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Nova tovarna nadaljuje 
Rrestove razvojne poti 
OB TRIDESETLETNICI SAMOUPRAVLJANJA NA BRESTU SMO SVEČA· 
NO ODPRLI NAŠO TOVARNO OGNJEODPORNIH PLOŠČ 

Oktober je pravzaprav »Brestov mesec«. Vsak oktober, ko tudi 
sicer pobiramo sadove celoletnega dela, praznuje Brest svoj rojstni 
dan in začetke samoupravljanja. 

Tudi letošnji oktober nam je dal lep sad: ob tem, ko smo prazno
vali tridesetletnico samoupravljanja na Brestu in občinski praznik, 
smo obeležili tudi novo delovno zmago na Brestovi razvojni poti: 
slovesno smo odprli našo novo tovarno ognjeodpornih plošč. 

18. oktobra se je v skladno urejenem skladiščnem prostoru tovar
ne zbralo blizu petsto udeležencev slovesnosti, med katerimi so bili 
številni predstavniki republiških, medobčinskih in občinskih družbe
no-političnih organizacij in skupnosti, pa nekdanji in sedanji Bresta
vi samoupravljalci ter ostali občani. 

Slovesnost je pričel predsed
nik delavskega sveta Igor Gor
nik, ki je označil namen in po
men tega praznovanja ter v ime
nu Brestovcev pozdravil prisotne. 

V krajšem pozdravnem nago
voru je glavni direktor Bresta 
inž. Jože Strle poudaril pomen te 
nove naložbe, ki je plod sa
moupravnega združevanja sred
stev več delovnih organizacij (po
leg Bresta še Belinke, Melamina 
in Lesnine). Nova tovarna je še 
en korak v prestrukturiranju 
Brestove proizvodnje, kar smo si 
s svojimi razvojnimi načrti za
stavili že pred leti in bomo na
daljevali tudi v prihodnje. 

Posebej se je zaustavil ob le
pem Brestovem jubileju - tri
desetletnici samoupravljanja. Ob 
zahvali vsem, ki so soustvarjali 
in poglabljali samoupravne od
nose, je poudaril, da Brest ne bi 
tako trdno in strmo rasel brez 
pravilnih samoupravnih odloči
tev. 

Zatem se je še zahvalil vsem 
sodelavcem, ki so v rekordno 
kratkem času izpeljali to zahtev
no naložbo, katera je plod nji
hovega lastneg<>. ustvarjalnega 
dela, izvajalcem posameznih del 
in dobaviteljem opreme. 

Po prisrčni čestitki prionirjev 
Brestovim delavcem je sprego
voril podpredsednik republiške 
gospodarske zbornice Rudi še
pič. 

PRAVILNA RAZVOJNA 
USMERITEV 

Po uvodnih pozdravnih bese
dah je dejal: 

Z otvoritvijo novih proizvod
nih zmogljivosti v Brestu, s ka
terimi utrjujete in širite svoje 
materialne osnove za delo in 
možnosti za ustvarjanje večjega 
dohodka, kar zagotavlja dober 
prihodnji razvoj vaše delovne 
organizacije in vašega kraja, bo· 
ste delavci Bresta tudi najbolj 

primerno proslavili nedvomno 
pomemben jubilej vaše delovne 
organizacije, tri desetletja de
lavskega samoupravljanja. 

Mislim, da se delavci Bresta 
lahko s ponosom ozrete na pre
hojeno pot v teh tridesetih letih 

in da vam morajo doseženi us
pehi služiti kot velika vzpodbu
da za ·prihodnje, še bolj uspeš
no delo. Obenem pa vaši uspehi 
tudi potrjujejo, da je vaša de
lovna usmeritev pravilna. Zato 
si velja še bolj prizadevati, da 
bi zastavljeno pot tudi naprej 
utrjevali z dogovarjanjem in po
glabljanjem družbenoekonomskih 
odnosov na načelih socialistič
nega samoupravljanja. 

POTREBUJEMO TAKšNE 
IZDELKE 

Predvsem bi rad poudaril, da 
se izdelki te tovarne, ognjeod
porne mineralne plošče, smisel-

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Predsedstvu Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
predsedstvu sveta Zveze sindikatov Jugoslavije 

Delavci BRESTA, industrije pohištva Cerknica in občani 
občine Cerknica, zbrani na slovesni otvoritvi tovarne ognje
odpornih plošč, praznujemo 110vo delovno zmago na svoji 
uspeš11i razvojni poti, kar je nov prispevek k utrjevanju na
šega gospodarstva in nov korak v razvijanju naših družbeno
ekonomskih odnosov. 

Obenem z novo delovno zmago praznujemo tudi trideset
letnico samoupravljanja na Brestu, kar daje tej slovesnosti 
še posebno vsebino. Nedvomno je k našemu izredno naglemu 
in dinamičnemu gospodarskemu razvoju prispeval prav raz
voj samoupravnih odnosov, ki so delavcem dali pravico in 
odgovornost, da odločamo o svojih razvojnih poteh ter o re· 
;:.ultatih svojega dela; s tem so nam dali resnično motnost, 
da soustvarjamo celovite odnose v naši družbi. 

Danes praznujemo tudi praznik naše občine, ki ima bogato 
revolucionarno tradicijo in se je iz zelo revnega, zaostalega 
kmetijskega področja ob velikem samoodrekanju izoblikovala 
v industrijsko razvito občino. Pomembno vlogo v njenem 
naglem gospodarskem razvoju ima prav Brest, ki daje kruh 
nad 2000 delavcem. 

Ob tem našem novem delovnem uspehu, ki nam daje po
roštvo za še hitrejši razvoj, obljubljamo, da si bomo po svo
jih močeh prizadevali za stabilizacijo našega gospodarstva in 
nadaljevali pot, zraslo iz revolucionarne preobra-:.be naše 
družbe, ki jo je začrtala Komunistična partija pod vodstvom 
tovariša Tita. 

Delovni kolektiv BRESTA 
in občani občine Cerknica 
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Nova tovarna nadal ju je 
Hrestove razvojne poti 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

no vključujejo v proizvodno po· 
dročje, ki smo ga doslej precej 
zanemarjali. Iz tehničnih značil· 
nosti teh plošč je namreč videti, 
da imajo poleg ognjeodpornosti 
tudi razmeroma dobre izolacij· 
ske lastnosti, da odlično prepre
čujejo širjenje požara, obenem 
pa so tudi dober zvočni in top
lotni izolator, zadoščajo pa tudi 
nekaterim drugim zahtevam. Med 
temi značilnostmi se mi zdijo 
zlasti pomembne njihove toplot
no-izolacijske lastnosti, ki so res
da v primerjavi z drugimi izola· 
cijskimi ploščami skromnejše, 
so pa zato negorljive. 

Najrazličnejši izolacijski ele
menti oziroma sploh vsi izdelki, 
ki kakorkoli prispevajo k varč· 
nejši porabi energije, bodo zelo 
iskano blago v prihodnje, ko nas 
bodo še bolj kot doslej pretre· 
sale in pestile energetske krize 
in bomo zato prisiljeni r azpo
ložljive energetske vire in pro· 
izvedeno energijo uporabljati kar 
najbolj racionalno. 

Mislim, da se energetskih te· 
žav, ki so se v svetu pričele že 
z naftno krizo v letu 1973, pri 
nas nismo pravočasno zavedali, 
saj je do takšne iztreznitve pri
šlo šele od leta 1978 naprej. 

Kljub temu, da se energetskih 
težav v zadnjem času že pre· 
dobro zavedamo, pa se v gospo
darstvu še nismo uspeli temu 
primerno organizirati. Poleg te· 
ga, da v gradbeništvu termoizo· 
lacijske materiale še vse prema
lo uporabl.iajo, čeprav z njimi 
lahko dosežemo tudi do 40..od· 
stotne prihranke pri energiji, se 
nesmotrna obnašamo tudi pri 
razvijanju proizvodnje večine 
termoizolacijskih elementov. 

V zadnjem obdobju smo se 
namreč že večkrat srečali z dej
stvom, da se takšne kapacitete 
razvijajo nenačrtno in da so ne· 
katera takšna prizadevanja obar

samo zato, ker si morate zago· 
toviti kar precejšen delež oziro· 
ma okrog 12 odstotkov surovin 
za proizvodnjo teb plošč iz uvo· 
za, temveč je potrebna tudi za· 
radi vključevanja v splošne na· 
pore gospodarstva za zmanjše
vanje trgovinskega primanjklja· 
ja. 

Najnovejši podatki o zunanji 
trgovini namreč kažejo, da le· 
tošnji rezultati v izvozu še pre
cej zaostajajo za prizadevanji. 
Tako smo v letošnjih prvih os· 
mih mesecih kljub velikemu za· 
gonu v prvih treh mesecih do
slej pri izvozu dosegli slabše re
zultate od predvidenih in smo 
zato še precej oddaljeni od 
zmanjševanja primanjkljaja v 
plačilni bilanci. To pa je obe· 
nem tudi ključni pogoj za utr· 
ditev plačilne bilance, pa tudi za 
uresničitev zastavljene politike 
gospodarske stabilizacije. Kot je 
znano, si za to vsi odgovorni de
javnild, med njimi tudi Gospo· 

bistvenimi pogoji gospodarjenja 
v prihodnjem letu in v prihod· 
njem srednjeročnem obdobju. 

Velika izvozna usmerjenost go· 
spodarstva in prizadevanja, da 
bi izvoz še povečali pa se v ve· 
liki meri odraža v gibanju indu· 
strijske proizvodnje. Ceprav smo 
še v začetku leta ugotavljali pre
več intenzivno gospodarsko rast, 
ki je bila precej večja od skrom· 
ne je načrtovane industrijske pro
izvodnje in je tudi znatno nad 
okvirom resničnih materialnih 
možnosti, zlasti glede uvoza, nas 
zadnji podatki o gibanju proiz· 
vodnje soočajo z dejstvom, da 
bomo z resolucijo načrtovan ob
seg industrijske proizvodnje le
tos zelo težko dosegli. 

TEZAVE Z UVOZOM 

Ko je opozoril na težave ob 
motnjah in prekinitvah naših 
blagovnih tokov, je tovariš Sepič 
nadaljeval: 

vana tudi z ozko podjetniškimi Stevilni gostje ob svečani otvoritvi nove tovarne 
gledanji, pa tudi z različnimi re· 
gionalnimi interesi. 

NASA SKUPNA PRIZADEVANJA 
ZA VECJI IZVOZ 

Mislim, da je u strezno načrto
vanje za prodajo vaše proizvod
nje mineralnih plošč na tujem 
trgu zelo pomembno tudi zato, 
ker menite, da boste letno izvo
zili okrog 30 odstotkov proizvod· 
nje teh plošč in sicer predvsem 
na konvertibilno področje, ka· 
mor je še posebej težko prodre
ti. Močno podpiram takšno po
slovno usmeritev, ki ni nujna 

darska zbornica, zlasti pa večina 
izvoznega gospodarstva prizade
vajo, da bi zamujeno nadome
stili v prihodnjih mesecih. 

Vendar kaže ob tem odkrito 
priznati, da bi bili izvozni uspe· 
hi nedvomno večji, če bi bile or· 
ganizacije pravočasno seznanje
ne s pogoji gospodarjenja v med· 
narodni menjavi dela. Zato se 
trudimo, da bi bili manjkajoči 
ukrepi na tem področju pravo· 
časno sprejeti in bi bile organi
zacije združenega dela pravočas
no seznanjene vsaj z najbolj 

Pa še zunanji pogled na novo Brestovo tovarno 

Večje težave pri oskrbi z do
mačim reprodukcijskim materia· 
lom ima že več kot polovica 
vseh industrijskih organizacij, z 
uvoženim materialom pa je v 
povprečju dobro preskrbljeno le 
okrog 20 odstotkov industrije. 
še posebej zaskrbljujoče pa je, 
da so gibanja na tem področju 
zelo negativna in ne obetajo, da 
bi se stanje v kratkem izbolj
šalo. Takšne težave se pojavljajo 
predvsem zaradi prevelike us· 
meritve reprodukcijskega mate· 
riala v izvoz in iz znanih težav 
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Posebej so se vsi prisotni zanimali za razstavni prostor, kjer je 
bila prikazana uporabnost naših plošč 

pri uvozu, medtem ko precej
šen del takšne domače proizvod· 
nje opuščamo zaradi velikih ne· 
skladij v cenah. 

Pobude za rešitve in ukrepe 
o teh zadevah težijo za tem, da 
bi kolikor toliko zadovoljivo os· 
krbo z reprodukcijskim materia· 
lom, predvsem uvoženim, zago· 
tovili vsem izvozno usmerjenim 
organizacijam, ob čemer ome· 

njeni zaostanek pri izvozu ne bl 
bil prehud. 

NEUREJEN SISTEM CEN 

Kar zadeva cene, v zbornici in 
tudi v gospodarstvu vidimo re
šitve v skorajšnjem novem za. 
konu o cenah, ki bo moral pri· 
spevati k večjemu delovanju trž· 
nih in drugih gospodarskih za· 
konitosti. Seveda pa tudi ob tem 
ne bo šlo brez težav, saj ugo
tavljamo, da še močno zaosta· 
jamo pri pripravi nekaterih os· 
nov za uresničevanje novega si· 
sterna cen. 

Večje uveljavljanje tržnih in 
drugih gospodarskih zakonitosti 
pa je potrebno tudi zato, da pre
kinemo z dosedanjim preveč ši
rokim administriranjem pri ce
nah, ko so bile višje cene skoraj 
po pravilu odobrene samo no
vim izdelkom. Zato smo se sre
čevali z bliskovitimi spremem
bami proizvodnih programov, pri 
čemer pa ponekod sploh ni šlo 
za nove proizvode, temveč samo 
za novo črkovanje tipa proizvo
da. 

Posledice taltšnega negospodar· 
nega ravnanja pa so v manjših 
proizvodnih serijah, kar samo 
povečuje proizvodne stroške, s 
čimer se manjša poslovni uspeh 
in kar končno pelje tudi k po· 
manjkljivi oskrbi in k desorti· 
ranju tržišča. Seveda pa se tako 
ne morejo obnašati vse organi· 
zacije. Zato so pri takih pogo
jih gospodarjenja prizadete zla· 
sti tiste, ki svojih proizvodnih 
programov ne morejo hitro spre
minjati in se tako prilagajati 
možnostim za pridobivanje do· 
hodka. Ureditev teh in podobnih 
vprašanj na področju cen je ena 

izmed ključnih nalog v prihod· 
njem obdobju. 

O PRIHODNJIH NALOžBAH 

Potem, ko se je zaustavil pri 
težavah z nelikvidnostjo bank in 
delovnih organizacij, je tovariš 
šepič spregovoril tudi o novih 
naložbah: 

Treba si bo prizadevati, da bo· 
mo v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju dosledno uveljavljall 
merila za usmerjanje naložbene 
politilce in prestrukturiranja go· 
spodarstva. O njih se pravkat 
dogovajamo in jih dokončno ob· 
likujemo. Mislim pa, da tudi ta 
razmeroma zelo ostra merila za 
prestrukturiranje v prihodnje ne 
bodo preprečila izgradnje podob· 
nih proizvodnih obratov kot je 
na primer vaša nova tovarna, kl 
bo danes pričela z redno proiz· 
vodnjo. 

Pri tem mislim na tovarne, kl 
bodo imele podoben proizvodru 
program, torej izvozno usmer· 
jen, družbeno potreben, sodob· 
no tehnološko opremljen ter bo· 
do s tem dajale tudi ustrezne 
možnosti za pridobivanje zadost· 
nega dohodka, kar bo osnovna 
zahteva v prihodnjem srednje· 
ročnem obdobju. 

Ob koncu je tovariš šepič še 
enk rat čestital Brestovim delav· 
cem ob njihovem jubileju na po· 
ti samoupravljanja in ob no· 
vem delovnem uspehu in zaže· 
lel tudi v prihodnje uspešen raz· 
voj. 

* 
Cestitkam Brestu so se pri 

družili tudi delavci Gozdnega go
spodarstva Postojna, ki so prek 
p redsednika svojega delavskega 
sveta izročili spominsko darilo 
in zaželeli tudi v prihodnje plod
no sodelovanje med obema ko· 
lektivoma. 

Zatem je predsednik konferen· 
ce Brestovega sindikata France 
Mele prebral pozdravno brzo· 
javko predsedstvu SFRJ Jugo
slavije in predsedstvu sveta zve· 
ze sindikatov Jugoslavije. 

Po krajšem kulturnem progra· 
mu, v katerem je posebej na· 
vdušil postojnski oktet BORI, 
so si pr isotni ogledali našo no
vo proizvodnjo. 

Posebej jih je zanimala lepo 
urejena razstava vseh naših no· 
vih plošč za tržišče in njihova 
uporabnost - predvsem v grad· 
beništvu in ladjedelništvu. 

* 
Tako smo na Brestu slovesno 

obeležili še eno novo delovno 
zmago, pomemben trenutek na 
uspešni in trmasti Brestov! raz· 
vojni poti. V slovesnem občutju 
smo za trenutek zastali in se 
zamislili tudi v jutrišnji delovni 
dan. 

taka nas še vrsta težavnih na
log: kar najbolje izkoristiti no· 
ve proizvodne kapacitete in izo
blikovati nov, zrel samoupravni 
kolektiv, ki bo neločljivi del ve
like Brestove družine. 

Predvsem pa je nova delovna 
zmaga v nas še bolj utrdila za
vest: ne obstati na že ustvarje
nem, rasti in utrjevati se mo· 
ramo z vsakim novim delovnim 
dnem! B.Levec 
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Bolje od pri čak -vanJ 
OB LET OŠ NJ EM 
DEVETMESEČNEM GOSPODARJENJU 

Devetmesečni r ezultati gospodarjenja dajejo že dovolj zanesljive 
podatke, da iz njih lahko ocenjujemo tudi gospodarjenje v celot
nem letu. Na splošno lahko rečemo, da so sedanji rezultati nad 
pričakovanji. 

PROIZVODNJA 

Proizvodnja je nekoliko pod 
načrtovano. Vzrokov je več. V 
lagalnici je vzrok manjše pro
izvodnje predvsem pomanjkanje 
blodovine, tako da je žaga v 
zimskih mesecih obratovala sa
mo s polovično zmogljivostjo. V 
Pohištvu je na manjšo proiz
vodnjo vplival predvsem izvoz, 
saj je bila za nekatere izdelke 
zahtevana izredno velika kvali
teta. V Gabru je na nižje vred
nostno doseganje proizvodnje 
vplivalo nesorazmerje med pred
videnimi cenami in dejansko 
doseženim, saj je količinska pro
izvodnja samo nekoliko pod na
črtom. Mineralka pa ni dosegla 
proizvodnega načrta zaradi po
manjkanja surovin iz uvoza. Tre
ba pa je poudariti, da je letošnji 
obseg proizvodnje dosežen z ena
kim številom zaposlenih. 

ugodne rezultate so vplivali tudi 
nekateri ukrepi: 

- okrepitev potniške službe 
in nadzorstva nad potovanji, 

- pospešena montaža pohištva 
v trgovinah ter organizacija pro
dajnih akcij, s katerimi bi pri
bližali naše proizvode kupcem, 

- sprotno analiziranje proda
je v trgovskih hišah in sprotno 
ukrepanje, 

- okrepitev reklame, 
- začetek prodaje v novem 

salonu v Beogradu, 
- posebne prodajne akcije za 

opuščene programe. 

Zaloge gotovih proizvodov v 
vseh temeljnih organizacijah ne
nehno upadajo, tako da bo ures
ničen načrt za znižanje zalog. V 
nekaterih temeljnih organizaci
jah pa že prihaja do necelovi
tih programov. 

še en posnetek s svečane otvoritve mineralke 

TEZAVE Z NABAVO 

Izmed mnogih težav pri na
bavi v letošnjem tretjem četrt
letju sta zlasti izstopali dve: 
sprememba samoupravnega spo
razuma o merilih, pogojih, na
činih in postopkih za dosego do
govorjenega obsega uvoza bla
ga in storitev ter odliva deviz 
za leto 1980, ki ie ome.iil razpo
laganje z deviznimi prilivi na 35 
odstotkov in mnogi obvezni sa
moupravni sporazumi domačih 
dobaviteljev, ki so nam dopu
ščati izbiro med pristankom na 
znatno višje cene in med tem, 
da bi ostali brez domačih suro
vin in reprodukcijskih materia
lov. 

Na podlagi odloka republiške
ga izvršnega sveta Narodna ban
ka Slovenije ni potrjevala pri
jav o zaključenih uvoznih poslih 
ves mesec avgust, vse do spreje
tja sklepa skupščine SISEOT, po 
katerem so bile razpolagalne 
pravice z deviznimi pravicami 
članom 5. enote (gozdarji in les
na industrija) omejene na 35 
odstotkov. Ker uvozni zaključki 
niso bili potrjeni, je to povzro
čilo, da so zaloge nekaterih uvoz
nih materialov dosegle kritično 
točko. 

PRODAJA NAGLO PORASLA 

Izredno rast je v tretjem če
trtletju zabeležila prodaja. Tako 
je plan prodaje brez interne re
alizacije dosežen z 69,1 odstotka, 
z interno pa 74,9 odstotka. Na 

VEčJI IZVOZ 

Tudi izvoz se je v tretjem če
trtletju bisteno izboljšal in je 
celo večji kot je bil v vsem pr
vem polletju. Glede na enako 
obdobje preteklega leta je iz
voz večji za 53 odstotkov, če
prav dinamike plana še ne do
sega. Vendar so za zadnje četrt
letje predvideni dodatni posli za 
izvoz, tako da bo letni načrt v 
celoti izpolnjen. 

UGODNEJSI FINANčNI 
REZULTATI 

Posledica prej opisanih ugod
nih gibanj je tudi doseganje in 
delitev celotnega prihodka in do
hodka. Letni plan dohodka je 
uresničen z 81,6 odstotka, čiste
ga dohodka 78,8 odstotka, ostan
ka čistega dohodka 96,2 odstot
ka in poslovnega sklada s 126,1 
odstotka. 

Izraziteje naraščajo pogodbe
ne obveznosti na račun obresti 
od kreditov (predvsem eskontni 
krediti), obveznosti za republi
ški davek in pospešena amorti
zacija. Večja porast pospešen'! 
amortizacije predstavlja vre<!· 
nostno vsklajevanje višine celot
ne amortizacije z letnimi zneski 
odplačil dolgoročnih kreditov. 
Višji od načrtovanega je tudi 
ostanek čistega dohodka, zato so 
tudi podatki o delitvi, ki j !! le 
evidenčna oziroma začasna . raz
meroma. ugodni. Vendar kljub 
temu vse temeljne organizacije 
ne zagotavljajo dovolj sredstev 
za skupno porabo. 

IZGUB NI 
Vse te ugotovitve, ki veljajo zo 

celotno delovno organizacijo, ve· 
ljajo zvečine tudi za večino te
meljnih organizacij. Rezultati po· 
slovanja, ki so pod poprečjem, so 
v Gabru, Jelki, Tapetništvu in 
Mineralki. Vendar nobena od teh 
temeljnih organizacij ni v izgubi. 

Mineralka je postala s l. juli
jem. 1980 samostojna temeljna or
ganizacija. V tem tromesečju s:J 
bile prodane na tržišče tudi pne 
mineralne plošče. Ker pa S "' 

spremljale prodajo njenih izdel
kov tudi objektivne težave (ate
sti, oplemenitenje), je tudi celot· 
ni prihodek veliko nižji kot je bil 
načrtovan. 

šE TEZAVE Z LIKVIDNOSTJO 

Kljub tem ugodnim rezultatom 
pa še vedno ostaja vprašnje lik
vidnosti zaskrbljujoče, saj mora
mo s povečano prodajo zagotav
ljati tudi več lastnih sredstev z~ 
potrošniške kredite. 

VIšJI OSEBNI DOHODKI 

Neto osebni dohodki na zapo
slenega so dosegli povprečj<.-
7.199 dinarjev in so za 23 odstol-

kov višji. od lanskega enakega 
obdobja. S tem smo se približali 
povprečju lesne industri_ie, ven
dar ga še ne dosegamo. Ugotav
ljamo, da. je porast mase oseb
nih dohdkov v skladu z določili 
dogovor.-. o družben~ usmeritvi 
razuorejanja dohodka za leto 
196C. 

Ugodna. gibanja se v prodaji 
nad::ljujej<' tudi v oktobru. zatn 
[;.hko ocenimo. da bQdo rezultati 
ob koncu leta še boljši. 

P . Oblak 

Ogled naših novih proizvodnih prostorov 

Tudi to so naše naloge 
Izpeljati naložbo, dobro proizvajati, prodati blago to je le del 

nalog, ki čakajo delavce v naši družbeni ureditvi. Drugi del, ki 
mora potekati nekako vzporedno s temi, pa je samoupravno
organizacijskega značaja. 

V temeljni organizaciji MINE
RALKA je prav zdaj čas, ko je 
potrebno storiti vsa tista opra
vila, k i pomenijo konstituiranj~ 
temeljne organizacije. Sem sodi
jo: sprejem nekaterih najpomem
bnejših sporazumov in pravilni
kov, razdelitev premoženja, izvo
litev delavskega sveta in drugih 
organov upravljanja. 

Delavci MINERALKE naj bi 
najkasneje do sredine prihodnje: 
ga leta sprejeli skupaj kar 16 
samoupravnih splošnih aktov. Za 
letos je v skladu s sklepi seda
njega delavskega sveta predvide
nih za sprejem osem, torej polo
vica vseh. Ti so že več tednov ,. 
pripravi in so zdaj v javni ra:~
pravi. Vseh osem šteje med po
membne, če sodimo po tem, da je 
treba vse sprejemati z referendu
mom. Za njihov sprej em je po
trebna večina glasov vseh delav
cev temeljne organizacije. 

O vsebini omenjenih ak tov ,. 
tako kratkem sestavku ni moč 
govoriti. Sicer pa je bi lo za vse 
delavce pripravljeno posebno 
gradivo, ki na kratko in poljudno 
predstavlja posamezne akte in 
njihov pomen pri ureditvi dela. 
poslovanja in samoupravnega od· 
ločanja v temeljni organizaciji. 

Zgolj za pregledno informacijo 
zapišimo, kateri so ti akti: 

l. samoupravni sporazum o 
združevanju dela delavcev v te
meljno organizacijo, . 

2. statut temeljne organizacije, 
3. samoupravni sporazum o 

združitvi v delovno organizacijo. 
4. samoupravni sporazum o raz· 

poreditvi sredstev, pravic in ob
veznosti, 

S. samoupravni sporazum o 
skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in razporejanje do· 
hod ka, 

6. samoupravni sporazum o 
pridobivanju in razporejanju do 
hodka ter o deli tvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno po· 
rabo, 

1' 

7. samoupravni sporazum o 
svobodni menjavi dela in o ure· 
ditvi drugih razmerij med TOZD 
PRODAJA in med proizvodnimi 
temeljnimi organizacijami, 

8. samoupravni sporazum o 
svobodni menjavi dela in o ure
ditvi drugih razmerij med de
lovno s kupnostjo skupnih dejav
nosti in med temeljnimi organi 
zacijami. 

Po referendumu, ki naj bodo 
opravljeni do konca leta, pa se 
bo potrebno lotiti še druge polo
vice samoupravne ureditve ,. tej 
temeljni organizaciji. 

Z. Zabukovec 

Nekaj iverja 
ob slovesnosti 

Na splošno lahko ocenimo, da 
smo slovesno in delavno obeležili 
tridesetletnico samoupravljanja na 
Brestu: s srečanjem letošnjih ju
bilantov, predvsem pa z otvoritvijo 
naše tovarne ognjeodpornih plošč. 
Pa vendar je prav pri slednjem pri
šlo do nekaterih »senčic« : 

- Na otvoritev smo seveda po
vabili predstavnike vseh sredstev 
javnega obveščanja , odgovornih za 
naše področje. Na s lovesnosti ni
smo videli nikogar od njih in temu 
us trezen je bil tudi odmev v naših 
občilih. Očitno novinarji v tem tre
nutku raje enostransko ali napol 
senzacionalistično pišejo o cenah 
iverk kot pa o naših delovnih uspe
hih in jubileju samoupravljanja . .. 

- Na s lovesnost so bi li povab
ljeni vsi Brestovci, cela vrsta njih 
tudi s posebnimi vabili , pa še iz
vršni odbori sindikatov so se na 
svojih sestankih dogovarjali. kako 
zagotoviti prisotnost čim več Bre
stovih delavcev. Med prisotnimi je 
bila kakšna tretjina nnaših«. Ali 
nas ne zanimata niti naša nova 
proizvodnja niti naš samoupravni 
jubilej? Najbrž pa je po sredi pro
sta sobota ... 

Oktet BORI je obogatil otvoritveno slovesnost 

- Za pripravo kulturnega progra
ma (recitala) ob naši s lovesnosti 
smo se dogovorili s predstavnikom 
DPD Svoboda iz Loške doline. Na
mesto obljubljene recitatorske s ku
pine pa so prišli nastopit •pet mi
nut pred zdajci• štirje pionirji. Le
ti so se s icer potrudili. vendar to 
le ni bilo tis to .. . Recitatorska sku
pina iz Loške doline tokrat torej ni 
izkoristila možnosti, da bi se izka· 
zala pred š tevilnim občinstvom. K 
sreči je dovolj ognja k programu 
prida l postojnski oktet BORI. 

-- -- -- -- - - - - - -- - . - -----
... -:......:.~~ - - • • · - ~ - . - •• - - _ .. _._ & .. 
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Priprave na prihodnje leto 
PLANSKA KONFERENCA O USKLAJEVANJU PROIZVODNJE 
IN PRODAJE 

Tudi letos smo imeli usklajevalni sestanek o načrtih proizvod
nje in prodaje v letu 1981. Prodajna služba je zatrjevala, da kon
junktura na domačem trgu v prihodnjem letu verjetno ne bo tako 
velika kot v teh zadnjih nekaj mesecih. Temu bo potrebno prila
goditi tudi proizvodne programe. 

Poleg tega pa vsi čakajo tudi 
na nove stabilizacijske ukrepe, 
ki lahko bistveno zmanjšajo kup
no moč na domačem trgu. Zato 
je bila osnovna misel sestanka. 
da za domači trg načrtujemo sa
mo toliko proizvodnje, kolikor 
jo bo le-ta lahko sprejel. Ostalo 
naj bi prodali v izvoz na konver
tibilno, pa tudi na klirinško po
dročje. 

Izvoz naših izdelkov pa terja 
tudi potreba po deviznih sred· 
s tvih, ki jih potrebujemo za uvoz 
repromateriala, pa tudi za zado
voljevanje potreb členov repro
dukcijske verige. 

Potrebe po deviznih sredstvih 
narekujejo celo še vecJl 1zvoz, 
vendar pa izpad dohodka zaradi 
nižjih cen ne dovoljuje tolikš
nega izvoza. V prihodnjem letu 
naj bi Brest izvozil po predvide
vanjih okrog 20 odstotkov svoje 
proizvodnje, se pravi, okrog 432 
milijonov dinarjev. 

Celotna vrednost načrtovane 
proizvodnje za naslednje leto je 
2 milijardi 120 milijonov dinar
jev. 

Glavni izvozniki in ustvarjalci 
deviz na konvertibilnem področ
ju bodo po predvidevanjih te
meljne organizacije Pohištvo, Ma
siva, žagalnica in Jelka, s tem, 
da je predvideno, naj bi izva
žali tudi iverke in mineralne plo
šče. Struktura izvoznih izdelkov 
še ni v celoti znana, čeprav je 
večji del izvoza že pokrit s po
godbami. 

Vsaj okvirno pa je doslej zna
na struktura proizvodnih progra
mov za domači trg. 

V Pohištvu bo nosilni program 
sestavljivo pohištvo Katarina 
WH in BL ter spalnici Andreja 
in Alma. 

Masiva se bo usmerila pred
vsem v kooperacije z ostalimi 
temeljnimi organizacijami ter v 
izvoz. Za domači trg bo proiz
vajala stole Breda in Bali ter 
mize 720. 

žagalnica bo poleg žaganega 
lesa proizvajala izdelke za ko
operacijo z ostalimi temeljnimi 
organizacijami. 

Gaber bo v letu 1981 proizva
jal kuhinje BREST 09 in 10, ki 
so glede na cene ugodnejše od 
sedanjih. 

Iverka bo seveda še naprej 
proizvajala surove in oplemenite
ne iverne plošče. 

Tapetništvo bo poleg Mojce in 
Vide proizvajalo v letu 1981 še 
nekaj novih izdelkov, garniture 
Domen, Darja in Polona. 

Jelka bo poleg žaganega lesa 
proizvajala še Katarino TK, do
kler bo cenovno še ugodna, kas
neje pa bo prešla na jedilnice 
Bali in še na neko novo jedil
nico. 

Mineralka pa bo v naslednjem 
letu proizvajala mineralne plo
šče. 

Ker je bil to šele prvi uskla
jevalni sestanek, bo verjetno pri
šlo še do nekaterih sprememb. 
Zato so to samo okvirne infor
macije o obsegu ter o strukturi 
proizvodnje in prodaje. 

J. Korošec 

Jelka in izvoz 
V splošna prizadevanja za po

večanje izvoza se je vključila tu
di JELKA. Z letnim načrtom 
smo načrtovali izvoz v vredno
sti 3,8 milijarde s tarih dinarjev, 
po doslej zaključenih poslih pa 
bo izvoz dosegel vrednost okrog 
6,2 milijarde starih dinarjev. To 
pomeni, da bo JELKA 40 odstot
kov celotne proizvodnje v letu 
1980 izvozila. 

Do sedaj je JELKA izvozila 
1600 glasbenih regalov v skupni 
vrednosti okrog 212.500 dinarjev. 
Kupec iz Združenih držav Ame
rike bi želel te regale kupovati 
tudi v prihodnjem letu. V Za
hodno Nemčijo smo izvozili za 
83.000 dolarjev miznih plošč. Za
nje je še zanimanje. Težave pa so 
v tem, da pri obeh izdelkih ne do
segama ustreznih cen. Da ni 
moč dosegati ustreznih cen, je 
na sploh značilno za pohištveno 
industrijo, kadar gre za prodajo 
na zahodna tržišča. 

V Libijo je JELKA izvozila 
1023 kosov Katarine I v skupni 
vrednosti 613.000 dolarjev, za
ključen pa je tudi dogovor za iz
delavo 2000 regalov Katarina TK 
v skupni vrednosti 1.176.000 do
larjev. Polovico te količine bo
mo odpremili že letos, ostalo pa 
prihodnje leto. 

Pomemben delež v izvozu JEL
KE predstavlja žagan les. Do se
daj smo ga izvozili že za okrog 
550.000 dolarjev, do konca leta 
pa predvidevamo še za 150.000 
dolarjev. 

njem tegu. Opremljenost z de
lovnimi sredstvi je tako slaba, 
da bomo morali zaradi ostre 
konkurence na zunanjem trgu 
d elež izvoza zmanjšati. Ce pa 
proizvodnje ne bomo moderni
zirali, je celo bojazen, da se bo
mo morali izvozu odpovedati. 

Kljub vsem težavam pa se bo
mo tudi v prihodnjem letu vklju
čili v izvoz. Po predvidevanjih 
naj bi izvozili za 1.580.000 dolar
jev naših izdelkov. Močno se na
mreč zavedamo, da izvoz ne re
šuje samo devizne bilance, pač 
pa nam omogoča tudi izkorišča
nje naših kapacitet, saj je zna
no, da jugoslovanski trg _l2ri ta
ko hitrem razvoju pohistvene 
industrije postaja že pretesen. 

J. Opeka 

BRESTOV OBZORNIK 

Ena izmed izvedb spalnice ALMA (iz TOZD Pohištvo) 

Brez posebnih novosti 
INTERBIRO '80 - SEJEM RACUNALNISKE OPREME V ZA
GREBU 

Zagrebški sejem opreme za 
elektronsko obdelavo podatkov 
ima že dolgo tradicijo, obenem 
pa je to edini sejem, ki je na
menjen izključno temu področ
ju. Seveda je nekaj takšne opre
me najti tudi na sejmu elektro
nike v Ljubljani, vendar je za
grebški veliko kvalitetnejši. 

Prvi vtis po ogledu paviljonov 
takoj pokaže, da se na področ
ju računalništva v Jugoslaviji, 
kaj bistvenega ni spremenilo. 
Vprašanje razdrobljenosti tovrst
ne »industrije« je že nekaj let 
nerešeno in tako je tudi sedaj, 
saj se pojavljajo tudi novi »pro
izvajalci«. 

nostih opreme. Razstavljal je tu
di svoj terminal z barvnim za
slonom, kar je bila posebna at
rakcija, čeprav je nekaj podob
nega pokazala tudi že Iskra na 
sejmu elektronike. 

Ta terminal z barvnim zaslo
nom je zelo uporaben pri risa
nju raznih graflkonov in krivulj, 
kjer se z raznobarvnimi polj i in 
črtami posebej poudari kritična 
situacija. 

Tudi vse ostale računalniške 
firme, ki so razstavljale na sej
mu, na primer Honeywell (ki ga 
zastopa El Niš), Philips, Digi
tal, Robotron Univac . . . so pri
kazale distribuirane sisteme po
datkov, pa tudi ostale obdelave; 
vse pa so temeljile na interak
tivnem delu. 

Poleg računalnikov je bila raz
stavljena tudi druga pomožna 
oprema za računalniške centre, 
pa tudi za administracijo. 

Za nas so bili seveda zanimivi 
izdelovalci papirja, obrazcev kar
tic in proizvajalci arhivnih omar 
za magnetne trakove in diske. 
Opaziti je bilo tudi vse večji 
prodor mikrofilma kot sestavne
ga dela informacijskega siste
ma. 

Ob koncu bi dejal, da je se
jem koristen za delavce s pod
ročja elektronske obdelave po
da tk o v, mislim pa, da ne bi bilo 
slabo, če bi si stvar ogledali 
tudi uporabniki. Prvi zato, da 
ostanejo v stiku z napredkom na 
tem področju, drugi pa da vidi
jo možnosti, ki jih nudi tovrst
na obdelava podatkov oziroma, 
da bolje razumejo zahteve naše-
ga centra. F. Turk ml. 

V zadnjem času je to vpraša
nje dozorelo do takšne mere, da 
ga rešujejo že družbeno-politič
ni organi na najvišji ravni. Upaj
mo, da bo rešeno tako, da do
bimo le enega ali dva proizvajal
ca te opreme. Kdo bo najbolj
ši, je težko napovedati. Sodeč 
po aktivnosti na sejmu, pa tudi 
sicer, je treba izbirati med IS
KRO, DELTO in El NIS. 

Predelava ognjeodoornih plošč 
Gledano z vidika uporabnikov 

računalniške opreme je največ 
pokazala DO DELTA - Elektro
tehna. Na njenem paviljonu smo 
videli tudi uporabnost v proiz
vodnji (materialno poslovanje, 
kosovnice, krojenje ivernih 
plošč ... ). Videli smo sistem da
ta entry, kar ~omeni interaktiv
ni in distribwrani vnos podat
kov z vsemi vhodnimi, formalni
mi in logičnirni kontrolami. Na
enkrat je moč priključiti 64 ter
minalov. Pokazali so tudi svoj 
novi terminal, ki je popolnoma 
naše proizvodnje. 

Razstavljal je tudi IBM. Po
kazal je svoj manjši sistem 
(manjši od tega, ki ga pričaku
jemo mi). Tudi pri njem je bil 
poudarek na interaktivnih mož-

Ob tridesetletnici samouprav
ljanja na Brestu in ob občin
skem prazniku je bila tudi sve
čana otvoritev naše nove temelj
ne organizacije Mineralka. 

Ta tovama proizvaja ognjeod
pome mineralne plošče, ki so 
edini tovrstni proizvod izdelan v 
Jugoslaviji. Mineralne plošče ima
jo velike možnosti za uporabo, 
saj jih lahko uporabljamo za 
predelne stene, za spuščene 
stropne kons trukcije, za obloge 
sten in fasad, strešnih konstruk
cij in železobetonskih konstruk
cij, za zračne kanale, jaške za 
električne kable, za vrata in za 
negorljivo pohištveno opremo. 
Skratka, uporabne so povsod 
tam, kjer želimo preprečiti ali 
omejiti požar. 

Proizvodnja mineralnih plošč 
teče uspešno, naša razmišljanja 
in načrti pa so usmerjeni tudi 
v nadaljnjo predelavo teh plošč. 
Zanimanje za ognjeodporne plo
šče je veliko, vendar bi večina 
uporabnikov želela dobiti že iz
gotovljene izdelke, oplemenitene 
mineralne plošče, predelne ste
ne, stropne obloge in drugo. 

Za prihodnje srednjeročno ob
bodje zato načrtujemo, da bi se 
nadaljnje predelave ognjeodpor
nih plošč lotila Jelka. 

Zato bi morala biti za predela
vo ognjeodpornih plošč postav
ljena nova proizvodna linija. Raz
vojna služba že dela na razvoju 
novih proizvodov iz ognjeodpor
nih plošč, pripravlja pa tudi teh
nologijo za oplemenitenje le-teh. 

Pri predevali ognjeodpornih 
plošč gre torej za izdelke, kate
rih na našem tržišču ni, možen 
pa je tudi izvoz. Zato upamo, da 
bo mogoče zbrati tudi sredstva 
za uresničitev programa za p re
delavo plošč. 

B. Skerlj, J. Opeka 

2:AGA NA JELKI BO ZAčASNO 
POSLOV ALA SAMO V ENI 
IZMENI 

Delavski svet JELKE je na pre
tekli seji sklenil, da na žagi za
časno ukinejo delo v drugi iz
meni. Ta ukrep je bilo nujno 
potrebno sprejeti zaradi prema
lo dobavljene hlodovine. Do kon
ca septembra je JELKA dobila le 
okrog 8200 kubičnih metrov hlo
dovine s področja občine, razli
ko 3600 kubičnih metrov pa smo 
nabavili na področjih izven ob
čine. Za normalno poslovanje v 
dveh izmenah bi letno rabili naj
manj 18.000 kubičnih metrov. Ve
čina delavcev iz ukinjene izme
ne bo od l. novembra dalje raz
porejena v proizvodnji pohištva. 

KAKO SE BOMO GRELI 
TO ZIMO? 

Ze dolgo je znano, da lesna 
industrija ustvarja pomembne 
presežke v devizni bilanci. Ven
dar izvozni posli tudi za lesno 
industrijo niso brez težav. Zna
no je, da cene reprodukcijskih 
materialov rastejo mnogo hitre
je kot je mogoče spreminjati 
cene gotovih izdelkov na zuna- Iz naše tapetniške proizvodnje - program VESNA 

Njena sedanja tehnologija pa 
je prilagojena proizvodnji plo
skovnega pohištva, medtem ko 
so tehnološke zahteve za prede
lavo ognjeodpornih plošč po
vsem drugačne. Ognjeodporne 
plošče naj bi predelovali v več
jih formatih, oplemenitene do 
3100 milimetrov dolžine. Za takš
no proizvodnjo pa nimamo niti 
škarij ne stiskalnice, ne format
ne krožne žage za fini obrez ni
ti ne možnosti za površinsko ob
delavo. Zaradi posebnih lastno
sti in velikosti je prekladanje 
mogoče samo s pnevmatskimi 
napravami. Poleg tega pa bi po
stopek obdelave izkoristil kapa
citete samo nekaterih strojev. 

Ze več let se JELKA priprav
lja na izgradnjo kotlovnice. Kot
lovnica je povsem dotrajana. Za
to je bojazen, da bo v največ
j em mrazu odpovedal kateri iz
med dveh kotlov. Letos smo za
menjali dimnik, sedaj pa obnav
ljamo tudi kotel. Strokovnjaki iz 
TPK Zagreb ugotavljajo, da je 
to le začasna rešitev in bo za. 
menjava kotlov nujna. 
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NAŠI LJUDJE 
Ker letos praznujemo trideset

letnico samoupravljanja, smo v 
ta praznovanja vključili tudi de
lavce, ki letos že trideset let de
lajo na Brestu. Zato je naš so
govornik Božo Ardelič, delavec 
v kontrolni službi. Ceprav je to 
mogoče že >>Šablonsko«, se le ne 
moremo izogniti nekaj osnov
nim podatkom. 

Po rodu je Dalmatinec iz kra· 
.ia Devarsko pri šibeniku. Tako 
kot mnogo drugih je tudi on že 
zdavnaj odšel s trebuhom za 
kruhom. Tako je pravi Slovenec, 
Cerkniščan, čeprav je v srcu še 
vedno v Dalmaciji, saj ni mogo
če zamenjati morja s kopnim. 

- Med sodelavci si zelo pri
ljubljen. Kako to dosežeš? 

»Da bi pridobiš priljubljenost, 
ni recepta. Pravzaprav je edini 
pogoj, da delaš in se prilagodiš 
okolju, kjer živiš.« 

- Dočakal si trideset let na 
Brestu. Ali je bilo težko? 

>>Mislim, da ne. Moram pa re· 
či, da so bili tudi težki trenutki, 
ko bi najraje vse pustil in od
šel. Toda treba je vztrajati in 
kot vidiš sem med tridesetletni· 
ki.<< 

-Kako ocenjuješ samouprav· 
ne odnose oziroma njihov napre· 
dek v teh letih? 

>>Mislim, da je na tem področ· 
ju dosežen velik napredek, če· 
prav tega na videz ni videti. To
da, če spremljaš ta razvoj ves 
čas in upam da ga, potem vidiš, 
kako se je stanje zelo izboljšalo 
in sicer predvsem v prid delav· 
ca oziroma samoupravnega pro· 
izvajalca.« 

- Ali zaupaš v našo delovno 
organizacijo? 

»Vanjo imam še posebno za· 
upanje, saj v vseh teh letih ni
sem ostal brez dela oziroma 
osebnega dohodka. Torej ni raz· 
loga za dvom ali nezaupanje.<< 

- Kako gledaš v r azvoj Bre· 
sta? 

»0 tem bi težko govoril. Kljub 
temu pa mislim, da je bil raz· 
voj zelo hiter in da bo takšen 
tudi v prihodnje.<< 

še veliko mi je povedal o svo· 
jem življenju. Med drugim tudi, 
kako je gradil hišo, si ustvaril 
družino in kako so ga ljudje 
sprejeli za svojega. živo se spo
minja, kako so mu vaščani po
magali pri izgradnji hiše. Tega 
ne bo nikoli pozabil. 

Najin razgovor je izzven7l ~ 
mislijo : kar človek ustvan, s1 
lahko pridobi samo z vestnim 
delom. To pa Božu ni tuje. Zato 
sem mu na koncu zaželel še veli
ko delovnih u spehov in srečnih 
dni. V. žnidaršič 

V oktobru smo praznovali tri
desetletnico samoupravljanja na 
Brestu, ko so bile podeljene tu
di jubilejne nagrade. Zato je 
prav, da se ob takih priložno
stih spomnimo na tis te člane ko· 
lektiva, ki so praznovali svoj de
lovni jubilej za trideset let dela. 
Eden izmed jubilantov j e tudi 
Janez Mramor. 

Z njim smo se pogovarjali o 
njegovih spominih na preteklo 
obdobje in o možnostih za pri
hodnji razvoj. 

»Ko sem se pred tridesetimi 
leti zaposil na Jelki, je bil to 
žagarski obrat z m ajhno mizar
sko delavnico. Mizarska delavni-

ca je izdelovala vrata in okna, 
seveda ročno, saj strojne opre
me ni bilo. Hitrejši razvoj smo 
beležili v letu 1956, ko se je Jel
ka odcepila od Kmetijske zadru· 
ge Begunje. 

Nenehno smo gradili nove ob 
jekte. Gradili smo skoraj v ce· 
loti iz lastnih sredstev in z 
udarniškim delom. Takrat je bi
lo laže pridobiti ljudi t.;;, prc
stovoljeno delo kot jih je danes 
za nadurno delo. 

Hkrati z razvojem samouprav· 
!janja drugod smo tudi na Jelki 
izvolili delavski svvet. Prvi de
lavski sveti so bili bolj formal
nost kot pa organi, ki bi res· 
nično o čem odločali. Pristojno
sti je bilo malo, pa še o tistih, 
ki so bile, je h otel odločati vo
dilni kader. Z leti so se večale 
pristojnosti, pa tudi sposobnosti 
ljudi za upravljanje. Sedaj vidi
mo, da so samoupravni organi 
že tako usposobljeni, da brez 
njih ne bi hoteli niti mogli us
pešno gospodariti. 

žal pa nekateri ljudje samo· 
upravlJanje preveč pojmujejo ta
kole: delal bom, kar mi je všeč. 
To pa ne pelje v hitrejši razvoj. 
Pri samoupravljanju me moti 
samo to, da se vse preveč sred
stev odvaja na podlagi sporazu
mov in zakonskih določil, pa te
meljni organizaciji ostane pre
malo sredstev za njen razvoj. 

Naša temeljna organizacija se 
je res razvila iz obrtne delavni
ce in zastarele žage v precejš
njo tovarno, vendar imamo pre
več zastarelo strojno opremo. 
Mislim, da smo "l(ečji razvoj za
spali pred desetimi leti, ko je 
bilo možno graditi s krediti. Mi 
pa smo se kreditov bali in smo 
vse gradili samo z lastnimi sred
stvi. Sedaj j e konkurenca na do
mačem in tujem trgu tako huda, 
da ji bomo s takšno opremo kot 
jo imamo, težko konkurirati. Vsi 
se zavedamo, da samo pridne 
roke ne bodo dovolj. 

Ceprav :-mo v težki gospodar
ski situaciji, pa sem prepričan, 
da bomo tudi to preživeli, saj 
srno jih do sedaj že nešteto. Od 
prvega do zadnjega delavca Bre
sta si bomo morali do skrajno· 
s ti prizadevati, da bo težko ob-
dobje čim krajše.<< J. Opeka 

S srečanja letošnjih jubilantov 

Letošnje srečanje jubilantov je 
bilo v znamenju praznovanja tri· 
desetletnice samoupravljanja na 
Brestu. Dan pred slovesno otvo· 
ritvijo nove temeljne organizaci· 
je Mineralka so se zbrali vsi de· 
lavci, ki neprekinjeno delajo v 
Brestu deset, dvajset ali tride· 
set let. Tokrat je bilo kar 2H 
delavcev - jubilantov in sicer: 

8 delavcev je praznovalo 30-let· 
nico neprekinjenega dela na 
Brestu, 78 delavcev neprekinjeno 
dela že dvajset let, 128 delavcev 
pa neprekinjeno dela že deset let. 

Na slovesnosti so bili tudi pred· 
stavniki družbeno-politinčega, sa· 

moupravnega in poslovnega živ. 
ljenja Bresta. V prireditvenem 
programu, v katerem so sodelo· 
vali predsednik delavskega sveta 
delovne organizacije Igor GOR 
NIK, glavni direktor ing. Jože 
STRLE, pevci in predstavniki te· 
meljnih organizacij, je bila vse
skozi prisotna misel, da so jubi· 
lanti veliko prispevali k izgradnji 
Bresta, da je v tej izgradnji sa· 
moupravnega sistema, katerega 
30-letnico praznujemo letos in da 
so še vedno pripravljeni prema· 
govati napore, ki jih zlasti letos 
doživljamo na vseh področjih 
našega dela in življenja. 

.5 

Na slovesnosti so bili skoraj vsi 
letošnji jubilanti. Predstavniki 
posameznih temeljnih organiza· 
cij so jim podelili nagrade in jim 
čestitali. Po skromni zakuski so 
si ogledali del filma >>Predstavlja· 
mo Brest«. Vsi, ki so bili na pri· 
reditvi, so bili povabljeni tudi na 
otvoritev razstave slik Lojzeta 
Perka. 

Program srečanja je bil tako 
zgoščen, da na koncu ni ostalo 
niti časa za to, da bi se kot leta 
poprej nekateri ob glasbi tudi 
zavrteli. 

J. OTONICAR 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V MARLESU ugotavljajo, da 

je letošnja prodaja doslej neko
liko manjša od načrtovane. Plan 
prodaje je presežen le na pod
ročju žagarske proizvodnje, ne
koliko slabše je s prodajo mon
tažnih hiš in notranje opreme, 
najslabše pa s prodajo pohištva. 
Izvoz se giblje v mejah načrto
vanega. 

MEBLO si intenzivno prizade
va za prodor na tuja tržišča ne 
le z izvozom izdelkov, pač pa 
tudi z izvozom znanja oziroma 
z nudenjem pomoči v tehnolo
giji - predvsem deželam, kjer 
je lesarstvo manj razvito. Dogo
varjajo se za tehnično strokovno 
pomoč pri nekaterih tovarnah v 
Libiji, Nigeriji, Kuwajtu, Abu 
Dabi, Omanu in Jordaniji. 

JAVOR se poslovno povezuje 
z lesno industrijo v Delnicah. 
Le-ta želi ob tem sodelovanju 
razvijati nove izdelke in poliz
delke, ki bodo ob sodobni teh
nologiji in večj i produktivnosti 
omogočali večji izvoz in višji do
hodek. Javor pa si želi dolgo
ročno zagotoviti redno oskrbo z 
lesno surovino in lesnimi poliz
delki, ki jih potrebuje pri pro
izvodnji opažnih plošč in drugih 
izdelkov. 

ELAN je pričel graditi novo 
skladišče športnega orodja. Ar-

mirano-betonsko skladišče bo v 
dveh etažah. Z gradnjo so pri
čeli septembra letos, dokončali 
pa naj bi jo sredi prihodnjega 
leta. 

V STOLU vse bolj razvijajo 
svoj inženiring. S to dejavnostjo 
so pričeli pred sedmimi leti, naj
prej le z vrisavanjem njihovega 
pohištva v poslovn e prostore, 
zdaj pa gre že za celovitejšo 
opremo. Leta 1975 so tako opre
mili 19 objektov, lani pa že 53. 
Pri tem uporabljajo predvsem 
svojo serijsko opremo (pisalne 
mize, stole in omare). 

V LIP Bled so letos prostore 
stare lakirnice preuredili v skla
dišče lakov in lahkohlapljivih 
snovi. Zgradili smo tudi nadstreš
nico sušilnih komor. V njej bo· 
sta dve sušilni komori s kapa· 
citeto 70 kubičnih metrov lesa, 
drugi del nadstrešnice pa bo slu
žil za skladiščenje gradbenih 
plošč in žaganega lesa. 

NOVOLESOVA temeljna orga
nizacija Sigmat ima v svojem 
proizvodnem programu tudi air
less aparate. To je za naše trži
šče povsem nov proizvod, ki ga 
v Jugoslaviji izdeluje le ta to
varna. Gre za aparate za brez
zračni nanos barv, ki se uporab
ljajo v lesni industriji, ladjedel
ništvu in drugod, kjer so večje 
površine, ki jih je treba površin
sko obdelati z barvo. 

INLES še poglablja odnose z 
Livom iz Našic. že pred leti so 
skupaj zgradili skladišče v Sme
derevu, Liv je tudi dolgoletni 
stalni dobavitelj okovja za stav
beno pohištvo; tokrat pa bodo s 
sovlaganj em sredstev zgradili no
vo žago v Ribnici. 

TOVARNA MERIL je v serij
sko proizvodnjo vključila nov 
izdelek - povozne in pobodne 
mreže - travnice. To so plastič
ni elementi, ki so sestavljeni in 
položeni na izravnano neozele
nelo površino. 

Pravnik odgovarja 
Tokrat smo znova dobili vpra

šanje, katera delovna doba se po 
naših samoupravnih splošnih ak
tih upošteva pri nagradah za 
delovne jubileje. Ali se upošte
va vsa delovna doba delavca ali 
pa samo delovna doba v naši 
delovni organizaciji? 

Odgovor: 
O tem vprašanju je bilo v pre

teklih letih dosti govora in tudi 
vročih razprav. Predpisi tega 
vprašanja ne urejajo in se tako 
delavci sami v samoupravnih 
splošnih aktih odločij o, katera 
delovna doba se upošteva pri 
n agradah za delovne jubileje. 

V samoupravnem sporazumu 
o skupnih osnovah in merilih za 
pridobivanje in razporejanje do
hodka, ki so ga sprejele vse na
še temeljne organizacije, je za
pisano, da se za nagrade ob de
lovnih jubilejih upošteva pravi
loma samo delovna doba v naši 
delovni organizaciji. 

Zapisane so tudi nekatere iz. 
jeme ob tem, kdaj se šteje, da 
delovna doba ni bila prekinjena 

oziroma katera doba se še šteje 
v neprekinjeno delovno dobo v 
naši delovni organizaciji. 

Temeljna organizacija JELKA 
je dala pobudo za spremembo 
določil, ki urejajo »jubilantske 
n agrade« in sicer naj bi kot po
goj za pridobitev nagrade ve
ljala vsa delovna doba ne glede 
na to, v kateri delovni organi
zaciji je delavec delal, ali pa naj 
bi vsaka temeljna organizacija 
čisto po svoje uredila to vpra
šanje. 

Ta predlog so pretehtale vse 
temeljne organizacije in skupne 
dejavnosti, vendar so bile štiri 
temeljne organizacije za ta pred
log, tri temeljne organizacije 
proti vsaki spremembi, ena te
meljna organizacije in skupne 
dejavnosti pa se niso izjasnile. 
Tako je zaenkrat ostalo to vpra
šanje urejeno tako, da se za to 
nagrado upošteva samo delovna 
doba v naši delovni organizaciji 
in morajo ob določanju jubilan
tov to spoštovati vse temeljne 
organizacije. A. Perčič 
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6 BRESTOV OBZORNIK 

Zasnutek Notranjske gale ri je Lojzeta Perka 
Apel podobo na ogled postavi, 
ker bolj resnico ljubi, kakor hvalo, 
zad skrit vse vprek posluša, kaj zijalo 
neumno, kaj umetni od nje pravi . . . 

F.Prešeren 

Letošnji občinski praznik smo v Cerknici zaznamovali tudi s po
membno kulturno pridobitvijo: odprli smo prvo zbirko stalne raz· 
stave Lojzeta Perka, kar pomeni začetek nove slovenske galerije. 

Stalna zbirka Perkovih del bo 
namreč sčasoma prerasla v No
tranjsko galerijo, ki bo nosila 
ime največjega lirika te pokraji
ne, zbirala vse, kar bo med Slo
venci ohranjalo spomin nanj in 
omogočila našim ljudem, da bo
do prek razstav domačih in dru
gih likovnih ustvarjalcev lahko 
sproti spoznavali njihove izpo
vedi in ob tem bogatili svoje 
življenje z novimi spoznanji in 
užitki. 

Tako naj bo nova galerija še 
en korak na poti k uresničeva
nju pesnikovega videnja, ki pra
vi: »Tod bodo živeli veseli ljud
je: pesem bo njih jezik in njih 
pesem bo vriskanje.« 

Pesem in vrisk sta izraz sreč
nih ljudi. Srečni pa so lahko sa
mo ljudje, katerih dan je napol
njen z delovnim uspehom in z 
užitki, ki jih nudijo dobri ljud
je, narava in umetnost. 

Z umetnostjo, to posebno vi
soko in plemenito obliko člove· 
kove zavesti, smo se v letih ote
panja z revščino in zaostalostjo 
utegnili kaj malo ukvarjati . 

Dežela, kakršna je bila naša 
Notranjska - še posebno po 
uničujoči drugi vojni, je bila po
stavljena v razmere, ki so ter
jale najprej kruha, potlej šele 
iger. 

Ves naš delavnik je bil tedaj 
napolnjen s skrbjo za večji kos 
kruha in za zanesljivejša streho 
nad glavo. Zadnja leta smo se 
trudili in marsikaj tudi napra
vili za to, da bi svojim otrokom 
odprli ši!"šo pot do znanja; z 
umetnostJO pa smo se še vedno 
ukvarjali komaj ob praznikih: 
daleč smo še od tega, da b i 
umetnost v svojih pestrih obli
~ah postala naš vsakdanji sprem
lJevalec, potreba, uteha in vzpod
buda. 

Vendar bi delali silo in krivi
co sebi in lastnim delovnim us
p~hom, če bi poskušali iz te otvo
ntve skovati kako čudežno in 
nepričakovano prelomnico. Ne, 
ta skromni, a dragocen trenu
~e~ j~ bil _le prvi svetlejši biser, 
lZtlSnJen JZ dolgole tnih prizade-

VEUKI MORNAR 
Da, tam v Cerknici je živel še 

nekdo! Prav res. Vrag si ga vedi, 
kako je zablodil v to dolino. Bil je 
to stari Windisch, c. kr. kanclist pri 
sodišču, bivši marinar in basist -
basso profondo. Pa kakšen basist! 
... Ko je stopil iz hiše, ga je bilo 
slišati že na drugem koncu trga, 
od $erkove žage do Homolčeve tiš· 
larije. V svojem prostem času je 
vodil majhno oštarija, katere edina 
privlačnost je bil on sam . .. 

... 
Kot smo že omenili: bil je mari· 

nar, bivši mornar - mat na slavni 
avstrijski fregati »Navarrau in je 
opravil s to lepo barko pot okrog 
sveta. To je bila posebnost njego· 
ve oštarije (poleg basa seveda). 
Ko so nastopili sivi jesenski ve· 
čeri in je Cerkniško jezero zalila 
voda, so prihajali v njegovo krčmo 

vanj in ustvarjalnega trpljenja 
ne le Lojzeta Perka in njemu 
sorodnih zaznamovancev, pač pa 
vseh naših delavcev in kmetov, 
vse naše družbene srenje. 

Skoraj bo deset let, kar smo 
v Salonu pohištva med Bresta· 
vimi razstavljenimi izdelki obe
sili prvo likovno razstavo. Lojze 
Perko in Dore Klemenčič-Maj sta 
1971.leta prva postavila na ogled 
svoja dela. Od tistih dob do da
nes se je v tej trgovini zvrstilo 
36 razstav dosti večjega števila 
avtorjev. 

Vmes smo si lahko ogledali 
še več likovnih prireditev v dru· 
gih prostorih in v drugih kra· 
jevnih skupnostih - med njimi 
gotovo najdragocenejša jubilej
no Perkovo razstavo lani v teh 
dneh v Loški dolini. 

Gotovo od tistega pomembne· 
ga dogodka v Brestovem sa lonu 
do danes ni niti za trenutek 
ugasnila misel na pr ostore, v ka· 
tere bi sodilo vse najžlahtnejše, 
kar premore Notranjska na pod· 
ročju likovnega ustvarjanja. In 
tega je nenavadno veliko. 

Večkrat smo ob bolj ali manj 
svečanih priložnostih omenjali, 
da bo končno le treba poravnati 
dolg, ki smo ga ves čas čutili 
do te naše kulture, posebno do 
likovnega bogastva. 

Kakor težko in z bolečino, ki 
še ni zaceljena, je vendarle tre
ba resnici v zadoščenje priznati, 
9a je moral prvi obrok tega na· 
sega kulturnega dolga plačati 
pr~ v. najbolj naš umetnik, lj ud· 
sk1 m akademski slikar Lojze 
Perko - s svojim nenadnim, šc 
danes nerazmljivim odhodom. 

Tako je edino naravno in 
prav, da bo galerija, katere za. 
časni prostor smo pred prazni
kom svečano odprli - nosila 
njegovo ime. 

Prav je tudi, da smo v tej ga
leriji prvič postavili javnosti 
pred oči delo njegovih še m la
dih let - ciklus risb na temo 
Martina Krpana, mogočnega, bi
stro pretkanega, p a vendar pre· 

cerkniški veljaki , posedli okrog 
udobne mize in beseda se je raz· 
l ist in marinar se je otepal, češ : 
»saj že vse veste, saj sem že sto· 
krat v se povedal« . . . Kot koketna 
primadona, katero naprošajo, da bi 
zapela arijo iz »Toscecc, se je izvl
živela in se ogrela polagoma. Po· 
tem je zinil eden ali drugi: »Win· 
disch, hudiča, povej no kaj o poto· 
vanju okrog sveta!« Suhljati kanc· 
jal, a oči so mu žarele, kajti bil je 
srečen, da je lahko zaplaval z od· 
prtimi jadri po morju svojih spo· 
minov iz prošlih dni .. . 

* 
Bilo je zelo lepo! . . . Pri m1z1, 

ob klavrni petrolejki so sedeli : Je. 
~ala in dekan Kunstelj, pa stari 
Sest je sedel in župan Serko in 
potihem se je včasih pritepel Ku· 
skov Jože . . . Z njim sva se stis· 
nila k peči, včasih je prišel na skri· 

senetljivo moralno jasnega in 
čvrstega notranjskega človeka, 
kateremu smo v marsičem po
dobni tudi še Notranjci današ
njih dni. 

Naravno in prav je tudi, da 
je prostor za to, v sebi zaklju
čeno in originalno osnovo Per
kave stalne zbirke omogočil 
Brest. Za svojih trideset let sa
moupravljanja si to dejanje lah
ko pripiše k ot posebno zasluga, 
kot dokaz, da je kolektiv ta le
ta zorel tudi kulturno, da se tru
di razumeti tudi nematerialne 
potrebe kolektiva in širše skup
nosti, da ceni tudi delo umetni
ka, ki je bil s svojimi opravili 
daleč, s svojo dušo pa tako bli
zu ljudem, ki si tu služijo kruh. 

ZAPUštEN (foto Igor Modic) 

vaj tudi kužek Fido in ga je Ku· 
skov Jože pestoval na kolenih ... 

Windisch pa se je koncem kon· 
cev le omehčal in pričel s povest· 
jo ... Dim je zavi jal petrolejko, ded· 
ci so sedli udobneje in nateg:tili 
ušesa ... 

Mornar - mat Windisch je pri
povedoval: o prelepi fregati »Na
varri«, o tihem poročniku Vasiču. o 
admiralu Hausu iz Pule . . . Peljal 
je vso družbo preko širnih ocea
nov v neznane dežele, v Indijo, go· 
voril je o pagodah in Kitajskem 
zidu, nato je prepeljal fregate v 
skrivnostno otočje, kjer so bili pre· 
bivalci ljudožeri, vračal se je v 
blesteče luke Kalkute, Singapur in 
tam je bilo kapitanov v zlatih uni· 
formah na pretek, pa tudi lepih 
žena se je dotaknil, ko je pripeljal 
poslušajočo bratovščino na prelepi 
otok, ki se mu pravi Japon. 

Trenutki poslušanja so tekli ... 
petrolejka je le še brnela. Kuskov 
Jože je previdno odprl vrata, da je 
dim izplaval, Windisch pa je na· 
daljeval: »ln ko smo stopili v Sin
gapur, je prišel bakren Malajec in 
mi prodajal pest biserov . . . Kupil 
jih je kapitan in ta jih je prodal 
admiralu, admiral pa jih je poklo· 
nil cesarici Elizabeti.« Da . .. res! 
Ura je postala pozna, a vse bi še 
poslušalo te čudovite zgodbe, o 
deželah, ki so onkraj sedmerih 
morja . .. 

Ob izdatni tehnični in mate· 
rialni pomoči Brestovih delav
cev - saj so iz zanikrne menze 
v nekaj dneh uspeli pričarati 
prav prijeten razstavni prostor, 
ob organizacijskih uslugah kul
turne skupnosti in skupščine ob· 
čine so razstavo oblikovali in 
postavili naši domači mladi umet
niki . Njihovo delo je izraz glo
bokega spoštovanja do pokojne
ga ustvarjalca, spoštovanja, ki 
ga kljub morebitnim drugačnim 
prijemam in iskanjem goji do 
njega naša mlajša slikarska ge
neracija. 

Zbirka del Lojzeta Perka se bo 
boga tila in izpopolnjevala. V ne
kaj mesecih bo dobila druge, 
še vedno začasne, toda udobnej-

Razen zgodb, ki jih je pripove
doval, je imel Windisch še nekaj 
. . . Imel je štiri lepo vezane, debele 
knjige, z risbami in slikami, ki so 
govorile o tem potovanju slavne 
fregate »Navarre«. Ob dobri uri 
mi je posodil eno ali drugo in to 
so bile ure sreče . . . Kaj vse je 
bilo tam napisano in naslikano! 
Tam je bil Singalez Melhijor, ki je 
varal vse prišlece s »humoristični· 
mi« spričevali, češ, da je mož od 
pravega kova, v spričevalih je bilo 
pa zapisano, da je Singalez Mel· 
hijor »ein Schutt, der betrtigt, wo 
er betrtigen kann.« Prve fakirje 
sem videl v tej knjigi in prve ki· 

1' Podlež. ki gol jufa. kjer Je more. 

____ :-----____ .... 

še prostore v stari cerkniški ŠO· 
li, da bi tam počakala na stalno 
mesto v eni najlepših cerkniških 
hiš na Taboru, kamor tudi sodi. 

Ob že sedaj izraženem razume
vanju, pripravljenosti in nepo· 
sredni pomoči družbene skupno
sti in posebej združenega dela z 
velikim upanjem pričakujemo 
njihovo naklonjenost tudi v pri· 
hodnosti. 

Ob tem prvem lepem uspehu 
na poti do Perkove galerije pa 
smo dolžni posebno zahvalo tu
di slikarjevi življenjski tovariši
ci in njeni družini. Brez njene
ga razumevanja in spodbude bi 
naše prizadevanje v tem času 
še ne rodilo sadov. 

J. Praprotnik 

tajske mandarine. Gejše so bile le 
omenjene. V knjigi ni bilo nič po· 
hujšljivega, to pa res ne! 

* 
Tako je bilo! Ako je pričel stari 

Windisch pripovedovati o svojem 
dvanajstletnem mornarstvu, smo ga 
poslušali otroci in odrasli z raz· 
prtimi očmi. Mogoče - ni izključe
no - jaz sem sedaj celo prepri
čan, da je brodil Windisch včasih 
v sferah fantazije ... O, že mogoče, 
celo zanesljivo - nič zato, velik 
mož je bil vendarle . . . Od njega 
imam prvo spoznanje nečesa, če· 
sar ne dobiš kar tako: da je svet 
lep, vel ik in majhen, in prekra· 
sen ... 

Pozdravljen, veliki mornar! 

__ M _ _ , ___ _ 
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BRESTOV OBZORNIK 7 

Cerkniščica jo je že ubrala v novo strugo - brez slovesne otvo
ritve 
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(Iz številke 37-31. oktober) 

SERGEJ KRAIGHER NA BRESTU 
Po ogledu tovarne ivernih plošč in tovarne pohištva v Cerknici se je v 

razgovoru še posebej zanimal , kako posluje podjetje, kakšni so samo
upravni odnos i, kako se uresničujejo načela gospodarske reforme, kaj 
predvidevamo na področju integracije, o nagrajevanju strokovnjakov, o ka
drovs ki zasedbi -in drug ih problemih. 

DIPLOMA IN ZLATA SKRINJA V BEOGRADU 
Tudi letos nismo ostali brez priznanja. 
Za najučinkoviteje urejen ambient dnevnih sob KATARINA smo dobili 

ZLATO SKRINJO, za sistem BARBARA- DIPLOMO. 

V čETRTO LETO 
Seveda ima uredniški odbor tudi svoje načrte za popestritev glasila. 

Reči moram, da na vsakem sestanku, ki so, mimogrede povedano, zelo 
sproščeni, tudi ne manjka satiričnih osti. Morda je to tudi razlog, da je 
eden od sodelavcev dejal, da mu od sestankov niso odveč samo sestanki 
uredniškega odbora, kjer pogosto zelo parlamentarno obdelujemo posamez
ne probleme, ki jih nakazujemo z vsebino sestavkov, za katere zadolžuje
mo posamezne sodelavce. Težave nastanejo z realizacijo naših zamisli, 
kajti vedeti je treba, da smo v uredniškem odboru sami amaterji, ki imajo 
svoja delovna mesta. 

SPREJEM UPOKOJENCEV 
V okviru praznovanja dvajsetletnice samoupravljanja je bil 1. oktobra 

sprejem za upokojence Bresta. Po evidencah kadrovskega sektorja smo 
razposlali nad 240 vabil. Upokojenci so si takega srečanja želeli , kar do
kazuje velik obisk. Skoraj dvesto jih je prišlo iz vseh krajev naše obči ne, 
p;a tudi od drugod, kljub slabemu vremenu. 

KAKO SE JE KALILO SAMOUPRAVLJANJE 
Nekako sredi leta 1950 Je zvezna skupščina sprejela zakon o samouprav

ljanju podjetja. 
Naši sindikati so se resno lotili priprav za uveljavljanje tega zakona. 

Najlepša priprava je bilo večmesečno tekmovanje med obrati. Za tekmo
vanje so se obvezali vsi kolektiv! po obratih . V Cerknici je pred sedanjo 
upravno zgradbo stal veJi,k grafi.kon, ki je kazal ·rezultate tekmovanja. To
vame in obrati so dobi·li drugačno podobo. Napisi ·na njih so opozarjali, da 
se nekaj dogaja. 

NOVE GARAžE IN GASILSKI DOM 
Nove garaže in gasilski dom bodo zgrajeni tam, -kjer je nekoč stala Hre

nova hiša ob Ce~kniščici. Ta prostor zelo ustreza šoferjem avtomobilov in 
gasilcem, saj imajo dovolj prostora, pa naj bo za popravila avtomobilov, za 
gasilske vaje, ali pa za dostop. Obenem pa tudi ne bo oviran notranji 
transport, kar se je doslej pogosto dogajalo prav zaradi parkiranja tovor
nih avtomobilov. 

DO KOD SMO PRI$LI V TURIZMU 
Program med drugim določa, da bi razvijali sedanje turistične točke 

Rakov škocjan, Cerknica, Slivnic-o, Cerkniško jezero, grad Snežnik z oko
lico, ob njih pa bi v okolici o-dpirali še nove. Z razvojem turizma bodo 
predvsem zasebni kmetovalci dobili mož>nosti, vključiti se v njegov raz
voj, saj nam bo trg povsem približan. 

Te zamisli temelj ijo na realnih osnovah, ki so preizkušene doma in v 
tujini. Ne nazadnje pa je treba priznati, da so takšne koncepte že sprejeli 
vsi gospodarski in politični dejavniki v občini in dali poseben poudarek 
povezovanju s sorodnimi gospodarskimi dejavniki izven občine, če ne celo 
izven države. 

Slovesno ob obči-nskem praznik1~ 
goslavije, nato pa še letošnja ob· 
činska priznanja, ki jih je ob
činska skupščina podelila šestim 
posameznikom za pomembne us
pehe na njihovem delovnem pod
ročju. Ob tej priložnosti je pred
sednik odbora Bračičeve brigade 
Stane Kink izročil skupščini ob
čine Cerknica v zahvalo za us
pešno sodelovanje knjigo o le· 
gendarni 14. diviziji. 

V kulturnem programu so na
stopili člani pevskega zbora Ta-

bor iz Cerknice in piorurJI os
novne šole Notranjski odred iz 
Cerknice, ki so v prisrčnem na
stopu navdušili prisotne. 

Po zaključku svečane seje se 
je večina prisotnih udeležila slav
nosti ob otvoritvi Brestove to
varne ognjeodpornih plošč in si 
ogledala likovno razstavo Lojze
ta Perka v Brestovi stari menzi. 

A.Pavlič 

18. oktobra je bila svečana se
ja zborov občinske skupščine, 
vodstev družbenopolitičnih orga
nizacij in samoupr avnih interes
nih skupnosti ob občinskem 
prazniku. Na njej so bili med 
številnimi udeleženci tudi član 
predsedstva SR Slovenije Mar
jan Brecelj, narodni heroj in 
častni občan naše občine Stane 
Semič-Daki, komandant terito· 
rialne obrambe Slovenije gene
ral Miha Petrič in mnogi vid
nejši predstavniki republiških 
organov, organizacij in skupno· 
sti ter sosednjih občin. 

Na svečanosti je po uvodnem 
pozdravu in čestitki pionirjev go
voril predsednik skupščine obči
ne Cerknica Janez PAKiž:, ki je 
obudil spomin na uspešno par
tizansko akcijo 19. oktobra 1941. 
leta, nato pa izčrpno prikazal do
sedanji gospodarski in družbeni 
razvoj naše občine. Posebej se je 
zaustavil ob iztekajočem se sred
njeročnem planskem obdobju, 
nato pa poudaril niz ugotovitev 
in usmeritev, mimo katerih os
novni nosilci planiranja ne bi 
smeli v pripravah na oblikova
nje, usklajevanje in sprejem 
srednjeročnih planskih dokumen
tov za obdobje 1981-1985. 

LETOŠNJA PRIZNANJA 
Priznanje občine Cerknica »19. oktober« sta prejela: 
Jože FRANK 
za pomembne uspehe pri usmerjanju in uveljavljanju samo
upravnih socialističnih družbenih odnosov, za zasluge na pod
ročju usposabljanja in organiziranja subjektivnih sil, za ustvar
jalno delo na področju podružbljanja obrambe in zaščite ter 
Jože HREN 

za dolgoletno delovanje v družbenopolitičnih organizacijah in 
organih družbenopolitične skupnc,>sti in za zasluge pri uveljav
ljanju samoupravnih socialističnih družbenih odnosov. 
Plaketo občine Cerknica so prejeli naslednji tovariši: 
Brane MISič 
Magda STRAžiSAR - Magduška 

Jože URBAS 
Tone ZIDAR 

V drugem delu enourne sve
čanosti je predsednik občinske 
skupščine izročil delovni orga· 
nizaciji Gradišče iz Cerknice red 
dela s srebrnim vencem, s kate· 
rim je to delovno organizacijo 
odlikovala Predsedstvo SFR Ju-

za posebne zasluge pri uveljavljanju sistema planiranja in do
sežene rezultate pri uveljavljanju samoupravnih socialističnih 
družbenih odnosov, za izvirno in družbeno angažirano literarno 
predstavitev življenja notranjskega človeka, za pomembne uspe
he na poch-očju raziskovalnega dela in oblikovanja novih pro
izvodov po lastnem tehnološkem postopku. 

Letošnji občinski priznanji sta dobila tudi Brestovca Tone Zidar 
in Jože Urbas (za Mineralko) 

Filmi v novembru 
l. 11. ob 16. uri in 19.30 - ameriški pustolovski film STRAHOTNI 

DOžiVLJAJ. 
2. 11. ob 16. uri - ameriška risanka ROBIN HOOD. 
2. 11. ob 19.30- brazilska komedija DONA FLOR IN NJENA DVA 

MOtA. 
3. 11. ob 19.30- ameriška drama TV MREžA. 

4. 11. ob 19.30- nemški erotični film RESNičNE ZGODBE. 

6. 11. ob 19.30 - španska drama KARMEN IZ GRANADE. 
8. 11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - ameriška komedija DVA FILMA 

ZA GROS. 
9. 11. ob 19.30- ameriška kriminalka NA SLEDI IZSILJEVANJA 

10. 11. ob 19.30- italijanska drama KAčJE GNEZDO. 
12. Il. ob 19.30- ameriška drama NOTRANJOSTI. 
13. 11. ob 19.30 - ameriška komedija POTUJOči BORDEL. 
15. 11. ob 19.30 in 16. 11. ob 16. uri - ameriška komedija HERBI 

POTUJE V MONTE CARLO. 
16. 11. ob 19.30 - ameriški glasbeni film KLUB OSAMLJENIH SRC 

NAREDNIKA PAPERJA. 
17. 11. ob 19.30- ameriška grozljivka MANITU, DUH ZLA. 
20. 11. ob 19.30 - ameriška drama DANDEY, PRAVO DEKLE. 
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - ameriški pustolovski film SU-

ROVO MAS čEV ANJE. 

23. 11. ob 19.30 - ameriška drama LJUBEZENSKA ZGODBA, 2. del. 

24. 11. ob 19.30- francoska drama IZKUSNJE PRVE LJUBEZNI. 
27. 11. ob 19.30 - ameriški western ORLOVA PERUT. 
28. 11. ob 19.30 in 29. 11. ob 16. uri - ameriški film MOST NA REKI 

KWAI. 
29. 11. ob 19.30 in 30. 11. ob 16. uri - ameriški pustolovski film 

KLATEž: SAM. 
30. 11. ob 19.30- ameriška komedija NEBO LAHKO POčAKA. 

Več filmske 
vzgoJe 
ZVEZA KULTURNIH ORGANI
ZACIJ CERKNICA PRIPRAV
LJA •.• 

Skupaj z vodstvi Kina Cerk
nica in Kina Stari trg smo ob 
sodelovanju· s Pionirskim do
mom iz Ljubljane pripravili ne
kaj novosti s področja filmske 
dejavnosti. 

Filmska vzgoja za učence osnov· 
nih šol 

Za nižjo stopnjo (1. do 4. raz
red) in višjo stopnjo (5. do 8. 
razred) smo izbrali za letošnje 
šolsko leto po tri primerne fil· 
me. O vseh šestih filmih bosta 
najprej posvet in razprava z uči
telji iz naših šol in s predavate
ljem iz Ljubljane. Ta posvet bo 
v novembru, dal pa naj bi osno
vo za razgovor z učenci ob vsa
kem predvajanem filmu posebej. 

O filmskem sporedu vas bomo 
obveščali vsak mesec pred posa
meznimi predstavami. 

Filmsko gledališče 

Vsako drugo nedeljo v mese
cu, od novembra letos do vključ
no aprila leta 1981, bo v kinu 
Cerknica ob 10. uri in v kinu 
Stari trg ob 15. uri filmsko gle
dališče z izbranimi filmi za 
učence višjih razredov osnovnih 
šol, dijake, študente, ostalo mla
dino in odrasle. 
V nedeljo, 9. novembra bo pred
stavljena češkoslovaška filmska 
drama IGRA Z JABOLKOM. 

O ostalih filmih vas bomo se
znanjali vsak mesec sproti. 
Abonmajska karta za šest film
skih predstav stane 80,00 dinar
jev. Kupite jo lahko pri blagaj
ni kina v Cerknici oziroma v Sta
rem trgu do pričetka teh pred
stav. Kupite lahko tudi posa
mične karte neposredno pred 
predstavo po 15 dinarjev. Uvod 
k vsakem filmu in razgovor po 
njem bo vodil predstavnik Pio
nirskega doma. 

Teden jugoslovanskega filma 
(»Mala Pula<<) 
bo od 2. do 7. februarja 1981 v 
Cerknici in v Starem trgu. Nanj 
vas bomo še enkrat opozorili in 
objavili njegov program v ja· 
nuarski številki Brestovega ob
zornika. 

S. Sestanovič 

- - - - - - - ----

·~·· ,._ • - - -· ~ - -- • -- - - - -- J - - .. • -· - - -~ - • -· .. 
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RAZPIS 
Strokovna Zl.riJa za oblikovanje javnega razpisa in izbor 

osnutka priznanja občine Cerknica »19. oktober«, grba in za
stave občine Cerknica 

RAZPiSUJE 

anonimni natečaj za izdelavo idejnih osnutkov priznanja obči
ne Cerknica »19. oktober«, grba in zastave občine Cerknica. 

l. Priznanje občine Cerknica »19. oktober« naj v obliki po
končne plastike, visoke do 25 centimetrov, simbolizira socialno 
in narodno revolucionarno preteklost notranjskega ljudstva in 
nezadržnost gospodarskega in družbenega napredka v samo
upravni socialistični skupnosti. 

2. Grb občine Cerknica naj ob upoštevanj u kriterijev, poda
nih za pri.znanje, izhaja iz naravnih značilnosti notranjske po
krajine Uezero, gozdovi, Snežnik) in njenih etnoloških značil
nosti. 

3. Zastava občine Cerkn ica naj v barvah simbolizira značil
nosti pokrajine (gozdovi, travniki, voda). Razmerje med dolžino 
in širino 2:1. Zastava naj omogoča vsednost občinskega grba. 

4. Vsi trije simboli naj vsebujejo elemente, iz katerih bo moč 
razbrati socialistični značaj skupnosti, ki jo predstavljajo. 

5. Priznanje občine Cerknica »19. oktober« naj bo oblikovano 
tako, da ga bo moč podeljevati po odloku skupščine občine 
Cerknica, k i določa, da se to priznanje daje najbolj zaslužnim 
skupnostim in posameznikom za ustvarjalno delo in zasluge 
pri razvoju gospodarstva in samoupravnih družbenih odnosov. 

6. Grb občine Cerknica naj nudi možnost odtisa na svečanih 
listinah, priznanjih, odličjih, značkah; hkrati pa naj v posebni 
izvedbi služi kot simbol občine v uradnih prostorih, na prire
ditvah in svečanostih. 

7. Nagrade za izbrane osnutkc 
a) za priznanje občine Cerknica »19. oktober«: 
I. 20.000 din, 
II. 1S.OOO din, 
III. 10.000 din; 
b) za grb in zastavo občine Cerknica: 
I. 15.000 din, 
II. 10.000 din, 
III. 7.SOO din . 

Podelitev nagrad pomeni hkrati odkup in pravico do uporabe 
izbranih del. 

Prispevke bo ocenila strokovna žirija pri skupščini občine. 
Prispevke, označene s šifro, pošljite na naslov: Skupščina obči
ne Cerknica, strokovna žirija za oblikovanje javnega razpisa in 
izbor osnutka priznanja občine Cerknica »19. oktober<<, grba in 
zastave občine Cerknica do 28. 2. 1981. 

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na SO Cerknica, 
tel. 791111, inter. 006. 

Izid natečaja bo objavljen v istih glasilih kot razpis najkasne
je v dveh mesecih po preteku razpisnega ro!m. 

-· Nogomet v nas• občini 
Letošnjo jesen so člani nogo

metnega kluba Cerknica na last· 
no pobudo začeli s tekmovanjem 
v velikem nogometu. Na prvem 
sestanku, ki je bil v septembru, 
so se zbrali predstavniki iz vseh 
krajevnih skupnosti, razen iz 
Starega trga. Za občinsko nogo
metno ligo so se prijavili Cerk· 
nica, Nova vas in Slivnica iz 
Cajnarjev. Ko to pišemo, bi bi
lo tekmovanje že končano, če 
ne bi ponagajalo vreme. Tako 
pa je treba odigrati še nekaj 
tekem. 

Pohvale vredno je, da so se 
na tekmovanje prijavile tudi po
polnoma nove ekipe iz Grahove
ga, Nove vasi in Slivnice. To ka
že, da je za nogomet veliko za-

KEGLJAŠKE NOVICE 

Dva člana KK Brest s ta nasto
pila na republiškem prvenstvu 
parov, ki je bilo 18. oktobra v 
Celju. Z rezultatom 1669 (Založ
nik 808, Gornik 861) s ta zasedla 
15. mesto v Sloveniji. Pravico 
do tega nastopa sta si priborila 
z zmago na prvens tvu Notranj
ske. 

* 
Na kegljišču v Luciji pri Por

torožu je bilo odigrana prvo ko
lo primorsko-notranjske lige. 
Kegljači KK Brest so bili med 
12 nastopajočimi drugi. Drugo 
kolo tekmovanja bo 16. in 17. no
vembra v Cerknici. 

REZULTATI: 

l. Ajdovščina 
2. Brest 

(Hlabše 82S, Prešeren 
ševec 834, Urbas 839, 
!171, Gornik 867) 

5096 
5084 

848, Kra
Založnik 

nimanje. Posebno veseli pa smo, 
da so vse tekme v tovariškem 
duhu. Gre pravzaprav za dobro 
organizirano rekreacijsko ligo, 
ki bi lahko pritegnila še več mo
štev. 

Trenutni vrstni red: 

l. CERKNICA, 2. RAKEK, 3. 
GRAHOVO, 4. NOVA VAS, S. 
SLIVNICA. 

Ljubitelje nogometa, ki bi se 
radi vključili v organizacijsko 
delo tudi obveščamo, da bo v 
novembru sodniški tečaj za no
gometne sodnike. Dodatna ob
vestila o začetku tečaja boste 
lahko dobili na ZTKO Cerknica, 
Gerbičeva 32. J . Zakrajšek 

3. I zola S076 
4. Gorica 5016 
S. Proteus-Postojna 4900 
6. Krn-Bovec 4881 
7. Ilirska Bistrica 4848 
8. Logatec 4836 
9. Koper 482S 

10. Tomos-Koper 47S4 
11. Idrija 456S 
12. Ankaran 4S13 

* 
26. oktobra so člani KK Brest 

nastopili na turnirju v Postojni, 
na katerem je nastopilo 126 tek
movalcev iz Slovenije in Hrvat
ske. Založnik je z rezultatom 886 
zasedel 8. mesto, Gornik z 8S6 in 
Kraševec z 8S5 pa s ta zasedla 17. 
in 18. mesto. 

F. Gornik 

v 

Sportni portreti 
Tokrat smo se pogovarjali z 

ROLANDOM TURšlčEM. 

- Najprej se predstavi! 
Rojen sem leta 1961 in obisku

jem smučarsko gimnazijo v Skof
ji Loki. 

- Tvoji največji uspehi? 
Leta 1970 sem kot mlajši pio

nir zmagal na meddruštveni tek
mi v Kamniku in bil na držav
nem prvenstvu šesti. Leta 1971 
sem bil drugi na republiškem 
prvenstvu in tretji na državnem 
prvenstvu za mlajše pionirje. Bil 
sem tudi član štafete SK Loška 
dolina, ki je bila tretja na dr
žavnem prvenstvu. 

Leta 197S sem zmagal na re
publiškem prvenstvu in bil peti 
na državnem prvenstvu za sta
rejše pionirje. 

Leta 1976 sem bil drugi in leta 
1977 tretji na Bloških tekih med 
mlajšimi m ladinci. 

Lani sem bil zmagovalec ju
goslovanskega memorialnega po
kala, ki obsega tri tekme: v 
Dražgošah (l. mesto), na Igmanu 
(2. mesto) in tretja v Mrkopolju 
(3 . mesto). 

Bil sem drugi v biatlonu na 
republiškem prvenstvu in tretji 
v biatlonu na državnem prven
stvu. 

Letos sem bil četrti na držav
nem prvenstvu v biatlonu in še
s ti v »Solo« teku. Bil sem tudi 
član jugoslovanske reprezentan
ce v biatlonu na svetovnem mia-

dinskem prvenstvu na Igmanu, 
kjer sem dosegel 42. mesto. 

- Kako pa naprej ? 
Sedai treniram v A-reprezen

tanci. Vse priprave so usmerje
ne na olimpijske igre leta 1984 
v Sarajevu. V letošnji sezoni pa 
je cilj svetovno prvenstvo v Lah
tiju in seveda čimboljše uvrsti· 
tve na mednarodnih tekmova
njih v Svici, Avstriji, Nemčiji. 

- Kako vskladiš treninge s 
šolo? 

V športni gimnaziji v Skofji 
Loki so urnild vsklajeni s tre
ningi, česar ni bilo v gimnaziji 
v Postojni, ko sem moral zaradi 
velike odsotnosti delati izpite za 
vse leto. V Skofji Loki pa je pri 
profesorjih več razumevanja in 
te vprašajo tedaj, ko se za neko 
snov pripraviš. 

- Videl si veliko sveta. Kje 
ti je bilo najbolj všeč? 

Po mojem je najlepše v Av
striji, kjer imajo zelo urejena 
smučišča, pa tudi ljudje so zelo 
pošteni. Opremo lahko pustiš 
čez noč zunaj, pa jo boš nasled
nji dan našel tam, kjer si jo pu
stil. Je pa Avstrija zelo draga. 
Všeč mi je tudi Poljska, le da 
so na meji vedno velike težave. 

- Ali so smučarski teki pri· 
merna rekreacija za delovne lju-
d '? l. 
Smučarski teki so zelo primer

na rekreacija v zimskem času, 
kar se Yidi tudi v tem, da je 

Množični pohod na Slivnico ob občinskem prazniku je preprečilo 
izr edno slabo vreme. 

Šole v naravi uspele 
Tudi letos so posamezne šole 

v naš i občini organizirale šole v 
naravi. Kaj je pravzaprav njihov 
namen ? Spoznavanje morja, živ
ljenja v njem in na koncu tudi 
učenje p laYanja za otroke, ki ne 
znajo plavati. Letos je bilo v šo
li v naravi 178 otrok iz naše ob· 
čine, učenci četrtih razredov. 

Sole so bile organizirane na 
Rabu - učenci iz Cerknice, Ra· 
kovčani so bili v Umagu, otroci 
iz Starega trga in Nove vasi pa 
v Pacugu na slovenski obali. Za· 
nimiv je tudi podatek, da je bilo 
med njimi kar 109 neplavalcev. 
Ob zaključku šole jih je ostalo 
samo še 20, ki niso izpolnili kri· 
terijev plavalcev. 

V desetih dneh šole v naravi 
so bili opravljeni tudi preizkusi 
v plavanju za bronasti, s rebrni 
in zlati delfin. Bronasti znak je 
dobilo sto učencev, srebrnega 
82 in zlatega 19. Med njimi je 
bilo mnogo takih, ki so osvojili 
vse tri značke. Sodimo lahko, da 
je to zelo lep uspeh, h kateremu 
so veliko pripomogli vsi vadite· 
lji in učitelji. Pohvaliti velja tu
di to, da v posameznih šolah ni 
prišlo do večjih poškodb. 

Najboljše pogoje za učenje pla
vanja so imeli otroci na Rabu. 
Zato bi verjetno veljalo razmi
sliti, da bi v prihodnjem letu 
šole združile svoj kader .in od
šle v šolo v nar avi skupaj na 
otok Rab . V domu ele ktro go-

spodars tva j e namreč še dovolj 
pros tora. 

Za konec lahko zapišemo še 
nekaj: poleg znanj a, ki ga daje 
šola učencer.1, dobijo tudi prak
tično znanje, ki jim lahko kdaj 
v prihodnje reši tudi življenje. 

Dcl sredstev za šolo so prispe
vali starši, del izobraževalna 
skupnost, vaditelje plavanja pa 
je financirala telesno-kulturna 
skupnost. Za hvaliti se je treba 
vsem učiteljem in učiteljicam 
ter vaditeljem, ki so svoje peda
goško delo zelo uspešno opra-
vili. J. Zakrajšek 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije Brest Cerknica, 
n. sol. o. 

Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC. 
Ureja uredniški odbor: Marta ORAGOllč, 
Vanda HACE. Ana KOGEJ , Božo LEVEC. 
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton 
OBREZA, Bernarda PETRič, Beno SKERU , 
Irena ZfMLJAK ln Viktor 2NIOARšiC:. Foto; 
Jože Skrij. 

Tiska železniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glasilo sodi mad proizvode iz 7. to~ke 
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav
čenju proizvodov ln storitev v prometu, za 
htere se na plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov (mnenje sekretariata u 
Informiranje Izvršnega svata SR Slov.nlje, 
št. 421 ·1/72 z dne 24. oktobra 197.C) 

BRESTOV OBZORNIK 

vsako zimo več ljudi na smučeh 
in vedno več jih hodi na mno
žične teke. V Kovinoplastiki in 
v Brestovi žagalnici so že ku
pili tekaške smuči in tako lahko 
delavec naredi prve korake na 
izposojenih smučeh. Skoraj vsak 
si potem kupi svoje smuči. Po
leti pa sta primerni rekreaciji 
kolesarjenje in tek v naravi. 

V Loški dolini bi bilo potreb
no urediti TRIM stezo in TRIM 
kabinet. 

- Koga predlagaš za razgo
vor v naslednji številki? 

Za naslednjo številko predla
gam FRANCA CEBOHINA. 

OBČINSKI KROS 
4. oktobra je bil v Cerknici ob

činski kros. žal je bila udeležba 
precej skromna. Predvsem smo 
pričakovali več m ladine iz os
novnih šol. Mlajši mladinci, sta
rejši mladinci in člani so zato 
nastopili skupaj na članski pro
gi, najboljši pa je bil mlajši mla
dinec Marko Zgonc. 

Zmagovalci v posameznih ka
lcgorijah: 

ml. pionirji A: Robert Kužnik 
(Cerknica) 
ml. pionirji B: Matjaž Bavdek 
(Cerknica) 

.ml. pionirke A: Zvezdana Je
mec (Grahovo) 

ml. pionirke B: Andreja Jer
nejčič (Rakek) 

st. pionirji A: Mitja Udovič 
(Rakek) 

st. p ionir ke A: Tonči Sedevčič 
(Rakek) 

člani: Marko Zgonc (Cerknica) 
veterani A: Miro Mlinar (Cerk

nica) 

Na podlagi rezultatov smo se
stavili občinsko reprezentanco, 
ki nas je v sedmih kategorijah 
zastopala na republiškem krosu 
v Radovljici. Lani je Cerknica 
zasedla 29. mesto med slovenski
mi občinami. Letos pričakujemo 
podobno uvrstitev. S. Ferfila 

DELAVSKE 
ŠPORTNE IGRE 

Na baliniščih Bresta v Cerk
nici je bilo občinsko sindikalno 
prvenstvo v balinanju za posa
meznike, ki ga j e pripravila ko
misij a za špor t in rekreacijo pri 
občinskem sindikalnem svetu. 
Nastopilo j e 42 tekmovalcev. 

VRSTNI RED: 

l. Kebe Alojz, Brest Pohiš tvo 

2. Kunstek Miro, Brest - Masiva 

3. Tavželj Franc, SO Cerknica 

4. Drobnič Marjan, Brest - Mi
neralka 

S. Mes tek Ivo, Bres t - Mineral
ka 

6. škrlj Alojz, GG Cerknica 

7. Tavželj Jože, Bres t - Pohiš
tvo 

8. De kleva Ludvik, Brest - SD 


