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lasilo delovne o an1zac1

Nova tovarna nadaljuje
Rrestove razvo jne poti

Predsedstvu Socialisticne federativne repu blike Jugoslavije,
prerlsedstvu sveta Zveze sindikatov Jugoslavije
D elavci BRESTA, industrije pohi stva Cerknica in obcani
obcine Cerknica, zbrani na slovesni otvoritvi tovarne ognjeodpornih plosc, praznujemo 110vo delovno zmago na svoji
uspes11i razvojni poti, kar je nov prispevek k utrjevanju nasega gospodarstva in nov korak v razvijanju nruih drutbenoekonomskih odnosov.
Obenem z novo delovno zmago praznujemo tudi tridesetletnico samoupravljanja na Brestu, kar daje tej slovesnosti
se posebno vsebino. Nedvomno je k nasemu izredno naglemu
in dinamicnemu gospodarskemu razvoju prispeval prav razv oj samoupravnih odnosov, ki so delavcem dali pravico in
odgovornost, da odlocamo o svojih razvojnih poteh ter o re·
;:.ultatih svojega dela; s t ern so nam dali r esnicno motnost,
da soustvarjamo celovite odnose v nasi druzbi.

OB TRIDESETLETNICI SAMOUPRAVLJANJA NA BRESTU SMO SVECA·
NO ODPRLI NASO TOVARNO OGNJEODPORNIH PLOSC
Oktober je pravzaprav »Brestov mesec«. Vsak oktober, ko tudi
sicer pobiramo sadove celoletnega dela, praznuje Brest svoj rojstni
dan in zacetke samoupravljanja.
Tudi leto!inji oktober nam je dal lep sad: ob tern, ko smo praznovali tridesetletnico samoupravljanja na Brestu in obcinski praznik,
smo obeleZili tudi novo delovno zmago na Brestovi razvojni poti:
slovesno smo odprli na!io novo tovamo ognjeodpornih plo!ic.
18. oktobra se je v skladno urejenem skladi!icnem prostoru tovarne zbralo blizu petsto udele:l.encev slovesnosti, med katerlmi so bili
!itevilni predstavniki republiSkih, medobcinskih in obcinskih dru:l.beno-politicnih organizacij in skupnosti, pa nekdanji in sedanji Brestovi samoupravljalci ter ostali obcani.
Slovesnost je pricel predsednik delavskega svet a Igor Gornik, ki je oznacil namen in pomen tega praznovanja ter v imenu Brestovcev pozdravil prisotne.
V krajsem pozdravnem nagovoru je glavni direktor Bresta
in:l.. Jo:l.e Strle poudaril pomen te
nove nalozb e, ki je plod samoupravnega zdruzevanj a sredstev vee delovnih organizacij (poleg Bres ta se Belinke, Melamina
in Lesnine). Nova tovarna je se
en korak v prestrukturiranju
Brestove proizvodnje, kar smo si
s svojimi razvojnimi nacrti zastavili ze pred let i in bomo nadal jevali tudi v prihodnje.
Posebej se je zaustavil ob lepem Brestovem jubileju - tridesetletnici samoupravljanja. Ob
zahvali vsem, ki so soustvarj ali
in poglabljali samoupravne adnose, je poudaril, da Brest ne bi
tako trdno in strmo rase! brez
pravilnih samoupravnih odlocitev.
Zatem se je se zahvalil vsem
sodelavcem, ki so v rekordno
kratkem casu izpelj ali to zahtevno nalozbo, k ate ra je plod n jihovega lastneg<>. ustvarjalnega
dela, izvajalce m posameznih del
in dobaviteljem opreme.
Po prisrcni cestitki prionirjev
Brestovim delavcem je spregovoril podpredsednik republiske
gospodarske zbornice Rudi Sepic.

primerno proslavili nedvomno
pomemben jubilej vase delovne
organizacije, tri desetletj a delavskega samoupravljanja.
Mislim, da se delavci Bresta
lahko s ponosom ozrete na prehojeno pot v teh tridesetih letih

in da vam morajo dosezeni uspehi sluziti kot velika vzpodbuda za ·prihodn je, se bolj uspesno delo. Obenem pa vasi uspehi
tudi potrjujejo, da je vasa delovna usmeritev pravilna. Zato
si velja se bolj prizadevati, da
bi zastavljeno pot tudi naprej
utrjevali z dogovarjanjem in poglabljanjem dru:l.benoekonomskih
odnosov na nacelih socialisticnega samoupravljanja.

Danes praznujemo tudi praznilc nase obcine, ki ima bogata
revolucionarno tradicijo in se je i z zelo revnega, zaostalega
kmetijskega podrocja ob velikem samoodrekanju izoblikovala
v industrijsko razvito obcino. Pomembno vlogo v njenem
naglem gospodarskem razvoju ima prav Brest, ki daje kruh
nad 2000 delavcem.
Ob tem nasem novem delovnem uspehu, ki nam daje porostvo za se hitrejsi razvoj, obljubljamo, da si bomo po svojih moceh p rizadevali za stabilizacijo nasega gospodarstva in
nadalj evali pot, zraslo iz revolucionarne preobra-:.be nase
druzbe, ki jo je zacrtala Komurzisticna partija pod vodstvom
tovarisa Tita.

POTREBUJEMO TAKSNE
IZDELKE
Predvsem bi rad poudaril, da
se izdelki te tovarne, ognjeodporne mineralne plo!ice, smisel(Nadaljevanje na 2. strani)

Delovni kolektiv BREST A
in obcarzi obcine Cerknica

PRAVILNA RAZVOJNA
USMERITEV
Po uvodnih pozdravnih bcsedah je dejal:
Z otvoritvijo novih proizvodnih zmogljivosti v Brestu, s katerimi utrjujete in sirite svoje
materialne osnove za delo in
momosti za ustvarjanje vecjega
dohodka, kar zagotavlja dober
prihodnji razvoj valle delovne
organizacije in va!iega kraja, bo·
ste delavci Bresta tudi najbolj
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Nova tovarna nadalju je
Hrestove razvo jne poti
(Nadaljevanje s 1. strani)
no vkljucujejo v proizvodno podrocje, ki smo ga doslej precej
zanemarjali. Iz tehnicnih znacilnosti teh plosc je namrec videti,
da imajo poleg ognjeodpornosti
tudi razmeroma dobre izolacijske lastnosti, da odlicno preprecujejo sirjenje pozara, obenem
pa so tudi dober zvocni in toplotni izolator, zadoscajo pa tudi
n ekaterim drugim zahtevam. Med
temi znacilnostmi se mi zdijo
zlasti pomembne njihove toplotno-izolacijske lastnosti, ki so resda v primerjavi z drugimi izolacijsltimi ploscami skromnejse,
so pa zato negorljive.
N ajrazlicnejsi izolacijski elementi oziroma sploh vsi izdelki,
ki kakorkoli prispevajo k varcnejsi porabi energije, bodo zelo
iskano blago v prihodnje, ko nas
bodo se bolj kot doslej pretresale in pestile energetske krize
in bomo zato prisiljeni razpolozljive energetske vire in pro·
izvedeno energijo uporabljati kar
najbolj racionalno.
Mislim, da se energetskih tezav, ki so se v svetu pricele ze
z naftno krizo v letu 1973, pri
nas nismo pravocasno zavedali,
saj je do taksne iztreznitve pri·
slo sele od leta 1978 naprej.
Kljub temu, da se energetskih
tezav v zadnjem casu ze predobro zavedamo, pa se v gospodarstvu se nismo uspeli temu
primerno organizirati. Poleg tega, da v gradbenistvu termoizolacijske materiale se vse prema·
Io uporabljajo, ceprav z njimi
lahko dosefemo tudi do 40-odstotne prihranke pri energiji, se
nesmotrno obnasamo tudi pri
r azvijanju p r oizvodnje vecine
termoizolacijskih elementov.
V zadnjem obdobju smo se
namr ec ze veckrat srecali z dejstvom, da se taksne kapacitete
razvijajo nenacrtno in da so ne·
k a tera taksna prizadevanja obarvana tudi z ozko podjetniskimi
gledanji, pa tudi z razlicnimi regionalnimi interesi.
NASA SKUPNA PRIZADEVANJA
ZA VECJI I ZVOZ
Mislim, da je ustrezno nacrtovanje za p r odajo vase proizvod·
nje mineralnih plosc na tujem
trgu zelo pomembno tudi zato,
ker menite, da boste letno izvozili okr og 30 odstotkov proizvodn je teh plosc in sicer predvsem
n a kon ver tibilno podrocje, ka·
m or je se posebej tezko prodret i. Mocno podpiram taksno poslovno usmeritev, ki ni nujna

samo zato, ker si morate zagotoviti kar precejsen delez oziroma okrog 12 odstotkov surovin
za proizvodnjo teh plosc iz uvoza, temvec je potrebna tudi za·
radi vkljucevanja v splosne na·
pore gospodarstva za zmanjsevanje trgovinskega primanjkljaja.
Najnovejsi podatki o zunanji
trgovini namrec kaiejo, da letosnji rezultati v izvozu se precej zaostajajo za prizadevanji.
Tako smo v Ietosnjih prvih osmih mesecih kljub velikemu zagonu v prvih treh mesecih doslej pri izvozu dosegli slabse rezultate od predvidenih in smo
zato se precej oddaljeni od
zmanjsevanja primanjkljaja v
placilni bllanci. To pa je obe·
nero tudi kljucni pogoj za utr·
ditev placilne bilance, pa tudi za
uresnicitev zastavljene politike
gospodarske stabilizacije. Kot je
znano, si za to vsi odgovorni de·
javnilti, med njimi tudi Gospo-

bistvenimi pogoji gospodarjenja
v prihodnjem letu in v prihodnjem srednjerocnem obdobju.
Velika izvozna usmerjenost gospodarstva in prizadevanja, da
bi izvoz se povecali pa se v veliki meri odraza v gibanju industrij ske proizvodnje. Ceprav smo
se v zacetku leta ugotavljali prevee intenzivno gospodarsko rast,
ki je bila precej vecja od skromneje nacrtovane industrijske proizvodnje in je tudi znatno nad
okvirom resnicnih materialnih
momosti, zlasti glede uvoza, nas
zadnji podatki o gibanju proiz·
vodnje soocajo z dejstvom, da
homo z resolucijo nacrtovan obseg industrijske proizvodnje letos zelo tel:ko dosegli.
TEZAVE Z UVOZOM
Ko je opozor il na tezave ob
motnjah in prekinitvah nasih
blagovnih tokov, je tovaris Sepic
nadaljeval:

Posebej so se vsi prisotni zanimali za razstavni prostor, kjer je
hila prikazana uporabnost nasih plosc
pri uvozu, medtem ko precejsen del taksne domace proizvodnje opuscamo zaradi velikih neskladij v cenah.
Pobude za resitve in ukrepe
o teh zadevah teZijo za tern, da
bi kolikor toliko zadovoljivo oskrbo z reprodukcijskim materia·
1om, predvsem uvozenim, zagotovili vsem izvozno usmerjenim
organizacijam, ob cemer orne-

Stevilni gostje ob svecani otvoritvi nove tovarne
darska zbornica, zlasti pa vecina
izvoznega gospodarstva prizadevajo, da bi zamujeno nadomestili v prihodnjih mesecih.
Vendar kaie ob tem odkrito
priznati, da bi bill izvozni uspe·
hi nedvomno vecji, ce bi bile organizacije pravocasno seznanjene s pogoji gospodarjenja v mednarodni m enjavi dela. Zato se
trudimo, da bi bill manjkajoci
ukrepi na tern podrocju pravocasno sprejeti in bi bile organi·
zacije zdrufenega dela pravocasno seznanjene vsaj z najbolj

P a se zunanji p ogled na novo Brestovo tovarno

Vecje tel:ave pri oskrbi z domacim reprodukcijskim materia·
1om ima ze vee kot polovica
vseh industrijskih organizacij, z
uvozenim materialom pa je v
povprecju dobro preskrbljeno Ie
okrog _20 odstotkov lndustrije.
Se posebej zaskrbljujoce pa je,
da so gibanja na tem podrocju
zelo negativna in ne obetajo, da
bi se stanje v kratkem izboljsalo. Taksne tezave se pojavljajo
predvsem zaradi prevelike usmeritve reprodukcijskega mate·
riala v izvoz in iz znanih tel:av

njeni zaostanek pri izvozu ne bi
bil prehud.
NEUREJEN SISTEM CEN
Kar zadeva cene, v zbornici in
tudi v gospodarstvu vidimo resitve v skorajsnjem novem zakonu o cenah, ki bo moral pri·
spevati k vecjemu delovanju trz·
nih in drugih gospodarskih za·
konitosti. Seveda pa tudi ob tern
ne bo slo brez t ezav, saj ugotavljamo, da se mocno zaostajamo pri pripravi nekaterih osnov za uresnicevanje novega sistema cen.
Vecje uveljavljanje trinih in
drugih gospodarskih zakonitosti
pa je potrebno tudi zato, da prekinemo z dosedanjim prevec sirokim administriranjem pri cenah, ko so bile viSje cene skoraj
po pravilu odobrene samo novim izdelkom. Zato smo se srecevali z bliskovitimi spremembami proizvodnih progr amov, pri
cemer pa ponekod sploh ni slo
za nove proizvode, temvec samo
za novo crkovanje tipa proizvoda.
Posledice tal~snega negospodarnega ravnanja pa so v manjsib
proizvodnih serijah, kar samo
povecuje proizvodne stroske, s
elmer se manjsa poslovni uspeh
in kar koncno pelje tudi k po·
manjkljivi oskrbi in k desortiranju trlisca. Seveda pa se tako
ne morejo obnasati vse organizacije. Zato so pri takih pogojib gospodarjenja prizadete zlasti tiste, ki svojih proizvodnih
programov ne morejo hitro spreminjati in se tako prilagajati
momostim za pridobivanje dohodka. Ureditev teh in podobnih
vprasanj n a podrocju cen je ena

izmed kljucnib nalog v prihodnjem obdobju.
0 PRIHODNJIH NALO.ZBAH

Potem , ko se je zaustavil pr i
tezavah z nelikvidnostjo b ank in
delovnih organizacij , je tovaris
Sepic spregovoril tudi o novih
n alozbah :
Treba si bo prizadevati, da homo v prihodnjem srednjerocnem
obdobju dosledno uveljavljaU
merila za usmerjanje nalozbene
politike in prestrukturiranja gospodarstva. 0 njih se pravkar
dogovajamo in jib dokoncno obIikujemo. Mislim pa, da tudi ta
razmeroma zelo ostra merila za
prestrukturiranje v prihodnje ne
bodo preprecila izgradnje podob·
nih proizvodnih obratov kot je
na primer vasa nova tovarna, ld
bo danes pricela z redno proiz·
vodnjo.
Pri tern mislim na tovarne, ld
bodo imele podoben proizvodm
program, torej izvozno usmerjen, drul:beno potreben, sodobno tehnolosko opremljen ter bo·
do s tern dajale tudi ustrezne
momos ti za pridobivanje zadost·
nega dohodka, kar bo osnovna
zahteva v pribodnjem srednjerocnem obdobju.
Ob k oncu je tovariS Sepic se
en krat ces tital Brestovim delav·
cern ob njihovem jubilej u na po·
ti samoupravlj anj a in ob no·
vern delovnem uspehu in zaZe·
lel tudi v prihodnje uspesen r azvoj.

*
Ces tit kam Brestu so se pri
druZili tudi delavci Gozdnega gosp odar stva Postojna, ki so prek
predsednika svojega delavskega
sveta izrocili spominsko d arilo
in zazeleli tudi v p rihodnje p lodno sodelovanje m ed ob ema kolektivoma.
Zatem je predsednik konference Brestovega sindikata France
Mele prebral pozdravno brzojavko predsedstvu SFRJ Jugoslavij e in pr edsedstvu sveta zveze sindikatov Jugoslavije.
Po kraj sem kulturnem pr ogramu, v kater em j e posebej navdusil pos tojnski oktet BORI ,
so si prisotni ogledali naso novo proizvodnjo.
Posebej jih je zanimala lepo
urejena razstava vseh nasih novih plosc za tr:ZiSce in n jihova
uporabnost - predvsem v gradbenistvu in ladjedelnistvu.

*
Tako smo na Brestu slovesno
obeleZili se eno novo delovno
zmago, pomemben trenutek na
uspesni in trmasti Brestovi razvojni poti. V slovesnem obcutju
smo za trenutek zastali in se
zamislili tudi v jutrisnji delovni
dan.
Caka nas se vrsta tefavnih n alog: kar najbolje izkoristiti nove proizvodne kapacitete in izoblikovati nov, zrel samoupravni
kolektiv, ki bo nelocljivi del veIike Brestove druZine.
Predvsem pa je nova delovna
zmaga v nas se bolj utr dila zavest: ne obstati na ze ustvarjenem, rasti in utrjevati se rooramo z vsakim novim delovnim
dnem!
B . Levec
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Bolje od priCak van)
08 LETOSNJ EM
DEVETMESECNEM GOSPODARJENJU
Devetmesecni rezultati gospodarjenja dajejo ze dovolj zanesljive
podatke, da iz njih lahko ocenjujemo tudi gospodarjenje v celotnem letu. Na splosno Iahko recemo, da so sedanji rezultati nad
pricakovanji.
PROIZVODNJA
Proizvodnja je nekoliko pod
nacrtovano. Vzrokov je vee. V
lagalnici je vzrok manjse proizvodnje predvsem pomanjkanje
blodovine, tako da je zaga v
zimskih mesecih obratovala saroo s polovicno zmogljivostjo. V
Pobistvu je na manjso proizvodnjo vplival predvsem izvoz,
saj je blla za nekatere izdelke
zabtevana izredno velika kvaliteta. V Gabru je na nizje vrednostno doseganje proizvodnje
vplivalo nesorazmerje med predvidenimi cenami in dejansko
doseienim, saj je kolicinska proizvodnja samo nekoliko pod nacrtom. Mineralka pa ni dosegla
proizvodnega nacrta zaradi pomanjkanja surovin iz uvoza. Treba pa je poudariti, da je letosnji
obseg proizvodnje dosezen z enaldm stevilom zaposlenih.

ugodne rezultate so vplivali tudi
nekateri ukrepi:
- okrepitev potniske sluibe
in nadzorstva nad potovanji,
- pospesena montaia pohilitva
v trgovinah ter organizacija prodajnib akcij, s katerimi bi priblizali nase proizvode kupcem,
- sprotno analiziranje prodaje v trgovskib hisab in sprotno
ukrepanje,
- okrepitev reklame,
- zacetek prodaje v novem
salonu v Beogradu,
- posebne prodajne akcije za
opuscene programe.
Zaloge gotovih proizvodov v
vseh temeljnih organizacijah nenehno upadajo, tako da bo uresnicen nacrt za zniianje zalog. V
nekaterih temeljnih organizacijah pa ze prihaja do necelovitih programov.

IZGUB NI
Vse te ugotovitve, ki veljajo zo
celotno delovno organizacijo, ve·
ljajo zvecine tudi za vecino tcmeljnih organizacij. Rezultati po·
slovanja, ki so pod poprecjem, so
v Gabru, Jelki, Tapetnistvu in
Mineralki. Vendar nobena od teh
temeljnih organizacij ni v izgubi.
Mineralka je postala s 1. julijem. 1980 samostojna temeljna o:cganizacija. V tern tromesecju s:J
bile prodane na tdiSce tudi pne
mineralne plosce. Ker pa S "'
spremljale prodajo njenih izdeikov tudi objektivne tezave (atesti, oplemenitenje), je tudi celot·
ni prihodek veliko nizji kot je bil
nacrtovan.

Kljub tern ugodnim rezultatom
pa se vedno ostaja vprasnje likvidnosti zaskrbljujoce, saj moraroo s povecano prodajo zagotavljati tudi vee lastnih sredstev z~
potrosniske kredite.
VISJI OSEBNI DOHODKI
Neto osebni dohodki na zaposlenega so dosegli povprecj<.7.199 dinarjev in so za 23 odstol-

Se en posnetek s svecane otvoritve mineralke
TEZAVE Z NABAVO

VECJI IZVOZ

Izmed mnogih te:Zav pri nabavi v letosnjem tretjem cetrtletju sta zlasti izstopali dve:
sprememba samoupravnega sporazuma o merilih, pogojih, nacinih in postopkib za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz
za leto 1980, ki ie ome.i il razpolaganje z deviznimi prilivi na 35
odstotkov in mnogi obvezni samoupravni sporazumi domacih
dobaviteljev, ki so nam dopuscali izbiro med pristankom na
znatno visje cene in med tern,
da bi ostali brez domacih surovin in reprodukcijskih materiaIov.
Na podlagi odloka republiskega izvrsnega sveta Narodna banka Slovenije ni potrjevala prijav o zakljucenih uvoznib poslih
ves mesec avgust, vse do sprejetja sklepa skupscine SISEOT, po
katerem so bile razpolagalne
pravice z deviznimi pravicami
clanom 5. enote (gozdarji in lesna industrija) omejene na 35
odstotkov. Ker uvozni zakljucki
niso bili potrjeni, je to povzrocilo, da so zaloge nekaterih uvoznih materialov dosegle kriticno
tocko.

Tudi izvoz se je v tretjem cetrtletju bisteno izboljsal in je
celo vecji kot je bil v vsem prvem polletju. Glede na enako
obdobje preteklega leta je izvoz vecji za 53 odstotkov, ceprav dinamike plana se ne dosega. Vendar so za zadnje cetrtletje predvideni dodatni posli za
izvoz, tako da bo letni nacrt v
celoti izpolnjen.

PRODAJA NAGLO PORASLA
Izredno rast je v tretjem cetrtletju zabelezila prodaja. Tako
je plan prodaje brez interne realizacije dose:Zen z 69,1 odstotka,
z interno pa 74,9 odstotka. Na

UGODNEJSI FINANCNI
REZULTATI
Posledica prej opisanih ugodnih gibanj je tudi doseganje in
delitev celotnega prihodka in dobodka. Letni plan dohodka je
uresnicen z 81,6 odstotka, cistega dohodka 78,8 odstotka, ostank a cistega dobodka 96,2 odstotka in poslovnega sklada s 126,1
odstotka.
lzraziteje narascajo pogodbene obveznosti na racun obresti
od kreditov (predvsem eskontni
krediti), obveznosti za republis ki d.avek in pospe5ena amortizacija. Vecja porast pospesen2
amortizacije predstavlja vre<!·
nostno vsklajevanje viSine celotne amortizacije z letnimi zneskl
odplacil dolgorocnih kreditov.
Visji od nacrtovanega je tudi
ostanek cistega dohodka, zato so
tud! podatki o delitvi, ki j!! Ie
evidencna oziroma zacasna . razmeroma. ugodni. Vendar kljub
temu vse temeljne organizacije
ne zagotavljajo dovolj sredstev
za skupno porabo.

Ogled nasih novih proizvodnih prostorov

SE TEZAVE Z LIKVIDNOSTJO

kov viSji. od lanskega enakega
obdobja. S tern smo se priblizali
povprecju lesne industri.i e, vendar ga se ne dosegamo. Ugotavljamo, da. je porast mase osebnih dohdkov v skladu z dolocili
dogovor.-. o druzben~ usmcrttvi
razuorejanja dohodka za leto
196C.

Ugodna. gibanja se v prodaji
nad::ljujej<' tudi v oktobru. zatn
[;.bko ocenimo. da bQdo rezultati
ob koncu leta se boljsi.
P . Oblak

Tudi to so nase naloge
Izpeljati nalozbo, dobro proizvajati, prodati blago to je le del
nalog, ki cakajo delavce v na~i druzbeni ureditvi. Drugi del, ki
mora potekati nekako vzporedno s temi, pa je samoupravnoorganizacijskega znacaja.
V temeljni organizaciji MINERALKA je p rav zdaj cas, ko je
potrebno storiti vsa tista opravila, ki pomenijo konstituiranj~
temeljne organizacije. Sem sodijo: sprejem nekaterih najpomembnej~ih sporazumov in pravilnikov, razdelitev premoienja, izvolitev delavskega sveta in drugih
organov upravljanja.
Delavci MINERALKE naj bi
najkasneje do sredine prihodnjc:
ga leta sprejeli skupaj kar 16
samoupravnih splosnih aktov. Za
letos je v skladu s sklepi sedanjega delavskega sveta predvid cnih za sprejem osem, torej polovica vseh. Ti so ze vee tednov ,.
p ripravi in so zdaj v javni ra:~
pravi. Vseh osem steje med pomembne, ce sodimo po tern, da je
treba vse sprejemat i z referendumom. Za njihov sprejem je potrebna vecina glasov vseh delavcev tcmeljnc organizacije.
0 vsebini omenjenih aktov ,.
tako kratkem sestavku ni moe
govoriti. Sicer pa je bi lo za vse
delavce pripravljeno posebno
gradivo, ki na kratko in poljudno
predstavlja posamezne akte in
njihov pomcn pri ureditvi dela.
poslovanja in samoupravnega od·
locanja v temeljni organizaciji.
Zgolj za pregledno informacijo
zapisimo, kateri so ti akti :
I. samoupravni sporazum o
zdruzevanju dela delavcev v lcmeljno organizacijo, .
2. statut temeljne organizacije,
3. samoup ravni sporazum o
zdruzitvi v delovno organizacijo.
4. samoupravni sporazum o raz·
poreditvi sredstev, pravic in obveznosti,
5. samoupravni sporazum o
skupnih osnovah in merilih za
pridobivanje in razporejanje do·
hodka,
6. samoupravn i sporazum o
pridobivanju in razporejanju do
hodka ter o delitvi sredstev za
osebne dohodke in skupno po·
rabo,

1'
Oktet BORI je obogatil otvoritveno s lovesnost
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7. samoupravni sporazum o
svobodni menjavi dela in o urc·
ditvi drugih razmerij med TOZD
PRODAJA in m ed proizvodnimi
temeljnimi organizacijami,
8. samoupravni spor azum o
svobodni menjavi dela in o ureditvi drugih razmerij med delovno s kupnostjo skupnih dejavnosti in med temeljnimi organi
zacijami.
Po referendumu, ki naj bodo
opravljeni do konca leta, pa sc
bo potrebno lotiti se druge polovice samoupravne ureditve ,. tej
tcmeljni organizaciji.
Z. Zabukovec

Nekaj iverja
ob slovesnosti
Na splosno lahko ocenimo, da
smo slovesno in delavno obelezili
tridesetletnico samoupravljanja na
Brestu: s srecanjem letosnjih jubilantov, predvsem pa z otvoritvijo
nase tovarne ognjeodpornih plosc.
Pa vendar je prav pri slednjem prislo do nekaterih »SenciC«:
- Na otvoritev smo seveda povabili predstavnike vseh sredstev
javnega obvescanja, odgovornih za
nase podrocje. Na s loves nosti nismo videli nikogar od njih in temu
ustrezen je bil tudi odmev v nasih
obcilih. Ocitno novinarji v tem trenutku raje enostransko ali napol
senzacionalisticno pisejo o cenah
iverk kot pa 0 nasih delovnih uspehih in jubileju samoupravljanja . . .
- Na slovesnost so bili povabljeni vsi Brestovci, cela vrsta njih
tudi s posebnimi vabili, pa se izvrsni odbori sindikatov so se na
svojih sestankih dogovarjali. kako
zagotoviti prisotnost cim vee Brestovih delavcev. Med prisotnimi je
bila kaksna tretjina nnasih«. Ali
nas ne zanimata niti nasa nova
proizvodnja niti nas samoupravni
jubilej? Najbrz pa je po sredi prosta sobota . ..
- Za pripravo kulturnega programa (recitala) ob nasi slovesnosti
smo se dogovorili s predstavnikom
DPD Svoboda iz Loske doline. Namesto obljubljene recitatorske skupine pa so prisli nastopit •pet minut pred zdajci• stirje pionirji. Leti so se sice r potrudili. vendar to
le ni bilo tisto ... Recitatorska skupina iz Loske doline tokrat torej ni
izkoristila moznosti, da bi se izka·
zala pred stevilnim obcinstvom. K
s reci je dovolj ognja k programu
pridal postojnski oktet BORI.
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Priprave na prihodnje leto
PLANSKA KONFERENCA 0 USKLAJEVANJU PROIZVODNJE
IN PRODAJE
Tudi Ietos smo imeli usklajevalni sestanek o nacrtih proizvodnje in prodaje v letu 1981. Prodajna slufba je zatrjevala, da konjunktura na domacem trgu v prihodnjem letu verjetno ne bo tako
velika kot v teh zadnjih nekaj mesecih. Temu bo potrebno prilagoditi tudi proizvodne programe.
Poleg tega pa vsi cakajo tudi
na nove stabilizacijske ukrepe,
ki lahko bistveno zmanjsajo kup·
no moe na domacem trgu. Zato
je bila osnovna mise! sestanka,
da za domaei trg nacrtujemo sa·
mo toliko proizvodnje, kolikor
jo bo le-ta lahko sprejel. Ostalo
naj bi prodali v izvoz na konvertibilno, pa tudi na klirinsko per
drocje.
Iz.voz nasih izdelkov pa terja
tudi potreba po deviznih sred·
stvih, ki jib potrebujemo za uvoz
repromateriala, pa tudi za zadovoljevanje potreb clenov reprodukcijske verige.
Potrebe po deviznih sredstvib
narekujejo celo se vecJl 1Zvoz,
vendar pa izpad dohodka zaradi
ni~jih cen ne dovoljuje toliks·
nega izvoza. V prihodnjem letu
naj bi Brest izvozil po predvidevanjih okrog 20 odstotkov svoje
proizvodnje, se pravi, okrog 432
milijonov dinarjev.
Celotna vrednost nacrtovane
proizvodnje za naslednje leto je
2 milijardi 120 milijonov dinarjev.
Glavni izvozniki in ustvarjalci
deviz na konvertibilnem podrocju bodo po predvidevanjih temeljne organizacije Pohistvo, Masiva, Zagalnica in J elka, s tem,
da je predvideno, naj bi izvazali tudi iverke in mineralne plosce. Struktura izvoznih izdelkov
se ni v celoti znana, ceprav je
vecji del izvoza ze pokrit s pogodbami.
Vsaj okvirno pa je doslej znana struktura proizvodnih programov za domaci trg.

V Pohistvu bo nosilni program
sestavljivo pohistvo Katarina
WH in BL ter spalnici Andreja
in Alma.
Masiva se bo usmerila predvsem v kooperacijo z ostalimi
temeljnimi organizacijami ter v
izvoz. Za domaCi trg bo proizvajala stole Breda in Bali ter
mize 720.
Zagalnica bo poleg zaganega
lesa proizvajala izdelke za kooperacijo z ostalimi temeljnimi
organizacij ami.
Gaber bo v letu 1981 proizvajal kuhinje BREST 09 in 10, ki
so glede na cene ugodnejse od
sedanjih.
Iverka bo seveda se naprej
proizvajala surove in oplemenitene iverne plosce.
TapetniStvo bo poleg Mojce in
Vide proizvajalo v letu 1981 se
nekaj novih izdelkov, garniture
Domen, Darja in Polona.
J elka bo poleg zaganega lesa
proizvajala se Katarino TK, dokler bo cenovno se ugodna, kasneje pa bo presla na jedilnice
Bali in se na neko novo jedilnico.
Mineralka pa bo v naslednjem
letu proizvajala mineralne plosce.
Ker je bil to sele prvi usklajevalni sestanek, bo verjetno prislo se do nekaterih sprememb.
Zato so to samo okvirne informacije o obsegu ter o strukturi
proizvodnje in prodaje.
J. Korosec

Do sedaj je JELKA izvozila
1600 glasbenih regalov v skupni
vrednosti okrog 212.500 dinarjev.
Kupec iz Zdrmenih driav Amerike bi felel te regale kupovati
tudi v prihodnjem letu. V Zahodno Nemcijo smo izvozili za
83.000 dolarjev miznih plosc. Zanje je se zanimanje. Tezave paso
v tem, da pri obeh izdelkih ne dosegamo ustreznih cen. Da ni
moe dosegati ustreznih cen, je
na sploh znacilno za pohistveno
industrijo, kadar gre za prodajo
na zahodna triiSea.
V Libijo je JELKA izvozila
1023 kosov Katarine I v skupni
vrednosti 613.000 dolarjev, zakljucen pa je tudi dogovor za izdelavo 2000 regalov Katarina TK
v skupni vrednosti 1.176.000 dolarjev. Polovico te kolicine bomo odpremili fe letos, ostalo pa
prihodnje leto.
Pomcmben delez v izvozu JELKE predstavlja zagan Ies. Do sedaj smo ga izvozili ze za okrog
550.000 dolarjev, do konca leta
pa predvidevamo se za 150.000
dolarjev.
Ze dolgo je znano, da lesna
industrija ustvarja pomembne
presefke v devizni hilanci. Yendar izvozni posli tudi za lesno
industrijo niso brez tezav. Znano je, da cene reprodukcijskih
materialov rastejo mnogo hitreje kot je mogoce spreminjati
cene gotovih izdelkov na zuna-

Brez posebnlb novosti
INTERBIRO '80 GREBU

SEJEM

RACUNALNI~KE

OPREME V ZA-

Zagrebski sejem opreme za nostih opreme. Razstavljal je tuelektronsko obdelavo podatkov di svoj terminal z harvnim zaima ze dolgo tradicijo, ohenem slonom, kar je bila posebna atpa je to edini sejem, ki je na- rakcija, ceprav je nekaj podobmenjen izkljucno temu podroe- nega pokazala tudi ze Iskra na
ju. Seveda je nekaj taksne opre- sejmu elektronike.
Ta terminal z barvnim zaslome najti tudi na sejmu elektronike v Ljubljani, vendar je za- nom je zelo uporaben pri risanju raznih grafikonov in krivulj,
grebSki veliko kvalitetnej~i.
Prvi vtis po ogledu paviljonov kjer se z raznobarvnimi polji in
takoj pokafe, da se na podroc· crtami posehej poudari kritiena
ju racunalnistva v Jugoslaviji, situacija.
Tudi vse ostale raeunalniske
kaj bistvenega ni spremenilo.
firme, ki so razstavljale na sejVpra~anj e razdrobljenosti tovrstne »industrije« je ze nekaj let mu, na primer Honeywell (ki ga
zastopa EI Nis), Philips, Diginere~eno in tako je tudi sedaj,
saj se pojavljajo tudi novi »pro- tal, Robotron Univac. . . so prikazale distribuirane sisteme poizvajalci«.
datkov, pa tudi ostale obdelave;
V zadnjem casu je to vprasa- vse
pa so temeljile na interaknje dozorelo do taksne mere, da tivnem delu.
ga resujejo ze druibeno-politicni organi na najvgji ravni. Upajmo, da bo reseno tako, da dobimo le enega ali dva proizvajalca te opreme. Kdo bo najboljsi, je tezko napovedati. Sodec
po aktivnosti na sejmu, pa tudi
Ob tridesetletnici samoupravsicer, je treba izbirati med ISljanja na Brestu in ob obcinnjem tegu. Opremljenost z de- KRO, DELTO in EI NIS.
skem prazniku je bila tudi svelovnimi sredstvi je tako slaba,
Gledano z vidika uporabnikov cana otvoritev nase nove temeljda homo morali zaradi ostre
konkurence na zunanjem trgu racunalniske opreme je najvec ne organizacije Mineralka.
Ta tovarna proizvaja ognjeoddelez izvoza zmanjsati. Ce pa pokazala DO DELTA- Elektroproizvodnje ne bomo moderni- tehna. Na njenem paviljonu smo porne mineralne plosce, ki so
zirali, je celo bojazen, da se bo- videli tudi uporahnost v proiz- edini tovrstni proizvod izdelan v
vodnji (materialno poslovanje, JugoslavijL Mineralne plosce imamo morali izvozu odpovedati.
kosovnice,
krojenje
ivernih jo velike mo:Znosti za uporabo,
Kljuh vsem tezavam pa se ho- plosc ...). Videli smo sistem da- saj jih lahko uporabljamo za
mo tudi v prihodnjem letu vklju- ta entry, kar ~omeni interaktiv- predelne stene, za spuscene
cili v izvoz. Po predvidevanjih ni in distribwrani vnos podat- stropne konstrukcije, za ohloge
naj bi izvozili za 1.580.000 dolar- kov z vsemi vhodnimi, formalni- sten in fasad, stresnih konstrukjev nasih izdelkov. Mocno se na- mi in logicnimi kontrolami. Na- cij in zelezobetonskih konstrukmrec zavedamo, da izvoz ne re- enkrat je moe prikljuciti 64 ter- cij, za zracne kanale, jaske za
suje samo devizne bilance, pac minalov. Pokazali so tudi svoj
elektricne kable, za vrata in za
pa nam omogoea tudi izkoriSca- novi terminal, ki je popolnoma negorljivo pohistveno opremo.
nje nasih kapacitet, saj je zna- nase proizvodnje.
Skratka, uporabne so povsod
no, da jugoslovanski trg _lZri taRazstavljal je tudi IBM. Po- tam, kjer zelimo prepreciti ali
ko hitrem razvoju pohistvene kazal je svoj manjsi sistem omejiti pozar.
industrije postaja ze pretesen.
Proizvodnja mineralnih plosc
(manjsi od tega, ki ga prieakujemo mi). Tudi pri njem je hil tece uspesno, nasa razmiSljanja
J. Opeka
poudarek na interaktivnih moz· in nacrti pa so usmerjeni tudi
v nadaljnjo predelavo teh plosc.
Zanimanje za ognjeodporne plo·
see je veliko, vendar bi vecina
uporabnikov zelela dobiti ~e izgotovljene izdelke, oplemenitene
mineralne plo~ce, predelne stene, stropne ohloge in drugo.
Za prihodnje srednjerocno obbodje zato nacrtujemo, da bi se
nadaljnje predelave ognjeodpornih plosc lotila Jelka.
Njena sedanja tehnologija pa
je prilagojena proizvodnji plo·
skovnega pohiStva, medtem ko
so tehnoloske zahteve za predelavo ognjeodpornih plosc per
vsem drugaene. Ognjeodporne
plosee naj bi predelovali v veejib formatih, oplemenitene do
3100 milimetrov dolzine. Za taksno proizvodnjo pa nimamo niti
skarij ne stiskalnice, ne formatDe krozne zage za fini Ohrez niti ne mo:Znosti za povrsinsko obdelavo. Zaradi posehnih lastnosti in velikosti je prekladanje
mogoce samo s pnevmatskimi
napravami. Poleg tega pa bi postopek ohdelave izkoristil kapaIz nase tapetni!lke proizvodnje - program VESNA
citete samo nekaterih strojev.

Jelka in izvoz
V splosna prizadevanja za povecanje izvoza se je vkljucila tudi JELKA. Z letnim nacrtom
smo naertovali izvoz v vrednosti 3,8 milijarde starih dinarjev,
po doslej zakljucenih poslih pa
bo izvoz dosegel vrednost okrog
6,2 milijarde starih dinarjev. To
pomeni, da bo JELKA 40 odstotkov celotne proizvodnje v letu
1980 izvozila.

Ena izmed izvedb spalnice ALMA (iz TOZD Pohistvo)

Poleg racunalnikov je bila razstavljena tudi druga pomozna
oprema za racunalniske centre,
pa tudi za administracijo.
Za nas so bili seveda zanimivi
izdelovalci papirja, obrazcev kartic in proizvajalci arhivnih omar
za magnetne trakove in diske.
Opaziti je bilo tudi vse vecji
prodor mikrofilma kot sestavnega dela informacijskega sistema.
Ob koncu bi dejal, da je sejem koristen za delavce s podrocja elektronske obdelave per
datkov, mislim pa, da ne hi hilo
slaho, ce bi si stvar ogledali
tudi uporabniki. Prvi zato, da
ostanejo v stiku z napredkom na
tern podrocju, drugi pa da vidijo moznosti, ki
nudi tovr stna obdelava po atkov oziroma,
da holje razumejo zahteve nasega centra.
F. Turk ml.

J"ih

Predelava ognjeodoornih oloSC
Zato hi morala biti za predelavo ognjeodpornih plose postavljena nova proizvodna linija. Razvojna slufba ze dela na razvoju
novih proizvodov iz ognjeodpornih plosc, pripravlja pa tudi tehnologijo za oplemenitenje le-teh.
Pri predevali ognjeodpornih
plosc gre torej za izdelke, katerib na nasem trliscu ni, mozen
pa je tudi izvoz. Zato upamo, da
bo mogoce zbrati tudi sredstva
za uresnicitev programa za predelavo plosc.
B. Skerlj, J . Opeka

2:AGA NA JELKI BO ZACASNO
POSLOVALA SAMO V ENI
IZMENI
Delavski svet JELKE je na pretekli seji sklenil, da na zagi zacasno ukinejo delo v drugi izmeni. Ta ukrep je hilo nujno
potrebno sprejeti zaradi premalo dobavljene hlodovine. Do konca septembra je JELKA dobila le
okrog 8200 kubicnih metrov hlodovine s podrocja obeine, razliko 3600 kubicnih metrov pa smo
nabavili na podrocjih izven obcine. Za normalno poslovanje v
dveh izmenah bi letno rabili najmanj 18.000 kubicnih metrov. Vecina delavcev iz ukinjene izmene bo od 1. novembra dalje razporejena v proizvodnji pohistva.
KAKO SE BOMO GRELl
TO ZIMO?
i:e vee let se JELKA pripravlja na izgradnjo kotlovnice. Kotlovnica je povsem dotrajana. Zato je bojazen, da bo v najvel::jem mrazu odpovedal kateri izmed dveh kotlov. Letos smo zamenjali dimnik, sedaj pa ohnavljamo tudi koteL Strokovnjaki iz
TPK Zagreb ugotavljajo, da je
to le zacasna resitev in bo zamenjava kotlov nujna.
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NASI LJUDJE
Ker letos praznujemo tridesetletnico samoupravljanja, smo v
ta praznovanja vkljucili tudi delavce, ki letos ze trideset let delajo na Brestu. Zato je nas sogovornik Bozo Ardelle, delavec
v kontrolni sluzbi. Ceprav je to
mogoce ze »sablonsko«, se le ne
moremo izogniti nekaj osnovnim podatkom.

Po rodu je Dalmatinec iz kra.i a Devarsko pri Sibeniku. Tako
kot mnogo drugih je tudi on ze
zdavnaj odsel s trebuhom za
kruhom. Tako je pravi Slovenec,
CerkniScan, ceprav je v srcu se
vedno v Dalmaciji, saj ni mogoce zamenjati morja s kopnim.
- Med sodelavci si zelo priljubljen. Kako to dosezes?
»Da bi pridobis priljubljenost,
ni recepta. Pravzaprav je edini
pogoj, da delas in se prilagodiS
okolju, kjer ZiviS.«
- Doeakal si t rideset let na
Brestu. Ali ie bilo tezko?
»Mislim, da ne. Moram pa re·
ci, da so bili tudi tezki trenutki,
ko bi najraje vse pustil in odsel. Toda treba je vztrajati in
kot vidis sem med tridesetletniki.«
- Kako ocenjujes samoupravne odnose oziroma njihov napre·
dek v teh letih?
>>Mislim, da je na tern podrocju dosezen velik napredek , Ce·
prav tega na videz ni videti. Toda, ce spremlja5 ta razvoj ves
cas in upam da ga, potem vidis,
kako se je stanje zelo izboljsalo
in sicer predvsem v prid delavca oziroma samoupravnega pro·
izvajalca.«
- Ali zaupas v naso delovno
organizacijo?
»Vanjo imam se posebno za·
upanje, saj v vseh teh le~ ni·
sem ostal brez dela ozxroma
osebnega dohodka. Torej ni razloga za dvom ali nezaupanje.«
- Kako gledas v razvoj Bresta?
»0 tern bi tezko govoril. Kljub
temu pa mislim, da je bil razvoj zelo biter in da bo taksen
tudi v prihodnje.«
Se veliko mi je povedal o svo·
jem zivljenju. Med drugim tudi,
kako je gradil hiso, si ustvaril
druzino in kako so ga ljudje
sprejeli za svojega. zivo se spominja, kako so mu vascani pomagali pri izgradnji hiSe. Tega
ne bo nikoli pozabil.
Najin razgovor je izzven!!l :z;
mislijo: kar clovek u stvan, SI
lahko pridobi samo z vestnim
delom. To pa Bozu ni tuje. Zato
sem mu na koncu za:Zelel se veliko delovnih uspehov in srecnih
dni.
v. t.nidarsic

ca je izdelovala vrata in okna,
seveda rocno, saj strojne opre·
me ni bilo. Hitrejsi razvoj smo
belezili v letu 1956, ko se je Jelka odcepila od Kmetijske zadru·
ge Begunje.
Nenehno smo gradili nove ob
jekte. Gradili smo skoraj v celoti iz lastnih sredstev in z
udarniskim delom. Takrat je bi·
lo laze pridobiti ljudi L;, !lrO·
stovoljeno delo kot jib je danes
za nadurno delo.
Hkrati z razvojem samoupravljanja drugod smo tudi na Jelki
izvolili delavski svvet. Prvi deIavski sveti so bili bolj formalnest kot pa organi, ki bi resnicno o cern odlocali. Pristojno·
sti je bilo malo, pa se 0 tistih,
ki so bile, je hotel odlocati vodilni kader. z leti so se vecale
pristojnosti, pa tudi sposobnosti
!judi za upravljanje. Sedaj vidimo, da so samoupravni organi
ze tako usposoblj eni, da brez
njih ne bi hoteli niti mogli uspesno gospodari ti.
.Zal pa nekateri ljudje samo·
upravlJanje prevec pojmujejo t akole: delal born, kar mi je vsec.
To pa ne pelje v hitrejsi razvoj.
Pri samoupravljanju me moti
samo to, da se vse prevec sredstev odvaja na podlagi sporazumov in zakonskih dolocil, pa temeljni organizaciji ostane premalo sredstev za njen razvoj.
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moupravnega in poslovnega Ziv·
ljenja Bresta. V prireditvenem
programu, v katerem so sodelo·
vall predsednik delavskega sveta
delovne organizacije Igor GOR
NIK, glavni direktor ing. Joze
STRLE, pevci in predstavniki temeljnih organizacij, je bila vscskozi prisotna mise!, da so jubi·
!anti velils:o prispevali k izgradnjl
Bresta, da je v tej izgradnji samoupravnega sistema, katerega
30-letnico praznujemo letos in da
so se vedno pripravljeni premagovati napore, ki jih zlasti letos
doZivljamo na vseb podrocjih
nasega dela in zivljenja.

Na slovesnosti so bili skoraj vsi
letosnji jubilanti. Predstavniki
posameznih temeljnih organizacij so jim podelili nagrade in jim
cestitali. Po skromni zakuski so
si ogledali del filma »Predstavljamo Brest«. Vsi, ki so bill na prireditvi, so bili povabljeni tudi na
otvoritev razstave slik Lojzeta
Perka.
Program srecanja je bil tako
zgoscen, da na koncu ni ostalo
niti casa za to, da bi se kot leta
poprej nekateri ob glasbi tudi
zavrtell.
J. OTONICAR

lz drugih lesarskih kolektivov
Nasa temeljna organizacija se
je res razvila iz obrtne delavnice in zastarele zage v precejsnjo tovarno, vendar imamo prevee zastarelo strojno opremo.
Mislim, da smo -yecji razvoj zaspali pred desetimi leti, ko je
bilo mozno graditi s krediti. Mi
pa smo se kreditov bali in smo
vse gradili samo z lastnimi sredstvi. Sedaj je konkurenca na do·
macem in tujem trgu tako huda,
da ji bomo s taksno opremo kot
jo imamo, teZko konkurirali. Vsi
se zavedamo, da samo pridne
roke ne bodo dovolj.
Ceprav ::mo v tezki gospodarski situaciji , pa sem preprican,
da bomo tudi to preZiveli, saj
smo jih do sedaj ze nesteto. Od
prvega do zadnjega delavca Bresta si bomo rnorali do skrajnosti prizadevati, da bo tezko obdobje Cim krajse.<<
J. Opeka

V oktobru smo praznovali tridesetletnico samoupravljanja na
Brestu, ko so bile podeljene tu·
di jubilejne nagrade. Zato je
prav, da se ob takih prilozno·
stih spomnimo na tiste clane kolektiva, ki so praznovali svoj delovni jubilej za trideset let dela.
Eden izmed jubilantov je tudi
Janez Mramor.
Z njim smo se pogovarjali o
njegovih spominih na preteklo
obdobje in o moznostih za prihodnji razvoj.
»Ko sem se pred tridesetimi
leti zaposil na Jelki, je bil to
zagarski obrat z majhno mizarsko delavnico. Mizarska delavni-

•

Letosnje srecanje jubilantov je
bilo v znamenju praznovanja tri·
desetletnice samoupravljanja na
Brestu. Dan pred slovesno otvoritvijo nove temeljne organizacije Mineralka so se zbrali vsi deIavci, ki neprekinjeno delajo v
Brestu deset, dvajset ali trideset let. Tokrat je bilo kar 2H
delavcev - jubilantov in sicer:
8 delavcev je praznovalo 30-Jetnico neprekinjenega dela na
Brestu, 78 delavcev neprekinjeno
dela ze dvajset let, 128 delavcev
pa neprekinjeno dela ze deset let.
Na slovesnosti so bili tudi predstavniki drufbeno-politincega, sa-

V MARLESU ugotavljajo, da
je letosnja prodaja doslej nekollko manjsa od nacrtovane. Plan
prodaje je presezen le na podrocju zagarske proizvodnje, nekoliko slabse je s prodajo montaznih his in notranje opreme,
najslabse pa s prodajo pohistva.
Izvoz se giblje v mejah nacrtovanega.
MEBLO si intenzivno prizadeva za prodor na tuja trZisca ne
le z izvozom izdelkov, pac pa
tudi z izvozom znanj a oziroma
z nudenjem pomoci v tehnologiji - predvsem dezelam, kjer
je lesarstvo manj razvito. Dogovarjajo se za tehnicno strokovno
pomoc pri nekaterih tovarnah v
Libiji, Nigeriji, Kuwajtu, Abu
Dabi, Omanu in Jordaniji.
JAVOR se poslovno povezuje
z lesno industrijo v Delnicah.
Le-ta zeli ob tern sodelovanju
razvijati nove izdelke in polizdelke, ki bodo ob sodobni tehnologiji in vecji produktivnosti
omogocali vecji izvoz in visji dohodek. Javor pa si zeli dolgorocno zagotoviti redno oskrbo z
lesno surovino in lesnimi polizdelki, ki jih potrebuje pri proizvodnji opafuih plosc in drugih
izdelkov.
ELAN je price! graditi novo
skladisce sportnega orodja. Ar-

NOVOLESOVA temeljna organizacija Sigmat ima v svojem
proizvodnem programu tudi airless aparate. To je za nase triisce povsem nov proizvod, ki ga
v Jugoslaviji izdeluj e le ta tovarna. Gre za aparate za brezzracni nanos b arv, ki se uporabljajo v lesni industriji, ladjedelnistvu in drugod, kjer so vecje
povrsine, ki jih je treba povr5insko obdelati z barvo.
INLES se poglablja odnose z
Livom iz Nasic . .Ze pred leti so
skupaj zgradili skladisce v Smederevu, Liv je tudi dolgoletni
stalni dobavitelj okovja za stavbeno pohistvo; tokrat pa bodo s
sovlaganjem sredstev zgradili novo zago v Ribnici.
TOVARNA MERIL je v serijsko proizvodnjo vkljucila nov
izdelek - povozne in pohodne
mreze - travnice. To so plasticni elementi, k i so sestavljeni in
polozeni na izravnano neozelenelo povrsino.

mirano-betonsko skladiSce bo v
dveh eta:Zah. Z gradnjo so priceli septembra letos, dokoneali
pa naj bi jo sredl prihodnjega
leta.
V STOLU vse bolj razvijajo
svoj inzeniring. S to dej avnostjo
so priceli pred sedmimi leti, najprej le z vrisavanjem njihovega
pohistva v poslovne prostore,
zdaj pa gre ze za celovitejso
opremo. Leta 1975 so tako opremili 19 objektov, lani pa ze 53.
Pri tern uporabljajo predvsem
svojo serijsko opremo (pisalne
mize, stole in omare).
V LIP Bled so letos prostore
stare lakirnice preuredili v skladisce lakov in lahkohlapljivih
snovi. Zgradili smo tudi nadstresnico susilnih komor. v njej bosta dve susilni komori s kapaciteto 70 kubicnih metrov lesa,
drugi del nadstresnice pa bo sluzil za skladiScenje gradbenih
plosc in zaganega lesa.

Pravnik odgovarja
Tokrat smo znova dobili vprasanje, katera delovna doba se po
nasih samoupravnih splosnih aktih uposteva pri nagradah za
delovne jubileje. Ali se uposteva vsa delovna doba delavca ali
pa samo delovna doba v nasi
delovni organizaciji?
Odgovor:
0 tern vprasanju je bilo v preteklih letih dosti govora in tudi
vrocih razprav. Predpisi tega
vprasanja ne urejajo in se tako
delavci sami v samoupravnih
splosnih aktih odlocijo, katera
delovna doba se uposteva pri
nagradah za delovne jub ileje.
V samoupravnem sporazumu
o skupnih osnovah in m erilih za
pridobivanje in razporejanje do·
hodka, ki so ga sprejele vse nase temeljne organizacije, je zap isano, da se za nagrade ob deIovnih jubilejih uposteva praviloma samo delovna doba v nasi
delovni organizaciji.
Zapisane so tudi nekatere izjeme ob tern, kdaj se steje, da
delovna doba ni bila prekinjena

S srecanja letosnjih jubilantov

oziroma katera doba se se steje
v neprekinjeno delovno dobo v
nasi delovni organizaciji.
Temeljna organizacija JELKA
je dala pobudo za spremembo
dolocil, ki urejajo »jubilantske
nagrade« in sicer naj bi kot pogoj za prldobitev nagrade veljala vsa delovna doba ne glede
na to, v kateri delovni organizaciji je delavec delal, ali pa naj
bi vsaka temeljna organizacija
cisto po svoje uredila to vprasanje.
Ta predlog so pret ehtale vse
temeljne organizacije in skupne
dejavnosti, vendar so bile stiri
temeljne organizacije za ta p redlog, tri temeljne organizacije
proti vsaki spremembi, ena temeljna organizacije in skupne
dejavnosti pa se niso izjasnile.
Tako je zaenkrat ostalo to vprasanje urejeno tako, da se za to
nagrado uposteva samo delovna
doba v nasi delovni organizaciji
in morajo ob dolocanju jubilantov to spostovati vse temeljne
organizacije.
A. Percic

.
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Zasnutek Notranjske galerije Lo jzeta Perka
Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi, kakor hvalo,
zad skrit vse vprek poslu~a, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi . . .
F.Preseren

senetljivo moralno jasnega in
cvrstega notranjskega cloveka,
kateremu smo v marsicem podobni tudi se Notranjci danasnjih dni.

Leto~nji obcinski praznik smo v Cerknici zaznamovali tudi s pomembno kulturno pridobitvijo: odprli smo prvo zbirko stalne raz·
stave Lojzeta Perka, kar pomeni zacetek nove slovenske galerije.

Naravno in prav je tudi, da
je prostor za to, v sebi zakljuceno in originalno osnovo Perkove stalne zbirke omogocil
Brest. Za svojih trideset let samoupravljanja si to dej anje lahko pripiSe kot posebno zaslugo,
kot dokaz, da je kolektiv ta leta zorel tudi kulturno, da se trudi razumeti tudi nematerialne
potrebe kolektiva in sirse skupnosti, da ceni tudi delo umetnika, k.i je bil s svojimi opravili
dalec, s svojo duso pa tako blizu ljudem, ki si tu sluzijo kruh.

Stalna zbirka Perkovih del bo
namrec scasoma prerasla v Notranjsko galerijo, ki bo nosila
ime najvecjega lirika te pokrajine, zbirala vse, kar bo med Slovenci ohranjalo spomin nanj in
omogocila nasim ljudem, da bodo prek razstav domacih in drugih likovnih ustvarjalcev lahko
sproti spoznavali njihove izpovedi in ob tern bogatili svoje
zivljenje z novimi spoznanji in
uZitki.
Tako naj bo nova galerija se
en korak na poti k uresnicevanju pesnikovega videnja, ki pravi: »Tod bodo ziveli veseli ljudje: pesem bo njih jezik in njih
pesem bo vriskanje.«
Pesem in vrisk sta izraz srecnih !judi. Srecni pa so Jahko saroo ljudje, katerih dan je napolnjen z delovnim uspehom in z
u:Zitk.i, k.i jih nudijo dobri ljudje, narava in umetnost.
Z umetnostjo, to posebno visoko in plemenito obliko clovekove zavesti, smo se v letih otepanja z r evscino in zaostalostjo
utegnili kaj malo ukvarjati.
Dezela, kakrsna je bila nasa
Notranjska se posebno po
unicujoci drugi vojni, je bila postavljena v razmere, ki so terjale najprej kruha, potlej sele
iger.
Ves nas delavnik je bil tedaj
napolnjen s skrbjo za vecji kos
kruha in za zanesljivejso streho
nad glavo. Zadnja leta smo se
trudili in marsikaj tudi napravili za to, da bi svojim otrokom
odprli si!"so pot do znanja; z
umetnostJO pa smo se se vedno
ukvarjali komaj ob praznikih:
dalec smo se od tega, da bi
umetnost v svojih pestrih obli~ah postala nas vsakdanji spreml.Jevalec, potreba, uteha in vzpodbuda.
Vendar bi delali silo in krivico sebi in lastnim delovnim usp~hom, ce bi poskusali iz te otvontve skovati kako cudezno in
nepricakovano prelomnico. Ne,
ta skromni, a dragocen trenu~e~ j~ bil _le prvi svetlejsi biser,
lZtlSnJen JZ dolgoletnih prizade-

vanj in ustvarjalnega trpljenja
ne le Lojzeta Perka in nj emu
sorodnih zaznamovancev, pac pa
vseh nasih delavcev in kmetov.
vse nase druzbene srenje.
Skoraj bo deset let, kar smo
v Salonu pohiStva med Bresto·
vimi razstavljenimi izdelki obesili prvo likovno razstavo. Lojze
Perko in Dare K.lemencic-Maj sta
1971.leta prva postavila na ogled
svoja dela. Od tistih dob do danes se je v tej trgovini zvrstilo
36 razstav dosti vecjega stevila
avtorjev.
Vmes smo si lahko ogledali
se vee likovnih prireditev v dru·
gih prostorih in v drugih kra·
jevnih skupnostih - med njimi
gotovo najdragocenejso jubilejno Perkovo razstavo !ani v teh
dneh v Laski dolini.

Da, tam v Cerknici je zivel se
nekdo! Prav res. Vrag si ga vedi,
kako je zablodil v to dolino. Bil je
to stari Windisch, c. kr. kanclist pri
sodiscu, bivsi marinar in basist basso profondo. Pa kaksen basist!
... Ko je stopil iz hise, ga je bilo
slisati ze na drugem koncu trga,
od $erkove zage do Homolceve tis·
larije. V svojem prostem casu je
vodil majhno ostarijo, katere edina
privlacnost je bil on sam .. .

...
Kot smo ze omenili : bil je mari·
nar, bivsi mornar - mat na slavni
avstrijski fregati »Navarra« in je
opravil s to lepo barko pot okrog
sveta. To je bila posebnost njego·
ve ostarije (poleg basa seveda).
Ko so nastopili sivi jesenski ve·
ceri i n je Cerknisko jezero zalila
voda, so prihajali v njegovo krcmo

Zbirka del Lojzeta Perka se bo
bogatila in izpopolnjevala. V nekaj mesecih bo dobila druge,
se vedno zacasne, toda udobnej-

se prostore v stari cerkniski SO·
li, da bi tam pocakala na stalno
mesto v eni najlepsih cerkniskih
his na Taboru, kamor tudi sodi.
Ob ze sedaj izrazenem razumevanju, pripravljenosti in nepo·
sr edni pomoci druzbene skupnos ti in posebej zdruzenega dela z
velikim upanj em pricakujemo
njihova naklonjenost tudi v pri·
hodnosti.
Ob tem prvem lepem uspehu
na poti do Perkove galerije p a
smo dolZni posebno zahvalo tud i slikarjevi Zivljenjsk.i tovariSici in njeni druzini. Brez nj enega razumevanja in spodbude bi
nase prizadevanje v tern casu
se ne rodilo sadov.
J. Praprotnik

Gotovo od tistega pomembne·
ga dogodka v Brestovem salonu
do danes ni niti za trenutek
ugasnila mise! na pros tore, v ka·
tere bi sodilo vse najZlahtnej se,
kar premore Notranjska na pod·
rocju likovnega ustvarjanja. In
tega je nenavadno veliko.
Veckrat smo ob bolj a li manj
svecanih priloznostih omenjali,
da bo koncno le treba poravnati
dolg, ki smo ga ves cas cutili
do te nase kulture, posebno do
likovnega bogastva.
Kakor tezko in z bolecino, ki
se ni zaceljena, je vendarle treba resnici v zadoscenje priznati,
9a je moral prvi obrok tega n a·
sega kulturnega dolga placati
pr~v . najbolj nas umetnik, ljud·
sk1 m akademski slikar Lojze
Perko - s svojim nenadnim, sc
danes nerazmljivim odhodom.
Tako je edina naravno in
prav, da bo galerija, katere za.
ca sni prostor smo pred praznikom svecano odprli nosila
njegovo ime.
Prav je tudi, da smo v tej galerij i prvic postavili javnosti
pred oci delo njegovih se m ladih let - ciklus risb na temo
Martina Krpana, mogocnega, bistro pretkanega, pa vendar pre·

ZAPUstEN

(foto Igor

Modic)

vaj tudi kuzek Fido in ga je Kuskov Joze pestoval na kolenih . ..
Windisch pa se je koncem kon·
csv le omehcal in price! s povest·
jo ... Dim je zavi jal petrolejko, ded·
ci so sedli udobneje in nateg:tili
usesa ...

VEUKI MORNAR

Ob izdatni tehnicni in mate·
rialni pomoci Brestovih delavcev - saj so iz zanikrne menze
v nekaj dneh uspeli pricarati
prav prijeten razstavni prostor,
ob organizacijskih uslugah kulturne skupnos ti in skupscine ob·
cine so razstavo oblikovali in
postavili nasi domaci mladi umetn iki. Njihova delo je izraz globokega spostovanja do pokojnega ustvarj alca, spostovanja, ki
ga kljub morebitnim drugacnim
prijemorn in iskanjem goji do
njega nasa mlajsa slikarska generacija.

cerkniski veljaki, posedli okrog
udobne mize in beseda se je raz·
l ist in marinar se je otepal, ces :
»saj ze vse veste, saj sem ze sto·
krat vse povedal« . . . Kot koketna
primadona, katero naprosajo, da bi
zapela arijo iz »Toscecc, se je izvlzivela in se ogrela polagoma. Po·
tern je zinil eden ali drugi: »Win·
disch, hudica, povej no kaj o poto·
vanju okrog sveta!cc Suhljati kane·
jal, a oci so mu zarele, kajti bil je
srecen, da je lahko zaplaval z od·
prtimi jadri po morju svojih spo·
minov iz proslih dni ...

*
Bilo je zelo lepol . . . Pri m1z1,
ob klavrni petrolejki so sedeli: Je.
~ala in dekan Kunstelj, pa stari
Sest je sedel in zupan Serko in
potihem se je vcasih pritepel Ku·
skov Joze . . . Z njim sva se stis·
nila k peci, vcasih je prise( na skri·

Mornar mat Windisch je pripovedoval: o prelepi fregati »Navarricc, o tihem porocniku Vasicu. o
admiralu Hausu iz Pule . . . Peljal
je vso dru:Zbo preko sirnih oceanov v neznane dezele, v lndijo, go·
voril je o pagodah in Kitajskem
zidu, nato je prepeljal fregato v
skrivnostno otocje, kjer so bili pre·
bivalci ljudozeri, vracal se je v
blestece luke Kalkuto, Singapur in
tam je bilo kapitanov v zlatih uni·
formah na pretek, pa tudi lepih
zena se je dotaknil, ko je pripeljal
poslusajoco bratovscino na prelepi
otok, ki se mu pravi Japon.
Trenutki poslusanja so tekli ...
petrolejka je le se brnela. Kuskov
Joze je previdno odprl vrata, da je
dim izplaval, Windisch pa je na·
daljeval: »In ko smo stopili v Singapur, je prise! 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 se
poslusalo te cudovite zgodbe, 0
dezelah, ki so onkraj sedmerih
morja ...

Razen zgodb, ki jih je pripovedoval, je imel Windisch se nekaj
. .. lmel je stiri lepo vezane, debele
knjige, z risbami in slikami, ki so
govorile o tern potovanju slavne
fregate »Navarre«. Ob dobri uri
mi je posodil eno ali drugo in to
so bile ure srece . . . Kaj vse je
bilo tam napisano in naslikano!
Tam je bil Singalez Melhijor, ki je
varal vse prislece s »humoristicni·
mice spricevali , ces, da je moz od
pravega kova, v spricevalih je bilo
pa zapisano, da je Singalez Mel·
hijor »ein Schutt, der betrtigt, wo
er betrtigen kann.« Prve fakirje
sem vide! v tej knjigi in prve ki·
1'

Podlez. ki gol juta. kj er Je more .

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

_

_

tajske mandarine. Gejse so bile le
omenjene. V knjigi ni bilo nic po·
hujsljivega, to pa res ne!

*
Tako je bilo! Ako je price! stari
Windisch pripovedovati o svojem
dvanajstletnem mornarstvu, smo ga
poslusali otroci in odrasli z raz·
prtimi ocmi. Mogoce - ni izkljuceno jaz sem sedaj celo preprican, da je brodil Windisch vcasih
v sferah fantazije . .. 0, ze mogoce,
celo zanesljivo nic zato, velik
moz je bil vendarle . . . Od njega
imam prvo spoznanje necesa, ce·
sar ne dobis kar tako : da je svet
lep, velik in majhen, in prekra·
sen ...
Pozdravljen, veliki mornar!

M _ _, _ __ _
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praznik1~

Slovesno ob obci-nskem

l
I

CerkniScica jo je ze ubrala v novo strugo ritve

brez slovesne otvo-
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18. oktobra je bila svecana seja zborov obcinske skupscine,
vodstev druzbenopoliticnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti ob obcinskem
prazniku. Na njej so bili med
stevilnimi udele:Zenci tudi clan
predsedstva SR Slovenije Marjan Brecelj, narodni heroj in
castni obcan nase obcine Stane
Semic-Daki, komandant terito·
rialne obrambe Slovenije general Miha Petrie in mnogi vidnejsi predstavniki republiSkih
organov, organizacij in skupno·
sti ter sosednjih obcin.
Na svecanosti je po uvodnem
pozdravu in cestitki pionirjev govoril predsednik skupscine obcine Cerknica Janez PAKIZ, ki je
obudil spomin na usperoo partizansko akcijo 19. oktobra 1941.
leta, nato pa izcrpno prikazal dosedanji gospodarski in druzbeni
razvoj nase obcine. Posebej se je
zaustavil ob iztekajocem se srednjerocnem planskem obdobju,
nato pa poudaril niz ugotovitev
in usmeritev, mimo katerih osnovni nosilci planiranja ne bi
smell v pripravah na oblikovanje, usklajevanje in sprejem
srednjerocnih planskih dokumentov za obdobje 1981-1985.
V drugem delu enourne svecanosti je predsednik obcinske
skupscine izrocil delovni orga·
nizaciji Gradisce iz Cerknice red
dela s srebrnim vencem, s kate·
rim je to delovno organizacijo
odlikovalo Predsedstvo SFR Ju-

goslavije, nato pa se letosnja obcinska priznanja, ki jih je obcinska skupscina podelila sestim
posameznikom za pomembne uspehe na njihovem delovnem podrocju. Ob tej prilo:Znosti je predsednik odbora Braciceve brigade
Stane Kink izrocil skupscini obcine Cerknica v zahvalo za uspesno sodelovanje knjigo o le·
gendarni 14. diviziji.
V kulturnem programu so nastopili clani pevskega zbora Ta-

bor iz Cerknice in piorurJI osnovne sole Notranjski odred iz
Cerknice, ki so v prisrcnem nastopu navdusili prisotne.
Po zakljucku svecane seje se
je vecina prisotnih udele:Zila slavnosti ob otvoritvi Brestove tovarne ognjeodpornih plosc in si
ogledala likovno razstavo Lojzeta Perka v Brestovi starl menzi.
A. Pavlic

LETOSNJA PRIZNANJA
Priznanje obcine Cerknica »19. oktober« sta prejela:
J oze FRANK
za pomembne uspehe pri usmerjanju in uveljavljanju samoupravnih socialisticnih druzbenih odnosov, za zasluge na podrocju usposabljanja in organiziranja subjektivnih sil, za ustvarjalno delo na podrocju podrufbljanja obrambe in zascite ter
Jo:Ze HREN
za dolgoletno delovanje v druzbenopoliticnih organizacijah in
organih druzbenopoliticne skupnc,>sti in za zasluge pri uveljavljanju samoupravnih socialisticnih druzbenih odnosov.
Plaketo obcine Cerknica so prejeli naslednji tovarisi:
Brane MISic
Magda STRAZISAR - Magduska
Joze URBAS
Tone ZIDAR
za posebne zasluge pri uveljavljanju sistema planiranja in dosezene rezultate pri uveljavljanju samoupravnih socialisticnih
drufbenih odnosov, za izvirno in druzbeno angazirano literarno
predstavitev zivljenja notranjskega cloveka, za pomembne uspehe na poch'ocju raziskovalnega dela in oblikovanja novih proizvodov po lastnem tehnoloskem postopku.

Vee filmske
vzgoJe

P....

(lz stevilke 37-31. oktober)

ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ CERKNICA PRIPRAVLJA •.•

SERGEJ KRAIGHER NA BRESTU
Po ogledu tovarne ivernih plosc in tovarne pohistva v Cerknici se je v
razgovoru se posebej zanimal, kako posluje podjetje, kaksni so samoupravni odnosi, kako se uresnicujejo nacela gospodarske reforme, kaj
predvidevamo na podrocju integracije, o nagrajevanju strokovnjakov, o kadrovski zasedbi -in drugih problemih.

Skupaj z vodstvi Kina Cerknica in Kina Stari trg smo ob
sodelovanju· s Pionirskim domom iz Ljubljane pripravili nekaj novosti s podrocja filmske
dejavnosti.

DIPLOMA IN ZLATA SKRINJA V BEOGRADU
Tudi letos nismo ostali brez priznanja.
Za naj ucinkoviteje urejen ambient dnevnih sob KATARINA smo dobili
ZLATO SKRINJO, za sistem BARBARA- DIPLOMO.

Filmska vzgoja za ucence osnov·
nih sol
Za niijo stopnjo (1. do 4. razred) in viSjo stopnjo (5. do 8.
razred) smo izbrali za letosnje
solsko leto po tri primerne fil·
me. 0 vseh sestih filmih bosta
najprej posvet in razprava z u citelji iz nasih sol in s predavateljem iz Lj ubljane. Ta posvet bo
v novembru, dal pa naj bi osnovo za razgovor z u cenci ob vsakem predvajanem filmu posebej.
0 filmskem sporedu vas bomo
obvescali vsak mesec pred posameznimi predstavami.

V CETRTO LETO
Seveda ima uredniski odbor tudi svoje nacrte za popestritev glasila.
Reci moram, da na vsakem sestanku, ki so, mimogrede povedano, zelo
sprosceni, tudi ne manjka satiricnih osti. Morda je to tudl razlog, da je
eden od sodelavcev dejal, da mu od sestankov niso odvec samo sestanki
uredniskega odbora, kjer pogosto zelo parlamentarno obdelujemo posamezne probleme, ki jih nakazujemo z vsebino sestavkov, za katere zadolzujemo posamezne sodelavce. Tezave nastanejo z realizacijo nasih zamis li,
kajti vedeti je treba, da smo v uredniskem odboru sami amaterji, ki imajo
svoja delovna mesta.
SPREJEM UPOKOJENCEV
V okviru praznovanja dvajsetletnice samoupravljanja je bil 1. oktobra
s prejem za upokojence Bresta. Po evidencah kadrovskega sektorja smo
razposlali nad 240 vabil. Upokojenci so si takega srecanja zeleli, kar dokazuje velik obisk. Skoraj dvesto jih je prislo iz vseh krajev nase obclne,
p;a tudi od drugod, kljub slabemu vremenu.
KAKO SE JE KALILO SAMOUPRAVLJANJE
Nekako sredi leta 1950 Je zvezna skupscina s prejela zakon o samoupravljanju podjetja.
Nas i sindikati so se resno lotili priprav za uveljavljanje tega zakona.
Najlepsa priprava je bilo vecmes ecno tekmovanje med obrati. Za t ekmovanje so se obvezali vs i kolektivi po obratih . V Cerknici je pred sedanjo
upravno zgradbo stat veJi,k grafi.kon, ki je kazal ·rezultate tekmovanja. Tovame in obrati so dobi.Ji drugacno podobo. Napis i ·na njih so opozarjali, da
se nekaj dogaja.
NOVE GARA2E IN GASILSKI DOM
Nove garaze in gasilski dom bodo zgrajeni tam, -kjer je nekoc stala Hrenova hisa ob Ce~knisc i ci. Ta prostor zelo ustreza soferjem avtomobi lov in
gasilcem, saj imajo dovolj prostora, pa naj bo za popravila avtomobilov, za
gasilske vaje, ali pa za dostop. Obenem pa tud i ne bo oviran notranji
transport, kar se je doslej pogosto dogajalo prav zaradi parkiranja tovornih avtomobilov.
DO KOD SMO PRI$LI V TURIZMU
Program med drugim doloca, da bi razvijali sedanje turisticne tocke
Rakov Skocjan, Cerknico, Slivnic-o, Cerknisko jezero, grad Sneznik z okolico, ob njih pa bi v okolici orlpirali se nove. Z razvojem turizma bodo
predvsem zasebni kmetovalci dobili moZ.nosti, vkljuciti se v njegov razvoj, saj nam bo trg povsem priblizan.
Te zamis li temeljijo na realnih osnovah, ki so preizkusene doma in v
tujini. Ne nazadnje pa je t reba priznati, da so taksne koncepte ze sprejeli
vsi gospodarski in politicni dejavniki v obcini in dali poseben poudarek
povezovanju s sorodnlmi gospodarskimi dejavniki izven obcine, ce ne celo
izven drzave.

Letosnji obcinsld priznanji sta dobila tudi Brestovca Tone Zidar
in Joze Urbas (za Mineralko)

Filmi v novembru
1. 11. ob 16. uri in 19.30 - ameriski pustolovski film STRAHOTNI
DOZIVLJAJ.
2. 11. ob 16. uri - ameriSka risanka ROBIN HOOD.
2. 11. ob 19.30 - brazilska komedija DONA FLORIN NJENA DVA
MOtA.
3. 11. ob 19.30 - ameriska drama TV MREZA.
4. 11. ob 19.30 - nemski eroticni film RESNicNE ZGODBE.
6. 11. ob 19.30 - spanska drama KARMEN IZ GRANADE.
8. 11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - ameriska komedija DVA FILMA
ZAGROS.
9. 11. ob 19.30 - ameriSka kriminalka NA SLEDI IZSILJEVANJA
10. 11. ob 19.30 - italijanska drama KAcJE GNEZDO.
12. 11. ob 19.30 - ameriSka drama NOTRANJOSTI.
13. 11. ob 19.30 - ameriSka komedija POTUJOci BORDEL.
15. 11. ob 19.30 in 16. 11. ob 16. uri - a meriSka komedija HERB!
POTUJE V MONTE CARLO.
16. 11. ob 19.30 - ameriSki glasbeni film KLUB OSAMLJENIH SRC
NAREDNIKA PAPE RJA.
17. 11. ob 19.30 - ameriska grozljivka MANITU, DUH ZLA.
20. 11. ob 19.30 - a meriska drama DANDEY, PRAVO DEKLE.
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - ameriski pustolovski film SUROVO MAScEVANJE.
23. 11. ob 19.30 - ameriska drama LJUBEZENSKA ZGODBA, 2. del.
24. 11. ob 19.30 - francoska drama IZKUSNJE PRVE LJUBEZNI.
27. 11. ob 19.30 - ameriski western ORLOVA PERUT.
28. 11. ob 19.30 in 29. 11. ob 16. uri - ameriski film MOST NA REKI
KWAI.
29. 11. ob 19.30 in 30. 11. ob 16. ur i - ameriSki pustolovski film
KLATEZ SAM.
30. 11. ob 19.30 - ameriSka komedija NEBO LAHKO POcAKA.

Filmsko gledalisce
Vsako drugo nedeljo v m esecu, od novembra letos do vkljucno aprila leta 1981, bo v kinu
Cerknica ob 10. uri in v kinu
Stari trg ob 15. uri filmsko gledalisce z izbranimi filmi za
ucence visjih razredov osnovnih
sol, dijake, studente, ostalo mladino in odrasle.
V nedeljo, 9. novembra bo p redstavljena ceskoslovaska filmska
drama IGRA Z JABOLKOM.
0 ostalih filmih vas bomo seznanjali vsak mesec sp roti.
Abonmajska karta za sest filmskih predstav stane 80,00 dinarjev. Kupite jo lahko pri blagajni kina v Cerknici oziroma v Starem trgu do pricetka t eh predstav. Kupite lahko tudi posamicne karte neposredno pred
predstavo po 15 dinarjev. Uvod
k vsakem filmu in razgovor po
njem bo vodil predstavnik Pionirskega doma.
Teden jugoslovanskega filma
(»Mala Pula<<)
bo od 2. do 7. februarja 1981 v
Cerknici in v Starem trgu. Nanj
vas bomo se enkra t opozorili in
objavili n jegov program v ja·
nuarski st evilki Brestovega obzornika.
S. Sestanovic
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Sportni portreti

RAZPIS
Strokovna Zl.riJa za oblikovanje javnega razpisa in izbor
osnutka priznanja obcine Cerknica »19. oktober«, grba in zastave obcine Cerknica
RAZPiSUJE
anonimni natecaj za izdelavo idejnih osnutkov priznanja obcine Cerknica »19. oktober«, grba in zastave obcine Cerknica.
1. Priznanje obcine Cerknica »19. oktober« naj v obliki pokoncne plastike, visoke do 25 centimetrov, simbolizira socialno
in narodno revolucionarno preteklost notranjskega ljudstva in
nezadrlnost gospodarskega in druibenega napredka v samoupravni socialisticni skupnosti.
2. Grb obcine Cerknica naj ob upostevanju kriterijev, podanih za pfi.znanje, izhaja iz naravnih znacilnosti notranjske pokrajine Uezero, gozdovi, Sneznik) in njenih etnoloskih znacilnost i.
3. Zastava obcine Cerknica naj v barvah simbolizira znacilnosti pokrajine (gozdovi, travniki, voda). Razmerje med dol.Zino
in sirino 2:1. Zastava naj omogoca vsednost obcinskega grba.
4. Vsi trije simboli naj vsebujejo elemente, iz katerih bo moe
razbrati socialisticni znacaj skupnosti, ki jo predstavljajo.
5. Priznanje obcine Cerknica »19. oktober« naj bo oblikovano
tako, da ga bo moe podeljevati po odloku skupscine obCine
Cerknica, ki doloca, da se to priznanje daje najbolj zasluznim
skupnostim in posameznikom za ustvarjalno delo in zasluge
pri razvoju gospodarstva in samoupravnih druzbenih odnosov.
6. Grb obcine Cerknica naj nudi moznost odtisa na svecanih
listinah, priznanjih, odlicjih, znackah; hkrati pa naj v posebni
izvedbi slu:Zi kot simbol obcine v uradnih prostorih, na prireditvah in svecanostih .
7. Nagrade za izbranc osnutkc
a) za priznanje obcine Cerknica »19. oktober«:
I. 20.000 din,
II. 15.000 din,
III. 10.000 din;
b) za grb in zastavo obcine Cerknica:
I. 15.000 din,
II. 10.000 din,
III. 7.500 din.

Tokrat smo se pogovarjali z
ROLANDOM TURsicEM.
- Najprej se predstavi!
Rojen sem leta 1961 in obiskujem smucarsko gimnazijo v Skofji Loki.
- Tvoji najvecji uspehi?
Leta 1970 sem kot mlajsi pionir zmagal na meddrustveni t ekmi v Kamniku in bil na drzavnem prvenstvu sesti. Leta 1971
sem bil drugi na republiSkem
prvenstvu in tretji na drlavnem
prvenstvu za mlajse pionirje. Bil
sem tudi clan stafete SK Loska
dolina, ki je bila tretja na drzavnem prvenstvu.
Leta 1975 sem zmagal na republiskem prvenstvu in bil peti
na drzavnem prvenstvu za starejse pionirje.
Leta 1976 scm bil drugi in leta
1977 tretji na Bloskih tekih med
mlajsimi mladinci.
Lani sem bil zmagovalec jugoslovanskega memorialnega pokala, ki obsega tri tekme: v
Dra2.gosah ( I. mesto), na Igmanu
(2. mesto) in tretja v Mrkopolju
(3. mesto).
Bil sem drugi v biatlonu na
republiskem prvenstvu in tretji
v biatlonu na drzavnem prvenstvu.
Letos sem bil cetrti na dr:Zavnem prvenstvu v biatlonu in ses ti v »Solo« teku. Bil sem tudi
clan jugoslovanske reprezentance v biatlonu na svetovnem mla-

dinskem prvenstvu na Igmanu,
kjer sem dosegel 42. mesto.
- Kak.o pa naprej?
Sedai treniram v A-reprezentanci. Vse priprave so usmerjene na olimpijske igre leta 1984
v Sarajevu. V letosnji sezoni pa
je cilj svetovno prvenstvo v Lah·
tiju in seveda cimboljse uvrsti·
tve na mednarodnih tekmovanjih v Svici, Avstriji, Nemciji.
- Kak.o vskladiS treninge s
solo?
V sportni gimnaziji v Skofji
Loki so urnild vsklajeni s treningi, cesar ni bilo v gimnaziji
v Postojni, ko sem moral zaradi
velike odsotnosti delati izpite za
vse leto. V Skofji Loki pa je pri
profesorjih vee razumevanja in
te vprasajo tedaj, ko se za neko
snov pripraviS.
- Videl si veliko sveta. Kje
ti je bilo najbolj vsec?
Po mojem je najlepse v Avstriji, kjer imajo zclo urcjena
smucisca, pa tudi ljudje so zelo
posteni. Opremo lahko pustis
cez noc zunaj, pa jo bos naslednji dan nasel tam, kjer si jo pustil. Je pa Avstrija zelo draga.
Vsec mi je tudi Polj ska, le da
so na meji vedno velike tezave.
- Ali so smucarski teki pri·
merna rekreacija za delovne lju'?
d1.

Smucarski teki so zelo primerna rekreacija v zimskem casu,
kar se Yidi tudi v tern, da je

Podelitev nagrad p omeni hkrati odku p in pravico do uporabe
izbranih del.
Prispevke bo ocenila strokovna iirija pri skupscini obcine.
Prispevke, oznacene s sifro, posljite na naslov: Skupscina obcine Cerknica, strokovna iirija za oblikovanje javnega razpisa in
izbor osnutka priznanja obcine Cerknica »19. oktober<<, grba in
zastave obcine Cerknica do 28. 2. 1981.
Za morebitne dodatne informacije se obmite na SO Cerknica,
tel. 791 111, inter. 006.
lzid natecaja bo objavljen v istih glasilih kot razpis najkasneje v dveh mesecih po preteku razpisnega ro!m.

OBCINSKI KROS
4. oktobra je bil v Cerknici obcinski kros. Zal je bila udelezba
precej skromna. Predvsem smo
pricakovali vee m ladine iz OS·
novnih sol. Mlajsi mladinci, starejsi mladinci in clani so zato
nastopili skupaj na clanski p rogi, najboljsi pa je bil mlajsi mladinec Marko Zgonc.

-·

Nogomet v nas1 obcini
Letosnjo jesen so clani nogometnega kluba Cerknica na last·
no pobudo zaceli 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 obcinsko nogometno ligo so se prijavili Cerk·
nica, Nova vas in Slivnica iz
Cajnarjev. Ko to pisemo, bi bilo tekmovanje ze koncano, ce
ne bi ponagajalo vreme. Tako
pa je treba odigrati se nekaj
tekem.
Pohvale vredno je, da so se
na tekmovanje prijavile tudi popolnoma nove ekipe iz Grahovega, Nove vasi in Slivnice. To kaze, da je za nogomet veliko za-

nimanje. Posebno veseli pa smo,
da so vse tekme v tovariSkem
duhu. Gre pravzaprav za dobro
organizirano rekreacijsko ligo,
ki bi lahko pritegnila se vee mostev.

Mnoiicni pohod na Slivnico ob obcinskem prazniku je preprecilo
izredno slabo vreme.

Trenutni vrstni red:
1. CERKNICA, 2. RAKEK, 3.
GRAHOVO, 4. NOVA VAS , 5.
SLIVNICA.

Sole v naravi uspele

Ljubitelje nogometa, ki bi se
radi vkljucili v organizacijsko
delo tudi obvescamo, da bo v
novembru sodniSki tecaj za nogometne sodnike. Dodatna obvestila o zacetku tecaja boste
lahko dobili na ZTKO Cerknica,
Gerbiceva 32.
J. Zakrajsek

Tudi letos so posamezne sole
v nasi obCini organizirale sole v
naravi. Kaj je pravzaprav njihov
namen? Spoznavanje morja, zivljenja v njem in na koncu tudi
ucenje plaYanja za otroke, ki ne
znajo plavati. Letos je bilo v soli v naravi 178 otrok iz nase ob·
cine, ucenci cetrtih razredov.
Sole so bile organizirane na
Rabu - ucenci iz Cerknice, Ra·
kovcani 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 zakljucku sole jih je ostalo
samo se 20, ki niso izpolnili kri·
terijev plavalcev.
v desetih dneh sole v naravi
so bili opravljeni tudi preizkusi
v plavanju za bronasti, srebrni
in zlati delfin . Bronasti znak jc
dobilo sto u cencev, srebmega
82 in zlatega 19. Med njimi je
bilo mnogo takih, ki so osvoj ili
vse tri znacke. Sodimo lahko, da
je to zelo lep uspeh, h kateremu
so veliko pripomogli vsi vadite·
lji in ucitelji. Pohvaliti velja tudi to, da v posameznih selah ni
prislo do vecjih poskodb.
Najboljse pogoje za ucenje plavanja so imeli otroci na Rabu.
Zato bi verjetno veljalo razmisliti, da bi v prihodnjem letu
sole zdruzile svoj kader .in odsle v solo v naravi skupaj na
otok Rab. V domu elektro go-

KEGLJASKE NOVICE
Dva clana KK Brest sta nastopila na republiskem prvenstvu
parov, ki je bilo 18. oktobra v
Celju. Z rezultatom 1669 (Zaloznik 808, Gornik 861) sta zasedla
15. mesto v Sloveniji. Pravico
do tega nastopa sta si priborila
z zmago na prvenstvu Notranjske.

*
Na kegljiScu v Luciji pri Portorozu je bilo odigrano prvo kolo primorsko-notranjs ke lige.
Kegljaci KK Brest so bili med
12 nastopajocirni drugi. Drugo
kolo tekmovanja bo 16. in 17. novembra v Cerknici.
REZULTATI:
1. Ajdovscina
5096
2. Brest
5084
(Hlabse 825, Preseren 848, Krasevec 834, Urbas 839, Zaloznik
!171, Gornik 867)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izola
Gorica
P ro teus-Postojna
Krn-Bovec
Ilirska Bistrica
Legatee
Koper
Tornes-Koper
11. Idrija
12. Ankaran

5076
5016
4900
4881
4848
4836
4825
4754
4565
4513

*
26. oktobra so clani KK Brest
nastopili na turnirju v Postojni,
na katerem je nastopilo 126 tekmovalcev iz Slovenije in Hrvatske. Zaloznik je z rezultatom 886
zasedel 8. mesto, Gornik z 856 in
Krasevec z 855 pa s ta zasedla 17.
in 18. mesto.
F . Gornik

vsako zimo vee !judi na smuceh
in vedno vee jih hodi na mnozicne teke. V Kovinoplast iki in
v Brestovi Z.agalnici so ze kupili tekaske smuci in tako lahko
delavec naredi prve korake na
izposojenih smuceh. Skoraj vsak
si potem kupi svoje smuci. Poleti pa sta primemi rekreaciji
kolesarjenjc in tek v naravi.
V Loski dolini bi bilo potrebno urediti TRIM stezo in TRIM
kabinet.
- Koga predlagas za razgovor v naslednji stevilki?
Za naslednjo stevilko predlagam FRANCA CEBOHINA.

spodars tva je namrec se dovolj
prostora.
Za konec lahko zapiSemo se
ne kaj: poleg znanj a, ki ga daje
sola u cencer.1, dobijo tudi prakticno znanje, ki jim lahko kdaj
v prihodnje resi tudi zivljenje.
Del sredstev za solo so prispevali starsi, del izobrazevalna
skupnos t, vaditelje plavanja pa
je financirala telesno-kulturna
skupnost. Zahvaliti se je treba
vsem ucitelj em in u citeljicam
ter vaditelje m , ki so svoje pedagosko delo zelo uspesno opraJ. Zakrajsek
vili.

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije Brest Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja urednlski odbor: Marta ORAGOLJe,
Vanda HACE. Ana KOGEJ, Bozo LEVEC.
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton
OBREZA, Bernarda PETRie, Bene SKERU,
Irena ZfMLJAK In Viktor 2NIOARSIC:. Foto;
Joze Skrlj.

Tiska zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo sodi mad proizvode iz 7. to~ke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavcenju proizvodov In storitev v prometu, za
htere se na placuje temeljni davek od
promata proizvodov (mnanje sakretariate u
lnformiranje lzvrsnega svata SR Slov.nlje,
st. 421·1/72 z dna 24. oktobra 197.C)

Zmagovalci v posameznih kalcgorijah:
ml. pionirji A: Robert Kuznik
(Cerknica)
ml. pionirji B: Matjaz Bavdek
(Cerknica)
.mi. pionirke A: Zvezdana Jcmec (Grahovo)
ml. pionirke B: Andreja Jernejcic (Rakek)
st. pionirji A: Mitja Udovic
(Rakek)
st. pionirke A: Tonci Sedevcic
(Rakek)
clani: Marko Zgonc (Cerknica)
veterani A: Miro Mlinar (Cerknica)
Na podlagi rezultatov smo scstavili obcinsko reprezentanco,
ki nas je v sedmih kategorijah
zastopala na republiskem krosu
v Radovljici. Lani je Cerknica
zasedla 29. mesto med slovenskimi obcinami. Letos pricakujemo
podobno uvrstitev. S. Ferfila

DELAVSKE
SPORTNE IGRE
Na baliniscih Bresta v Cerknici je bilo obcinsko sindikalno
prvenstvo v balinanju za posameznike, ki ga je prip ravila komisija za sport in rekreacijo pri
obcinskem sindikalnem svetu.
Nastopilo je 42 tekmovalcev.
VRSTNI RED:
1. Kebe Alojz, Brest Pohistvo
2. Kunstek Miro, Brest -

Masiva

3. Tavzclj Franc, SO Cerknica
4. Drobnic Marjan, Brest neralka

Mi-

5. Mes tek Ivo, Brest - Mineralka
6. Skrlj Alojz, GG Cerknica
7. Tavzelj Joze, Brest - Pohistvo
8. Dekleva Ludvik, Brest - SD

