate poslovanja in možnosti 
za pokrivanje samoupravno d~ 
govorjenih obveznosti, pa tucli 
sredstva za razširjeno reproduk
cijo. Skoraj v enakem položaju 
je Tovarna pohištva S tari trg, 
medtem ko je poslovni uspeh To
varne lesnih izdeuwv Stari trg v 
primeri z dinamiko plana v pre
cejšnjem zaostajanju. 

Izguba v Tovarni ivernih plošč 
se zmanjšuje v skladu s predvi
devanji po sprejetju sporazU!l?-a 
o dohodkovnem povezovanJu 
med proizvajalci in porabniki 
ivernih plošč. Ker je bil ta spo
razum v kasnitvi, je zato vpliv 
prvega polletja prevelik, da bi 
lahko celotno izgubo pokrili ob 
tem perioctičnem obračunu. Na 
negativni rezultat imajo vpliv 
tudi povečane zaloge ivernih 
plošč in izpad proizvodnje v pr
vem trimesečju. 

Negativni rezultat v Tovarni 
pohištva Martinjak se iz meseca 
v mesec povečuje. Zato so po
trebni hitri in nujni ukrepi, da 
bi preprečili povečevanje izgube. 
Vsekakor morajo biti vsi napori 
usmerjeni v obvladovanje proiz
vodnje in prodaje. Nevsklajenost 
med proizvodnjo in prodajo je 
povzročila porast zalog gotovih 
izdelkov za indeks 158. Proizvod
nja na zalogo pomeni zaradi 
vrednotenja zalog po proizvodnih 
direktnih stroških, da se morajo 
vsi ostali stroški v kalkulaciji do 
polne cene pokrivati iz tekočega 
dohodka. Temeljna organizacija 
ni sposobna pokrivati vse razlike 
tudi zaradi velike izvozne usmer
jenosti. 

Doseženi rezultati po temeljnih 
organizacijah s predlagano de
litvijo ostanka čistega dohodka 
so napr avljeni na osnovi planskih 
predvidevanj za leto 1977, prera
čunano na devetmesečno obdob
je. Tako so potrebe po občinskih 
sporazumih za SLO in družbeno 
samozaščito, krajevne skupnosti, 
pa tudi za _{'Ospeševanje kmetij
stva v občim izračunane v okviru 
teh obveznosti samo za temeljne 
organizacije, ki imajo ostanek 
dohodka, medtem ko za ostale 
temeljne organizacije te obvez
nosti niso pokrite. Sredstva skup
ne porabe se pokrivajo iz delitve 
v višini 75 odstotkov letnega pla
na temeljnih organizacij, ki ima
jo ostanek dohodka. 

OSEBNI DOHODKI 

Osebni dohodki na Brestu so 
v letu 1977 porastli za 30 odstot
kov v primerjavi z enakim ob
dobjem lani, medtem ko so v pri
merjavi s celotnim letom 1976 
porastli za 24 odstotkov. Popreč
ni osebni dohodki znašajo 4.168 
dinarjev. Glede na plan znaša 
porast za indeks 111. Vsekakor 
je ra.st osebnih dohodkov glede 
na rezultate poslovanja neuskla
jena, predvsem v Tovarni pohiš
tva Martinjak in v Tovarni iver
nih plošč in bodo morali v obeh 
kolektivih temeljito proučiti svo
je zmožnosti do konca leta ter 
se takoj dogovoriti za določeno 
zamrznitev osebnili dohodkov. V 
nasprotnem primeru se bo nega
tivni rezultat še povečal in s tem 
tudi neskladja na področju na
grajevanja med temeljnimi orga
nizacijami. 
Izračun dogovorjenih osebnih 

dohodkov po panažnem sporazu
mu nam pokaže, da imajo vse te
meljne organizacije precejšnjo 
pozitivno razliko do dogovorje
nih osebnih dohodkov. Splošna 
ugotovitev skupne strokovne ko
misije in predstavnikov republi
škega sindikata je, da je sedanji 
sporazum za spremljanje oseb-

BRESTOV OBZORNIK 

...--::;:;. --

Montaža v Tovarni pohištva Stari trg 

nih dohodkov po temeljnih orga
nizacijah neustrezen, ker so iz. 
hodišča vrednotenja v sporazu
mu napravljena za delovne orga
nizacije in ne za temeljne orga
nizacije. 

Zato ima skupna komisija za 
spremljanje samoupravnega spo
razuma panoge nalogo, pripraviti 
novi predlog sporazuma na osno
vi izhodišč po temeljnih . organi
zacijah. Predvideva se, naj v pri-

hodnje temelji celotna delitev na 
doseženih rezultatih temeljnih 
organizacij brez nekega umetne
ga povečanja dovoljene mase 
osebnih dohodkov na račun in
flacije, rentabilnosti in podobnih 
količnikov. Zato tudi nas ne sme· 
jo zavajati pozitivne razlike po 
temeljnih organizacijah, ampak 
nam morajo biti za cilj plansko 
dogovorjeni odnosi na področju 
delitve. 

T. ZIGMUND 

Priprave na plan 1978 
S sprejetjem zakona o planiranju in zakona o združenem delu se 

je vloga planiranja v temeljnih organizacijah bistveno spremenila. 
Plan mora vsebovati interese delavcev v temeljni organizaciji, pa 
tudi osnovne interese in cilje v družbeni reprodukciji. 

Zato potekajo priprave na plan 
v dveh smereh: 

- določitev takšnega obsega 
in s trukture proizvodnje, ki bo 
zagotavljal čim večje povečanje 
dohodka; 

- upoštevanje vseh tistih no
vosti, ki jih prinaša zakon o zdru
ženem delu in vseh sprejetih sa
moupravnih sporazumov in druž
benih dogovorov, ki zagotavljajo 
čim hitrejšo rast celotne družbe. 

Zaradi usklajene in usmerjene 
priprave plana so -bile v začetku 
leta poslane vsem nosilcem pla
niranja planska metodologija in 
zadolžitve za pripravo izhodišč za 
plan. Zadolžitve so se nanašale 
na naslednja področja: 

- ocena rasti in strukture pro
izvodnje, 

- ocena prodajnih zmogljivo
sti, 

- ocena finančne poslovne po
litike, 

- ocena nabavne J?Olitike. 
Konec septembra Je bila plan

ska konferenca, katere glavni na
men je bila uskladitev plana pro
izvodnje in realizacije. Prodaja, 
merjena po bruto prodajnih ce
nah, naj bi se povečala glede na 
ocenjeno realizacijo v letu 1977 
za naslednje odstotke: 

TPC 19 odstotkov 
TPM 47 odstotkov 
TLI 6 odstotkov 
TPS 14 odstotkov 
TIP 25 odstotkov 
Skupaj: 22 odstotkov 
Izredno veliko povečanje v To

varni pohištva Martinjak izvira 
iz aktiviranja nove kapacitete ta· 
petništva v Podskrajniku, med
tem ko je v Tovarni ivernih plošč 
realizacija večja, ker je upošte
van samoupravni sporazum med 
proizvajalci in porabniki ivernih 
plošč. 

V strukturi prodaje je še na
prej ohranjena izvozna usmeritev 
Bresta. Tako bo vrednost izvoza 
nekoliko nad planiranim izvozom 
iz leta 1977 . .Ce pa upoštevamo, 
da zaradi velikega povpraševanja 
na domačem trgu plan izvoza le
tos ne bo izpolnjen, je planirano 
povečanje v letu 1978 za 28 od
stotkov. Novost v izvozu je, da 
se bomo pojavili na tujem trgu 
z večjo količino ivernih plošč. 

Poleg samega izračunavanja fi
nančnih rezultatov po temeljni-h 
organizacijah teče v:z;poredno tu
cli priprava vseh sprememb, ki 
bodo nasta le v naslednjem letu z 
uresničevanjem zakona o združe
nem delu. Med organizacijskimi 

spremembami, ki jih bo opredelil 
plan, sodi predvidena združitev 
Jelke v Brest kot temeljne orga
nizacije ter ustanovitev dveh 
novih temeljnih organizacij: Ta
petništvo v Podskrajniku in Pro
daja. Tako bo v planu zajetih 
osem temeljnih organizacij in 
delovna skupnost Skupnih dejav
nosti. 

Vsekakor bodo v planu zajeti 
tudi vsi tisti elementi, 'ki so po
trebni za uresničevanje zakona o 
združenem delu . To se nanaša 
predvsem na svobodno menjavo 
dela, kjer bo na podlagi progra
ma dela delovne skupnosti za 
opravljanje del slrupnega pome· 
na in programa dela TOZD Pro
daja določen dejanski prispevek 
k poslovanju temeljne organiza
cije. S 'tem bo tudi rešeno vpra
šanje različnih ključev financira
nja Skupnih dejavnosti. Osebne 
dohodke bodo temeljne organiza
cije planir<l'le samostojno glede 
na predvideno povečanje produk
·t ivnosti in glede na predvideno 
minimalno akumulacij o, ki jo mo
rajo zagotoviti. Zato bo že iz -pla
na razvidno, da bodo nekatere 
temeljne organizacije imele mo
teno poslovanje in se bo treba v 
teh delovnih sredinah s posebno 
pozornostjo lotevati uresničeva
nja plana. 

P. Oblak 

Spoštovani sodelavci! 

Zaradi obilice aktualnega gra
diva ob proslavah tridesetletnice 
Bresta in drugih dogodkih nam 
žal ni bilo moč objaviti vseh pri· 
spevkov. Objavili jih bomo v pri· 
hodnjih številkah. 

Prosimo za razumevanje in se 
vam opravičujemo! 

Uredništvo 



Priloga: OBZORNIK ZA OBČANE 

PREDSTAVLJAMO NA~E KRAJEVNE SKUPNOSTI PREDSTAVLJAMO NAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI o PREDSTAVLJA 

Tokrat predstavljamo krajevno skupnost Loška dolina 
V tej številki zaključujemo s predstavljanjem naših krajevnih 

skupnosti. Preostala nam je še največja - Loška dolina - prav ob 
njenem krajevnem prazniku. S tem seveda ni konca pisanja o delu 
in življenju naših krajevnih skupnosti. i:e za prihodnjo številko na
meravamo izluščiti bistvena vprašanja, ki so se izostrila ob doseda
njih obiskih in jih v posebej organiziranem razgovoru pl'edočiti iz. 
vršnemu svetu skupšči,ne občine. Upamo, da bomo uspeli tako kar 
najbolj celovito -prikazati to področje naše družbene dejavnosti. 

Za naš oktobrski razgovor so nas prijazni gostitelji gostoljubno 
povabili v gostišče Grad Snežnik. V prijetnem in sproščenem raz
govoru so sodelovali: Franc PERUšEK, predsednik sveta krajevne 
skupnosti, Rudi MLAKAR, predsednik krajevne konference SZDL, 
Franc KOVAl:, predsednik krajevne organizacije ZZB NOV, Ivan 
PLOS, predstavnik krajevne organizacije ZSM, Jože šEPEC, predsed
nik turističnega društva Loška dolina in Slavko BERGLEZ, družbe
nopolitični delavec. 

Krajevna skupnost Loška dolina zavzema južni del občine Cerkni
ca. Meji na občine Ilirska Bistrica, Cabar in Ribnica ter na krajevne 
skupnosti Nova vas in Grahovo. 

Krajevna skupnost je razdeljena na devet vaških skupnosti, ki 
združujejo devetnajst naselij s skupnim številom 3.589 prebivalcev. 
Površina je 16.637 hektarov (34,5 odstotka površin celotne občine). 

Skupno prebivalstvo 
-moški 
-ženske 
Kmečko prebivalstvo 
DJo kmečkega prebivalstva 
Aktivno pl'ebivalstvo 
število gospodinjstev 

1975 

3.589 
1.714 
1.875 

357 
9,9 

1.628 
1.107 

1980 

3.730 
1.780 
1.950 

357 
9,6 

1.880 
1.160 

GOSPODARSKI RAZVOJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI 

Indeks 
1980175 

104 
104 
104 
100 
96 

116 
105 

Intenzivna investicijska vlaganja v preteklem obdobju (Kovinopla
stika, Brest) pogojujejo znatno večjo rast celotnega dohodka v ob
dobju 1976-1980 in sicer po poprečni letni stopnji rasti 10 odstot· 
kov. Razvojni cilji celotnega gospodarstva na območju krajevne 
skupnosti močno poudarjajo tudi rast socialne infrastrukture, za 
katero bo združeno delo prispevalo sredstva iz dohodka. 

Za kmetijstvo so v krajevni skupnosti dokaj dobri pogoji. Na ob
močju krajevne skupnosti je 4.127 hektarov obdelovalnih površin 
(njive, sadovnjaki, travniki) ali 25 odstotkov vseh obdelovalnih po
vršin v občini. 

Ugotavljamo, da intenziteta obdelovanja kmetijskih površin iz leta 
v leto upada, kar je pogojeno z odlivom delov.ne sile v industrijska 
središča in z nizko produktivnostjo ter omejenimi m<Y.:tnostmi na
predka v kmetijstvu. 

Nosilec družbene dejavnosti kmetijstva Km~tijska zadruga Cerk
nica sicer načrtuje intenzivnejše povezovanje zasebnih kmetij v ko
operantske odnose, vendar le za ozek del tržne proizvodnje (mleko, 
meso). 

Gospodarjenje z gozdovi opravlja v družbenem sektorju Gozdno 
gospodarstvo Postojna - TOZD Snežnik, v čigar lasti je 6.326 hek
tarov od skupnih 11.114 hektarov. V projekciji nakazana dejavn6st 
Gozdnega gospodarstva za planirano obdobje ne predvideva bistve
nega napredka. Letni etat po veljavnem območnem načrtu, biološka 
vlaganja po dosedanji dinamiki in izgradnjo ter rekonstrukcijo gozd
_nih cest v dolžini 11,5 kilometrov. 

Kot običajno, je razgovor tekel predvsem o uresničevanju ustavne 
opredelitve krajevnih skupnosti, ustreznosti organiziranja, delovanju 
delegatskega sistema, uresničevanju srednjeročnega razvojnega pro
grama in o drugih najpomembnejših vprašanjih iz dela krajevne 
skupnosti. Seveda ni moč vemo pl'enesti vsega povedanega, pogla· 
vitne zadeve iz razgovora pa bomo morda le prikazali. 

Preden naj bi se zaustavili ob najpomembnejših vprašanjih iz raz
govora, naj še povemo, da je krajevna skupnost Loška dolina za 
svoje delo prav letos dobila najvišje -občinsko priznanje - priznanje 
»19. oktober«. 

Velika pridobitev - asfaltirana cesta proti Babnemu polju, ki nas 
bo povezala s SR Hrvatsko 

,.:,_ _______________ - ------

- Nova ustava jasno oprede
ljuje vlogo in mesto krajevne 
skupnosti v našem družbenem 
življenju kot organizatorja in 
vsklajevalca pri zadovoljevanju 
najrazličnejših potreb delavcev 
in občano,v, posebno pa p~ud~
ja njeno povezavo z združemm 

delom in z drugimi samoupravni
mi skupnostmi. Koliko je vaša 
krajevna skupnost v dosedanjem 
delu uspela uresničiti takšno 
opredelitev? 

Mislimo, da smo v ustavni pre
obrazbi - •kar zadeva mesto 
krajevne skupnosti - že kar 
precej dosegli. To nam je v veliki 
meri olajša-la t1:Udi dolgoletna tra
dicija, saj so organizirane obhke 
sodelovanja z združenim delom 
zaživele že pred petnajstimi leti. 
Tako so - na osnovi dogovorov 
- delovne organizacije glede na 
število zaposlenih (v prejšnjih le
tih dva stara .tisočaka na zapo
slenega, sedaj pet) vsa leta pri
·spevale znatna sredstva za ko
munalno ureditev našega območ
ja, prek krajevne konference 
SZDL pa tudi za delovanje druž
benopolitičnih organizacij in dru
štev. 

Združeno delo pa vseskozi nudi 
tudi dodatno pomoč, ·bodisi fi· 
nančno, bodisi kadrovsko in stro
kovno. Spočetka je bil oblikovan 
poseben s-kolad, v •katerega odbo
ru so tudi člani iz delovnih orga
nizacij hdeli nad delitvijo in upo
rabo prispevanih sredstev. 

Tako je že zgodaj dozorelo 
spoznanje, da je združeno delo 
neločljivi del krajevne skupnosti. 
Posledice takšnega spoznanja so 
vi:dne: ·skorajda vse, kar smo v 
tem času dosegli in zgr adili, je 
plod tega tesnega sodelovanja. 

Ustavne spremembe in nov na
čin financiranja krajevnih skup
nosti so samo potrdile pravilnost 
našega načina dela. 

Priznati pa moramo, da takš
no sodelovanje še ni povsem za
živelo s samoupravonimi interes
nimi skupnostmi. Krivda za to 
je verjetno obojestranska. 

- Vaša krajevna skupnost je 
dokaj velika, saj zajema po povr
šini več kot tretjino občine. Se 
vam zdi sedanja organiziranost 
ustrezna in ali bodo pred novimi 
volitvami morda kakšne organi
zacijske spremembe? 

vse zahtevne naloge, ki jih od 
njih zahtevamo. 

Razmišljali pa smo o tem, da 
bi morale imeti vaške skupnosti 
večjo vlogo in aktivnosti, •le-te pa 
bi vsklajeval svet krajevne skup
nosti. Vsaka vaška skupnost naj 
bi imela svoj program dela in 
razvoja, te programe pa naj bi 
vsklaJevali v okviru· možnosti 
znot raj lcrajevne skupnosti. 

Doslej so posamezne vaške 
skupnos•ti po svoji dejavnosti do
kaj različne, kar je odvisno 
predvsem od aktivnosti občanov, 
izvoljenih v va-ške odbore. Zato 
bomo morali ob prihodnjih vo
litvah pa.ziti, da pridejo v te od
bore resnično aktivni in pri;za
devni občani. Tudi v delu druž
benopolitičnih organizacij bomo 
morali pustiti vaškim odborom 
več samos·toj.nosti in samoinicia
tivnosti. 

Morda glede na svojo lego in 
posebnosti svojih interesov izsto
pa Babno polje. Tej vaški skup
nost i smo že doslej solidarno v 
okviru naše •krajevne skupnosti 
v marsičem posebej pomagali. 
Mislimo pa, da glede na število 
prebivalcev ·in druge pogoje za 
sedaj še težko ustanovijo svojo 
krajevno skupnost. Ko pa bodo 
s predvidenim gospodarskim in 
družbenim razvojem (nov indu
strijski obrat, šola) dozoreli po
goji, ni nobenih ovir, da .to n e bi 
bila nova krajevna skupnost. 

- Težave z delovanjem dele
gatskega sistema opažamo na 
vseh ravneh. Kako je s tem pri 
vas? 

Družbenopoli ti čne organizacije 
so o delovanju delegatskega si
stema posebej razpravljale in 
ugotovile, da je še dokaj daleč 

od tistega, kakor je bil zamiš
ljen. To je po svoje razumljivo, 
saj gre za dalj-ši proces, ki ne 
more zaživeti čez noč! Ugotavlja
mo podobne sla:bosti kot najbrže 
tudi drugje: premajhna povezava 
delegatov z neposrednimi-delovni
mi okolji, nesklepčnost na sejah 
delegacij, delegati ne posredujejo 
povratnih informacij, težave z 
delom konference delegacij, ka
drovska sestava delegacij in po
dobno. 

Na pobudo SZDL pa je bilo ne
kaj skupnih sestankov delegacij 
in predstavnilkov c:!Tužbenopoli
tičnih organizacij, kjer so se iz
oblikovala skupna stališča. Takš
no obliko in takšen interes pa je 
mogoče doseči le tedaj, ko gre za 
resnična ži'Vljenjska vprašanja, 
·k.i so zanimiva za občane. Tedaj 
je tudi ·laže najti neposredni 'Stik 
delegacij z vsemi občani . 

Omenimo naj ·še, da je splošna 
delegacija bolj aktivna od one za 
zbore skupščine občine. Ogreva
mo se za posebne delegacije, če
prav je bojazen, da bo odločanje 
o vprašanjih s posameznih pod
ročij bolj stvar posameznikov 
kot širša dvužben a zadeva. 

Velja tudi dodati, ·da so dele
gacije dosti bolj uspešne v de
lovnili organizacijah, ·kjer za nji
hovo delo s~rokovno in or~aniza
cijSiko skrbi v okviru svoJih de
lovnih dolžnosti •poseben delavec 
(na pr·imer - Kovinoplasti-ka) . 

- Kako se v delo kl'ajevne 
skupnosti vključujejo družbeno
politične organizacije? 

Nedvomno velja posebej po
udariti vlogo in delo Socialistič
ne zveze, ki sistematično skrbi 
in organizira društveno i:n druž-

(Nadaljevanje na prihodnji 
strani) 

Po pravici povedano, dosiej na 
organih krajevne skupnosti še 
nismo razmišljali in ~azpravljali 
o tem, ni bilo pa tudi •kakšne zu. 
nanje pobude. Pojavlja se tudi 
v-prašanje, ali bi biJe premajhne 
krajevne skupnosti kadrovsko in 
strokovno zmožne izpolnjeva1i Odprti bazen v Pudobu - umestna naložba? 



-

(Nadaljevanje s prejšnje str.) 

beno-družabno življenje, medtem 
ko krajevna skupnost skrbi bolj 
za gospodarsko plat, čeprav mor
da preveč enostransko (:pred
vsem ·komunala). 

Tudi mladina je dokaj <ielavna, 
čeprav predvsem na -družabnem, 
športnem in kulturnem področju. 
Prav gotovo pa sedanja organizi
ranost ni najbolj ustrezna (ena 
osnovna organizacija je za vso 
dolino prevelika) in bi morala 
njena ak!tivnost temeljiti pred
vsem v vaških skupnostih, za 
skupne akcije pa bi se dogovar
jali v okviru krajevne skupnosti. 

Spomenik na Ulaki 

- Kakšne so možnosti za ures
ničitev sedanjega srednjeročnega 
načrta? 

Morda je naš srednjeročni na
črt preširoko zastavljen in ga 
najbrž ne bo moč 'izpolniti pred
vsem zaradi pomanjkanja finanč
nih s·redstev. Leta 1978 se bo iz
tekel samoprispevek, -katerega 
sredstva so šla v glavnem za as
faltiranje in ureditev električnega 
omrežja. Kaže, da bomo s 1em 
samoprispevkom v celot-i pokrili 
zastavljeni program. 

- Katere so najbolj pereče na· 
loge v sedanjem trenutku? 

Predvsem moramo najprej re
šiti vprašanje sistema vodovoda 
in onesnaževanja o'kolja (s tem v 
zvezi sistem kanalizacije). Zlasti 
vprašanje oskrbe z vodo je naj
bolj pereče in ga moramo tako 
ali <irugače rešiti čimprej, čeprav 
bo težko najti precejšnja finanč
na sredstva. Precej težav imamo 
tudi z uredit-vijo odvajanja od· 
plak in ureditvijo smetišč; ·tudi 
občani imajo premalo posluha za 
urejeno in čisto okolje. 

V tem srednjeročnem obdobju 
bo nujno potrebno - v sodelo· 
vanju z ustreznimi interesnimi 
skupnostmi -rešiti tudi vpraša
nja otrošk~a varstva, z<irawtva 
(poznamo s1cer objekt-ivne teža
ve, a je sedanje stanje nevzdrž
no) in lekarne. 

- V zadnjem času je bilo več 
pripomb na vaša stališča glede 

Pobrateni krajevni skupnosti 
Fram in Loška dolina 

24. m 25. septembra je delega
cija k.rajevne skupnosti Loška 
dolina obiskala krajevno skup
nost Fram pri Marjboru, kjer je 
bil med osta•l·im opravljen tudi 
prvi <iel podpisa listine o pobra
tenju, drugi del pa bo prihodnje 
leto v Loš-ki dolini. 

V delegaciji so b:i!li predstav
niki družbenopolitičn!ih organiza
cij iz Loške doline, zastopniki 
sin<iikatov iz delovnih organiza
cij, pevski zbor Loške doline, ša· 
hovska skupina, ki je tekmovala 
na brzoturnirju. Z nami sta po
tovala tudi Jože TELIC in Stane 
LAVRIC, borca XIV. divizije, ki 
se je med vojno bojevala na tem 
območju. 

Krajani iz Frama so nam pri
redili zelo prisrčen sprejem in 
tople besede teh 1judi, ki so nas 
s.prejeH z odprtimi srci, tako, kot 
med vojno partizane, potrjujejo 
upravičenost pobratenja. V tam
kajšnjem kulturnem domu je bi
la svečanost pod geslom »Pobra
teni v boju - pobrateni v svo-

bodi«. K popestrJtvi programa 
sta prispevala tudi oba pevska 
zbora iz Lošlke doline in iz Fra
ma, ki sta n ekaj pesmi zapela 
tudi skupaj. 

Naslednji dan so mladinci po
ložili vence k s:pomenikom pa
dlih borcev. Ob1skali smo tudi 
kraj na Osrun:karici, kjer je 8. ja
nuarja 1943. leta padel Pohorski 
bataljon. Kustus mariborskega 
muzeja NOB tov. FAJDIGA, ki 
nas je spremlja1 na tej poti, nam 
je opisal zgodovinsko m razvojno 
pot tega kraja, pa tudi usodo Po
horskega bataljona. 

Prvi sti-ki med borci F-rama in 
borci jz Loške doline so se raz
vili že med vojno leta 1943. V 
sklopu XIV. div1z-ije je Bračičeva 
brigada uničila žandarmerijsko 
postajo v Framu. Ta dan praznu
jejo F·ramovci za svoj krajevni 
praznik. To sodelovanje se je po 
vojni nadaljevalo 1n razširilo. 
Pr.ihodnje leto bomo gostitelji 
mi. 

M. Sepec 

solidarnosti ob razvoju manj raz
vitih območij v naši občini? 

Organi krajevne skupnosti o 
tem vprašanju niso posebej raz
prawjaii in je zato zelo težko ·kaj 
uradnega reči o naših stališčil1. 
Nedvomno pa lahko rečemo, da 
smo za solidarnost, vendar na 
osnovi resnih samoupravnih spo
razumevanj in dogovarjanj. To 
pa je moč le na osnovi jasnih 
perspektivnih razvojnih načrtov 
in dogovorjenega skladnega raz
voja občine na vseh področjih. 
Tega pa smo v preteklem obdob
ju pogrešali in prav v tem je 
najbrl vzrok nekaterim morebit
nim nesporazumom. 

- Loška dolina je zanimiva 
tudi za razvoj turistične dejav· 
nosti. Kje so vzroki, da se turi
zem ne more in ne more razviti? 

Za razvoj turizma imamo res 
lepe možnosti (vrsto naravnih 
znamenitosti, muzej NOB, Grad 
Snežnik, spomeniki in obeležja 
NOB, lovski in kmečki turizem, 
30 .zasebnih ležišč) , imamo tudi 
dokaj <ielavno T-uristično druš
t vo, usposobljene vodnike in ne
·kaj prospektnega gradiva. Tudi 
mnogo turistov zaide sem, z novo 
cesto do Babnega polja pa jih bo 
zlasti s HTVatske še več. žalost
no pa je, da jih ne moremo za
držati zaradi premajhnih preno
čitvenih kapacitet, predvsem pa 
za-radi neustreznih gostinskih 
uslug, zlasti, kar zadeva ustano· 
ve THP Jama. 

žal nam omejeni prostor ne 
dovoljuje, da bi kaj več povedali 
še o vrsti vprašanj, ki so se po
javila v razgovoru. Zato o njih 
čisto telegrafsko: -

- Na področju kmetijstva je 
najočitnejša perspektiva v živi
noreji in pridelavi mleka; v st·roj
ni skupnosti in združevanju zem
ljišč vidijo kmetje u~ešno ·pri· 
hodnost, zlasti še, če b1 imeli za
gotovljen odkup svojih pridelkov. 

- V javno razpravo o načrtu 
Ul'banizacije tega področja so se 
zares aktivno vključile vse vaške 
skupnosti in ta krajevna skup
nost naj bi bila v tem pogledu 
prva v naši občini celovito za
stavljena in oblikovana. 

- V tej krajevni skupnosti je 
okrog dvajset spomenikov in 
obeležij NOB. Cimprej bi bilo po
t-rebno s posebnim sporazumom 
opredeliti dolžnosti, ·kdo bi jih 
moral vzd.r.ževati. 

- Težave so tudi z oskrbo, 
predvsem mesnih izdelkov in ze
lenjave. Morda bi •kazalo, da bi 
ta del os'k!rbe prevzela Kmetij
ska zadruga Cer-knica. 

- Svojevrstna posebnost (vsaj 
za našo občino) je nogometna 
trim liga, ·ki je zrasla povsem 
spontano in je v njeno delovanje 
aktivno vključenih na<i SOO ob
čanov, pa tudi sicer s tekmoval
nimi dogodki živi skorajda vse 
prebivalstvo. Resnična množič
nost! 

Novo naselje med Starim trgom in Ložem 

Volitve 
Skupščinske volitve - kot se

stavni del ustavno zajamčenih 
samoupravnih odnosov, so pri 
nas vsaka štiri leta. Volimo svoje 
delegacije in delegate, da bi 
skupno z njimi kot s svojimi od
poslanci odločali o vseh najpo
membnejših družbenih vpraša
njih. Odločamo v temeljnih or
ganizacijah, krajevnih skupno
stih, v smdikalnih in v drugih 
družbenopolitičnih organizacijah, 
na zborih delavcev in na zborih 
občanov. Opravljamo funkcije 
samoupravljanja in funkcije 
oblas ti kot neločljivi prvini naše
ga las tnega političnega in druž
benoekonomskega položaja. V 
tem zahtevnem in odgovornem 
procesu še posebej zadolžujemo 
izvoljene delegacije in delegate, 
da našo voljo organizirano sli
šijo, prenesejo in zastopajo v 
skupščinah, jo tam usklajujejo z 
drugimi in da sprejmejo najbolj
še, napredne in celovite odločit· 
ve. O njih nas morajo tudi redno 
obveščati. 

Ocenjujemo, da nam priprave 
na volitve ne potekajo povsod 
najbolje. Trenutno je v pripra
vah na volitve prihodnjega leta 
težišče na evidentiranju možnih 
kandidatov. Prav ob tem pa se 
nam stvari zapletajo. Eden 1zmed 
vzrokov za to je prav gotovo v 
tem, da po volitvah 1974. leta ni
smo nadaljevali s stalnimi ka
drovskimi pripravami, temveč 
smo dopustili, da so nam koor
dinaci-jski odbori za volitve v kra
jevnih skupnostih in temeljnih 
organizacijah zaspali, sedaj pa 
jih s težavo obujamo. Predvsem 
nam manjka dolgoročnega ka
drovskega planiranja za potrebe 
krajevnih skupnosti, temeljnih 
organizacij, občine, regije in da
lje v republiko. 

Naslednja slabost pri evidenti
ranju je v tem, da ga želimo 
opraviti za pisalno mizo in ne 
uporabljamo najširših demokra
tičnih oblik ·kot so to zbori -de
lavcev, sindikalne skupine, samo
upravne skupine in zbori obča
nov po vaških skupnostih. Pri 
evidentiranju smo tudi preveč 
enostranski in vidimo predvsem 
svoje lastne potrebe, ne razmiš
ljamo pa o potrebah v občini in 
v širših družbenopolitičnih skup
nostih. 

Kam vse moramo evidentirati? 
Evidentirati moramo delegate 

za: 
- vse tri zbore skupščine ob· 

čine, 
- izobraževalno skupnost, 
- kulturno skupnost, 
- skupnost otroškega varstva, 
- telesnokulturno skupnost, 

1978 
- zdravstveno skupnost, 
- raziskovalno skupnost, 
- skupnost socialnega skrb-

stva, 
- skupnost pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, 
- skupnost za zaposlovanje, 
- stanovanjsko skupnost, 
- skupnost socialnega varstva, 
- za družbenopolitični zbor 

skupščine SRS, 
- za samoupravne interesne 

skupnosti v republiki, 
- za funkcije v skupščini SRS, 
- v republiške upravne orga-

ne. 
Torej zelo široka paleta evi

dentiranja, ki jo moramo imeti 
vedno pred očmi, kadarkoli in 
kjerkoli evidentiramo, če hoče
mo zagotoviti zadostno število in 
kvaliteto evidentiranih možnih 
kandidatov. Zato moramo v vseh 
sredinah takoj pospešiti eviden
tiranje, pri čemer ne smemo po
zabitl, da je potrebno popisnico 
izpolniti v dveh izvodih. En izvod 

...... ;.,--.. 
. ,· :··;, .... -· 

obdržite sami, en izvod pa poš
ljete na Občinsko konferenco 
SZDL. 

K<tkšna bo prihodnja aktivnost 
v pripravah na volitve? 

- V oktobru bo razprava na 
republiški konferenci SZDL o ne
katerih dokumentih, ki govore o 
stalnih kadrovskih pripravah. 

- V novembru bo izdelana 
druga ocena evidentiranih mož
nih kandidatov s stanjem na dan 
30. 10. 1977. 

Izdelan bo volilni kodeks, v 
katerem bo zajeta celota volilnih 
postopkov. 

- V decembru bo seminar za 
občinska vodstva SZDL, zatem pa 
seminar za krajevna vodstva, 
vodstva temeljnih organizacij in 
koordinacijskih odborov za vo
litve. 

Napravljen bo tretji statistični 
pregled evidentiranih možnih 
kandidatov. 

- Januarja se pričenjajo pred
kandidacijski postopki. 

- V februarju bodo potekall 
kandidacijski postopki in razpi
sane bodo volitve. 

- V marcu bodo opravljene 
volitve. 

Urnik planiranih nalog je zelo 
napet, zato moramo delati zelo 
disciplinirano in se držati dbgo
vorjenega. Da bi lahko izpeljali 
vse zgoraj našteto, j e potrebno 
zagotoviti ustrezno število evi
dentiranih možnih kandidatov, 
zato vse skupaj znova op ozarjam 
na pravočasno, usklajeno in kva
litetno evidentiranje, ki je v tem 
trenutku naša skupna osnovna 
naloga. E. Lenarčič 
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Slovesno po naših temeljnih organizacijah 
Poleg velikega srečanja vseh Brestovih delavcev ob trideset

letnici delovne organizacije, ki je bilo konec avgusta, je bilo 
tudi v oktobru - mesecu praznovanj - slovesno po vseh naših 
temeljnih organizacijah. 

Povsod so bile slavnostne seje delavskih svetov s priložnost
nimi kulturnimi programi in s sprejemom letošnjih jubilantov 
in naših upokojencev, ki so večino svojih življenjskih moči 
žrtvovali BRESTU in njegovi rasti. 

O teb slovesnostih poročajo naši sodelavci iz temeljnih orga
nizacij. 

TOVARNA POHIŠTVA 
CERKNICA 

22. oktobra je v delavski resta
vraciji tudi naša temeljna orga
nizacija proslavljala tridesetlet
nico Bresta. 

Delavski svet je imel svečano 
sejo, na kateri so bili tudi delov
ni jubilantje in upokojenci. Letos 
praznuje svoj delovni jubilej v 
Tovarni pohištva Cerknica 45 de
lavcev, Milka Kebe in Slavko 
Jankovič pa praznujeta kar tri
deset Jet neprekinjenega dela v 
naši tovarni. 

so se sproščCIIlo veselili tudi pri
hodnjih uspehov. 

J. Klančar 

TOVARNA POHIŠTVA 
MARTINJAK 

22. oktobra je bila v delavski 
restavraciji Tovarne pohištva 
Martinjak slavnostna seja delav
skega sveta. 

Na sej·i so bili poleg članov de
lavskega sveta tudi upokojenci 
iz TP Martinjak, predstavniki 
družbeno-političnih organizacij, 

Ob srečanju v TP Martinjak je zapel tudi pevski zbor Tabor 

Po slavnostni seji delavskega 
sveta je sledil še kulturni pro
gram. Rdeč nagelj, igranje god
be, pesem pevsk~ga zbora in ~e
ci!tacije, vse to Je še popestrilo 
svečanost proslavljanja. 
Svečano sejo delavskega sveta 

je začel predsednik Jože Brani
selj, pozdravil prisotne in po 
uvodnih besedah pozval direktor
ja za -slavno~tni _nagovor. V sw~
jem govoru Je d1rektor poudanl 
gospodarski .pomen naše temelj
ne organizacije v občini in v na
šem najšir·šem gospodarskem 
prostoru. Obudil je prehojeno 
razvojno obdobje. Dejal je, ~ je 
iz majhnih zasnov - zaboJarne 
zrastla v tridesetih letih moder
na tovarna pohištva, •ki je dosegJ~ 
veli·k sloves na domačem pa tud1 
na tujem tržišču. Prisot!le je se
znanil tudi z našim prihodnjim 
razvojem do leta 1980. Zatem je 
dal ~riznanje organom upravlja
nja m družbeno1Jolitičnirn orga
nizacijam, saj se brez prizadeva
nja le-teh ne bi tako u spešno raz
vijali. 

V'Si prisotni so se v~s~li~i j~b~
leja Bresta. Po podehtv1 JUbileJ· 
nih nagrad in po fotografiranju 
je postalo vzdušje še bolj spro
ščeno in razigrano. Prijeten je 
bil pogled na medsebojno kram
ljanje in iZJ?Ovedovanje doživetij 
med upokOJenci in jubilanti. Za
plesali so in tudi zapeli. 

»Vsakokrat, ko nas povabite na 
sprejem, smo vabila nadvse ve
selil« so dejali upokojenci. »To 
je lepa priložnost, da se pome
nima o marsičem, zvemo o našem 
podjetju marsikaj, skratka, to 
srečanje nam nudi veliko razve
drilo.« 

»Jubilejne nagrade so nedvom
no lepo priznanje, so pozornost, 
ki je za dolgoletnega člana kolek
tiva nujna,« so dejali delavci-ju
bilantje. »To je priznanje naše
mu delu, našim p r izadevanjem.« 

) 

vodje služb ter jubilanti, ki so 
slavili hkrati dva jubileja. Za še 
svečanejše vzdušje so pos·krbeli 
člani pevskega društva Tabor iz 
Cerknice s svojim programom. 

Sejo je vodil predsednik delav
skega sveta Anton Mahne, ki je 
v svojem uvodnem govoru po
zdravil vse prisotne ter med dru
gim dejal: 

»Predsednik vlade LR Sloveni
je, tovariš Miha Marinko je 25. 
10. 1977 podpisal odločbo o usta
novitvi LIP v Ce!'knici. Vsi več ali 
manj vemo, da je takratni LIP 
sestavljalo nekaj žag in dve -za
bojami. Z vztrajnostjo in odre
kanjem od osebnega standarda 
so po letu 1950 pričele rasti to
vame, ki so postale ·gigant v les
ni industriji Jugoslavije in pone
sle ime Brest na vse kontinente 
sveta. Vzporedno z Brestom je 
rastla tudi naša tovarna. Spomi
njamo se prvih začetkov proiz
vodnje galanterijskih izdelkov, 
kasneje velikega požara in uspe
ha obnove, pa tudi kasnejšega 
razvoja, ki je dal tovarni sedanji 
videz. 

Najbolj številni so bili seveda v Tovarni pohištva Cerknica 

Ce računamo, da bomo letos 
z enakim š tevilom zaposlenih 
kot nekdaj dosegli nad 10 mili
jard brutto proizvodnje, smo na 
jubilejno leto lahko zadovoljni, 
pa tudi na prehojeno pot v teh 
tridesetih letih. 

Razvoj nekega kraja ali tovar
ne pa ni nikoli zaključen. Snova
nja novih idej so rodila novo to
varno tapetništva, sedaj pa na
črtujemo tudi nov razvoj naše 
tovarne, na novi lokaciji, ki naj 
sodobno tehnološko urejena po
kriva Brestove potrebe po poliz
delk!ih in izdelkih iz masivnega 
lesa, saj le specializacija in deli
tev dela omogočata bolj ekono
mično poslovanje.<< 

Na koncu svojega govora se je 
predsednik del-avskega sveta v 
imenu vseh zaposlenih zahvalil 
upokojencem in jubilantom za 
njihovo nesebično delo :pri iz· 
gradnJi tovarne, pa tudi delav
skega samoupravljanja v Brestu. 

Prisotne je s kratkim nagovo
rom pozdravil tudi direktor Ja
nez Mele. V imenu dr~beno-poli
tičnih organi:zJacij pa se jim je 
zahvalil za vse, kar je storjenega 
od ustanovitve Bresta pa do da
nes predsednik smdikata Janez 
Godejša. 

T. Lovko 

TOVARNA POHIŠTVA 
STARI TRG 

Lepo urejen prostor ter praz
nično oblečeni ·povabljenci z rde
čim nageljnom v gumbnici so da
jali zares s-lavnosten vtis. Roko
vanje, spremljana s kopico vpra
šanJ o delu in fuvljenju, vedri in 
nasmejani obrazi nekdanjih so
delavcev so kmalu pomirili živč
nost, ki je tako rada prisotna ob 
podobnih priložnostih. Slavnost
no sejo delavskega sveta je za
čela njegova predsednica Ana 
P ISEK. Po pozdravu in uvodnih 

v najtežjih pogojih ob največ
jem odrekanju. 

Predstavil Je tudi načrt prihod
njega razvoJa temeljne organi
zacije, potrebne investicije ter 
proizvodni program. Posebni po
udarek je dal nujnosti po enot
nosti v kolektivu in v družbi kot 
celoti, 'kar je osnovni pogoj za 
pravilen in uspešCIIl razvoj. 

Predsednica delavskega sveta 
je nato povabila vse prisotne na 
kosilo. Ob trkanju kozarcev je 

že od občiriskega prazruika sem 
je vihranje zastav, izobešenih 
pred tovarno oznanjalo, da se do
gaja nekaj svečanega. Res, poleg 
občinskega prazni·ka in ob tej pri· 
lažnosti predstavljenih novih de
lovnih uspehih in zmagah ter n<>:
vih načrtih, smo te dni slavili 
tudi 30-letnico Bresta. 

Prisrčno in prijateljsko - v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 

Na sam dan obletnice ustano
vitve .delovne organizacije je bila 
sklicana slavnostna seja delav
skega sveta temeljne organizaci
je, na katero so bili povabljeni 
tucti že upokojeni člani kolektiva, 
letošnji jubilanti ter predstavniki 
družbeno-političnih organizacij. 

besedah je imela kratek, toda 
vsebinsko zelo bogat govor o d~
lu in razvoju temeljne organiza
cije, njenih uspehih in težavah, 
katerega s o vsi prisotni spremlja
li z veliko pozornostjo. 

V imenu osnovne organizacije 
sindikata je povabljence pozdra
vil predsednik ~zvršnega odbora 
Alojz HUMAR in imel krajši na
govor. Po poteku prvega dela seje 
je predsednica delavskega sveta 
podelila v.sem upokojencem znač
ke in obeske, ki . predst·avljajo 
jubilej delovne organizacije, 
vsem delavcem-jubilantom pa 
denarne nagrade. 

V imenu prisotnih upokojen
cev se je Anton HACE zahvalil 
kolektivu za pozornost in pova!bi
lo ·in .obudil spomine na prve ko
rake samoupravnih organov v 
letu 1950. Posebno je poudaril te
daj pri-sotne dvome o uspešnem 
razvoju delavskega samouprav
ljanja in s tem novih družbenih 
odnosov. Ne glede na to je čas 
pokazal, da so bili ti dvomi ·po
polnoma odveč. Samoupravljanje 
kot sistem odločanja je prišel 
vsem delavcem tako rekoč v me
so in kri in je postal del nas 
vseh. 

slavnostna seja ·prešla v prijetno 
srečanje in kramljanje. 

Ob določenem času pa so šli 
skupno na prireditveni prostor 
pred Tovarno lesnih izdelkov Sta
ri trg, kjer je bilo odkritje spo
minske plošče predvojnem de
lavskem gibanju na tem pod
ročju. 

Bili so to pr ij etni in nepozabni 
trenutki. Celo letošnje m uhasto 
vreme se je potrudil'O, da bi pri
spevalo svoj delež k velikemu 
slavju. 

F. Mlakar 

TOVARNA LESNIH 
IZDELKOV STARI TRG 

25. oktobra je bila v Tovarni 
lesnih izdelkov slavnostna seja 
delavskega sveta ob praznovanju 
30-letnice Bresta. Na seji so bili 
prisotni tudi upokojenci in jubi
lantje iz naše temeljne organiza
cije. P.redsednik delavskega sve-

. ta Anton Kandare je poročal o 
delu, o sedanjih in prihodnjih 
nalogah delovne . organizacije. 
Mladina pa je pripravila skupaj 
z učenoi osnovne šole Heroja Ja
neza Hr~barja iz Starega trga 
kulturni del programa, pred.vsem 
redtacije in pesmi, ki so pri 
vseh prisotni naletele na zelo to
pel sprejem. 

V razgovoru z upokojenci je 
bilo čutiti posebno zadovoljstvo; Na splošno je bilo praznova

nje veselo in lepo. Godba je še 
naprej raz.veseljevala prisotne, ki S slavnostne seje delavskega sveta v TP Stari trg 

Besedo je povzel tudi direktor 
temeljne organizacije Dušan 
PLAZ. Obnovil je razvoj temeljne 
organizacije ter izrekel prizna
nje vsem delavcem, katerih delo 
in trud sta vgrajena v tovarno. 
Posebno priznanje je izrekel upo
kojencem, saj so prav ti delali (Nadaljevanje na 7. strani) 

------- - -



6 BRESTOV OBZORNIK 

Nadvse slovesno praznovanje občinskega praznika 
NA SVEčANI SEJI VSEH ZBOROV SKUPščiNE OBčiNE IN 

DRUZBENOPOLITičNIH ORGANIZACIJ SO PODELILI DOMICIL 
LOšKEMU ODREDU, PRIZNANJA OBčiNE »19. OKTOBER« IN 
PLAKETE OBčiNE CERKNICA. MED šTEVILNIMI GOSTI JE BIL 
TUDI PREDSEDNIK SKUPščiNE SR SLOVENIJE dr. MARIJAN 
BRECELJ. OB PRAZNIKU JE BILO ODPRTIH VEč POMEMBNIH 
OBJEKTOV, Z IZGRADNJO NOVIH PA SO ZAčELI NA RAKEKU, 
V LOšKI DOLINI, CERKNICI, V ZILCAH 

OTVORI TEV NOVE šPORTNE 
DVORANE V CERKNICI JE IZ· 
ZVENELA V PRAVO MANIFE· 
STACIJO NAVDUšENJA MLA· 
DIH IN OBčANOV. 

19. oktobra je v polni športni 
dvorani pri osnovni šcili v Cerk
nici predsednik gradbenega od
bora ing. Jože STRLE odprl na
menu prelep objekt, zgrajen iz 
samopr~spevka občanov naših še
stih krajevnih ·skupnosti, prvega 
v vrsti objektov, za :katere smo 
se dogovorili ob ·izglasovanju re
ferenduma o samoprispev.ku. 
Objekt je veljal milijardo starih 
dinarjev, zgrajen pa je bil v ne-

sko .tekmo. Taborniki so ~ed
stavljali svoje veščine, ves pro
gram pa so povezovali glasba in 
vmesa1i recitatorski vložki učen
cev oSIIlovne šole Cerknica. 

RMPoloženju v dvorani je pri
pomogel tudi pihalni orkester 
Bresta. Učin'koviti prikaz spleta 
akt:ivnosti je zakl.jučila skupina 
mladih, ki je ·sestavHa iz svojih 
teles napis HVALA, ki je bil na
menjen ne samo obiskovalcem 
te lepe pl'lireditve, ampak prek 
njih tudi vsem delovnim ljudem 
in občanom, ki so prispevali za 
izgradnjo ·športne dvorane. Ome
niti in pohvaliti velja t ud1 izva
jalca del SGP Gradnje Postojna, 

~-c..~~ 
~~~~ 

--~-) I 
Z otvoritve nove telovadnice v Cerknici 

polnem letu dni. Velitkost objek
ta 46 X 24 metrov je poroštvo, 
da bodo mladina, pa rtud~ odrasli, 
lahko vactili različne športne in 
rekreacijske dejavnosti, v dvo
rani pa bo p rostocra tudi za tek
movalne športe. 

Otvoritveno svečanost so do
padljivo dopolnili otroci s prika
zom njihovlih dejavnoSJti. Nasto
pili so cidbani, ki so se z gan
-ljivo ner odnostjo trudili poka
zati kar največ, kar so se na
učili v okviru otroškega varstva. 
Solarji in šolarke so se lotili 
težjih vaj na n ekaterih orodjih. 
Uprizorili pa so tudi košarkar-

ki j e s svoj.imi kooperanti v hi
trem času zgradil zares kvalite
ten objekt. 

TEMELJNA KAMNA ZA 
IZGRADNJO NOVE LEKARNE 
V CERKNICI IN NOVIH 
PROIZVODNIH DVORAN 
KARTONAZE NA RAKEKU 

21. oktobra je član gradbene
ga odbora za izgradnjo lekarne 
Leon RAZDRIH položil temeljni 
kamen za novo lekarno v Cerk
nici. Objekt, v katerem bo poleg 
lokala tudi stanovanje za potre
be lek aTne, je kot prioritetna 

PRIZNANJE ING. JOŽETU STRLETU 
Ob letošnjem občinskem prazniku je prejel najvišje občinsko pri· 

znanje »19. oktober« tudi glavni direktor BRESTA ing. Jože Strle. 
V obrazložitvi je rečeno, da je to priznanje dobil za pomemben 

prispevek pri izgradnji in modernizaciji Bresta, ki se je v trideset
letni nenehni rasti razvil in uveljavil kot velika in sodobna indu· 
strija pohištva, za prispevek pri ustvarjanju novih oblik povezovanja 
v okviru lesne industrije na osnovi dohodkovnih odnosov, za inte
gracijske povezave, za prispevek in razumevanje potreb za vključe
vanje združenega dela pri razreševanju vprašanj razvoja družbenega 
standarda delovnih ljudi in občanov ter za prizadevanja pri izgradnji 
nekaterih objektov družbenega pomena v občini Cerknica. 
čestitkam se pridružujemo tudi Brestovi delavci. 

Slavnostna seja vseh zborov skupščine o!;čine 

.investicija opredeljen v sr ednje
ročnem planu razvoja občine 
Cerknica. Z dograditvijo tega 
objekta v letu 19'/8 bo omogoče
no celodnevno poslovanje lekar
ne. 

Popoldne so ob navzočnosti 
koleKtiva delavcev Kar-tonaže, 
občanov in številnih gostov po
ložN.i na Rakelcu temeljni kamen 
za .izgradnjo novih proizvodnih 
dvoran, v katerih bodo dobili de
lavci Kartonaže ·iz Rakeka mož
nost, organiz.irati sodobno indu
strijsko proizvodnjo. 

Investicija je rezultat združe
vanja sredstev v okviru delovne 
organizacije in sredstev p oslov
nih bank. 

SLAVNOSTNA SEJA VSEH 
ZBOROV SKUPšCINE OBčiNE 
IN DRUZBENO-l'OLITICNili 
ORGANIZACIJ V NOVI 
SKUPščiNSKI DVORANI 
V CERKNICI 

22. oktobra je bila v novi skup
ščinski dvorani v Cerknici sve
čana seja vseh zborov občinske 

mi sredstvi skupščine občine, 
Ljubljanske banke in Službe 
družbenega knjigovodstva. 

Sodobni objekt je zgradilo 
SGP Gradišč Cerknica s koope· 
ranti. 

Predsednik skupščine občine 
Cerknica Jože HREN je v po
zdravnem nagovoru na kratko 
ocenil uresničevanje srednjeroč
nega plana razvoja občine in ugo· 
tovil, da je v prvih dveh letih 
njegovega uresničevanja gospo
darstvo doseglo ugodnejšo stop
njo letne rasti kot je bila predvi· 
dena, saj znaša le-ta kar 15 od
stotkov od predvidene 9,1 odstot
ka. Produktivnost je rasla s stop· 
njo 13 odstotkov kar je za 6,7 od
stotka več kot je bilo predvideno. 
Zaposlenost se giblje v planiranih 
okvirih, tako da imamo danes za
poslenih 5.186 občanov, kar pred
stavlja 36 odstotkov vsega pre
bivalstva. 

Pomembno je, da se uresniču
jejo tudi investicijski programi v 
gospodarstvu, pa tudi v negospo
darstvu. Smo pred pričetkom 
obratovanja nove Brestove to-

Temeljni kamen za novo lekarno v Cerknici 

skupščine in družbenopolitičnili 
organizacij. Med delegati ter šte· 
vilnimi gosti iz sosednjih občin, 
prijateljskih občin Slovenske 
Konjice in čabar in družbenopo
litični delavci, so bili tudi dr. 
Marijan BRECELJ, predsednik 
skupščine SRS, Vladimir LO
GAR, podpredsednik skupščine 
SRS, Tone KRAšEVEC, član CK 
ZKS, Anica KUHARJEVA, člani· 
ca predsedstva SRS, genera lma
jor Stjepan MIRKOVIC, nekate· 
ri borci napada na Lož, več no
s ilcev partizanskega znaka 1941, 
predstavniki domicllnih enot ob
čine, Bračičeve brigade, Jurišne
ga bataljona XVIII. divizije, No· 
tranjskega odreda, aktivisti no· 
tranjskega okrožja OF in 4. ba· 
taljona I. brigade državne var
nosti ter delegacija borcev Lo· 
škega odreda. 

Slavnostna skupščina je bila v 
novi, moderno opremljeni dvo· 
rani skupščine občine v okviru 
poslovnega središča v Cerknici. 
Objekt je bil zgrajen z združeni· 

varne oblazinjenega pohištva, v 
Kovinoplastiki so ob občinskem 
prazniku položili dva temeljna 
kamna za nove proizvodne zmog
ljivosti. Tudi Kartonažna tovar
na na Rakeku je pričela te dni 
z izgradnjo novih proizvodnih 
dvoran. Prav za občinski praznik 
smo odprli novo športno dvora
no v Cerknici, tik pred izgotovit
vijo so prostori Ljubljanske ban
ke in Službe družbenega knjigo· 
vodstva v Cerknici, položill smo 
temeljni kamen za izgradnjo no· 
ve lekarne v Cerknici. Pridobili 
smo nove k.ilometr~ asfalta na 
Blokah in uresničili moderniza
cijo ceste Podgora-Babno polje. 
Poleg tega pa je v teku še vrsta 
investicijskih del v posamemih 
krajevnih skupnostih, kot so ka· 
nalizacija v Cerknici in v Starem 
trgu, električno omrežje v kra
jevnih skupnostih Nova vas in 
Cajnarje-Zilce, zadružni dom v 
Zilcah in druge. 

Slavnostni govornik na sve
čani seji je bil podpredsednik 

skupščine SRS Vladimir LOGAR, 
ki je poudari! velik pomen No
tranjske v NOB in v socialistični 
revoluciji; zelo ugodno je ocenil 
gospodarski razvoj občine, po· 
udaril potrebo za nenehno skrb 
za enakomernejši razvoj vseh 
področij občine ter ugotovil, da 
se tako imenovani terciarni sek
tor gospodarstva, predvsem go
stinstvo, ne razvija v korak z in· 
dustrijskim razvojem, pa tudi ne 
z razvojem kmetijstva in gozdar· 
s tva. 

Sledila je slovesnost ob pode· 
litvi domicila Loškemu od.redu. 
Utemeljitev domicila tej parti· 
zanski borbeni in kadrovski eno· 
ti, ki je delovala na območju No· 
tranjske sorazmerno kratek čaJ 
in se je pozneje preimenovala v 
Soški odred in delovala na ob· 
močju Primorske, Julijske kraji· 
ne in Slovenske Istre, je podal 
predsedndk občinskega odbora 
ZZB NOV Jože TELič. 

Predsednik skupščine je nato 
podelil letošnja priznanja občine 
»19. oktober«, ki so jih prejeli: 

l. Kartonažna tovarna Ljublja
na TOZD Kartonaža Rakek 

2. Krajevna skupnost Loška 
dolina 

3. STRLE ing. Jože 
ter plakete občine, ki so jih pre
jeli: 

l. GORNIK Tone 
2. JERNEJčič Tone 
3. KOčEVAR Stanislav 
4. MAZI Danimir 
S. MELE Jože 
6. RAZDRIH Leon 
7. SEGA Stane 
Predsednik skupščine je nato 

obvestil zbor, da je predsednik 
republike Josip Br oz Tito ob 3D
letnici odlikoval delovno skup· 
nost Bresta z redom dela z zla· 
tim vencem, Jožetu LESARJU pa 
je ob njegovi 60-letnici predal od
likovanje predsednika republike 
red dela z rdečo zastavo. 

PROSLAVLJANJE V LOšKI 
DOLINI IN BABNEM POLJU 

Delegati, številni gostje in mno· 
žica delavcev Kovinoplastike in 
občanov Loške dol-ine je bila po
poldne ·tega dne pr.iča polaganju 
temeljnega kamna za izgradnjo 
novih proizvodnih zmogljivosti 
Kov.inoplastike. Gre za pomemb
ne investicije v znesku nad 10 
starih milijard dinarj ev za iz
gradnjo objektov Galvane in pro
izvodnih objektov I.noxa. Sred
stva za investicije so združile te
meljne organizacije Kovinopla
stike, poslovne banke pa so ude
ležene s .lcred~tnim.i aranžmani. 

Dolga kolona vozil se je iz 
Loža usmerila skooi Podgoro ter 
se popeljala po osem kilometrov 
dolgi modernizirani cesti v Bab
no polje. V Babnem polju je bila 
otvoritvena slovesnost, ki je pri
vabila domala vse domačine in 
š tevilne občane sosednjega Gor
skega Kota ra. 

V ~menu domačinov j e prisot
n e pozdravil Franc TROHA in se 
zaihva:lH za sodobni cestni objekt, 
ki bo povezal partizansko Babno 
polje s svetom . 

Glav.ni govorni·k direktor stro
kovnih s lužb Cestne skupnosti 
Slovenije Lojze BLE NKUZ je go
voril o p omenu cestne povezave 
Loške doline in Slovenije z Gor 
skim Kotarom in SR Hrvatsko 
Izgradnja ceste je bila mogoča 
ob velikem prizadevanju Skupno
s t i za ceste, Skupščine občine 
Cerknica, Gozdnega gospodarstva 
Postojna in občanov vasi Babno 
polje. 

Tako so se iztekla' praznovanja 
občinskega praznika, ki so bila 
letos še posebej slovesna zaradi 
pomembnih uspehov na področ· 
ju gospodarskega razvoja, razvo· 
ja družbenih dejavnosti in na 
področju uveljavljanja in poglab· 
!janja samoupravnih socialistič
nih odnosov. Vsa praznovanja pa 
so bila tudi v znamenju velikih 
_lubilejev predsednika Tita in na
še Zveze komunistov. 

F. Sterle 



BRESTOV OBZORNIK 

Korak naprej-a premajhen 
OCENA URESNIČEVANJA ZAKONA 
O ZDRUŽENEM DELU V OBČINI 

Sredi olttobra sta na skupni seji občinski komite Zveze komuni
stov in predsedstvo občinskega sindikalnega sveta razpravljala o 
uresničevanju zakona o združenem delu in drugih neposrednih druž
benopolitičnih nalogah (opredeljenih na 8. seji CK ZKS). V pripravah 
na to sejo je bilo že prej organiziranih več posvetov z odgovornimi 
družbeno-političnimi delavci vseh temeljnih in delovnih organizacij 
v občini. 

Naj nanizam nekaj osnovnih ugotovitev, značilnih za sedanji trenu
tek družbeno-političnega življenja v naši občini. 

Na področju uresničevanja za
kona o združenem delu je na
pravljen dokajšen korak naprej; 
v vseh sredinah vladata delovno 
vzdušje in aktivnost. Toda po 
analizi te ugotovitve se pokaže 
nekoliko drugačna slika. Vse delo 
in aktivnost se namreč še vedno 
vrtita v preveč ozkih krogih, naj 
si bo v strokovnih skupinah, v 
vodstvih družbenopolitičnih orga
nizacij ali pri vodilnih delavcih. 

Gre preprosto za to, da bolj 
množična politizacija delovnih 
ljudi in aktivno delovanje vseh 
delavcev že v času pripravljanja 
različnih predlogov in rešitev 
kljub vsem javnim in podobnim 
razpravam nista zadovoljiva in 
da se dejansko položaj delavcev 
v odločanju o ustvarjenem do
hodku oziroma o vseh družbeno
političnih zadevah preveč omeji
ta na goli formalizem. V tem 
smislu tudi aktivnost družbeno· 
političnih organizacij v temelj
nih organizacijah ni dovolj 
usmerjena v kar največjo mobi
lizacijo slehernega delavca, v or
ganizirano sistematično vodenje 
razprav in to v politično usmer
janje strokovnih in drugih skupin 
pri iskanju r ešitev na osnovi de
lavčevega - razrednega interesa. 

nomskih in tehnoloških pogojev, 
ki jih za oblikovanje temeljnih or
ganizacij določa zakon (na pri
mer variante v Kovinoplastiki z 
ustanavljanjem novih in združe
vanjem sedanjih temeljnih orga
nizacij). 

V razvijanju dohodkovnih od
nosov ni veliko storjenega v vse
binskem smislu, kar zadeva to, 
da bi se bistveno spremenila do 
sedaj splošno veljavna praksa 
kupoprodajnih odnosov. So sicer 
že oprijemljivi poskusi in iska
nja (Brest, Gradišče, Transavto), 
vendar predvsem v odnosih med 
temeljnimi organizacijami zno
traj delovne organizacije, odloč
no premalo pa navzven, med te
meljnimi organizacijami, ki so 
trajno medsebojno povezane ali 
soodvisne (kot proizvodnja in 
trgovina, gozdarstvo in lesna in· 
dustrija in podobno). 

Posebna pozornost v delu in 
aktivnosti je posvečena uresniče
vanju določil, ki se nanašajo na 
razporejanje dohodka in čistega 
dohodka in še zlasti delitve sred· 
stev za osebne dohodke, kar je 
tudi razumljivo glede na zakon
ske roke. Zlasti slednje, se pravi, 
oblikovanje sistemov nagrajeva
nja, ki bi ustrezali načelom deli
tve po delu tako kot so v zakonu 
razčlenjena, predstavlja za vse 
dokaj trd oreh. Po oceni bodo po· 
vsod v roku zadostili zakonskim 
določilom. Morali pa se bodo si
stemi nagrajevanja še lep čas iz. 

popolnjevati in dograjevati, da 
bodo zadostili duhu in nt! le črki 
zakona. 

Toda, če pri delitvi sredstev za 
osebne dohodke vendarle ugo
tavljamo, da smo na pravi poti 
pri iskanju m eril in kriterijev za 
živo delo, ugotavljamo, da se mi
nulemu delu posveča premajhna 
pozornost (najdalj je v 1:em 
Brest) oziroma, da ni pri razrniš
ljanjih o delitvi in nagrajevanju 
po minulem delu dovolj dojeto 
spoznanje, da gre za odpravljanje 
me2id!ne mise1lnosti oziroma mezd
nega obnašanja in položaja de
lavca ter da gre za stimulans, ki 
delavce postavlja v pravo vlogo 
upravlja·lcev in gospodarjev 
družbenega premoženja, ki jih 
mora stimulirati k vedno novim 
naložbam ter ·k ·povečevanju do
hodka in družbe1'J.ih sredstev. 

To je le nekaj poglavitnih 
splošnih ugotovitev o uresničeva
nju zakona o združenem delu. 
Dnevni red je obsegal širše pod
ročje, o čemer pa bi bH potreben 
daljši a<li poseben prispevek. 

Naj še dodam, da je bila v tem 
sklopu ocenjena in podprta kot 
politično pravilna usmeritev 
TOZD Transavto Cerknica, da se 
poveže z delovno organizacijo Av
tomontaža iz Ljubljane; zatem, 
da se morata Brest in Kartonaža 
Rakek v smislu načel samouprav
nega družbenega planiranja do
govoriti in razčistiti morebitne 
probleme okrog poslovnega pre
krivanja razvojnih programov 
ter še, da gre Kmetijska zadruga 
v organiziranje temeljnih zadruž
nih organizacij (TZO) v smislu 
nedavne javn e razprave o kmetij
stvu ne da bi čakala na novi za
kon o združevanju kmetov v kme
tijske zadruge, ki bo sprejet pred
vidoma prihodnje leto, ker so tu
di ob tem za osnovo določila za
kona o združenem delu. 

J. FRANK 
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Za desetletnico polharsko srečanje 
Deset let izhajanja našega glasila smo praznovali prav svojevrst

no, na polhanju pod vrhom Slivnice na prijetni ravnici pri Grahov
ski lovski koči. 

Deset let mineva, ko je 25. ok
tobra 1967 izšla prva številka gla
sila, ki še danes prinaša delov
nemu kolektivu Bresta redno iz 
meseca v mesec obvestila o vseh 
važnih dejavnikih, o vseh aktual
nih vprašanjih in strokovnih 
predvidevanj~h. 

Ob rojstvu Brestovega obzorni
ka je bilo v prvi številki med dru
gim v uvodniku napisano: »To 
mora biti glasilo celotnega kolek
tiva. V njem naj najdejo mesto 
pobude in poslovne odločitve sa
moupravnih organov v kombina
tu, kritične osvetlitve, sugestije, 
predlogi in priznanja političnih 
organizacij v podjetju, pa tudi 
vseh članov kolektiva<<. 

Koliko tega je u spelo zagoto
viti sodelavcem Brestovega ob
zornika, vedo najbolje oceniti 
bralci sami. 

Z lastnim občutkom in ob vr
sti prejetih priznanj, da je bilo 
v desetih letih opravljeno veliko 
delo na področju obveščanja ko-

lektiva, smo se zbrali, da prosla
vimo lO-letnico izhajanja. 
Sončno popoldne je dajalo tej, 

eni izmed mnogih prireditev pro
slavljanja 30-obletnice ustanovit
ve Bresta še poseben čar. Kruh, 
sol in šilce žganja udeležencem 
polhanja je bil zunanji izraz do
brodošlice tovarišev od glasila, 
ki so pripravili in organizirali to 
srečanje. Res prijetno in še iz· 
virno povrhu! 

Srečali smo se stari znanci, ki 
so osnovali prvo številko Bresta
vega obzornika: Harmel, Kebe, 
Mlinar, Tavželj in Trotovšek. Tu 
so še sodelavci in člani uredni
škega odbora, ki sedaj ureja gla
silo: Levec, Zabukovec, Mele, Zni· 
daršič, Sterle in drugi, p a foto
graf S kr lj. škoda, da ni nikogar 
iz Loške doline. Prisotnih je več
je število sodelavcev, ki so s svo
jim delom skozi desetletje pri
spevali z izhajanju glasila. 

Domala povsod, zlasti pa še v 
obeh velikih delovnih organizaci
jah v občini potekajo razprave o 
samoupravni organiziranosti. Ne
dvomno je to pomembno; na tem 
se tudi gradi vsebina samo
upravnih odnosov med temeljni
mi organizacijami ter drugimi 
skupnostmi. Ugotavljamo pa, 
da je ob tem v določenih prime
rih prisoten tudi preveč tehnič
no-organizacijski vidik, ne pa ce
lota vseh tistih družbeno eko-

Likovni ustvarjalci - samorastnik.i 

Polharji so že odnesli skrinji
ce. Ostali udeleženci smo bali
naH, pripravljali ogenj. Res pri
jetno počutje. Srečali so se so
delavci, ki so opravili in bodo še 
opravljali veliko delo - izhaja
nje glasila. To je bilo besed, sme
ha, novic. Z nočjo je prišla do 
izraza tudi poslastica z roštilja, 
ki jo je pripravil neumorni Tav
želj . 

SLOVESNO 
PO NAŠIH TOZD 

(Nadaljevanje s 5. strani) 
ugotavljali so velik napredek, 
~lasti pri odpra<Vljanju težaškega 
dela z modernizacijo žagalnice in 
skladišča žaganega lesa ter pri 
ureditvi družbene prehrane. 

Po končani seji so se vsi pri
sotni udeležili svečanosti ob od
kritju spominske P'lošče na naši 
novi žagi. 

M. Sepec 

TOVARNA IVERNIH 
PLOšč IN SKUPNE 
DEJAVNOSTI 

V okviru praznovanja 30-letni
ce delovne organizacije Brest sta 
imela delavska sveta Skupnih de
javn osti in Tovarne ivernih 
plošč 21. oktobra skupno sveča
no sejo. 

Na sejo so bili povabljeni tudi 
upokojenci teh dveh delovnih 
skupnosti, kjer so jim bile izro
čene spominske značke ter jubi
lanti, ki so zvesti člani delovne 
organizacije deset , dvajset in tri
deset let. 

Predsednik delovnega predsed
stva je v uvodnem poe;dravnem 
nagovoru orisal tridesetletno raz
vojno pot Bresta in nakazal p.ri
hodnji razvoj delovne organiza
cije. 

Po končanem svečanem delu 
in po podel1tvi nagrad jubilan
tom so prisotni ob zakuski v pri
srčnem razgovoru obujali spomi
ne n a delovne uspehe in toval'iš
tvo ter tako še enkrat poudarili 
pripadnost Brestu. 

S. Bogovčič 

OKTOBRSKA RAZSTAVA V SALONU 
POHIŠTVA V ZNAMENJU 30-LETNICE BRESTA 

Oktober je bil v znamenju praznovanj Brestovega jubileja, katerim 
se je p.ridružil tudi Salon pohištva, ki je pripravil razstavo notranj
skih samorastnikov - likovnih ustvarjalcev ter tako svojevrstno 
podprl ljubiteljsko kulturno tvornost delavcev Bresta in drugih ob
čanov. 

Razstavljali so: Rozalija BERGLEZ, učiteljica na osnovni šoli Stari 
trg, Ivana BRANCELJ, kmetica iz Brezij, Franci KOROšEC, lesni 
tehnik, zaposlen na Brestu, Slavko MIKšE, delavec Bresta, Igor 
MODIC, grafični retušer z Rakeka, Janez PETRič, lesni tehnik, za
poslen v Kovinoplastiki, Tomo RESINOVIč, kvalificiran mizar -
Brest, Stojan šPAREMBLEK, šofer iz Martinjaka , Ludvik šRAJ, 
šofer iz Vrhnike, Darja šTEFANčič iz Starega trga, dijakinja peda
goške gimnazije in Marija ZURGA, gospodinja iz Martinjaka. 

Otvoritev razstave je bila 7. ok
tobra. Pred dokaj številnim ob
činstvom je uvodoma spregovo
rila prof. Boža Brecelj, 'ki je med 
drugim dejala: 

»Ob številnih razstavah prizna
nih bližnjih in drugih slovens-kih 
umetnikov je treba pozdraviti 
to r azstavo •kot posebno obliko 
kulturnega življenja, ki izvira ne
posredno iz domačega okolja -
in ki tudi ras1:e ob vsakem vsak
danjem delu. 

Vprašali bi vas, samorastniki, 
kaj vas je nagnilo k temu, da 
svoj čas ·posvečate upodabljanju, 
da iščete svoj boljši, lepši jaz po 
poteh umetnosti?! Da se ukvar
jate s tem zamudnim slikar
stvom, kiparstvom, lesno skulp
turo, grafioko in podobnim. Vsak 
človek išče lepoto - išče svojo 
duhovno sproščenost, ne le teles
-no; iščemo jo vsepovsod - tudi 
zgrešeno in potrošniško. Ali vas 
je navdihnila želja po slavi, za-

služku? Zdi se mi, da bi vas raz
vrednotili, če bi bile vaše težnje 
usmerjene le k takim ciljem. 

Umetnost - še tako preprosta 
a.!i zapletena, - je vedno odpira
la pota človeku - kot blodna 
vešča je plesala pred njim svoj 
bleščeči ples. 

Vaša merila, kakršna pač so 
so vaša; izražajo vašo vitalnost , 
vaše možnosti; 'VSaka zaokrožena 
podoba o čemel'koli - ·zlasti o 
umetniškem del.u - pa zahteva 
kompromise! In da govorim v 
jeziku naše družbene stvarnosti: 
s svojim samorastniškim umet
niškim delom ut.rjujete tudi sa
moupravne odnose v kulturi; dvi
gate njeno kvaliteto in vpliv. Ne 
moremo uveljavljati le družbeno
ekonomskih pogojev in reprodu
cirati s taro vsebino v kulturi in 
umetnosti. Tudi vi ste dokaz, da 
je treba odklanja ti potrošniško 
miselnost, komercializem in po
dobno. Tudi to so r esnice našega 
življenja, ob katerih se moramo 
zamisliti. 

S takimi kulturnimi akcijami 
odpiramo ši.rša obzorja - zlasti 
mladim, ki imajo d anes tudi dru
gačne možnosti za razvoj svojih 
sposobnosti in umetniških talen
tov! Mnogi veliki ljudje v slikar
stvu in literaturi so rasli in ho
dili .kot samorastniki, ua so osta
li kažipot v umetnos·ti in v živ
ljenju.« 

Tudi v krajšem ·~ulturnem pro
gramu so sodelovali amaterji -
domačini, moški pevski zbor Ta
bor iz Cerknice. 

Tako je bila oktobrska razsta
va v Salonu pohištva nov korak 
v Brestovih prizadevanjih, kako 
čimbolj neposredno približati 
kulturo svojim delavcem in dru
gim občanom, obenem pa bo lepa 
spodbuda za še večjo in bogatej
šo tvornost umetnikov - samo
rastnikov. 

B. Levec 

že so se vrnili z obhoda prvi 
polharji. Enega samega polha so 
ujeli. Zakaj samo enega? Luna, 
močan veter in skovikanje sove, 
so izgovori. Upanje je, da bo v 
drugem obhodu boljši lov. 

Medtem pa se je ob tabornem 
ognju začela krajša slovesnost ob 
praznovanju lO-letnega jubileja 
glasila. Govorniki so podčrtali 
pomen izhajanja glasila, iz besed 
pa je vrela misel: Brestov obzor
nik je zrasel z delovnim kolekti
vom, zrasel s svojimi bralci po 
temeljnih organizacijah in v kra
jevnih skupnostih, kjer živijo d e
lavci s svoj·imi družinami. Tako 
usmerjeno glasilo ima zagotov
ljen prihodnji razvoj, ima pa tu
di odgovornost, da v celoti ures
ničuje sprejeto nalogo svoje sa
moupravno sprejete vsebinske 
zasnove. 

Razpravlj-anje o prvih števil
kah »Brestovčka«, o prijetnih in 
težkih trenutkih, pa o današnjih 
problemih in nalogah je sledilo 
pozno v noč. 

Deset let Brestovega obzornika 
je za nami. Nove naloge stojijo 
pred uredniškim odborom, zato 
jim želimo, da bi tudi v prihod
nje ta:ko zagnano in uspešno za
gotavljali izhajanje glasila kolek
t iva Brest Cerknica. 

D. Trotovšek 

Pripis uredništva: Omenjeno 
srečanje je bila le skromna od
dolžitev vsem dosedanjim čla
nom uredniških odborov, ki so 
- brez honorarjev - opravljali 
doslej to zahtevno delo. Ko se 
bomo oddahnili od številnih ok
tobrskih proslav in praznovanj, 
pa nameravamo za lO-letnico gla· 
sila organizirati pr oblemsko raz
pravo o obveščanju v naši delov
ni organizaciji in v občini. 
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Gasilska prireditev v počastitev ju bile ja 
2. oktobra j e bila pred Tovarno pohištva Cerknica velika gasilska 

prireditev. Z n jo so gasilci počastili tridesetletnico delovne organi
zacije Brest in tridesetletnico gasilskega dr uštva Tovarne pohištva 
Cerknica. Prireditev je lepo uspela, čeprav jo je ves čas motil dež. 

Pričela se je že ob deveti uri 
z gasilsko para-do po ulicah Cerk
nice. V njej so poleg gasilcev na
še delovne organizacije sodelova
li še pripadniki gasilskih društev 
občine Cerknica ter gasilci iz 
Marlesa, Mebla, Novolesa in Sto
la. Slavnostni s·prevod z godbo, 
prapori, gasilci in gasilskimi vo
zili, se je ustavil pred tribuno p ri 
Tov,arni pohištva Cerknica. Tu 
sta zbrane gasilce in goste po
zdravila predsednik društva To
varne pohištva Cerknica Marjan 
Meden in glavni direktor Bresta 
ing. J ože Sterle. 

Delo društva v preteklih tride
setih letih je na kratko orisal 
slavnostni govorni·k Marjan Me
den. Povedal je, da je bilo gasil-

sko društvo Tovarne pohištva 
Cerknica, ki združuje gasilce te 
temeljne organizacije, Tovarne 
ivernih plošč in Skupnih dejav
nosti, ustanovljeno isto leto kot 
d elovna organizacija Brest. To 
pomeni, je dejal, da so se delav
ci že ob sami zasnovi podjetja 
zavedali nevarnosti, ki jo za 
družbena sredstva in za njihovo 
eksistenco predstavlja požar. Za
četek je bil sicer skr omen, saj 
novoustanovljeno društvo sprva 
ni imelo niti primernega prostora 
niti potrebnega gasilskega orod
ja. Z razvojem podjetja pa sta 
rasli tudi delavnost in sposob
n ost društva, tako da je zdaj 
prav gotovo eno izmed najbolj
ših v občini. Visoka akcijska spo-

Košarkar ji Bresta v Cerknici 
Cerknica 20. 10. Sinoči je v no

vi oranžni dvorani v prijateljski 
košarkarski tekmi BREST pre
magal INDUSTROMONTAžO z 
rezultatom . .. 

Tako nekako bi verjetno začeli 
nov-inarsko poročilo za športni 
del časopisja. Naš namen pa je 
bolj opisati nekaj vtisov s popol
danskih prireditev 19. oktobra. 

Ob svečani otvoritvi, ki jo je 
v uvodu razglas-il predsedn ik 
gradbenega odbora ing. Jože Str
le, -se j e predšolska in šolska 
mladina z uspelo prireditvijo in 
prikazom svojega dela, ob sode
lovanju pihalnega orkestra 
BREST, dos-tojno zahvalila vsem, 
ki so prispevali sredstva za novo 
telovadnico. Prenekateremu obi-

">kovalcu se je ob tem trenutku 
utrnila solza in več občanov sem 
slišal, ko so dejali: »Za take ak
cije bomo še -prispevali svoj de
nar.« 

No, in tekma? Za Cerkničane, 
zlasti pa še za mladino, vsekakor 
spek takularni dogodek. Tekma, 
ki je bila na zadovoljivi ravni, 
je že kmalu na začetku razburila 
navijaške duhove v nabito polni 
telovadnici. Gledalci so burno po
zdravili vsako uspelo akcijo do
mačega ali gostujočega m oštva. 

Verjetno izražam željo vseh 
gledalcev, da si takih prireditev 
še želimo, pa n e samo prijatelj
skih tekem, pač pa tudi kakšne
ga kvalitetnejšega turnirja. 

J. Mele 

Košarkarji BRESTA ob otvoritvi nove telovadnice 

NAšl UPOKOJENCI 
V zasluženi pokoj je odšla Ma

rija Ponikvar, dolgoletna delavka 
v Iikvidaturi na Skupnih dejav
nostih. 

Kot sama pravi, se bo kot upo
kojenka s-kušala ukvarjati s tu
rističnimi uslugami na Blokah. 

Skupne dejavnosti ji želijo obi
lo uspeha. 

Bresta" obzornik, glasilo delo1111o skupnosti 

Brest Cerknica n. sol. o. Gla1111l ln odgo

vorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredni~kl 

odbor: MariJa GRBEC, Vojko HARMEL, Jo

žica ILERšiC, Jože KLANCAR, Božo LEVEC, 

Janez MELE, Franc MULEC, Viktor OGRINC, 

Miha šEPEC in Vinko žNIDARšiC. Foto: 

Jože šKRLJ. Tiska 2elezniška tiskarna v 

Ljubl jani . Naklada 2800 izvodov. 

Glasil"' sodi med proizvode Iz 7. točke prve. 
ga odstavka 36. člena zakona o obdavčeva
nju prolzvo<lov ln storitev v prometu, za ka· 
tere se ne p lačuje temeljni davek od pro
meta proi zvodov (mnenje sekretariata za 
Informiranje l zvr~nega sveta SR Slovenije 
!!.421 -1 /72 z dne 24. oktobra 1974). 

GASILSKO 
TEKMOVANJE 

25. septembra je bilo v Cerkni
ci tekmovanje gasilcev iz gasil
sk-ih zvez Cerknice, Logatca in 
Cerk·nice. Nastopilo je 14 gasil
skih druš·tev; od tega ena žen
sk a desetina , štiri industrijska 
-gasilsk a društva in devet pros to
voljnih gasilskih društev. Vse na
stopajoče ekipe so tekmova;le v 
trodelnem napadu, polaganju ce
vovoda na 105 m etrov in v -veza
nju vozlov. P-ri ženskih desetinah 
je bi:Ia seveda prva skup ina PGD 
Begunje. 

Industrijska društva: 
l. Brest Cerknica 
2. KLI Logatec 
3. Borovnica 
4. Brest-Martinjak 

Prostovoljna GD: 
l. Begunje 
2. Graho-vo 
3. Gornji Logatec 
4. Velike Bloke 
S. Nova vas 
6. Doljni Logatec 
7. Stari trg 
8. Babno polje 
9. Ivanje selo 

M. Doles 

sobnost gasilcev pa je v lesni in
dustriji še kako pomembna, saj 
je osnovni pogoj za obvarovanje 
s trudom pDidobljenih dobrin. 

Pred zaključkom svečanega de
la prireditve je predesednik Ob
činske gasilske zveze Andrej šilc 
podelil devetindvajsetim članom 
društva priznanja za njihovo 
dolgoletno aktivno delo v gasil
ski organizaciji. štirje člani 
društva pa so za svojo posebno 
prizadevnost na tem področju 
prejeli še odlikovanja Gasilske 
zveze Slovenije. 

Drugi del p rireditve je obsegal 
tradicionalno tekmovanje gasil
cev Bresta, Marlesa, Mebla, No
velesa in Stola. Pomerili so se v 
izvedbi trodelnega napada z mo
torno brizgalne in v taktični va
ji. Zmagala je ekipa iz Mebla, dru
gi je bil Brest, sledili pa so mu 
Novoles, Marles in Stol. 

V. Znidaršič 

Ob mesecu knjige 
Vsako leto od 15. oktobra do 

15. novembra vsa sredstva obve
ščanja govor ijo o mesecu knjige, 
o čim tesnej šem stiku knjige z 
bralcem in obratno. 

Kaj smo ob tem naredili v naši 
občini? Marsikdo bo rekel- nič. 
Dosti res ne. Vendar imamo od 
leta 1973 v Cerknici občinsko 
knj-ižnico, v Starem trgu od leta 
1975 in v Novi vasi od .leta 1976 
podružnični knjižnici (v Starem 
trgu je res že precej časa zaprta 
zaradi poman jkanja kadra). 

Vendar je še vedno slišati, da 
za branje ni poskrbljen o, ker so 
ljudje še vedno prepričani, da so 
knjižnice le za otroke. Res je 
med obiskovalci predvsem mla
dina - mogoče ima res več časa 
za branje ali pa jih prisili obi
skati knjižnico seznam knjig za 
ob vezno -šolsko branje. Nekaj je 
na tem resnice, vendar skoraj 
sleherni mladi b r alec sprašuje 
tudi za literaturo odraslih, ki jo 
posreduje sorodnikom in sose
dom. 

Vendar je obisk odraslih še 
precej skrom en. Po eni strani je 
slišati, da je knjižnica prostor
sko preveč oddaljena in j e niso 
navajeni obiskovati, po drugi 
strani pa, da je v n jej premajh
na in neustrezna izbira. Tudi na 
to b i lahko dali -deln i pritrdilni 
odgovor . Delno pa je res, da n iti 
knjižničar niti otrok ne moreta 
poznati okusa odraslega bralca 
na daljavo. Knjižnica ima ureje
ne knjige za prost pristop ali po 
-domače - vsak obiskovalec si 
vsako knjigo lahko ogleda in iz
bere. Zato smo veseli vsakega 
bralca, veseli vsake pripombe in 
kritike, vendar na pravem mestu, 
torej v knjižnici ob knj igi, ne 
pa na cesti in od ljudi, ki še ni
koli niso prestopili praga tega 
prostor a. 

Na koncu naj še dodam: knjiž
nico v Cerknici lahko obiščete v 
ponedeljek od 9. do 12. ure in od 
13. do 17. ure, v torek, četrtek in 
petek p a od 10. do 15. ure; v Novi 
vasi v soboto od 9. do 11. ure; 
delovanje knjižnice v Starem tr
gu pa bomo omogočili v najkraj
šem času. 

H. Mele 

BRESTOV OBZORNIK 

S slavnostne otvoritve gasilske prireditve 

Filmi v novembru 
10. 11. ob 19,30 - francoska komedija NORA DIRKA. 
12. 11. ob 19,30 in 13. 11. ob 14. uri- ameriška k riminalka LETE(~I 

ODRED SCOTLAND YARDA. 
13. 11. ob 19,30 - nemški pustolovski film SKRIVNOST RENA. 
14. 11. ob 19.30 - ameriška drama LENNY. 
17. 11. ob 19,30- francosk a kriminal•ka NEVAREN POKLIC. 
19. 11. ob 17. uri - švedski mladinski film PIKA NOGAVICKA NA 

BEGU. 
19. 11. ob 19,30 in 20. 11. ob 16. uri ameriška grozljivka GRIZLI. 
20. 11. ob 19,30 - nemški pustolovski film MASCEVANJE KRALJI-

CE HUNOV. 
21. 11. ob 19,30 - ameriški pustolovski film PLAMEN NAD SMIRNO. 
24. 11. ob 19,30 - ameriški p ustolovski film MIHAILO STROGOFF. 
26. 11. ob 17. uri in ob 19,30 -jugoslovanski film HAJDUSKI CASI 
27. 11. ob 16. uri - ameriški zgodovinski film STIRJE MUSKETIRJI 

II. del. 
28. 11. ob 19,30 - ameriški western MOZ, IMENOVAN TRINITA 
29. 11. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriška krimina:tka IMENUJEM SE 

GAT OR. 
30. 11. ob 16. uri in ob 19,30 - ameriški vojni fill'm DO PEKLA IN 

NAZAJ. 

Ob tridesetletnici Bresta je bila organizirana tudi šahovska simul· 
tanka z velemojstrom PARMO 

Oktober je v n ašem malem mestu že leta in leta s-ila razgiban, 
pester. Ob letošn jih jubilejih, občinskem prazniku, otvoritvi po
m embnih objektov in ob Brestov.i tridesetletnici pa še posebej. 
Meščani se torej ne morejo pritoževati, da j im je bilo dolgčas. Pa 

poglejmo gibanje našega malega mesta še z druge plart:i! 
- Tržn ica je bojda zato vedn o prazna, ker čez njo vleče neznosen 

prepih, pa tudi pdstojbina je baje previsoka. To izjavo je sicer po
dala le ena oseba, toda iz enodnevnega direndaja na mesec sodeč, bo 
nekaj tega le držalo, saj se občasni kramarji raje stiskajo pod svo
jimi p latnenimi strehami. Morda je to stvar r eklame. Kdo bi to vedel? 
Pri vsem tem pa ni odveč omeniti, da se že da:lj časa šušlja, da bodo 
lastniki svojih odsluženih fičakov, ka:trc in podobnih koret začeli ob 
nedeljah svojo .razprodajo. Podobno kot nekdaj Pod Lipco v Ljub
ljani. Obeta se nam torej tudi n edeljska zabava, saj so sedanje dokaj 
dolgočasne. 

- V edini turistični poslovalnici, ki jo ima SAP na avtobusni 
postaji se nič kaj ne pohvalijo s turističnim prometom. Le tu pa 
~am p-ride kakšen tujec povprašati za ribolov-no dovolilnico, ki pa jo 
Je možno dobiti le v Dolenjem jezeru. Pred letom so jih prodajali 
tudi v P?,Slova.Jni.ci in bi jih še, če bi bjlli ugodni p ogoj-i. (Znano je, da 
so pogOJI u godm, le od Ribiške družine j e pričakovati odločilni ko
rak.) Nasprotno pa so zelo zadovoljni z organizatorji najrazličnej ših 
izletov. Teh je bilo v 'letošnji sezoni toJi.ko, -da so le stežka ustregli 
vsem . 

Ali veste, da stane steklenica piva - denimo v naši žAJFENCI za 
SO novih par več kot v eminentnem ljubljanskem hotelu LEV? 

(Cene in storitve pri nas zaračunava THP JAMA- POSTOJNA) 


