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25. NOVEMBER 1988 brestov 
• 

lasilo delovne o 

Bomo kos samim sebi? 
Za nami je periodični obračun za devetmesečno poslovanje, 

pred nami pa zaključni račun za leto 1988. To je čas, ko že · 
lahko ocenjujemo, s kakšnimi poslovnimi rezultati bomo za
ključili leto; leto velikih gospodarskih sprememb, poplave pred
pisov in inflacije, ki ji ni videti konca. 

Devetmesečno poslovanje 
Bresta je na ravni cele delavne 
organizacije zaključeno z izgu
bo 4.963 milijonov <limrrjev. 80 
odstotkov skupne izgube v 
l:{restu preds-taJVlja izguba te
'Ueljne organizacije Pohištvo 
':el1knica, ki mora v letu 1988 
po'krivati tudi nekrito izgubo iz 
leta 1987. Sicer pa imajo vse 
temeljne organizacije iz pri
marnega sektorja (tozdi Iver
ka, Mineralka in ž:agaJ.nica) po
zitiven finančni rezuLtat, med
tem ko so pohištveni tozdi na 
pozitivni nič.lli ali pa v izgubi. 
Na podlagi izdelanih sanacij
slcih programav ocenjujemo, 
da bo v zadnjem četrtletju 
trend naTaščanja izgube za
ustavljen in da se bo izguba 
celo nekoliJw znižala. Seveda 
bo v tem pogledu man;ikaj od
visno tudi od inflacijs.klih gi
banj, ki se posledično kažejo 
v rezull.tatu .poslovanja v obliki 
revalorizacije zaJog oziroma 
stroškov poslovanja. 

Glavne vzroke izgub bom s.tr
nil v nekaj najrpoglavitnej ših: 

l. Devalvacija konvertibilnih 
valut je bHa iz.vede:na prepoz
no :in s prenizko stopnjo, zla
sti glede na vzporedno zmanj
ševanje izvoznih stimulacij, 
ki jih poznajo tudi razvite 
države lronvertibilnega sveta. 
To ugotovitev najbolje ilu
stnira podatek, da so se pri 
štirikratnem povečanju na
šega izvoza izvozne stimula
cije povečail.e komaj za 18 od
stotkov. 

2. Zamrznjene cene na doma
čem trgu v prvih štirih mese
cih letošnjega let a, ob veliki 
ponudbi na trgu , brez kaikrš
nekoli utemeljene osnove. 

3. Neugodni plačilni pogojli na 
domačem trgu, .kjer več kot 
90 odstotkov pohištva proda
mo s plačilnim ro:kom 90 dni 
oziroma na nekajmesečne 
brezobrestne kredite. Pri 
tem se kaže velik ekonomski 

vpliv trgovine na proizvod
njo ·in padanje kupne moči 
prebivalcev. 

4. Nesorazmerno visO'ke realne 
obresti za kreditiranje proiz
vodnje in pla:smaja (tudi se
lektivne - izvozne kredite) . 

S. Zamiki pni prodaji blaga 
(prodaja •PO cenah, starih tu
di po nekaj mesecev) zaradi 
neusklajenosti med ;PTodajo 
.in proizvodnjo (kasnitev pro
izvodnje), predvsem v kon
junkturnih obdobjih. Gre iz
ključno za naš, Brestov prob
lem, 1ci ga sicer odpra'VIljamo, 
žal pa še vedno prepočasi. 

6. Nesorazme~no povečanje 
vhodnih cen pri nekaterih 
monopo.IIDh proizvajalcih, ki 
jih ne moremo v celoti pre
nesti na izhodne cene pohišt
va. 

7. Eden od :llelo pomembnlih in 
hkrati soaia:lno najtežje reš
ljivih problemov j e preveliko 
števhlo delavcev glede na se
danji obseg proizvodnje. 
Analize kažejo, da zaposlu je 
Bres·t 300 do 400 delavcev 
preveč samo na Težijskih de
lih v proizvodnji in v »Čli.51li« 
režiji. Dodatni problem je vi
šek 60 delavcev, ki se pojav
lja pri načrtovanju nove pro
izvodnje v Tozdu Je:lJka. Se
veda tega presežka nillkakor 
ne enačimo s socialno prob
lemati-ko. Prav naspr otno, 
pd reševanju presežka de
lavcev bomo morali upošte
vani predvsem kriterije stro
kovnosti. Tako ostaja pred
vsem problem v sferi preza
poslitve nekvmificiranih de
lavcev. 
Kljub viš kom delovne ·Sile pa 
vendarle nimamo dovolj . 
uspešnih vilsokostrolrovnih 
kadrov. 

8. Za večjo motilvaoijo za delo 
so poseben problem r.azmero
ma ni2lki osebni dohodki. To 
je zlasti opa7!Ilo pri .pridobi
vanju in ohranitvi uspešnih 
strokovnih delavcev. Ob tej 

ugotovitvi moram postreči s 
podatkom, da so našli po
vprečni neto osebni dohodki 
v devetih mesecih letošnjega 
leta v primerjavi z ena·kim 
lanskim obdobjem rpo.rasJi za 
155, dohodek pa le za 112 od
s totkov. In. ob vsem tem še 
ugotovitev, da so dohodki 
rarmneroma nizki (440.254 di
narjev neto povprečno me
sečno na zaposlenega v de
vetih m esecih). 

Očitno je, da uravnrl.lovka ne 
daje poslovnih rezultatov in še 
manj možnosti za nove s tro
kovne kadrovske osvežitve. 
Clovek bi včasih pomisllil, da 
smo se navadili živeti z izgubo. 
Takšno stanje nam ne more da
jati rezultatov in jamčim raz
voja. Zato smo problem oseb
nih dohodlrov, povezan tudi z 
neizkoriščenim presežkom de
ilavcev začeli reševati z večjo 
diferenciacijo osebnih dohod
kav med uspešnimi in manj 
u spešnimi temeljnimi organi
zacijami. 

Podpogoj taki diferenciaciji 
j e seveda tržna nota v sm islu 
pridobivanja dohodka vsake te
meljne organizacije. Tržnost v 
pogledu pridobivanja dohodka 
je dana (od tržnih obrestnih 
mer do samostojnega ra.zJpola
ganja z devizami), opredelj ena 
je tudi skupna vez (od skupne 
.razvojne ,in investicijske poli
tike do medsebojne solidarno
sti), le da to povezanost preveč 
i2lkoriščamo v solidarn01S1lne 
namene, zla-sti pri delitvi oseb: 
111i.h dohodlrov. Di.ferenciacijo 
med uspešnimi in neus pešnrimi 
tozdi moramo še bolj poglab
ljati, pa tudi to še ni dovolj. 
Smo pred problemom večje di
ferenciacije med uspešnimi in 
m anj uspešn:ilmi 'kadri, tako v 
t emeljnih organi.zacijah kot na 
ravni delovne organizacije. 

Namenoma sem d al p.ri re
zultatih poslovanja največji po
udarek zaposlenosti, kadrom in 
osebnim dohoel!kom. Na teh po
dročjih vidim največje ovlire, 
hkrati pa največjo možnoot za 
uresničenje razvojno~program

skih usmerritev, ki so jih spre-

(nadaljevanje na 2. strani) 

Naj voščilo velja 
Mi·slim, da je bilo malokatero leto doslej, tja od petinštiri

desetega dalje, tako težko voščiti ob dnevu republike kot letos. 
Sredi vojne vihre je bila skoyana naša domovina in postavljeni 

njeni temelji. že takrat, ko še ni bil znan vojni krvni davek, smo 
•Se zavedali, da na taiko majhnem ·in raznolikem prostoru lahko 
zmagujemo le z ramo ob rami, zdi:uženi z vso množico raznoli
kosti, ki so nas kdajik:oli kakorkoli vezale in ločevale. 

In od triinštiridesetega dalje smo vedno doslej znali poiskati 
prave poti za naš škripajoči koleselj; poti, ki .dostikrat niso bhle 
najkrajše, vendar so bile vs aj prevOZ'Ile. V veliki družini tudi ni 
bil nihče toli.ko oddaljen od mize, da ne bi mogel s svojo ~lico · 
doseči polne sklede. Vse bi billo lepo in prav, če bi v sk!ledi ne 
zmanjkalo žgancev .. . 

Bolj potrešnim se je, ko so zagledali dno, ta•ko zaletelo, da se 
do danes še nis9 odkašljati . .. 

Jasni so bili naši skupni cilji tistega resnega 29. novembra 
1943. Pošteno, jedrnato in modro postavljeni, pod skupno zasta
vo, grbom in lrimno, kot se spodO'bi. Po petinštiTidesetih letih 
pa -mar je sploh vredno, da bi človek govoril - udarjajo med 
nas sile senčnatih oblik, ki tkejo zlo, ki podtikajo, potvarjajo, 
preklinjajo in •skušajo prevpiti vse tisto, kar je v narodih zdra
vega ostalo. Podpihovanje iskric v žerjwici in neresnice legajo 
na naš vse manj sončen vsakdan, na ramena, ki so vedno bolj 
sključena, na obraze in duše naših delavcev, ki so prehitro po
stali podobni svojim zgaranim materam in očetom. 

Bilo pa je teh naših štirideset in 'več let tudi bogatih. Za vse 
tiste Ijudi, ki so verjeli -v svoje delo, ki so bogato želi, čeprav 
žuljavih rok, ki niso klonili niti takrat, ko jih je življenje pahni
lo na kolena. 

Is·krene česti:llke ob dnevu r epublike vsem ljudem v ljudeh, ki 
so nemirno u stvarjali včeraj , ustvarjajo danes in iskreno verja
mejo v jutri. Urednica 

.. 
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ontrola kakovosti v T ozdu Zagalnita ki so predpisane s pogodbo 
kupca. 

Na takšen način sortiranja 
in predelave smo dosegli, da 
les iz nižjega kakovostnega 
razreda pripeljemo v vi~ji ka
kov.ostni razred, kar je zelo po
membno zaradi bolezni in pro
padanja naših gozdov (vedno 

manj zdrave hlodovine) in pa 
zaradi čedalje težje prodaje je
lovega žaganega lesa slabše ka
kovosti tako doma kot v tuj ini 
- ne samo zaradi kakovosti, 
temveč - ekonomsko gledano 
- tudi in predvsem zaradi 

Po prehodu iz predelave bukovega žaganega lesa na finaliza- · 
cijo jelovega žaganega lesa, se je v naši temeljni organizaciji 
pojavila potreba po kontroli kakovosti vhodne surovine - hlo
dov, kot tudi kontrole v nadaljnih fazah njihove predelave. 
Kontrolo- kakovosti hlodov smo vpeljali zato, da že pri vhodu 
izločimo kakovosten les, oziroma ga razvrstimo po kriterijih· 
namembnosti: za prodajo izven temeljne organizacije in razrez 
za lastne potrebe. Tega smo se morali lotiti zaradi različnih 
kriterijev kupcev do določenih izdelkov (radialen les, les brez 
napak itd.). 

Ko so blodi razrezani, se 
opravi naslednja kontrola že 
na sortirni liniji na žagi, kjer 
se loči deske po širini in po dol
žini in pa tudi okvirno po ka
kovosti. Ta les gre p.otem na 
skladišče žaganega lesa, kjer 
se pred odpremo zopet presor
tira po razredih oziroma glede 
na zahteve kupcev. Tudi les, ki 
je namenjen za našo predelavo, 
se prebere po izdelanih meri
lih. Nekakovostnega se izloči, 
ustrezni les pa se naletviči in 
odpelje v sušilnico. Suh les se 

nato v oddelku krojilnice kroji 
po tehničnih zahtevah za dolo
čene izdelke, kar nam sedaj, 
ko imamo stroja za dolžinsko 
in širinsko spajanje omogoča, 
da lahko uporabimo vhodno 
surovino slabše kakovosti (niž
ja klasa). Prednost teh dveh 
strojev je, da z lepljenjem les
nih elementov lahko dobimo 
»izdelke« boljšega kakovostne
ga razreda (napake v lesu se 
izrežejo, dober les pa se spoji). 
Tako dobljene lamele pri dol
žinskem spajanju zopet prebi-

Linija za razred lepljencev v temeljni organizaciji žagalnica 

Bomo ikos samim sebi 1 
('D.ada;ljevanje s l. strani) 
jele VISe temeljne orgartirlacije 
Bresta 21. julija 1988. Temu 
konceptu ·prilagajamo tudi ma
kro in ani.kro ocganizaai.jo de
lovne orgamzacije, Vlključno z 
vsemi strokoN'Ilimi sJužb-ami. V 
obdelavi je tudi 19 razvojnih 
programov, od 'katerih so ne
kateri 'llamenjeni tudi preraz
poreditvti. tehnoloških višJkov 
delavcev. Seveda brez dodatnih 
finančnih sredstev ne mocemo 
računati na uiSitrezne strOikovne 
kadre, s tem pa j e uspešnost 
realizacije zmanj.šana, če ne 
celo vprašljiva. Veliko je odvd.:s
no od na;s, od naše usmeritve 
v tržlnost, tudi .pri kadrih. Tre
ba je drugače razmišljati: nič 
nam ni in nam ne bo od boga 
danega, samo trdo, kreativno 
delo nas ·pelje v višji rarzred. 
Bomo kos samim sebi? 

Poudarim moram še prob
lem zmanjševanja likviclJnosti. 
'r.o . je v veliki meri posledica 
visoke infllacije dn nereallno vi
sokih obres1mili mer. že pri 
pdkrivanju dzgu.be iz leta 1987 
nismo llS'peli dobiti kakovost
nith (nevrnčlj.i:vih) virov za sa
nacijo celotne izgube. Del iz
gube iz preteklega leta, ki obre
menjuje tekoče pos'fo.vanje, je 
poslabšal likvidnost in mnančni 

rezultat. Brest praktično nima 
.svojih lastnih likvidnih sred
stev oziroma dolgoročnih kre
ditov, kar predstav:lja veliko 
težavo. Samira!D.je talkšnega sta
nja pa je možno seveda le dol
goročneje, predv.sem na oonovi 
oopeš:nih poslovndh re:z;ul1atov. 

Navedel sem le nekatere ele
mente gospodarjenja. 

Lahko bi našteval še veliko 
v.zrakov za naš doseženi poslov
ni rezultat. Tudi pozitivnih se
veda, kot je denimo večanje 
obsega proizvodnje, hitrejše 
obračanje sredstev, večanje 
stopnje poslovnosti itd. 

Izhod iz našega ne preveč 
rožnatega položaja seveda ob
staja. Pot do tja pa temelji 
predv..sem na 'Večji stroka.vno
stli, na boljši organiziranosti., v 
tržnem obnašanju na vseh rav
neh poslovanja, bistvenem po
večevanju proi2:vodnje, ob 
hkratnem zmanj šanem številu 
z-aposlenih, pa vse do tega, da 
bomo ob 14. uri zapuščali stro
je, ne pa tovarniške plotove. 

12Jkoris1liti moramo laS'tne si
le, kajti flOS'kule o razbreme
njevanju gospodarntva nas ne 
bodo ptipeljall.e naprej. 

D. MJ·ilnar 

ramo pred strojem za širinsko 
lepljenje, ponovno po kriteri
jih in zahtevah določenih kup
cev. Tako dobljene elemente 
pa potem obdelujemo do faz, 

cene. 
M. Mulec 

Bo industrijSka proizvodnja biodisa · stekla 1 
Od poslovnega partnerja KžK - Kranj, ki je opravljal polin

dustrijske poizkuse uporabe BIODISA v praksi, smo dobili na
slednje poročilo, ki ga v poenostavljeni obliki navajam. 

:POROCILO KžK - KRANJ ga substrata smo polož-ili tudi 
nekaj starega substrata, da 
smo lahko primerjali uspešnost 
rasti v posamezni mešanici. 
Res so rastline v novem sub
stratu prekašale ostale po ra
sti v vseh elementih. Zlasti je 
bilo razveseljivo, da so izredno 
hitro prebolele presaditveni 
šok in so naprej zelo izenačeno 
rastle. V septembru in oktobcu 
se odnos med dnevom in nočjo 
bistveno spremeni v škodo 
dneva, kar neposredno vpliva 
na zmanjšanje osvetlitve in 
tako na zmanjšanje asimilaci
je, to pa posledično vpliva na 
zmanjšanje asimilacijskega 
produkta v rastlini. Rastlina 
zaradi dolge noči porabi veliko 
preko dneva ustvarjenih asimi
latov (škrob) za dihanje in 
ostale fiziološ\ke funkcije in za
to zelo malo akumulira (asimi
litiv) v svoje organe - v pri
meru krompirja v gomolje. Za
to rastline, k i so se izredno 
bujno razvile oziroma ustvari
le veliko listno površino niso 

mogle svojega potenciala po
vsem i:z,korist•iti. 

Tako smo pridelali nekoliko 
manjše gomolje kot smo priča
kovali. Kljub vsemu smo s ~ s 
profesorjem Furlanom in DO 
Bres.t dogovorili za nekajod
stotno zmanjšanje a·ktivne 
komponente v mešanici, da s 
tem nekoliko zmanjšamo buj
nost rastlin. 

Naš cilj je za našo občutlji
vo proizvodnjo zagotoviti kako
vosten substrat in če bo ta pri
hajal iz Bresta v zahtevani ko

_ ličini, se bomo dolgoročn9 ori-
entirali na ta vir. 

POVZETEK 

Rezultati iz poročila kažejo, 
da lahko .ob dodatnih naveza
vah na poslovne partnerje, kot 
so KžK Kranj, z gotovostjo 
računamo na povečani plasma 
in tudi na zanimanje za naš 
proizvod BIODIS na območju ',.' 
Slovenije. To pa je lahko tudi" 
resna osnova za organiziranje : 
industrijske proizvodnje tega ', 
artikla (BIODISA- naravnega · 
substrata). 

F. Dobravec s sodelavci 

V laboratoriju za fiziologija 
in virusne bolezni krompirja, 
ki deluje v okviru KžK Go
renjske, smo se takoj na :z;a
četku obratovanja - torej v 
letu 1986 - srečali s proble
mom redne dobave kakovost
nih substratov za našo opčut
ljivo proizvodnjo. Sprva smo 
iskali vire v tedanjih obratih 
za mešanje substratov v Slo
veniji. žal so bile te mešani
ce neprilagojene za krompir, 
surovine zanje pa so bile 
skoraj izključno iz uvoza 
in je bila zaradi znanih gospo
darskih razmer njihova doba
va v optimalnem času za našo 
proizvodnjo vprašljiva, pogo
sto celo nepravočasna. Tako 
smo iskali rešitev v izbolj šani 
kakovosti substra!ta in s.talnih 
domačih surovin za ta subst
rat. Povezali smo se s profesor
jem Furlanom, ki je v sodelo
vanju z Brestom iz Cerknice 
-pripravljal substrat iz domačih 
surovin, tako naravnega kot 
industrijskega izvora. Prve 
končne poizkuse s temi subst
.rati smo postav!il.i že s-pomladi 
leta 1987. Poizkus smo postavi
li po vseh pravilih, ki so pot
rebna, da lahko na koncu pra
vilno vrednotimo reZultate. Po
izkusi z biološkim - živim 
materialom zahtevajo nekatere 
posebnosti. V poizkus smo 
vključili tri nove mešanice in 
jih primerjali s standardom. 
želeli smo ugotoviti odstotek 
'POsamezne komponente v me
šanici za dosego optimalnega 
rezultata. Ocenjevali smo us
pešnost posamezne mešanice 
po številu pridelanih gomoljev 
in teži le-teh. Kot najboljša se 
je izkazala mešanica št. 3. V 
istem [etu smo nadaljevalni po
izkus izvedli še jeseni. Primer
jali smo izbrano mešanico z 
dvema že obstoječima substra
toma. Ponovno je bila novo 
pripravljena mešanica najbolj
ša, ta.<ko glede števHa pridela
nih gomoljev kot glede njihove 
teže. Rastline, ki so rastle v tej 
mešamci so imele silovitejšo 
mst in močnejše listje. Z.lasti 
pa je bilo ugotovljeno večje 

odstopanje v teži teh gomoljev 
v primerjavi z ostalimi gamo
lji, kar kaže na zelo usklajeno 
rast teh rastlin, ki so tako ve
liko ailrumulirale v gomolje. 
Na podlagi ugodnih spoznanj 
v teh poizk\!Sih smo se odloči
li, da uporabimo noVIO mešan-i
co v n aši proizvodnji. Prvih 
100m3 smo prejeli julija 1988. 
To nam je zadoščala za dva 
mrežillka ~ to je SOO m 1 po
vršine. Od S. do 10. avgusta 88 
smo posadili prvih 14.000 krom
pirjevih rastlinic. Poleg nove-

Usposabljanje delavcev teče 
Na Jelki smo organizirali v 

času rekonstrukcije temeljne 
organizacije predhodno u spo
sabljanje delavcev, da bi jih 
tako čimbolje pripravili na red
no novo proizvodnjo, ki se bo 
začela v začetku prihodnjega 
leta. Usposabljanje poteka za 
vse delavce, ki bodo delali v 
novoorgamzuani proizvodnji 
prenovljene temeljne organiza
cije. 
Teoretično usposabljanje po

teka izven delovnega časa. Vanj 
je vključenih 69 delavcev naše 
temeljne organizacije, ki nima
jo ustrezne strokovne izobraz
be v lesni stroki. 

S teoretičnim delom uspo
sabljanja za prvo skupino de-

lavcev smo pričeli 3. novembra, 
za drugo skupino z 7. novem
bra. Usposabljanje potek,a v 
prostorih obrata družbene pre
hrane Jelke v Begunjah. 

Program usposabljanja obse
ga 60 ur predavanj. Učno gradi
vo oziroma skripta posreduje
mo delavcem po posameznih 
poglavjih vzporedno s preda
vanji. Po končanih predavanjih 
bodo morali delavci opraviti 
preizkus znanja, ki nam bo os
nova za prerazporejanje delav
cev na določena dela in naloge. 
Zato pozivamo vse delavce -
udeležence predavanj, da to 
upoštevajo in se pridno učijo. 

M. Drobnič 

Do ustrezne strokovne izobrazbe - z učenjem 
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Predstavili smo se v Beogradu 
1 Kot vsako leto, se je Brest hrostovi Wvedbi ID z zanimivim role1>0, sijajno obdelani v laku 

t ... 

tudi letos predstavil na Beo- servirnim pulrom, ter program s kovinskim efektom. Ljudi 
grajskem sejmu z vrsto pov- elementov tako imenovanega smo le težko prepričali, da ni
sem novih eksponatov. Naš pa- balkonskega pohištva, ki sta ga sta japOJ?:Ski. 
viljon je bil spet pod okriljem projektirala zunanja Brestova Poleg navedenih izdelkov pa 
Sozda Slovenijales. Na razpo- sodelavca, arhitekta Deu in Er- je Brest prikazal v izvoznem 
lago smo imeli okoli 350m2 cegovič. Celoto dopolnjujejo Slovenijalesovem paviljonu še 
razstavnega prostora in veliko, sedežne garniture Ivana, Saša, stilno j.edilnico z vitrino Clas
razgibano hojnico, Id je omogo- Gregor in Sonja, ter kosovno sic v modni rdeče-temni kom
čala nemoten pretok obiskoval- pohištvo. Prilkazani so ·predal- binaciji intarzije ter sedežna 
cev in poslovnih partnerjev. niki arhitektke Teje Vidovič, garnituro Saša, delo oblikoval-

Paleta novih izdeLkov je res pa .tudi jelova zihka na kolesih cev iz Podskrajn~ka. Na pro
pestra. Zajema elemente pi'Sar- in pr-aktična previjalna miza storu, namenjenem Ex.portdr
niškega pohištva v predsta·v- naše Be.rnarde žugčič. Ob vho- vu, je bila prikazana še naša 
ljenem računalniškem centru du v naš razstavni prostor naj- sedežna garnitura Jana. 
- program Miška, ·kot prime- demo še TV in Hifi omarici z B. Knafeljc 
rek stavbno finalnega proizvo-
da pa program drsnih vrat Se
zam. Ta je predstavljen v treh 
inačicah različnih dimenzij in 
je zastekljen s prelepimi vitra
ži. Program Sezam pomeni ra
čunalniško projektiranje raz
ličnih vrst drsnih vrat po m eri 
in želji kupca. Avtor programa 
je Tomo žagar ob pomoči pro
gramerja ing. Ivana Trohe. 

V naslednjem ambientu je 
bila predstavljena spalnica Dia
mant v mahagoniju, nato pa 
še pohištvo Igor, vendar to 
pot v povsem novi bio izvedbi 
-torej iz masivne jelovine, ob
delan z bilološko nevtralnim 
površinskim premazom in po
življen z dekorativnimi števil
kami .na delih fronte. Predstav
ljen je bil tudi nov predsobni 
program Prima, prav tako iz 
jelovine z mahagonijevimi la-
melami Posebnost tega progra
ma je trapezasta oblika omar 
in omaric ter predsobna stena 
z velikim ogledalom. 

Dva ambienta smo zapolnili 
z elementi pohištva iz progra
ma Weekend, enkrat kot dnev
ni prostor in enkrat kot mini' 
spalnioo s pogradom za odras
le. Tudi ta program je izdelan 
v jelovini z mahagonijevimi la
melami. 

Predstavljena je bila tudi 
mini kuhinja - zopet v jelovi
ni in bio izvedbi. 

Tudi sicer je bila jelovina na 
tem sejmu vodilna nit skoraj 
vseh eksponatov. 

V naslednjem ambientu na
stopa nekaj ladijske opreme 
iz negorljivih mineralnih plošč 
ter veli:ko lepih posnetkov tra
jekta Amorella, ki ga je opre
mljal Brestov inženiring. 

Od sistemskega pohištva je 
bila ra2JStavljena še kuhinja BG 
88 v neobičajni belo rust.ikalni 

Delovni koledar za leto 1989 
Poslovno leto 1988 se počasi izteka. Prav sedaj smo v obdob

ju, ko je potrebno intenzivno pripravljati usmeritve in načrte 
za prihodnje leto. Ena izmed aktivnosti pa je tudi izračun de
lovne obveznosti za posameznega delavca. 

Poleg zakonskih določil, ela 
ima teden dvain~tirideset de
lovnih ur ali najmanj pet de
lovnih dni, smo pri sestavi de
lovnega koledarja upoštevali 
še naslednje usmeritve: 
- število delovnih dni naj bo 

po mesecih čim bolj izena
čeno 

- obe izmeni naj bi bili po 
številu delovnih sobot v po
poldanski izmeni enako za
stopani . 

- po možnosti naj bo delovna 
prva •sobota v mesecu, razen 
v primerih povezave s p raz
nikom 

- v enem mesecu, oziroma za
poredoma sta največ dve 
delovni soboti 

- delovna sobota za solidar
nost (po zakonu) je predvi
dena v marcu 

/ 

- v koledarju delovne sobote 
za krajevno skupnost n~smo 
predvideli, lahko pa se bo
do posamezne temeljne or
ganizacije zanjo odločile in 
bodo delale na eno izmed 
prostih sobot. 

Leto 1989 je navadno, s 365 
dnevi. V prihodnjem letu bo
mo imeli 273 delovnih dni, od 
tega ]e 10 dni državnih in re
publiških praznikov. Poleg te
ga je še en delovni dan obve
zen za potrebe solidarnosti. 

'1~.__,.. 

' ... . 
Na predlog kolegija glavnega 
direktorja bomo imeli v pri
hodnjem letu 10 dni kolektiv
nega dopusta. Tako nam osta
ne za proizvodnjo 254 dni (sku
paj z delovnim dnevom za so
lidarnost) in sicer v prvem pol
letju 132 in drugem 122. V fe
bruarju in juliju bo 22 delov
nih dni za obračun osebnih 
dohodkov, v vseh ostalih mese
cih leta p a po 23. 

V prihodj.em letu bomo imeli 
15 delbvnih sobot. Dve soboti, 
22. aprila in 8. julija, bomo de
lali namesto petka 28. aprila in 
ponedeljka· 3. julija. Na kolek
tivnem dopustu pa bomo od 
31. julija do 4. avgusta ter od 
7. do 11. avgusta. 

Na Brestu imajo vse temelj
ne organizacije in delovna 
skupnost enako razporeditev 
urnega sklada. Nekoliko dru
gačno razporeditev bo imela le 
Iverka za delavce, ki delajo v 
izmenah. Stalna naloga temelj
nih organizacij in delovne skup
nosti pa bo, da racionalno iz
rabljamo in razporejamo de
lovni čas, ter ga ob morebitnih 
potrebah delovnega procesa in 
zahtevah trga tudi prilagodimo 
in ustrezno prerazporedimo. 

Oblazinjeno pohištvo je v Beogradu zastopala tudi »Saša<< S. Perčič 

Trajekt Amorella, ki ga je opremljal tudi Brestov inženiring 

PODELJENA PRIZNANJA OBčiNE CERKNICA 
19. OKTOBER IN ~LAKETE OBčiNE CERKNICA 

22. oktobra 1988 so bila ob občinskem prazniku 19. 
oktobru, na slavnostnem zboru delegatov Skupščine obči
ne, Skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in druž
benopolitičnih organizacij, podeljena občinska priznanja 
19. oktober in plakete občine Cer.knica. 

Priznanja so prejeli: 
Istra-Benz Koper- za pomemben prispevek k razvoju 

ma!\i razvitih območij občine; 
Vikt'Or Pakiž - za pomemben !piispevek pri gospodar

skem razvoju in družbenopolitičnem žwljenju; 
Janez-Ivan Skrbec - za pomemben prispevek pri go

spodarskem razvoju občine, delo v samoupravnih interes
nih skupnostih in krajevni skupnosti. 

Za dolgoletno družbenopolitično delovanje, uspehe v 
združenem delu in za uspehe v razvoju kmetijstva in obr
ti ter ohranjanju tradicij NOB, so Metoda Baraga, Anton 
Lampič, Jože Mrak, Janez Opeka in Franc Ravšelj prejeli 
plakete. 

Državna odlikovan ja so pre je li 
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Ob 40-letnici kmetijske zadruge Cerknica je bila 19. oktobra 
v Begunjah slovesna seja zadružnega sveta. 

Na slovesnosti je podpredsednik SO Cerknica Zdravko Zabt+
kovec najzaslužnejšim kmetom in delavcem kmetijske zadruge 
vročil državna odlikovanja. Predsedstvo SFRJ je odlikovala z 
REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO Staneta 
Modica, RED DELA S SREBRNIM VENCEM pa so prejeli 
Vladimir Drobnič, Terezija Mule, Frančiška Skerbec in Ivana 
žnidaršič. 

Srečanje jubilantov 
V delovni organizaciji je letos 196 ljudi praznovalo delovni ju

bilej. 79 delavcev je proslavljalo lO-letnico dela, 53 delavcev 20· 
letnico dela in 64 delavcev 30-letnico dela. Največ jubilantov v 
letu 1988 je bilo v temeljni organizaciji Pohištvo in sicer je praz
novalo kar 54 delavcev. 

Posnetek je s srečanja jubilantov temeljnih organizacij Po
hištvo, Mineralka, Prodaja, Jelka in delovne skupnosti Skupnih 
dejavnosti, ki je bilo v soboto, 22. oktobra. 
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Socialistična zveza delovnega ljudstva je le ena od družbeno

političnih organizacij, hkrati pa smo vsi formalno njeni člani. 

Tako je ta organizacija velika in po drugi strani lahko tudi maj
hna; predvsem takrat, ko ljudje v njej ne najdejo poti za dosego 
svojih ciljev in- hotenj. časi pa se spreminjajo in z njim tudi 
ljudje, njihove želje in potrebe . .. 

Kako na vse to gleda Brane Troha, sekretar občinske konfe
rence SZDL občine Cerknica? 

- Dalj časa ste bili zaposle
ni v združenem delu. Kaj vas je 
vodilo, da ste prevzeli dolžnost 
sekretarja občinske konferen
ce? 

Precej let sem delal v DO 
Kovrinoplastika Lož kot vodja 
splošno kadrovskega sektorja. 
Neprofesionalno pa sem oprav
ljal številne ftmkcije: bil sem 
predsednik krajevne konferen
ce SZDL Loške doline, delegat 
zbora krajevnih -skupnosti ob
čine Cerknica, delegat zbora 
občin v republištki skupščini ... 
in še bi lahko našteval. Ob svo
jem delu sem bil ves čas vklju
čen tudi v družbenopol1tično 
dogajanje v občini in izven nje. 

P.revzem te profesionalne 
funkcije je pomenil zame tudi 
drugačen način dela, ki se v 
marsičem razlii.kuje od tistega, 
ki sem ga opravljal do tedaj. 
Osebno tudi menim, da je člo
veku, ki dalj časa opravlja ne
ko delo, potrebna sprememba, 
novo delovno okolj e, drugačno 
delo z novimi izzivi. 

- Od SZDL kot družbenopo
litične organizacije se pričaku
je, da naj bi bila odmevna sko
raj na vseh področjih življenja 
in dela. Nemalokrat pa obsta
nemo ob dejstvu, da so učinki 
glede na ·vloženo delo pre
skromni. Menite, da je razmer
je med vloženim delom in učin
ki glede na zahtevo po spremi
njanju razmer, nezadostno? 
Kje, menite, so šibke točke te 
DPO? 

če hočemo imeti moderno 
socialistično samoupravljanje, 
je nujno treba sto:pati v korak 
s časom. To pa pomeni ena
kopravnost vseh členov, ki so 
ali niso oblikovani v okviru 
SZDL. Graditi moramo na na
čelih svobode misli, avtonom
nosti in modrosti, kar je tudi 
pogoj za v21pos.tavitev civilne 
družbe, o kateri toliko govori
mo. Brez javnosti dela na vseh 
ravneh in brez družbene krit i
ke pa tudi to pot ne bo šlo. Naj 
bo zagovarjanje političnega 
pluralizma pogoj za enakopra
ven dialog in s tem za hitrejšo 
demokratizacijo družbenega 
življenja. 

Pri svojem delu se tudi v 
okviru SZDL velikokrat poslu
žujemo formalnih poti načina 
dela, in izkuš:nje kažejo, da je 
ljudi vedno moč pritegniti z 
določeno akcijo. Seveda obsta
jajo ra1llike med mestnimi ak
cijami in akcijami na pode.že
lju. Pri nas se vedno da izpe
ljati tiste, Jd se kažejo v mate
rializirani obli.kri., predvsem pa 
v uresničevanju dogovorje,nega. 
Preprosti ljudje namreč meni
jo, da je na prvem mestu de
lo, ki se kaže npr. v novem 
vodovodu, določeni zgradbi, 
skratka v konkretnem, opri
jemlji,vem dejstvu, šele potem 
so ,se priprav-ljeni pogovarjati 
o drugih, takoimenovanih viš
jih oblikah demokracije. Soci
alni momenti v zadnjih letih 
pa povzročajo določeno neza
interesiranost, celo apatija. 
Ljudje so naveličani brezplod
nih razprav, neuresničevanja 
tistega, za kar se dogovorimo. 
Nemalokrat govorimo o mne
nju ljudi tako v okviru SZDL 
kot v drugih spontanih oblikah 
združevanja ljudi, čeprav gre 
v resnici za mnenje doJočenega 
formalnega ali neformaJ:nega 
vzorca. 

Pogosto skušamo naj ti raz
merje v okviru dialoga, nepo
-kroviteljslro ob upoštevanju ne
katerih oblik združevanja, pri 
tem pa pridemo do neke lažne 
enotnosti in hkrati do tistega, 
kar nas dejansik.o združuje. 
Nemoč neligitimnih institucij, 
vključeno s SZDL, vzpodbuja 
·nova družbena gibanja, katerih 
delovanje prinaša nekaj nove
ga. SZDL je usklajevalka vseh 
teh razliČil!ih pobud v skupni 
viziji zainteresiranih sil, pa naj 
govorimo o socializmu po m e
ri ljudi ali pa recimo temu tu
di kako drugače. · V okviru 
SZDL ne hi s melo biti privile
giranih in reprevilegiranih sub
jektov. SZDL torej ni le nekaj 
aktivistov oziroma njenih de
lov-nih članov. 

- S kakšnim pristopom in na
činom dela doseči njen nepo
sredni vpliv na urejanje druž· 
benih vprašanj? 

Predvsem je treba prisluhni
ti vsem silam v družbi, tudi 
manjšinam, seveda pod pogo
jem odkri·tega diaJoga, z veliko 
mero politične kulture in brez 
fige v žepu. 

Preseči je treba · miselnost, 
·da eno govorimo, drugo dela
m o. Na drugi strani pa se b o
mo morali dejansko oprijeti 
neformalnih oblik dela i:1 na 
ta način zainteresirati ljudi za 
konkretne akciJe. Dosledno 
moramo vztrajati na tem, da 
se vse dogovorjeno tudi ures
niči. Izhod iz trenutnega polo
žaja, n e le v politiki, vidim v 
boljšem in pametnej~em delu, 
večj-i delovni disciplini in sa-

• 
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modiscipliilli, z več intele-ktual
nega dialoga. To bo mogoče do

·seči pod pogojem, da bo lju
dem v1den izhod iz sedanjih te
žav, skratka boljše perspektive, 
kot so, denimo, možnQSt zapos
litve ter socialna varnost zase 
in za svoje otroke. Zato bi se 
morali z ostrim rezom zavzeti 
za ukinitev vsega tistega, kar 
dolgoročno ne prinaša ekonom
skih učinkov. V sedanjih pogo
jih gospodarjenja pomeni to 
.odpiranje manjših delovnih 
enot z visoko tehnologijo, ki 
bodo pr.inašale dohodek in bo
do vir odpiranja novih de1ov
nih mest. Ljudi, ki ne vidijo 

perspektive v današnjih .razme
rah, niti možnosti za takšno za
poslitev, kjer bi lahko sprostili 
svoje sposobnosti in ustvarjal
nost, ne more nihče prepričati, 
da je to, kar je, kar obstaja, 
kar se sedaj dela, dobro. 

- Kakšna je dejanska vloga 
SZDL kot najširše oblike zdru
ževanja delovnih ljudi in obča
nov v naši občini? 

Ob dejstvu, da smo vsaj for
malno vsi občani člani frontov
ske organizacije, lahko rečem, 
da se v okviru SZDL dela, da 
se kažejo določeni premiki in 
gibanja tako v mejah krajevne 
samouprave, kot v delegatskem 
sistemu in v drugih formalnih 
oblikah dela te družbenopoli
tične organizacije. Pri tem ne 
gre zgolj za zasluge SZDL kot 
take, temveč je to »posledica 
zagnanosti« sicer redkih aktivi
stov, lci jim ni vseeno, k akšno 
je in bo njihovo bližnje in dalj
nje okolje. Mislim, da je pri 
ljudeh še vedno prisoten inte
res za reševanje ključnih prob
lemov našega :vsakdanjika, če
prav je odzivnost ljudi glede 
n a le-te razHčna. Ko ljudje spo
znajo, da se njihov glas sliši, 
da je dogovorjeno tudi storje
no, da · imajo moč, postanejo 
bolj zainteresirani tako za de
[o v krajevni samoupravi kot 
tudi na drugih področjih živ
ljenja. Nedvomno kažejo n~ to 
različne akcije za izgradnjo in
frastru·kturnih objektov kot so 
vodovodi, telefonske napeljarve, 
ceste. 

Brez močne verba:lne, pred
vsem pa materialne podpore 
im veliko prostovoljnega dela 
teh stvari zagotovo ne bi mogli 
izpeljati. Ob tem pa ne gre za-

nemariti tudi spontanih akoij 
v okviru naših odborov ali kra
jevnih skupnosti. Tudi reševa
nje ožjih lokalnih problemov, 
ki se tičejo lahko zgolj posa
meznika ali vasi, npr. sosedska 
pomoč, nikakor ni zanemarlji
vo. 

- Možnosti, da SZDL prido
bi ljudi za akcijo, oziroma da 
postane tudi ustvarjalno mno
žična, torej obstajajo. Kako je 
mogoče pri tem graditi na iz
kušnjah in dobrih stvareh iz 
preteklosti? 

Ljudje so pripravljerui deJati 
na vseh 1področjih, kjer nena
zadnje vidijo poleg splošnega 
družbenega interesa tudi dcl
ček lastne koristi. To je po
vsem človeško i:n umeSitno in v 
takih primerih ljudi res ni tež
Jw pridobiti za akcije, pred
vsem za takšne, ki so se poka
zale kot uspešne tudi v pretek
losti. Ljudje pa pričakujejo tu
di novih · :idej, spoznanj in 
usmeritev v baljše pogoje živ
ljenja in dela, kar kaže tudi od
zivnost na nova aJternativna gi
banja. Le"ta se odraža tudli v 
večji razgibanosti na razpravah 
in v novih komponentah v na
šem družbenem in političnem 
vsak.danjiku. Za večje angažira
nje ljudi bo potrebna večja 
profesionalizacija pri delu sle
hernega Olove-ka in obenem w
'Soka stopnja motivacije, za kar 
pa je potrebnega več znanj<)., 
strokovnosti - če res hočemo 

BRESTOV OBZORNIK 

v doglednem času ustvariti de
mokratično družbeno življenje 
in hitrejši. razvoj subjektivnih 
ustvarjalnih sil. 

- Kako se odraža vrenje v 
naši državi v zadnjih mesecih 
v akcijah v naši občini? 

Vsa družbena V·renja v Jugo
·slaviji, Ici se pojavljajo v zad
njem času, hote ali nehote 
vplivajo na razmišilja:nje naših 
občanov. Ljudje menijo, da mo
ramo kot republika ohraniti 
vse temeljne pravti.ce, določene 
z avnojskimi sklepi, na drugi 
strani pa se oglaša tudi prepTo· 
sto eksis-tenčno razmišljanje: 
imeti -delo in zaslužek, s kate
,rim bi lahko živeli 7.i.vljenje 
vredno človeka, ne pa da po
meni osebni dohodek zgoJ.j vlr 
preživetja. Od tu naprej se go
tovo lahko začnemo pogovar
jati tudi o večji akti.vnosti ter 
vključevanju delovnih ljudi in 
občanov v vse oblike 2ri.vljenja 
in dela v občini, krajevnih 
skupnostih in .drugje. če bodo 
ljudje zadovoljni s svojim de
lom in dovolj plačani, bodo 
imeli čas ·tudi z:a družbene ak
cije. 

Zaenkrat pa je tudi v našem 
okolju nemajhno števi,lo ljudi, 
ki so prisiljeni iskati zaslužek 
tudi popoldne. Popoldansko 
delo »na črno« je za marsikoga 
obvezen del takoimenovanega 
prostega časa ... 

Pogovor pripravila V. Lavrič 

Naši upokojenci 
Prijetno je prestopiti prag 

hiše, kJer ti odpro vrata na ši
roko in z nasmehom - že prvi 
vtis je potrdil v.se tisto, kar so 
mi o Mariji Suhic povedali 
ljudje, ki jo že dolgo poznajo. 
Nasmejana, preprosta in zgo
vorna je, kljub teži minulega 
časa in bremen, ki so se kopi
čila. Stiriintrideset let dela je 

dala Brestu. Tudi v časih, ki so 
bili še drugačni od današnjih, 
je bilo ljudem z njenim opti
mizmom lepo živeti. V nj enih 
letih dela se je v tovarni po
hištva v Cerknici marsikaj 
spremenilo. Dodobra je skusila 
n a svoji koži obdobje graditve, 
ko ·se ni nihče pritoževal nad 
dvanajsturnim delavnikom, tri
izmenskim delom žensk in krat
kim porodniškim dopustom. V 
času po požaru je bilo tem 
ljudem jasno, da bodo le s tr
dim delom ·do zime spet pod 
streho. In so delali za boljši 
jutri. Dvanajst let je Marija 
Suhic delala le v popoldanski 

izmeni in tako usklajevala delo 
z družinskim življenjem. Subi
čevi trije sinovi so sedaj že 
možje, ki si usvarjajo drug za 
dr-ugim družine in domove. Ma
ma pa kot vse dobre mame -
pazi na vnuka ali dva in skrbi 
za vse ·drobne stvari v vetiki 
družini. 

Zadnja leta pred odhodom v 
pokoj je delala v furnirnici, ker 
ji zdravje ni dopuščalo, da bi 
še ostala v oddelku površinske 
obdelave. 

Sedaj je že leto dni doma, a 
se nj ene misli še vedno vračajo 
k Brestu, v Tozd Pohištvo, kjer 
je zaposlen tudi njen mož. Me
ni, da so bili ljudje pred leti 
med seboj bolj povezani kot 
so danes. V dobri veri so zgra
dili velikana, ki je danes eno 
najbolj perečih Brestovih ža
rišč. Pravi, da se je prem:1lo 
mislilo na jutri, danes pa raz
poke v gospodarstvu kažejo, 
k am je vse to pripeljafo. Ze 
davno bi morali misliti na to, 
da vlaganje ne pomeni vedno 
posodabljanja. Z odhodom v 
pokoj so se niti tkane z Bre
stom 34 let, nenadoma zrahlja
le in pretrgale. Zdi se ji, da je 

· ostala praznih rok. 
Vendar pa je vsakdan Mari

je Subic prepoln misli o maj ,l
nih rečeh, ki znajo ljudi, ki to 
hočejo, razvedriti. V obnovlje
ni hiši je še toliko dela, pravi. 
Vendar odkar je doma, časo
pis le v miru prebere. Srečuje 
se še s svojimi tovarišicami iz 
tovarne, ki jih vežejo S_}omini 
na skupna leta dela in njihov 
pozdrav je kot pred leti »ni
mam časa«. 



BRESTOV OBZORNIK s 

Kako smo in kako bomo letovali? 
Skrbi o izrabi našega letnega dopusta - tistega, ko se z dru

žino za teden ali več umaknemo od utrujajoče vsakdanjosti na 
morje, v toplice, v hribe ali še kam, postajajo zaradi naših žepov 
iz leta v leto vse trši oreh. Letovanje v okviru lastne organizaci
je je za veliko večino zaposlenih poslej še edina prava možnost 
))po meri delavca«. Nismo še uspeli zbrati vseh vtisov in analiz z 
letošnjega,pa že snujemo letovanje za prihodnje leto - zlasti iz 
dveh razlogov: zaradi povečanja cen in predvidenega lO-dnevne· 
ga kolektivnega dopusta. 

še ena, lahko rečemo uspeš
na letovalna sezona je za nami. 
Tako kot v prete·Jclem letu 
smo imeli tudi letos na razpo
lago 40 počitniških prikolic, ki 
smo jih razporedili v kar 14 
renomiranih avrokampov: od 
otokov Paga, Raba, Krka, pre
ko Kvarnerskega zaliva, zahod
ne Istre, nudistične Koversa
de, do termalnega in gorskega 
letovalnega programa. Za za
poslene iz drugih republik pa 
smo pripravhli še letovanje v 
Makarski in na Ohridu. Torej 
za vsakogar nekaj. 

V počitniške pri·kolice, ozna
čene z Brestovim znakom, se 
je odpravilo 396 družin in sko
raj 700 Brestovih delavcev, 
skupno več kot 1.600 občanov, 
kar so vsekakor velike števil
ke. Na otokih smo letovali po 
10 dni, v vseh ostalih krajih pa 
po 8 dni. SkUipnO smo v sezoni 
zabeležili 3.350 letovalnih dni. 
Sprejemljive so biJ.e tudi cene, 
od 6.000 do 12.000 dinarjev na 
dan, odvisno od veli:kosti pri
k·olice in čas~ letovanja oziro
ma sezone. 

Spomni-mo se še, da j e bilo 
vreme letovalcem povečini na
klonjeno, da letos ni bilo -stra
hu pred črno vdovo (na otokih) 
in da ni bilo kroničnega po
manjkanja pitne vode, kot · v 
preteklih letih. Prava nadloga 
pa je bilo cvetenje morja, kar 
so z veliko nejevoljo doživljali 
letovalci v prvi polovici avgu
sta. 

In kaj pričakujemo od orga
niziranja prihodnjega letova
nja? 

Ostajamo z istimi zmogljivo
stmi, saj denarja za nakup no-. 
vih prikolic ne bo - da bi ga 
le bilo za vzdrževanje že obsto-

ječih! Tudi večjih premikov 
prikolic v druge kampe ne 
predvidevamo. Uprave kampov 
seveda že vneto napovedujejo 
podražitve v . n<YVi sezoni in si· 
cer do 150 odstotkov mi. letoš
nje cene, kar pomeni, da bodo 
v primeru ohranjanja doseda
nje strukture skupnih str-oškov 
(50 odstotkov iz sklada skupne 
porabe, 50 odstotkov pa naj bi 
pri·spevali letovalci) orientacij
ske cene med 20 in 30 tisočaki 
za prikolico na dan, kar bo gle-

de na draginjo, ki gotovo ne 
bo mirovala, in zlasti ob mož
nosti obročnega odplačevanja, 
še vedno kar znosna. Predvide
vamo, da bi prvega od .treh ob
rokov delavci .vplačali že ob 
prijavi na razpis letovanja. 

Nekoliko več problemov pa 
bo zaradi predvidene uvedbe 
10-dnev.nega kolektiVIIlega dopu-, 
sta za celotno delovno organi
zacijo hkrati. V tem primeru 
bo 110 zahtevalo ·Spremembe do
ločil veljavnega Pravilnika o 
let<YVanju o prednosti oziToma 
razvrščanju kandidatov. Gre za 
to, da bomo v dveh tenminih 
letovanja, ki jih bomo Vf!iradili 
simetrično v času trajanja ko
lektivnega dopusta, morali vse-

Montaža kuhinjskih elementov v temeljni organizaciji Gaber 

kalror dati prednost za letova
nje delavcem, ki imajo 18 ali 
manj dni dopusta, ker bi sicer 
v ostalih terminih ne mogli na 
letovanje. V ta namen bomo 
morali ukrepati tako, da nave
deni ukrep ne bo vpli!Val na 
zmanj šanje števila letovalcev v 
prihodnji sezoni. Natančnejša 
merila in spremembo kriteri
jev, ki naj bi izjemoma veljali 
le za čas kolektivnega dopusta, 
bo določil odbor za letovanje 
pri konferenci sindikata, o če
mer bomo obvestili vse zapo
slene že v decembru. 

I. Stefan 
Za zgradbo skupnih dejavnosti nastaja novo parkirišče. Zakaj, 
ni treba posebej poudarjati .. . 

Priprave na zimsko službo 
Zima prihaja in z njo vsakovrstne zimske tegobe na cestah. 

Vožnje bodo bolj tvegane kot v poletnih mesecih, vozila bodo 
bolj obremenjena, posebno pa bodo obremenjene ceste, saj so 
nekatere že sedaj komaj uporabne za sodoben promet. Ceste v 
zimskem času posipujemo, saj tako prično zmrzovati pri nekaj 
nižji temperaturi kot sicer. 

Navadno se ceste posipa s so
ljo (natrijev klorid), vendar ta 
uničuje tudi živi svet, npr. dre
vesne korenine. Kalcijev klo
rid je manj š·kodljiv, vendar pa 
precej dražji. Vsa posipna sred
stva pa močno načenjajo plo
čevino prevoznih sredstev, pa 
tudi cestišča. Zato tistih cest 
ali poti, ki niso prioritetne ozi
roma, ki so manj obremenjene 
s prometom, n e bi smeli posi
pati s soljo, temveč samo z 
drobljencem. 

P.ri nas se vsako zim::> raz
trese po cestah na stotine ton 
soli. Od tu .prihaja sol v okoli
co cestišč in posledice so vsako 
leoo hujše. V naši občini uprav
lja in vzdržuje ceste Cestno 
podjetje Ljubljana, medtem ko 
poti, ulice, javne površine in 
pločnike· vzdržuje Komunala 
Cerknica. 

Kot vsako leto so tudi letos 
dolžnosti obeh izvajaol.cev že do
govorjene in pristojnosti dolo
čene. Prvi sneg je vedno prese-

nečenje, zato je pomembno, da 
se izvajalci zimske službe nanj 
pripravijo. V glavnem je obseg 
zim&kih oprevil in kakovost 
opravj} enaka kot lani. Pred
nost pri pluženju imajo vseka
kor glavne prometnice, nato 
lokalne prometnice, nazadnje 
pa vse ostalo. Ker tudi za na
mene zimske službe ni dovolj 
denarja, se m-oramo pa~ prila
gajati racionalizaciji in delo
vati le kadar je potrebno. Za 
učinkovito in kakovo-stno plu
ženje mora biti na voljo sodob
na mehanizacija , ki je kos tudi 
težjim razmeram. Naša občina 
je znana po obilici snega, še 
posebej Vli.šje ležeči kraji. Za
to slabo opremljena vo:z;ila za 
pluženje kmalu obnemorejo. V 
Komunali imamo plužnih vozil 
in ostale opreme še v enakem 
obsegu kot lani. Vsa vozila so 
dobro opremljena in pr.iprav
lj.ena za delo v težkih razme
rah. Seveda pa je prav zaradi 
preobremenitev stroj ev :priča
kovati dokaj pogoste okvare na 
plužnih vozilili dn zimSiki op.re
mi. 

Poleg lastne mehanizacije· v 
Komunali deluje pozimi še 40 
pogodbenih voznikov s traktor
ji iz vseh vasi v občini, ki skr
blje, da so pravočasno zorane 
tudi vaške poti. 

Pri nas s-odi v zimsko službo 
le pluženje, ne pa tudi ojva
žanje snega s prometnih in jav
nih površin. Kdor hoče, da se 
sneg odstrani, mora trl naročiti 
posebej. Pomembno je, da so 
prostori za odlaganje snega 
prosti, da nis-o na prostem na
stavljena razna vozila, Ici ovira
jo pluženje. Prosti morajo biti 
tudi dostopi do kontejnerjev 
za odpadke. Kadar poteka plu
ženje oziroma kadar sneži, ni 
zaželeno ustvarjati gneče na ce
sti. 

Dolžnost občanov in hišnih 
svetov je, da pozimi n'l svojih 
površinah ob stanovanjskih 
hišah ali poslovnih prostorih 
zagotovijo varnost in prehod
nost tako, da odstranijo sneg 
in posipajo ledene površine, 
kar določa tudi odlok o javnem 

redu in miru v občini Cerknica. 
Zelo pomembno pri vsem de

lu porimi je seveda obveščanje 
o stanju na cestah. To stanje 
je dokaj različno, saj npr. v 
dolinah lahko le dežuje, . v viš
jih legah pa sneži, ponekod 

. zmrzuje itd. 

Rarzličnih razmer je ničkoli
ko in vedno se je treba posebej 
prilagodim. Nujno je, da imajo 
vsa vozila zimsko opremo, do
Jočeno s predpisi. 

Sistem obveščanja je precej 
razvejan, vanj so vlcljučeni ta
ko postaja milice, kot krajevne 
skupnosti, avtobusna postaja 
Cevk.nica, občina Cerknica, de
lovne organizacije in obča111i. 

Zaradi razvite telefonske mre
že na območju naše občine 
je obveščanje sedaj mnogo laž
je. Za čas zimske sezone, ki bo 
trajala od 15. novembra do 31. 
marca prihodnjega leta, so de
lavci KoiJ;J.-unale, ki so zadolže
ni za zimsko službo, v stalni 
pripravljenosti tudi na domu. 

Celotno delo, ki ga ekipa 
. opravlja, ni majhno, s'aj s kr hi
mo za 160 kilometrov cest in 
p.oti, poleg tega pa tudi za par
kirišča in manipulativne pov.r
šine za 20 -delovnih organizacij 
v občini. 

Vsi, ki potrebujejo naše sto
ritve (pluženje), oo že p.rejeli 
obvestilo, da morajo te storit
ve tudi čimprej naročiti. 

Upamo pa lahko le, da bo zi
ma zmerna in ne prebogata s 
snegom. 

P. Tomšič 

V spomin 
V letošnjem poznem poletju 

smo v Tozdu P-ohištvo izgubili 
še enega sodelavca. 

16. septembra se je od nas 
poslovil komaj dvainpetdeset
letni Adi Sernelj iz vasi čoha
vo 3. 

V Tozdu Pohištvo je bil za
poslen od l. avgusta 1964 in 
opravljal svoje delo v brusilni
ci na brušenju rezil. 

Ohranili ga bomo v lepem 
spominu. 

Delovni kolektiv 
Tozd Pohištvo 



6 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
NOVOLES je konec avgusta 

obiskala skupina strokovnih 
sodelavcev iz Bukoze - Vra
nov, organiziranih kot društvo 
inženirjev in tehnikov. Prišli so 
iz velikega kombinata, ki pre
dela približno 300.000 m~ lesa 
letno in proizvaja celulozo, ve
zane plošče, žagan les in stole. 
Z njimi že nekaj let sodelujejo 
in občasno izmenjujejo izkuš
nje iz stroke. 

Pokazali so jim Salon pohišt
va v Novem mestu in proizvod
njo vezanih plošč v Straži. Na
kazali so jim tudi možnosti o 
poslovno tehničnem sodelova
nju v prihodnje. 

LESNA je letos v stalnem 
razstavnem prostoru Tozda No· 
va oprema od 21. do 28. oktob
ra organizirala h išni sejem, 
kjer so bili razstavljeni proiz
vodi vseh finalnih temeljnih or
ganizacij Lesne. Na njem so že
leli predstaviti svojim poslov
nim partnerjem predvsem nove 
izdelke, ki jih bodo proizvajati 
v naslednjem letu. Hišni sejem 
je obiskalo tudi veliko število 
drugih obiskovalcev, saj je bi
lo v času sejma mogoče kupo
vati s posebnim sejemskim po
pustom. 

JELOVICA je popestrila pro
dajni program notranjih vrat. 
Poleg tega, da so letos uvedli 
hrastova vrata tudi v !uženi iz
vedbi, so za vratna krila P-2 iz
delali še lesene okrasne letve, 
ki hkrati služijo tudi za zaščito 
stekla. Letvice bodo v prodaji 
v garnituri in si jih bo lahko 
kupec po priloženih navodilih 
zmontiral sam ali pa s pomoč
jo monterja. Kupec se bo tako 
lahko tudi sam odločil ali bo 

njegova zasteklena vrata kra
sila mreža z ene ali z obeh 
strani vrat. 

ELAN je v polletju ustvaril 
61,2 odstotka občinske akumu
lacije. Zbrani podatki tudi ka
žejo, da sta ELAN in LIP Bled 
realizirala kar 61 odstotkov ce
lotnega konvertibilnega izvoza 
in 71 odstotkov uvoza v občini 
Radovljica. 

39 odstotkov doseženega do
hodka v občini j e ustvaril prav· 
Elan. Elanovo povprečje oseb
nih dohodkov v prvi polovici 
leta je bilo 538.400 din. Ob tem 
j e izražena misel: >>Nič kaj pre
tiranega za tak (dober) poslov
ni rezultat«. 

INLES letos p.raznuje štiri
desetletnico obstoja. Konec av
gusta je bil Inlesov dan, v do
mu JLA v Ribnici so priredili 
razstavo pomembnejših Inleso
vih izdelkov, 6. oktobra pa so 
imeli slavnostno sejo delavske
ga sveta DO. Izdali so mono
grafijo »Inles in njegove kore
nine«, kjer je prikazan razvoj 
lesarstva in še posebej Inlesa 
v loški dolini. V monografiji 
so opisana naslednja področja: 
razvoj območnega gozdarstva 
in lesne industrije do konca 
zadnje vojne, razvoj ri1~niške 
lesne industrije od leta 1945 do 
ustanovitve Inlesa 1962, ustano
vitev, delo in razvoj po letu 
1962 in pomembnejši mejniki 
v raz-voJU lesne industrije v 
Ribniški dolini. 

DIK iz Durdenovca je na Vt. 
srečanju delavcev lesne indu
strije SLavonije in Baranje, 
kjer se je zbralo več kot štiri
sto delavcev, športnikov in re-

Veliki ljudje 
Notranjske 

V tej številki začenjamo z novim podlistkom, v katerem 
bomo predstavili vrsto velikih imen naše Notranjske. Navdih
nila je niz likovnih ustvarjalcev, pisateljev in pesnikov, bila 
je zibelka ljudem, ki so postali imena na številnih različnih 
področjih življenja in dela. ln nenazadnje je dolga tudi vrsta 
vseh t1stih, ki so preživeli ali ne revolucijo pred skoraj pol 
stoletja. Tudi njim je namenjen prostor v našem ,glasilu. Prav 
tako pa se bomo pomudili tudi ob vseh mlajših ljudeh, ki so 
ponesli ime Notranjske v svet. 

LOJZE PERKO (1909-1980) 

ZAčETKI: 

Dikaiopolis: »O koliko je tega, kar 
mi je srce ranilo! Radosti sem ma
Jo, prav malo užil, menda četvero 

komaj, bridkosti pa, kot je na bregu 
peska. 

Aristofon: Aharnjani 

Leta 1909 so se na Slovenskem 
rodili slikarji: Maksim Sedej, Zoran 
Mušič, Mara Kraljeva in Lojze Perko. 
Kipar Frančišek 'Smerdu je bil leto 
dni starejši (1908), ostala plejada 
umetnikov, ki so se kasneje v glav
nem združili v klubu Neodvisnih, pa 
je bila nekaj Jet starejša ali pa tudi 
mlajša (1905-1911). Perko bi se to
rej po generacijski pripadnosti zelo 
verjetno pridružil Neodvisnim, če bi 
se v njegovem življenju nekaj ne za. 

pletlo, nekaj, kar je kasnejšega sli
karja pognalo na samosevna pota. 

Slikarjevo življenjsko in umetni
ško popotovanje torej ni bilo ne 
lagodno in ne brez hudih pretresov. 
Res je, da ustvarjalcem, ki so izred
no občutljivi , Fortuna po stari nava
di njihovega prebijanja k visokim 
ciljem ne postelje z rožami, toda 
pri Perku so se življenjske in umet
niške prilike, kot smo že povedali, 
še prav posebno zamotale. 

Dvanajst otrok se je rodilo v dru
žini Perkovega očeta, ki je bil fri
zer v Ložu. Odmeriti vsem otrokom 
doma pošten kos kruha, je bilo ne
mogoče in zato se je družina, kot 
regratovo seme, ra·zsejala na vse 
vetrove, ter poizkušala najti del pri
jazne zemlje, kjer bo lahko pognala 
kali za življenje. 

Ko se je Perko, še pred tem ozi
ral za poklicem, se je sprva odločil 
za očetovega, toda ni vzdržal, potem 

kreativcev iz Osijeka, Dakova, 
Podravske Slatine, Slavonske
ga Broda, Pakraca, Vinkovcev, 
Slavonske Požege in Durdenov
ca, osvojil prvo mesto. Osvojili 
so tudi prehodni pokal sreča
nja. Prihodnje leto bodo gosto
vali v Osijeku, kjer bo sreča
nje pod pokroviteljstvom DO 
Mobilija. 

JUGODRVO iz Beograda je 
namenil pomoč v vrednosti de
set milijonov dinarjev žrtvam 
katastrofalnih poplav na jugu 
Srbije. Glede na to, da je vodna 
stihija na svoji rušilni poti p o
škodovala in uničila stanovanj
ske in druge objekte, bo ta po
moč dobrodošla predvsem za 
gradbene materiale. želja čla
nov kolektiva je, da se posledi
ce poplave v Vlasotincih, Crni 
Travi in v okoliških krajih kar 
najhitreje in čim uspešneje od
pravijo. 

STOL želi prodajati v ZDA 
svoje pisarniške pohištvo in ki
nofotelje ter stole srednjega in 
višjega cenovnega razreda, po
leg tega pa tudi kakovostne 
stilne stole za opremo javnih 
objektov. Ameriškemu trgu že
lijo biti s stalno razstavo in 
svojimi predstavniki vedno na 
voljo. Zato želi imeti Stol v 
New Yorku stalni razstav'Ji 
prostor. Neposredna ponudba 
s Stolovim proizvodnim pro
gramom in Stolovim zastopni
kom bo tako stalno prisotna v 
Design centru. Kupci bodo ob
veščeni o njihovih proizvodnih 
sposobnostih, Stol pa bo laže 
sledil razvoju trga. 

JELOVICA je popestrila po
nudbo vhodnih vrat tako, da so 
obstoječe izvedbe vrat obop-

je stopil v uk k nekemu cerkvenemu 
slikarju, toda tudi tu zanj ni bilo 
pravega kruha. V Brežicah se je za
čel učiti fotografskega poklica, to
da kmalu je mojstru ušel - kajti 
nenehoma se je v njem oglašala 
skrivnostna rodovna ptica, ki je za· 
htevala, naj se fant odloči za umet
niški poklic. 

S par dinarji v žepu je Perko pri
šel v Ljubljano, kjer se je leta 1936 
vpisal na umetniško šolo Probuda. 
Bil je torej star že sedemindvajset 
Jet! Njegov principal je postal sli
kar ter kipar France Kralj, ki je te
daj že zapustil vode ekspresiqniz
ma, pa tudi nove stvarnosti ter se je 
krepko ln uspešno razvijal v samo
nikle, vitalno smer. Se danes se 
slikar večkrat spominja njegovih iz
rednih pedagoških sposobnosti. pa 
tudi očetovskega odnosa do mladih 
ljudi, katerim je Kralj pomagal z 
nasveti in jim dajal poguma, da S'l 
vztrajali na težavni poti. Perko se je 
resno in z velikim navdušenjem vr
gel na delo, risal je in modeliral, 
slikal je in kiparil, tako kot so pač 
zahtevali učni načrti us tanove in nje
gova osebna zelja po likovni i.:o
brazbi. V tem času so gojenca ena
ko zanimali slikarstvo ln kiparstvo, 
tako da se je mislil že odločiti z.a 
kiparski poklic (prim. doprsje Mati), 
kasneje pa se je le oklenil prvega. 
Perkova zagnanost do dela je mora
la izvirati tudi iz dejstva, ker je mo
ral učenec misliti na svojih sedemin
dvajset let, ki so mu dajala sicer po 
eni strani zrelejši pogled na svet, 
po drugi pa tudi občutek zamujeno
sli, občutje, ki se je kasneje večkrat 
izmaličilo v huda duhovna proti· 
slovja. 

Leta 139 je Lojze Perko končal 
šolanje v Ljubljani ter se je začel 
pripravljati na vpis na zagrebško 
umetnostno Akademijo. V Zagrebu 
ni imel sreče, na Akademiji so sicer 
ugodno ocenili dela, ki jih je pred
ložil, toda zataknilo se je pri njego-

tili z obstojnejšimi in za oc1 
prijetnejšimi bakrenimi dodat
ki, leseno mrežo nad term oizo
lacijskim steklom Katedral -
belo, ter z varnostno ključav
nico Krpan. Vzvratno krilo ima 

BRESTOV OBZORNIK 

OZJO ali širšo odprtino, lahko 
pa je tudi polno, brez stekla in 
mreže. Stranski element, ki ga 
tudi krasijo lesene prečne let
vice, izdelujejo s poštnim na· 
biralnikom ali brez njega. 

Notranjski odred na zboru v ljubljani 
Cetrtega novembra je bil v 

Ljubljani, v Domu JLA, zbor 
skupnosti borcev NOV No
tranjskega odreda. Priš li so 
borci od blizu in daleč. Marija 
Turkova-Kuzma, znana parti
zanka odreda, je prišla prav iz 
Zadra, kjer sedaj živi, Sergio 
in Valter iz Buljunca pri Trstu, 
Stanko iz Lucije itd. Vzdušje je 
bilo partizansko, misli jasne, 
odkrite, kritične do vsega, kar 
ovira naš razvoj in kali medse
bojne odnose. Zbor je ugotovil , 
da smo delovali uspešno in po
storili marsikaj za · to, da s..,o
min na to izjemno enoto NOB 
ne bo usahnil. Na zborn smo 
izvolili odbor za nasledn.ia štiri 
leta, ki mu predsedu ie še na
prej Mitja Tollazzi. Tudi člani 
ostanejo v glavnem isti, nova 
sta le dva: Tone Zalar-Vandek 
in Milivoj Stimac. Zaradi dru
gih dolžnosti sta članstva v od
boru razrešena Tone Klančar 
in Janez Intihar-Januš, Božo 
Ivanovič, znani komisar odre
da, pa je delo v odboru opustil 
zaradi bolezni. Vsi trije so bili 
izjemno delavni in zato na zbo
ru še posebej deležni pohvale. 
Enako velja za Poldeta Ko~o
roka, člana nadzorne komisije, 
ki je tudi moral opustiti delo 
zaradi bolezni. Na njegovo me
sto je izvoljen Anton Debeljak. 

Osnovna naloga skupnosti v 
naslednjem obdobju je mono
grafija. Odred je ena redkih 
enot - menda edina med od
redi takega sestava - ki je še 

vih letih - odklonili so ga, češ, da 
je prestar. 

Mislimo si Perkovo razočaranje ln 
žalost po taki čudni razsodbi! Toda 
bodoči slikar je dokazal (ln koliko· 
krat bo še!), da je notranjske z.em
lje list, katji po kratkem premišlje
vanju je odpotoval na umetnostno 
Akademijo v Sofijo (leta 1940), .kjer 
so ga prijazno sprejeli. Zanosno se 
je lotil študija, čeprav je živel v ne
znanskem pomanjkanju - toda v~e 
je pretrpel, kajti pred njim je bila 
svetla pot upanja! Druga svetovna 
vojna je že naslednje leto bodoče
mu slikarju zaprla tudi ta vrata v 
umetnostni svet in Perko se je mo
ral vrniti v domovino. 

V tem obdobju študijskih sl<rbi ln 
težav, katerim so se pridružile še 
tegobe lastnega preživljanja in ne 
nazadnje tudi klic ro lastni llmet
nostni izpovedi, so že nastali Per
kov! likovni prvenci, ki imajo vso 
pravico, da jih omenimo v pričujoči 
knjigi. 

Najprej so tu ilustracije Martina 
Krpana (rjava kreda) iz leta 1940, 
kjer je slikarja pritegnila razgibana 
povest z bogastvom prizorov in z 
domačnostno noto prečudne lepote. 
Perko je dobro poznal sijajne i:1 
nenadkriljive ilustracije Hinka Smre
karja na to pripovedne snov ln go
tovo ni imel namena tekmovati s 
sta•ejšim mojstrom. Toda kot No
tranjec je čutil potrebo, da po svoje, 
čeprav likovno še dokaj nebogljeno 
pove lastno zgodbo o notranjskem 
<!omačinu in narodnem junaku Mar
tinu, ki je bil s svojo silno močjo 
kos strašnemu Brdavsu. Ne pozabi
mo tudi, da je bila snov v času, ko 
so se nad slovenski narod zgrinjali 
težki oblaki, še kako aktualna. 

roglejmo nekaj podob! Krpanovo 
srečanje s cesarjem. Zasnežena kra
jina, v ospredju desno je Krpan po
grabil kobilico in jo prestavil iz 
gazi, v ozadju levo razkošna četve-

nima. Zbiranj e spominov, pred
metov in zapisov v ta namen 
je torej nujno in neodložljive. 
Ker ni mogoče odreda obrav
navati ločeno od notranjskih 
ljudi, kar je bilo posebej po
udarjeno na zboru, je tudi zbi
ranje spominov potreba i11 in
teres teh ljudi. To je hkrati po
ziv vsem, tudi tistim, ki niso 
bili v odredu, da svoje spomi
ne nanj, morebitne predmete 
in zapise, ki so kakorkoli v zve
zi z dejavnostjo enote, čimprej 
sporočijo bodisi odboru, bodi
si njegovi komisiji za zgodovi
no, ali pa kar pooblaščenemu 

proučevalcu bojne poti te eno
te, Franciju Strletu. Ta je že 
opravil preko 30 razgovorov z 
borci, nekaj rekonstrukcij 
borb, med njimi tisto prvo v 
Tatinski dragi, pregledal pa je 

. tudi precej arhivskega gradiva. 
Borci so bili na zboru ganj e

ni tudi ob pozdravnih besedah 
predstavnikov 8. in 10. SNOUB, 
Jurišncga bataljona 18. divizije 
in 18. divizije kot celote, Zve
ze združenj borcev NOV clo
micilnih občin Cerknica in Po
stojna , delovne organizacije 
Kovinoplastika Lož, SUB NOR 
Cabar in RO ZZB NOV Slove; 
nije. Komandanta VP 2507 VeJ; 
like Bloke so >>Vzeli za svojega<t· 
pozc'!ravno brzojavko učencev 
in 11čiteljev O'snovne šole No
tranjski odred Cerknica pa so 
sprejeli s pri:srčnim ploska-,. 
nje-m. 

Ladica štritof 

rovprežna cesarska kočija, ki prihaja 
proti junaku. 

Slikar je prizor Krpana z živaljo 
upodobil dovolj dinamično. Martin 
je zares silak, kobilica pa je karild
rana. Slogovna govorica risbe je po
impresionistična, konture likov so 
deloma preobložene, v njih se skri
va oblikovna nedograjenost. Podob
no risarsko zgodbo nam odkriva tu
di prizor Krpana v kovainici. Martin 
si kuje orožje v prostorni kovačnici, 
ki je narisana deloma po modelu, 
deloma pa po spominu. Poza Krpa· 
nova, ki je zelo razgibana, je li.<ov
no dobro rešena. Srečanje med Br
davsom in Krpanom je skupinsko 
dobro rešeno. Obe figuri in živali 
so strnjene v likovno dovolj preprič· 
ljivo celoto, ki kontrastira z ravnim 
poljem ln Dunajem v ozadju. Krpa
nova kobilica pa je spet preveč gro
teskno oblikovana. V risbi Krpanovo 
slovo od cesarja nam Perko pokaže 
silaka Martina, ki ima zadnjo bese
do, cesar in dvorjani pa so neznatni 
spričo njegove mogočne postave. 
Risba je dobra v svoji kontrastnosti 
(Ma~in - cesar)! 
(Nadaljevanje monografije prihod
njič) 
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hr;stov Dobili so nove učilnice. 
~~~~~~~-=-·ob zorn 1 k Občinski pmznik smo na ~s: manjšimi posegi bi dobili še kom •. ki so razumeli našo sti· 

• nOVlll šoli v Cenknic1 proslavili. dva prostora, tako da b1 s pre- sko m nam nesebično prilsko-

ii
iljliijjil[iiiJIIIIIflii!iliiiO delovne kar se da slovesno- dogra<lili razporeditvijo učllnic omogoči- čili. na pomoč. Brez njih tega 

in opremili smo namreč tri li normalen pouk tehnične prav gotovo ne bi zmogli. 
učilnice, namenjene pouku ma- vzgoje. Naložba je zelo dobra . Hva:ležm.i jn ponosni smo na 
tem~tike in slovenščine ter tudi zaradi večje izkmiščeno- V:se te ljudi, ,ker vedo, da je 

(Leto XII, številka 134, 28. november 1978) 

KAKO SI ZAKON O ZDRUžENEM DELU UTIRA POT 

S programom za izvajanje določil zalrona o združenem delu, 
ki smo ga sprejeli lani v maju, smo opredelili naloge na posa
meznih področjih, in sicer: 

1. organiziranje združenega dela 
2. pridobivanje in razporejanje dohodkov ter čistega dohodka 
3. samoupravljanje v združenem delu 
4. samoupravni splošni akti 
S. medsebojna delovna razmerja. 

S tem smo postavili osnovo za .priliodnje izpopolnjevanje na 
področju priJCiobivanja in r~orejanja 1dohod.k.a v smiJSlu zal<.ona 
o združenem delu, zalrona o prihodku in na njuni podlagi opre
deljenih družbenih usmeritev. 

HllliSTU- ZLATI KlJUč 

Na beograjskem salonu pohištva - najpomembnejši vsako
letni prea:stav.iJtvi oblli.kovalnih in telmoloŠ'kih gibanj ter dosež
kov v jugoslovanski pohištveni industriji - j e Brest prejel 
uvoje dragocenih priznanj: . 
-ZLATI KLJUC - v »blagovni skupini - pohištvo za javne 

objekte« je dobil »sistem 121<<, katerega avtorica je naša 
zunanja strokovna sodelavka dipl. arh. D. Uršičeva; 

- DIPLOMO - revije Naš dom pa je v konkurenci »pohištvo 
leta« dobil Brest prav tako za »Sistem 121<< iste oblilrovalke. 

BRESTOVE PROIZVODNE NOVOSTI 

Tovarna pohištva Stari trg je dala letos v proizvodnjo dva 
nova modela kuhinj družine Brest in sicer Bres-t Ol in Brest 03, 
ki sta bila na trgu dobro sprejeta. Tapetništvo v Podskrajniku 
je dalo na tržišče tri nove modele sedežnih garnitur - Mihae
la, Meta in Mojca L - slednja je odlično sprejeta. V proiz
vodnji pa je že prva serija sedežne garniture IVA, ki je bila 
razstavljena v Beogradu. 

Tovarna pohištva iz Cerknice je izdelala prvo serijo jedilnice 
Jasna, dopolnjene s stoli iz proizvodnje TP Martinjak. 

Na Beograjskem sejmu smo predstavili sestavljivi program 
David, sistem 121, inačico Katarine, sedežni garnituri Mojca L 
in Iva, kuhinji Brest 04 in Brest 05, jedilno mizo M-77 in 
stol P-79, standardni del programa Zala ter jedilno garnituro 
M-78. 

TEžA VE Z OSKRBO SUROVIN 

Letošnjo zimo tovarna ivernih plošč s strahom pričakuje. Za
loge surovin so bile ob koncu oktobra k9maj 2.737 kubičnih 
metrov, kar zadostuje za izdelavo okrog 2.000 kubičnih metrov 
iverk ali za sedemdnevno proizvodnjo. Lani ob tem času snio 
imeli 14.576 kubičnih metrov lesa. O teh vprašanjih smo se že 
večkrat pogovarjali ·S tistimi, ki skrbijo za dobavo surovin. 

Izdelane so bile ocene o dobavi surovin do konca leta 1978. 
Ce ne pride do nekih posebnih okoliščin, bo proizvodnja 

oskrbljena s surovinami do konca letošnjega leta. 

Uspeh Brestovih . gasilcev 
. Osmega oktobra je bilo v 

Mariboru tradicionalno tekmo
vanje gasilcev Bresta, Marlesa, 
Mebla, Novolesa in Stola. 

Tekmovanje je v počastitev 
40-letnice društva organiziralo 
industrijsko gasilsko društvo 
Marles. Poleg moških so tek
movale tudi ženske ekipe Mar
lesa, Mebla in Novolesa. 

Rezultati: 
l. Brest 
2. Novoles 
3. Marles 
4. Meblo 
5. Stol 

884 točk 
871 točk 
870 točk 
866 točk 
835 točk 

Zmagovita ekipa Bresta je 
poleg pokala društva Marles že 
drugič osvojila prehodni pokal 
(tako ga je dobila v trajno last) 
in s tem dokazala svojo spo
sobnost in 'izurjenost v gasilski 

taktiki in ravnanju z gasilski
mi sredstvi. 

Pri ženskah je zmagala do
mača ekipa Marlesa, druga je 
bila ekipa Novolesa, tretje pa 
so bile gasilke iz Mebla. 

Tekmovanje med temi indu
strijskimi gasilskimi društvi, ki 
je postalo že tradicionalno, je 
bilo prvič leta 1967 v Cerknici. 
Takrat je bilo dogovorjeno, da 
bo tekmovanje vsako leto v 
drugi delovni organizaciji. Or
ganizator naslednjega tekmova
nja bo industrijs ko gasilsko 
društvo Stol iz Kamnika. 

Namen t eh tekmovanj je pri
jateljsko zbližanje gasilcev, iz
menjava izkušenj in urjenje 
mladih delavcev v gasilskih ve
ščinah. 

D. Zalar 

tretješolcem, ki so bili prva dva s ti prostorov spričo velilkega znanje edino in resnično bo
meseca tega šolskega leta brez- števila otrok na centralni šoli. gaiStvo človeka. 
domci. Radi bi se zahvalili vsem de- Solska skupnost 

S tem se je dvema učilnica- lavcem v delovnih organizaci- OS Notranjski odred 
ma, zgrajenima lani, p.ridruždJ.o jah in vsem tistim posamezni- Cerknica 
še 230 m 2 u.pmabne površine. 

SteV'ilo oddelkov na naši šoli 
že nekaj let narašča, refmma 
osnovne šole pa postavlja pred 
nas vedno nove zahteve, ki jim 
moramo slediti zara<li otrok -
izobražujemo jih namreč za 
tretje tisočletje, za dobo raču
nail.nikov. 

že v lanskem šolskem letu 
bi morahi pouk organizirati v 
dveh izmenah, kar pa bi p.ri
nes[o vel~ko težav otrokom m 
staršem. Največja težava bi 
lahko bila odtujenost družin
slcih članov, Jd bi tako imeli 
manj časa za tople medsebojne 
stike. Dopoldanrstki pouk pa 
ima tud.i predm.o.st s pedagoško
psihološkega vidika. Clovekov 
organizem je za .deJ.o dosti 
bolj pripravljen v dopoldan
skem času, ko še ne na~stopi 
povsem fiziološko pogojena 
utmjenost. 

Za:kon o OS.'Ilovni šoli liz leta 
1980 je zmanjšal število otrok 
v oddeltku, prenov·a življenja in 
della osnovne šole pa zahteva 
pri ne'katerill predmetih deli
tev učencev na 'Skupine, zato 
se je prostoMka stiska na naši 
šoli še povečala. 

Morda je med nami še vedno 
kdo, ki se sprašuje, zakaj kljub 
težkemu gospodarskemu polo
žaju še vedno gradimo. Ceprav 
smo položaj začasno rešili, vse 
težave še niso odpravljene. Ta
ko poteka v izredno slabih po
gojih pouk tehnične vzgoj-e, ki 
pa ji je reforma osnovne šole 
namffillila pomembno mesto. 
Potrebujemo še prostor za po
uk računaLništva, za katerega 
nam nekaj opreme še manjka. 

Vsaka naložba v izobraževa
nje se bogato obrestuje in na
ša družba se bo rešila gospo
danskih problemov šele tedaj, 
ko bo naposled sprevi<iela, da 
je sam6 ZJnanje gibalo napred
ka. 

Z gradnjo novih prostorov 
smo opravili veliko delo. Najte
že je bHo prvo leto, ko smo v 
nadzidku starega <lela šole ru
šili zidove in postavljali nove. 
V drugem letu smo izvedli vsa 
instalacijska dela. Seveda pa 
ne smemo ostati na pol poti. Z 

BRESTOV OBZORNIK - Informativ
no glasilo delavcev delovne organi
zacije BREST Cerknica, n. sol. o. 
IzhaJa nt1 dva meseca v nakladi 2.800 Iz· 
vodov. 

Glavni ln odgovorni urednik: Vanda LAVRIIl. 
Urednllkl odbor: Miran PETAN, Franc GOR· 
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Jože KO· 
RO!IEC, Zdravko ZABUKOVEC, Vlil FRIM, 
Andre) VIVOD, Hedvlka MELE, Hermine 
MALIS, Jožica IKERU, Franc MELE, Anton 
OBREZA. 
Foto: Jo!e !IKERU. 
Odbor za obveihn)e Je lzvrillnl organ da· 
lovskega sveta delovna organizaciJe. Pred· 
sednik odbora: Vlil FRIM. 
Tiska l!elemlllca liskama v LJublJani. 
Glasilo ·sodi med proizvoda Iz 7. točke 
prvega odstavka 36. člena zakona o obdav· 
čenJu proizvodov ln storitev od prometa 
proizvodov (mnenja sekretariata za lnfor· 
mlranJa · lzvrinega svata SR SloveniJa it. 
421·1/72 z dne 2A. oktobra 1974). 

. 
Kegljaške novtce 

Kegljaški klub Brest je na 
cerkniškem kegljišču organizi
ral. l. pionirsko prvenstV:o Slo
venije .v kegljanju. Tekmovalci 
in tekmovalke so nastopali v 
štirih starostnih kategorijah: 
8 do 10 let, 11 do 12 let, 13 do 
14 let in 15 do 16 let. Tekmo
vanja se je udeležilo 64 tekmo
valk in tekmovalcev iz 14 klu
bov iz vse Slovenije. 

Tekmovanje .si je ogledal tu
di predsednrk mednarodne ke
gljaške ovganizacije FIQ, ter 
član jugoslovanskega olimpij
skega komiteja tovariš Likov
nik~ ki je najboljšim v vseh 
kategorijah podelil tudi kolaj
ne. Prispevala jih je Kegljaška 
zveza Slovenije. DO Kovino
plastika iz Loža pa je dobitni
ke kolajn obdarila z praktični

mi nagradami. 

REZULTATI 
PIONIRJI 
13- 14 let (100 !učajev mešano) 
l. Zlato Sparakl, Krnavec 

Cer.klje 401 kegelj 
11. Davor Meden, Brest Cerk-

nica 322 kegljev 

16. Ivan Kebe, Brest Cerknica 
311 kegljev 

18. Andrej žagar, Brest Cerk-
nica 305 kegljev 

15-16 let (100 !učajev mešano) 
l. Rok Krajšek, Proteus Po-

stojna 413 kegljev 
S. Jani žnidaršič, Brest Cerk-

nica 384 •kegljev 
6. Darko Križančič, Brest 

Cerknica 382 kegljev 
8. Janez žnidaršič, Brest 

Cerknica 360 ke gljev 
9. Matej Urbas, Brest Cerkni-

ca 353 kegljev 
10. Miloš Pohle, Brest Cerkni-

ca 337 kegljev 

PIONIRKE 
8- 10 let (50 !učajev polno) 
l. Nataša žnidaršič, Brest 

Cer.knica 17 6 ikeglj ev 
2. Katja Meden, Brest Cerkni-

ca 156 kegljev 
3. Tadeja Gornik, Brest Cerk

nica 145 kegljev 
Tekmovalci in tekmovaLke v 

prvih treh kategorijah so na
stopali z manjšimi kroglami. 

F. Gornik 

Pionirska kegljaška ekipa s trenerjem 

. 
Strelske novtce 

Strelska družina Rudnik iz 
Hrastnika je organizirala na 
novem avtomatskem 16-mest
nem zračnem strelišču prvo 
pregledno tekmovanje najbolj- . 
ših slovenskih strelcev v m ed
narodnem programu. V pu
škarskih disciplinah so strelja
li na nove, manjše tarče, ki jih 
je uvedla Mednarodna strelska 
federacija UIT na olimpijskih 
igrah v Seulu. 

Strelsko družino Brest Cerk
nica sta zastopala dva mladin
ca. 

Najboljši rezultat je med čla
ni dosegel olimpijski potnik 

Rajmond Debevec, ki Je tudi na 
manjših tarčah dosegel odlič
nih 592 krogov. Pri mladincih 
je z veliko premočjo zmagal 
Brestov mladinec Damjan Kan
dare s 570 krogi; Kandare je 
imel tudi drugi najboljši rezul
tat med vsemi nastopajočimi. 

Mladinci: 

l. Damjan Kandare 
570 krogov· (Brest) 

2. Uroš Podlesnik 
546 krogov (Ruše) 

3. Marjan Kovič 
558 krogov (Olimpija) 
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NAGRADNA KRIZANKA 

Alf. ff, 

lit& 

Taborniške 
čas teče in ni še dolgo, od

kar smo tudi taborniki začeli z 
novim šolskim letom. Zopet so 
se začeli sestanki, oblikovali 
smo nove vode, oživeli smo tu
di delo z najmlajšimi - murni 
in že odštevamo dneve, ki na-s 
še ločijo od konca koledarske
ga leta. In kaj smo v tem ob
dobju naredili taborniki? 

V septembru smo v okviru 
taborniškega odreda ustanovili 
sekcijo za lokostrelstvo, ki smo 
jo poimenovali Rešeto, vodi pa 
jo Miran Vatovec. Za začetek 
so lokostrelci izdelali svoj pra
vilnik, pripravili načrt dela, ob 
občinskem prazniku pa so or
ganizirali občinsko tekmovanje 
v lokostrelstvu pri gradu Snež-

. 
novtce 

nik v Loški dolini. Udeležili so 
se tudi republiškega lokostrel
skega tekmovanja Zlata pušči
ca v Ljubljani, kjer so ekipno 
(OJ$ Cerknica) zasedli drugo 
mesto. 

Delovne akcije so bile v tem 
obdobju usmerjene predvsem 
v obnovo koče v Leskovi doli
ni. Priprav-iti je bilo treba tudi 
drva, da nam zima ne bo dela
la preglavic. 

Z občnim Z'borom, .ki je bil 4. 
novembra v vrtcu v Cerknici, 
smo zaključili še eno leto delo
vanja, trinajsto po vrsti. Zelo 
veseli smo bili množične udele
žbe, saj so se poleg tabornikov 
zbrali tudi nekateri starši in 
člani družbenopolitičnih orga-

nizacij in skupnosti. Sezono 
1987/88 smo ocenili kot uspeš
no. Zavedamo se tudi storjenih 
napak, ki jih bomo skušali v 
prihodnje odpr~viti. Dogovori
li smo se tudi glede članarine 
za leto 1988/89, ki bo za neza
poslene 5.000 in za zaposlene 
10.000 din. Od pobrane člana
rine moramo 3.000 din na čla
na odvesti na Zvezo tabornikov 
Slovenije, to pa se nam delno 
povrne v obliki literature, ki jo 
dobimo ob organizaciji vodni
škega tečaja. Sprejeli smo tudi 
nov načrt dela za leto 1988/89. 
V njem so zapisane ostale mar
sikatere že običajne dejavnosti 
in akcije, seveda pa niso poza
bili na nove ideje. Ena izmed 
večjih dejavnosti bo Ekološka 
izvidnica, ki se bo vključila v 
širšo republiško akcijo ZTS -

popisovanje odlagališč za kata
ster odlagališč. V naslednjem 
letu pa bo tudi republiški zlet, 
ki bo v Ljubljani in ne bo mi
nil brez navzočnosti članov na
šega odreda. Seveda se bomo 
vključevali tudi v občinske ak
cije, razvijali pa bomo tudi so
delovanje z oddelkom za LO. 

Novo je tudi odredovo vod
s tvo. Večino funkcij bodo še 
naprej opravljali isti ljudje kot 
doslej, potrdili pa smo novega 
starešino odreda Boža Bajca. 
Seveda pa je starešina občin
ske zveze še naprej Janez Pra
protnik. 

Smernice za prihodnje ima
mo, dela je veliko . .. že konec 
novembra bo v Leskovi dolini 
tridnevni tečaj iz orientacije, 
ki ga bo vodil Matjaž Harmel. 
Delo bo razdeljeno v dve skupi-

BRESTOV OB ZORN 1 K 

ni: osnove orientacije in na
daljnje izpopolnjevanje iz ori
entacije. A. žnidaršič 

NAGRADNI RAZPIS 

Praznični klanec novembra 
vam želimo popestriti tudi z 
ugankarskim užitkom. Zato 
smo vam pripravili raznoliko, 
a ne pretežko križan'ko. Pri re
ševanju vam želimo obilo ugan
kar-ske sreče, ki vam bo po
trebna tudi, če boste hoteli po
stati eden izmed izžrebanih. 
1. nagrada bo 50.000 din, 
2. nagrada bo 30.000 din in 
3 nagrade po 10.000 din. 

Rešitve v kuvertah, s pripi
som »Nagradna križanka«, po
šljite uredništvu najkasneje 
do vključno 15. decembra 1988. 


