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OB REZULTATIH NASEGA GOSPODARJENJA
V PRVEM LETOSNJEM TRIMESECJU

Ill

IZVOZ

ze v prejsnji stevllki nasega glasila smo omenili, da homo poskusali prve rezultate letosnjega gospodarjenja prikazati malce
drugace kot obieajno. Celotno gradivo (periodicni obracun) z vsemi
potrebnimi podatki in kazalci ter z neposrednimi ustnimi obrazlozitvami bo namrec - kot vedno - v obravnavah po zborih delavcev in na drugih organih upravljanja.
Zato smo zeleli, da bi v pogovoru z odgovornimi preds tavniki
podjetja ob najosnovnejsilt podatkih opozorili. predvsem na pogla·
vitna vprasanja, ki spremljajo nase letosnje gospodarjenje.
V tern pogovoru s o sodelovali: glavni direktor ing. Joze STRLE,
pomocnik gl. direktorja Danilo MLINAR, vodja ekonomsko-financnega sektorja Tone ZIGMUND in dlrektor TOZD Prodaja Stane
ZIDAR.
Mnenja in ocene iz izcrpnega pogovora smo poskusali kar se da
zgosceno stmiti po posamez.nih podroejih nasega gospodarjenja.

Z Ieto~njim planom smo se
odlocili, da homo poveCali izvoz
v primerjavi z lanskim kar za
36 odstotkov. V prvih treh mesecih smo sicer dosegli le slabih
11 odstotkov nacrtovanega, predvsem zato, ker smo se morali
vkljucevati v nova triiSca in temu ustrezno prilagajati proizvodne programe.
Pricakujemo, da se bodo izvozni rezultati pokazali sele v drugi
polovici leta. Povedati je treba,
da imamo s pogodbami pokritih
Ze vee kot 90 odstotkov planskih obveznosti. Letos smo prvic med izvozne .posle uspeli
vkljuciti tudi kuhinJe.
Vse torej kafe, da bo p lan
izvoza, ceprav visoko postavljen,
doseien; prizadevali pa si bomo,
da hi ga se presegli.

PROIZVODNJA

PRODAJA

FINANtNI REZULTATI

Obseg proizvodnje je - v celoti gledano - v okviru nasih
predvidevanj, seveda pa so posamezne temeljne organizacije
proizvodne nacrte razlicno izpolnile. Tako so nad planom te·
meljne organizacije Pohistvo,
Masiva, Iverka in Jelka, pod na·
crtovanimi rezultati pa so Zagalnica, Gaber in Tapetnistvo.
Predvsem za Pohistvo, Jelko in
Masivo velja, da so plan presegle tudi zaradi nizkega deleza
proizvodnje za izvoz, saj je akumulativnost proizvodov na domacero trgu se vedno bistveno
vecja. To je na eni strani po·
vzrocllo vecje zaloge izdelkov za
domaci trg, po drugi plati pa si
bo treba bolj prizadevati, da
homo ob vecjem deleiu izvoza
tudi v prihodnje obdrlali taksne
rezultate v proizvodnji kot do·
slej.
TapetniStvo je samo malo
pod nacrtovanim obsegom proizvodnje, pac pa gre pri Gabru
le za na videz manjso proizvod·
njo, saj je bil fizicni plan izpolnjen, vrednostno pa ne, ker
v proizvodnji se ni nekaterlh
novih proizvodov.
Najbolj pod planom proizvodnje je vsekakor Zagalnica. Glavni vzrok temu je pomanjkanje
hlodovine, ki je ni bilo v zaeetku leta dovolj niti za eno
izmeno, poleg tega pa tudi ni
bilo dovolj lepenke.
Nasploh je bilo opaziti vecje
ali manjse pomanjkanje repromaterialov v vseb temeljnih organizacijah, kar je v nekaterih
primerlb povzrocalo, da je morala proizvodnja slediti moznostim nabave, ne pa zahtevam
prodaje in trga.

Celotni plan prodaje (brez interne realizacije) za prve tri mesece smo izpolnili. Vendar smo
na domacem trgu dosegli 21,2
odstotka letnega plana, v izvozu
pa le 10,9 odstotka. Omenimo
naj, da je letosnja prodaja za
26 odstotkov vecja od lanske v
istem obdobju.

Financni rezultati za Brest
kot celoto so v okviru nacrtovanih in so ugodnejsi kot v
istem obdobju lani. Posebej razveseljivo je, da sta temeljni or·
ganizaciji Masiva in Tapetnistvo
prebrodill teiave, ki so jib pesti·
le lani in sta dosegli nacrtovani
ostanek dohodka.
ze omenjeni slabSi rezultati v
prodaji ploskovnega pohistva
imajo za posledico tudi slabSe
financne rezultate v TOZD Pohistvo in Jelka. Temu se je v
Jelki pridruZi.lo se pomanjkanje
hlodovine za nemoteno proizvodnjo na iagi in uvajanje novega
proizvodnega programa. Zato je
to edina Brestova temeljna organizacija, ki je prvo trimesecje
koncala z izgubo.
Z rednejso dobavo hlodovine,
boljso prodajo in z dopolnitvijo
proizvodnega programa pa bo
labko tudi ta temeljna organizacija poslovala s pozitivnim fi·
nancnim rezultatom in se izvlekla iz sedanjih tezav.
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Opaziti je, da .narasca prodaja
na domacem trgu; zlasti je
ugodna za tapetniSke izdelke, kuhinje in spalnice. Dosti vee je
teiav s prodajo dnevnih sob in
jedilnic. To sicer ne velja samo
za Brest, ampak za vse tovrstne
proizvajalce ploskovnega pohiStva v Jugoslaviji.
Zato je razumljivo, da so prodajni rezultati najslaMi v TOZD
Pohistvo in Jelka, saj obsega
njun proizvodni program predvsem nazadnje omenjene izdelke. Posledica tega je visok porast zalog v obeh temeljnih organizacijah, kar je seveda vplivalo tudi na njune rezultate gospodarjenja.
Vecjo prodajo ploskovnega
pohistva je priCakovati v drugem polletju, vendar s tern, da
bi raz.5lrili proizvodni program
s proizvodnjo spalnic in morda
predsobnega pohistva.
Za letos smo nacrtovali precej~nje
povecanje prodaje v
lastni trgovski mreii in sedaj
ugotavljamo, da so se ta predvidevanja uresnicila. To dokazuje, da smo ravna1i pravilno, ko
smo se pred easom odlocill za
razvoj lastne prodaje, saj delez
prodaje prek nekaterih vecjih
prodajnih organizacij iz leta v
leto upada.

OSEBNI DOHODKI
Povprecni mesecni netto osebni dohodek na zaposlenega je v
Brestu v prvem trimesecju znasal 6.784 dinarjev, kar je za 23
odstotkov vee od istega lanskega
obdobja. teprav niso se znani
podatki za slovensko Iesno industrijo, ocenj ujemo, da smo
nekje na povprecju panoge.
Pri tem je treba opozoriti, da
so hila izplacila osebnih dohodkov v teh mesecih zaradi dogo·
vora o druZbeni usmeritvi razporejanja
dohodka
nekoliko
manj~a in da jib homo sedaj

.
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varna OF je kat svetla zvezda na temnem nebu obupa
istega 27. 4. 1941 pokazala pot nasemu narodu, ki
i je sledil t ja, kjer zdaj delavec svobodno upravlja.
a zgodovinski dan je z zrtvami vtkan v nase zivljenje.
n delavceva roka, ki je nekoc le stregla stroju
n ob njem izgubljala mlaclost, j e stisnila zuljavo dian
n udarila po izkoriscanju, zatiranju in krivicah.
n ta 1. maj je z zrtvami vklesan v nase zivljenje.
edaj, 9. 5. 1945 je vsa nasa dezela zakipela v siju zmage.
akrat je nas narod s pesmijo na ustlh zacel graditi
emelje socializma, bratstva, neodvisnosti, neuvrscenosti
voje ime je z ljubeznijo zapisano v nase zivljenje.
svobojena Jugoslavija, porusena, a nepremagljiva, ti je
d srca zelela pokloniti najlepse za tva] rojst ni .cfan.
dlocila se je, da ti podari dan mladosti ob 25. maju.
bljubljamo, da bomo trdno stopali po tvojl poti.

popravili skladno z dosezenimi
rezultati poslovanja.
PRitAKUJEMO UGODEN REZULTAT OB KONCU LETA
Ce naj na splosno ocenimo
nase poslovanje v prvih treh
letosnjih mesecih, lahko recemo,
da je bilo ugodno in v okviru
nacrtovanih ciljev, ceprav pogoji gospodarjenja niso bill najboljsi. Nedvomno je ta uspeh
posledica tudi nasih stabilizacijsldh prizadevanj, ki morajo
ostali trajna. Naj izmed njih se
enkrat poudarimo nekatere:
- proizvodnja mora biti se
bolje organizirana, kar zlasti zavezuje ustrezne strokovne slufbe, vodje proizvodnje, tehnologe
in vodje oddelkov;
- na tej osnovi moramo Se
okrepiti prizadevanja za vecjo
produktivnost;
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- prizadevati si moramo za
se vecji izvoz;
- nove nalozbe homo uskladili z na.Simi momostmi;
- se bolj je treba varcevati
na vseh ravneh;
osvajati moramo nove,
ustreznejse proizvodne programe, s katerimi bi dosegali se
boljse poslovne ucinke ...

te homo izpolnjevali vse nasteto in ce se sklicujemo na
vecletne primerjave gospodarsldh gibanj in pogojev gospodarjenja med letom, potem labko
pricalrujemo ugoden zakljucek
letosnjega poslovnega leta, ki bo
morda se ugodnejsi od lanskega.
Pogovor sta priredila
P. Oblak in B. Levee
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Brest in slovensko lesarstvo
NEKAJ PRIMERJAV 0 LANSKEM
GOSPODARJENJU V LESARSTVU
Verjetno so nam vsern znani rezultati gospodarjenja nasih temeljnih organizacij v preteklern letu. Analize teh rezultatov pa niso
popolne, ce jih ne primerjarno z dosezenimi gospodarskimi uspehi
v lesni panogi, saj vemo, da je uspesnost neke delovne ali temeljne
organizacije v veliki meri odvisna tudi od uspesnosti panoge.
Zato borno primerjali gospodarjenje nasih temeljnih organizacij
z gospodarjenjem v slovenski lesni industriji. Prirnerjava s slovensko 1esno industrijo je bolj smiselna kot primerjava z jugos1ovansko, ker so v njej pogoji gospodarjenja bolj podobni in je rnanj
dejavnikov, ki bi izkrivljali gospodarske uspehe. Poleg tega pa nam
podatki za jugoslovansko lesno industrijo se niso znani.
Nase pro.izvodne temeljne orga:nizacije so razporejene v tri
S'kupine lesne industr.ije, Jn sicer v skup.ino ••proizvajalci« pohistva«, kamor sodijo terneljne organizacije .PohiStvo, Masiva, Gaber, TapetniStvo .in Jelka, v skupino »proizvajalcev zaganega lesa«, kamor sodi Zagalnica in v
s.kupino >>proizvajalcev raznih vrst
plosc«, kamor je uvdcena Iverka.
Nekateri vai:nejsi kazalci gospodarjenja so pdkazani v tabeli. V njej je poleg •k azalcev za
temeljne organizac.ije prikazano
tudi ·povprecje za posamezne
skupine, pa tudi povprecje za
vse clane zdruzenja »LES«.

Dohodek
na delaves

Pohistvo
182.203
Mas iva
138.972
Gaber
300.723
TapetniStvo 157.793
Jelka
249.450
Povp. skupine 2-15.147
Zagalnica
259.069
Povp. skupine 259.509
I-verka
419.399
Povp. skupine 242.178
Povprecje clanov zdru.Zenja
231.198
»LES«

Dohodek
povpr.
upor.
poslov.
sred.

34

liko manj ekonomicno uporabile. Za visok koeficient ekonomicnosti je pri Masivi vzrok tudi zelo slaba tehnicna opremljenost s sredstvi, kar nam ·p ove
kazalec - povprecno uporab1jena osnovna sredstva na de1avca.
Slednji narn delno tudi na.ka:Ze,
kaksne moinosti za prihodnje
poslovanje -i majo .posamezne temeljne organizacije. Kazalec ekonomicnosti nam torej -sam ne
pokaze prave shke gospodarjenja, ampak sele skupaj z ostalimi kazalci produktivnosti, pa
tudi rentabilnosti.
Kazalca osebnih dohod:kov in
skupne porabe na zaposlenega
in izplacani povprecni mesecni

Cisti
dohodek
na del avea

00 In
sk. por.
na del.

Dos.
povpr.
meseenl
netoOD

Akumul.
povpr.
upor.
pos. sr.
(v%)

Povp.
upor.
osn. sr.
na del.

42
28
58
49
57
46
20
21

116.900
108.055
179.066
104.750
156.196
144.693
176.900
163.554
154.283
133.963

108.451
107.188
118.967
102.913
125.662
121.610
115.091
124.693
137.790
129.220

5.521
5.580
5.617
5.453
5.967
6.081
5.745
6.253
7.033
6.424

7
6
13
7
2
2

206.151
49.609
175.999
202.795
118.961
150.650
141.824
238.482
1.491.064
701.347

41

151.480

125.006

6.261

6

218.820

so

Ceprav imamo vellko kazal·
cev, .ki nam kazejo uspesnos t
poslovanja glede produkt-i vnosti,
ekonomicnosti in rentabilnost:i,
smo upostevali sarno nekatere
najvainejse.
Pomemben kazalec produktivnosti je dohodek. na zaposlenega. Pove nam, koliksno novo
ustvarjeno vrednost ustvari posamezna temeljna organizacija
na zaposlenega. Iz tabele je v.i·
deti, da imata med pohistvenimi
.t emeljnimi organizacijami samo
Gaber in J elka dohodek na zaposlenega viSji od povprecja skupine. Ce pri tern upo&tevamo se
to, <la ima Jelka tudi zago ,jn da
je dohodek v-i sji ravno zaradi
proizvodnje na zag.i, je torej rezultat samo pohiStvene proizvodnje se nekoUko slabsi.
Drugacen je rezultat v temeljnih organizacijah primarne proizvodnje. TOZD Iverka je po dohodku na zaposlenega vci.soko nad
povpreejem svoje -skupine, TOZD
Zagalnica pa na povpreeju skupine.
Se ·p omembnejsi kazalec je tudi cisti dohodek na zaposlenega.
Ta nam pove, koliko sredstev
na zaposlenega je ustvarila terneljna organizacija za osebne
dohodke, za skupno ;pora·b o, rezerve ter za razsiritev materialne osnove dela.
Dohodek v primerjavi s povprecno uporabljenimi poslovnimi sredstvi pa nam pove, koliko d.inarjev dohodka dobimo na
sto di.narjev vlozenih sredstev;
torej, kako ekonomieno so ·b ila
sredstva terneljnih organizacij
uporabljena.
Iz tabele vidimo, da so s sredstvi najbolj ekonomicno gospodarile TOZD Gaber, Jelka, :2:agalnica in Masiva. Ostale pa so
sredstva v preteklem letu neko-
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neto osebni dohodki sta zelo pomemhna in zanimiva za vse zaposlene. Povesta nam, koliksen
del sredstev je temeljna organizac·ija namenila za osebne dohodke in za skupno porabo oziroma, koliksni so povprecni -izplacan:i neto osebni dohod.ki na
mesec.
ViSina teh sredstev j e odvisna
predvsem od visine ustvarjenega
dohodka :in oistega dohodka, delno pa tudi od poslovne usmeri- •
tve temeljne organizacij e, ali bo
vee sredstev namenila za osebne dohodke ali pa za razsiritev
in izboljsanje materialne osnove dela; tOTej za akumulacijo.
Skoraj vse temeljne organizacije imajo skladno z dohodkom Gradnja otroskega vrtca v Cerknici
manj sredstev razporejenih za
osebne dohodke .in za skupno po.rabo kot pa je povpreeje skupine. Nekoliko navzgor odstopata samo Iverka -i n Jelka.
Usmerjenost poslovne politike,
pa tum uspesnost poslovanja
temeljne organizacije nam kaze
Spet se bomo zbirali na voliscih. Tol<rat ne zato, da bi
tudi kazalec akumuiacije. Iz taizrazili zaupanje svoji delegaciji ali delegatu, pac pa z zeljo,
bele lahko vidimo, da je samo
da bi se odloeili, naj nas danasnji in jutrisnji otrok dobita
pet temeljnih or.ganizacij uspelo
vecji kos boljsega kruha, vecji delez otroske srece in bogaJZlociti sredstva za akumulacijo.
tejse iivljenje.
Najvec sredstev za akumulacijo
Pred petimi leti srno se prvic odlocili za to. In danes nam
so v primerjavi z vlozenimi sredni zal. Kljub temu, da srno si mesec za mesecem odtegovali
stvi izlocile TOZD Zagalnica, Gaod svojega dohodka za sole in telovadnice, danes vendarle
ber in Jelka in so po viSini akuiivimo bolje kot takrat. Nase tovarne kljub ternu rastejo,
mulacije nad povprecjem skunase ceste se kljub temu asfaltirajo in nove hise zato niso
pine. Iverka je na povprecju
nehale poganjati
svoje skupine, PohiStvo pa je
Nasprotno: zdi se kot da nas je sarnoprispevek spodbudil,
po viSini akumulacije pod povda smo tudi drugod zaceli iskati sredstva, kako bi si olepprecjem. NajslabSe rezultate glesali svoj delavnik in svoj praznik, obogatili svoj prostor in
de akumulaoije .ima-ta TOZD Macas z objekti in z dejav.nostmi, ki jih pred leti se nisrno
siva -i n Tapetnistvo, saj nista
potrebovali, ali pa srno bili prerevni, da bi si jib mogli priuspela ustvariti sredstev tudi za
vosciti.
razsiritev .in modernizacijo maVrtec, sola, telovadnica, igrisce, to niso objektti, ki bi se
terialne osnove dela.
jim smell odpovedati. To so delovna rnesta za naso mladino,
Primerjava s povpreejem skuto so kovnice mladih rodov, v njth si mladez, zvecine se
pine, pa tudi s povprecjem ciane zavedajoc se svoje prihodnosti, kuje svojo zivljenjsko
nov zdrufenja »LES<< nam pove,
sreeo, svoj znacaj in svojo moralo, v njih se uci ziveti rned
da so bile lani pri gospodarjeIjudmi, v druibi, uci se ustvarjati, uci se sodelovati, pomanju bolj uspesne TOZD primargati sosedu, uci se custvovati, delati, misliti in odlocati.
Novi prostori narekujejo novo »tehnologijo« in nove metone proizvodnje - Zagalnica in
Iverka. Od pohiStvenih TOZD
de dela. v tovarni, v soli. v taksnih tovarnah se vee in bolje
izstopata samo Gaber in Jelka,
napravi, obzorja otrok, .ki prihajajo iz taksnih sol, so sirsa· in
svobodnejsa.
vendar Jelka predvsem zaradi
Privoscimo nasi mladini najboljse, kar ji v tern casu rnoproizvodnje iaganega lesa. Gospodarjenje v ostalih TOZD je
remo privosciti. To najboljse ni visja iepnina - to je dobra
bilo manj uspesno, v nekaterih
vzgoja!
Ne nudimo jim vsega tega zato, ker si mi nismo mogli
celo na meji uspe5nosti, saj niprivosciti, pac pa zato, da bo rod, ki prihaja, fivel se bolj
so uspele zagotoviti sredstev tuclovesko, bolj svobodno in ponosno, bolj plernenito kot srno
di za razsirjeno reprodukcijo.
Iahko Ziveli mi.
J. Korosec
Pa tudi zato, da dokafemo, kako se nase trdo delo ni izniCilo v nas sa-mih, ampak smo z njirn zidali prihodnost
svoji zemlji in svojim ljudern!
V tern tudi je smisel vsega nasega dela in vseh nasih
irtev.
J . Praprotnik

Misel ored glasovalno skriniico

Delo drustva
1nzenirjev in tehnikov
Ob ustanovitvi aktiva d·r ustva
inzenirjev in tehnikov •l esarstva
na Brestu leta 1973 je bilo zelo
veliko zanimanje za delo na tern
podrocju, saj se je vanj vkljucilo 88 ·c lanov. Delo je hilo precej Zivahno, saj so bila organizirana razl,jcna strokovna predavanja, ogledi tovarn s sorodno
proizvodnjo, ogledi sejmov, zbiranje tehnicne strokovne literature in podobno.

sarstva Slovenije, s podrocnimi
DIT lesarstva v Sloveniji in z
delovnimi organi.z acijami prJ organizacij.i ekskurzij in posvetovanj, pa tudi pri drugih dejavnostih;

Dejavnost pa je zacela zaradi
nezainteresiranosti olanov in tudi odbora polagoma upadati, pa
je bil aktiv tega drustva na Erestu leta 1977 •tudi formalno ukinjen. ·P·reostali clani so se vkljucili v drustvo inzenirjev .in tehnikov lesarstva ·L jubljana; letos
j.ih je z Bresta vclanjenih same 43.

- vclanjanje nov-i h clanov v
drustvo inzenirjev Jn tehnikov
lesarstva.

Stike z ljubljanskim drustvom
vzdrfujemo prek poverjenikov.
Na letosnjem rednem letnem
obcnem zhoru je bH rned odrugim sprejet program dela za leto 1980. Dru5tvo oo v prihodnjem obdobju opravljalo zlasti
naslednje dejavnosti:
- organiziranje razlicnih posvetovanj;
- orga111iziranje strokovnih
ekskurzij;
- sodelovanje z zvezo mzenirjev in tehnikov gozdarstva in le-

- popular.iz.iranjelesarske stroke z razlicn:imi oblikarni obvescanja (strok.oWla revija LES,
glasHa v delovn~h organizacijah
in drugo);

Pr.izadevati si moramo, da bo
dejav.nost tega drustva na Bre·
stu ponovno ozivela. Na voljo
.imamo dovolj strokovnega kadra, pa tudi v.prasanj in tern, ki
bi jih lahko obravnavali i:n resevali. Seveda pa je za to potrebna neko1iko vecja zainteresiranost clanov .in pa nekaj !judi, •ki bi kot gonilna sila pospesili to dejavnost. A. Kogej

VEC OPERACIJ NA ENEM DELOVNEM MESTU
V TOZD POHISTVO sta koncani montaZa in priprava strojev za
montaZo odmicnih spon in montaZnih ploscic. Stroj zdrufuje operacije vrtanja, doziranja, vtiskanja odrnicnih spon in rnontaznih
ploscic ter vrtanje lefisc za rocaje.
K odlocitvi za nakup stroja je vplivalo:
- razbremeniti strojni oddelek s hitrejsirn pretokorn elementov
v procesu strojne obdelave,
- izogniti se tezavam pri povrsinski obdelavi zaradi ostanka
delcev pri vrtanju na povrsini elementov,
- doseci vecjo standardizacijo pohistvenih elementov v obdelavi
do montafe.
Pri normalnern obratovanju stroja predvidevarno letno 6000 ur
prihranka na casu.
D. Lesar
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isli do prvega izdelka
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OB POSKUSNEM OBRATOVANJU
NA MINERALKI
Prej, leo karkoli napiSemo o poskusnem obratovanju, bi si veIjalo zastaviti preprosto vprasanje, kaj vse je bilo potrebno storiti
od prvotne zamisli pa do tedaj, ko je nova tovama lahko zacela
poskusno delati. In to zategadelj, da bi lahko delavce Bresta, kl
delajo na drugih podrocjih in tako zdruiujejo delo in sredstva za
to nalozbo, z njo tudi seznanili. Ne nameravamo teh stvari natancno pojasnjevati, ampak na kratko prikazati pot, kl jo je bilo potrebno prehoditi od zacetne ideje pa vse tja do rojstva prve plo5ce.

MONTAZNA DELA
V drugi polovici junija 1979
smo zaceli z montainimi deli.
Montama dela so hila pod sorazmemo tezkimi pogoji, ker je
bilo zaradi kratkih rokov ves
cas na gradbiscu prisotnih po
vee izvajalcev del. Tako smo
stroje pogosto montirali vzporedno z opravljanjem gradbenih in drugih instalacijskih del.

kov prek racunalnika in smo si
s tern omogocili hitro in pregledno delo.
Z vsem tern delom smo si pridobill veliko znanja, predvsem
pa prakticnih izkusenj, kar nam
je pomagalo pri izbiri strojne
opreme, se vee pa nam koristi
sedaj, ko pricenjamo s poskusno proizvodnjo.
Po koncani montaZi in spravljanju v pogon v praznem teku
je sledilo testiranje posameznih
strojev in naprav z materialom
oziroma nastavljanje strojev za
posamezne tipe in debeline plosc.
Potrebno je omeniti, da je to
prva tovarna na Brestu, pri l!:ateri je ze sedaj tehnologija v celoti, vkljucno z dajanjem podatkov za nastavljanje strojev, vodena prek racunalnika.
PRVE PLOscE
Na podlagi vseh preizkusov je
11. marca Ietos prislo iz strojev
deset kvalitetnih plosc, kar je
za nas pomenilo velik delovni
uspeh in dogodek. Seveda pa je
bilo potrebno po rojstvu prve
plosce odstraniti se marsikatero
pomanjkljivost, bodisi v strojnem bodisi v tehnoloskem smislu.
Sedaj lahko reeemo, da nam
proizvodnja ladijskih plosc splob
ne dela tefav, kar zadeva izkoristek strojnih kapacitet in kvalitete plosc. Treba pa bo obdelati se proizvodnjo gradbenih,
zlasti lahkih gradbenih plosc,
predvsem pa cimprej usposobiti
stroj za polaganje locilnega papirja oziroma papirja za oblepIjanje Iahkih gradbenih ploSC.

RAZISKAVE TIU:ISCA
Vzporedno z montaZnimi deli
in obdelavo tehnologije smo raziskovali trlisce za ognjevame
plosee. V tern casu je bilo na
podlagi natecaja izbrano ime plosce »NEGOR«, izdelani so bill
prospekti, izracunane in od ustreznih organov potrjene prodajne cene plosc. Sistematicno smo
obdelali trZisce v Sloveniji in
drugod, navezali stike z biroji,
izvajalci del, z republiSklm po·
iarnim inspektoratom, ladjedelnicami in drugimi porabniki.
Lahko recemo, da zanimanje
za NEGOR plosce iz dneva v dan
nara5ca. Vendar plosc ne moreroo prodajati toliko casa, dokler
ne dobimo atestov od ustreznih
organov, se pravi, uradnega ·PO·
trdila, da so plosce zares o~je
vame in da ustrezajo dolocenim
nasim oziroma mednarodnim
standardom s podrocja pozame
varnosti. Da bi dobili te ateste,
smo navezali stike z Jugoregistrom in z zavodom za raziska·
vo materiala. Njihovi predstavniki so si ze ogledali naSo tovarno in iz proizvodnje vzeli doloceno stevilo plosc, na katerih
bodo napravili meritve, kl so
potrebne za izdajo atestov.
sE DOSTI DELA
KJjub prvim uspesnim rezultatom, kl so se pokazali pri poskupnem obratovanju, pa je po·
trebno napraviti se marsikaj. Zlasti se na podrocju organizacije
dela in kadrovskih vprasanj. Nasploh bo treba pripraviti vse,
kar je potrebno za cimprejsnjo
konstituiranje Brestove nove temeljne organizacije MINERALKA.
A. Zidar

LetoSnji skopski sejem
Proizvodna linija v nasi novi tovarni ognjevarnih plosc
OD PRVE ZAMISLI ...

PRIPRAVE NA GRADNJO

Ko se je porodila zamisel, da
bi v stari tovarni ivernih plosc
zaceli z nalozbo v tovarno ognjevarnih plosc, kl naj hi izdelovala plosce na osnovi ekspandiranih mineralov za potrebe ladjedelnistva in gradbenistva,
smo se takoj lotili raziskave surovinske osnove in trzisea ter
izdelave investicijskega elaborata za novo tovamo.
Poleg elaborata za Ljubljansko investicijsko banko je bilo
potrebno izdelati tudi gradivo
za skupino SEPO prl Institutu
Jozef stefan. Ta skrbi za ekolosko zascito narave in je dolzna na podiagi predlozenega gradiva dati mnenja in pripombe k
izbiri tehnoloskega postopka v
tovarni. Ta stalisca je treba upostevati pri gradnji tovarne, da
ne pride kasneje do onesnaiitve
okolja.
Nato je sledil razpis v Uradnero listu SFRJ za strojno opremo. Zatem zbiranje ponudb in
izbira najugodnejsega ponudnika, firme Siempelkamp iz Zahodne Nemcije.

Na podlagi tehnicne dokumen·
tacije, ki nam jo je posredoval
glavni dobavitelj ob koncu fe·
bruarja 1979.leta, so bill izdelani gradbeni in instalacijski
projekti za razvod kemikalij , vodovod, komprimirani zrak, elektriko in pnevmatskl transport
ter nekoliko kasneje se projekti
za toplozracno ogrevanje, toplotno postajo in zunanji razvod
(parovod).

UVOZNA SOGLASJA
Na podlagi izbrane ponudbe
smo priceli iskati dovoljenja za
uvoz opreme. Soglasje smo morali dobiti najprej od panome
komisije, pa od komisije za uvoz
opreme pri Gospodarskl zbornici SRS, pa od SISEOT, pa od
republiskega komiteja za indu·
strijo . . . Za vse stroje in dele
strojev, kl so bill na DK reZimu, pa je bilo potrebno pridobiti se okrog enajst soglasij od
ustreznih komisij oziroma organov zvezne gospodarske zbornice v Beogradu.
Vzporedno s tern pa je bilo
treba intenzivno delati na podrocju financ. Ko je program nalozbe odobrila tudi investicijska
banka, smo 22. 6. 1978. leta podpisali pogodbo z glavnim dobaviteljem uvozene opreme, s fir.
mo Siempelkamp.

...-:..
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Na podlagi lokacijske dokumentacije in ustreznih soglasij
inspektorjev k projektom je bilo v drugi polovici aprila izdano gradbeno dovoljenje za to·
vamo ognjevarnih plosc v Cerknici.
Ko so bill izdelani projekti, je
prislo tudi do podpisa pogodb
z domacimi dobavitelji opreme
in z izvajalci gradbenih, instalacijskih in energetsklh del.
Vzporedno z zbiranjem tehnicne
dokumentacije in izdelavo pro·
jektov so potekala tudi demon·
tama dela v stari tovami ivernih plosc. Potrebno je bilo namrec demontirati vse stroje in
naprave, in tako pripraviti objekt za zacetek novih gradbenih del. Del stare opreme, se
pravi, natresni postaji, pa smo
primemo predelali in prilagodili novim tehnoloskim zahte·
vam.
GRADBENA DELA
Izvajalec gradbenih del je zacel z delom 16. aprila lani. Ta
dela so bila precej zahtevna. Potrebno je bilo izkopati sorazmerno globoke izkope za temelje glavne stiskalnice, povratni
transport in za rezervoarje za
tekoee komponente.
Vzporedno s pricetkom gradbenih del je zacela prihajati tudi oprema iz uvoza po zeleznici
do Rakeka. Tam smo jo pretovarjali in s ·k amioni prevafali
do stare tovame ivernih plosc.

Vse to je povzrocalo pri montaii dodatne tezave. Tezave pri
montazi pa so .n astajale tudi zaradi pomanjkanja delovne sile
in nadurnega dela. Omeniti je
namrec treba, da so delavci pri
montaii delali najmanj po enajst
ur dnevno.
Montaina dela so bila koncana v letosnjem januarju, nato
pa smo pripravljali za pogon
postrojenja v praznem teku, nato pa za proizvodnjo z materia1om, kar delamo se danes.
NASA TEHNOLOGIJA
Prej, ko spregovorimo o tehnologiji tovame ognjevarnih
plosc, je treba opozoriti na zelo
vaino dejstvo, kl je bilo ves cas
te nalozbe prisotno in kl pomeni pomemben mejnik v nasi
dosedanji nalozbeni dejavnosti.
Gre za to, da je hila pogodba
s tujim partnerjem podpisana
samo za strojno opremo, ne pa
za tehnologijo kot je bilo do sedaj obicajno v navadi. Vsa teh·
nologija je namrec ostala v rokah Bresta in je torej v glavnem sad dela, znanja, razmisIjanj, prizadevanj in vztrajnosti
domacih, Brestovih strokovnjakov, kl delajo pri tej nalozbi.

Letosnj•i mednarodni sejem
pohistva in stanovanjske {)preme, ki je hll od 21. do 27.
marca v Skopju, je odprl tovaris Stojan Andov, vodja jugoslovanske delegacije v razgovorih s clanicami evropske gospodarske skupnosti. Na sejmu so
razstavljali stevilni proizvajalci
pohistva, samostojno ali v sklopu svojih grupacij.
Brest je na sejm u orazstavljal
v okviru Sl{)venijalesa naokrog
100 kvadratnih metrih povdine
svoje programe Katarina WH,
TK in BL, regal 121, sedezne
garniture Iva, Mojca in Mija
ter jedilnico Jasna. To pomeni,
da je letos sodeloval na tern
sejmu s svojim skoraj celotnim
proizvodnim programom.
Zanimanje za sejem je bilo
izjemno veliko, bodisi m ed obiskovalci bodisi med poslovnimi
partnerji iz Makedonije, Kosova
in juinega dela Srbije. Sejem
so obiskali tudi visok:i republi-

Ski voditelj.i, ki so si s posebnim zanimanjem ogledali tudi
nas ·razstavni iprOstor.
Za razliko od lanskega leta
smo se na Brestu na letosnji
sejem dosti bolje pripravili.
Pripraviii smo vee propagandnega .i n ·r eklamnega gradiva, vseskozi pa je bil na sejmu priseten tudi predstavnik delovne
organizacije, ki je pripravil srecanja s stevilniini posl{)vnimi
partnerj1 .in z nekaterimi republiskimi voditelji.
Nastop na tern sejmu predstavlja za Brest veejo uveljavitev in boljso reklamo na tern
jugoslovanskem prostoru, kar
dokazuje tudi vecja prod aja v
zacetku letosnjega leta v nasem salonu v Bitoli, pa tud.i
. v veleprodaji.
Zato menim, da bi mor ali na
tern sejmu sodelovati vsako
leto.
K . Kostov

RAZISKOVALNA DELA

:te takoj v zacetku, ko se je
porodila zamisel o teh ploseah,
smo zaceli z raziskovalnim de·
lorn v zvezi z izdelavo plosc. :le
kmalu smo doma izdelali prve
laboratorijske plosce. Napravili
smo stevilne poizkuse. Preizkusiti je bilo potrebno namrec marsikaj: od osnovnih materialov,
ki ekspandirajo, do veziv, raz·
nih dodatkov in tako naprej. Vse
to pa se je odraialo v kvaliteti
koncnih plosc, predvsem njihovih mehanskih lastnostih.
Ker je bilo napravljenih zelo
veliko preizkusov in bi za sortiranje in klasiranje ter selekcijo le-teh potrebovali zelo veliko dragocenega casa, smo ze
kmalu zaceli z obdelavo podat-

Tovaris Andov na nasem razstavnem prostoru

MASIVA- OBOL PRJ NAS
V temeljni organizaciji MASIV A smo se odloCili, naJ se s 1.
janaurjem letos prenese OBOL
k nam, s Oimer bi dobili boljS.i
pregled nad dejanskimi stroski.
P{)dobno smo pred casom naredili z obracunom kreditov. Vsi
zaposleni smo s tern bolj zado-

voljni, saj imamo v vsakem trenutku podatke na vpogled in jih
lahko nadziramo.
JELKA - DOVOLJ HLODOVINE
Po pomanjkanju hlodovine v
prvih mesecih leta, se je stanje
izboljsalo in jo je trenutno dovolj.

- - - - - - --

--

BRESTOV OBZORNIK

4

Postali smo Brestovct Notranjci ...
NEKAJ POGOVOROV Z BRESTOVIMI DELAVCIIZ DRUGIH REPUBLIK
Po zadnjih podatkih je na Brestu zaposlenih 116 delavcev iz drurepublil~:. Odstotek v primerjavi s skupnim stevilom Brestovih delavcev niti ni tako visok, zlasti ce ga primerjamo z nekaterimi drugimi gospodarskimi vejami (gradbenistvo,
gozdarstvo).
Kako se bo to stevilo gibalo v prihodnje, je tezko reci. Tudi v
drugih republikah namrec odpirajo stevilna nova delovna mesta,
Brest pa ob modernizaciji proizvodnje v prihodnje ne namerava
blstveno povecati stevila zaposlenih.
Kljub temu smo se odlocili, da povprasamo nekatere izmcd njih,
kaj jih je zaneslo v nase kraje, kako so si uredili svoje zivljenjske
pogoje in kako so zadovoljni z njimi, kaj menijo o Brestu in o
Zivljenju v nasi obcini, ali nameravajo ostati v nasih krajih ...

gih jugoslovanskih

SAVO MARKOVIC zaposlen na sortirnem traku zagalnice v TOZD JELKA Begunje
Doma sem .iz Teslica, ·i z Bosne
in Hercegovine. Na Jelki sem se
zaposliJ ze 23. marca leta 1963.
Ker v svojem <iomacem kraju
n i bilo zasluzka in sem imel veliko d rufino, -sem zaradi bolj~ega zaslufka prise! v Slovenijo.
Se sedaj se spominjam svoje
prve plaee, k·i je bila 22 tisoc
dinarjev.
V kolektiv J elke sem se dobro vkljucal, hr potrjuje tudi
dejstvo, da sem ze toliko casa
tukaj. Z delovno organizacijo
sem zadovoljen, vendar mislim,
da bi !bile nekatere stvar~ lahko
urejene ~e .bolje; na primer stanovanjske razmere.
Nekaj casa sem stanoval pri
zasebni·k u, op otem pa sem se
presclil v oljarno Kmet.ijske zadruge. Tam zivim v eni sob.i,
~ pa je premajhna, da bi lahko v njej zivel z drufino. Tukaj mislim ostati do upokojitve,
potem pa se nameravam vrniti
v domaCi. kraj.
Zivljenje je tudi zame lafje,
odkar so otroci odrasli. Sedaj
ni vee potrebno posiljati toliko
dena:rja domov.
STEFAN TOKic BER Stari trg

TOZD GA-

V Losk.o dolino sem priSe!
nataneno .pred dvajsetimi leti.
s~ .me je pripeljala zelja za
b?lJS::im k?som J_<ruha, ki ga je
bilo v mo)em r oJstnem kraju Doboju izredno tezko zaslufiti.
NaJP.rej sem se zaposlil v
Kmet1jsk.i za<irugi Stari trg, kjer
sem bil stir·i leta. Zatem pa sem
priSe! na BREST, kjer sem ze
~es tnajst let. Sprva sem delal
na skladi·~cu Iesa, sedaj pa sem
v skladi~cu gotovih ·izdelk.ov
vozrri.k v.ilicarja. Z delovmm
mestom sem zadovoljen, le pozimi je bolj tezko, ker nima:mo
ogr evanih skladiscnih prostorov.

Kot prislek iz druge r epublike se med Slovenci dobro pocutim, prav taka tudi v kolektivu. Imam dr uzino, !ani pa
sem tudi price! gra<liti hiSo v
okviru Stanovanjske zadruge
Cerknica.
Svoj r ojstni kraj <>biscem enkrat Jetno. Ze to, da gradim
hi~o tukaj, pa pave, da se v
Bosr.o ne mislim vrniti, saj sem
se v teh letih navadil na tukajs.
nje kraje in ljudi.
Joie KLANFAR, voznik vilicar.
ja v TOZD zagalnica Stari t rg.
Na Marof v Stari trg sem
priSe! leta 1961 iz karlovskega
KONTEKSA, k jer so tedaj imeli
gospodarske tezave. P.rvi na
udaru smo bili tisti, ki smo imeli najmanj
delovnega staza.
Seveda je kadrovska slu2ba ob·
ljubila, da nam bo poiskala
drugo delo. Slisali so, da je
BREST tedaj potreboval delavce in takrat nas je priSlo kar
osem v Lasko dolino. T u sem
sedaj samo se jaz, ostali pa so
sli kmalu drugam; nekater.i so
ostali samo do prve place.
Najprej sem delal na 2agi, pa
na kr1iscu in v sklad iscu zaganega lesa, kasneje pa sem naredil izpit za voznika vilicarja,
kar opravljam se danes. T.ri leta
po prihodu sem se porocil z domacinko in ustvarila sva si dom
in druzino.
Kaj menim o ·B RESTU? Ne
vidim veloike ·r azl.ike med eno
ali drugo -delovno organizacijo,
saj je povsod vi-deti napredek.
Tudi pri vkljucevanju v novo
delovno okolje nisem imel posebnih tezav.
Na splosno sem zadovoljen.
Brlo bi pa se bolje, Ce bi se
vsak pr.izadeval po svojih zmoznostih in vesti in v redu opravljal svoje delo. Clovek je zadovoljen takrat, ce vidi, da je njegovo d elo, ki ga je vloZil, tudi
pravicno nagrajevano!

Se ena »lesarska kompozicija«. (Posnetek iz TOZD MASIVA)

MLADEN PALIKUCA - delovna
opravila in n aloge - vlivanje
mase v kalupe v TOZD Tapetnistvo
V Slovenijo sem prise! iz PRNJAVORA. Najprej sem se zar,oslil v SGP Projekt v Kamniku,
leta 1976 pa na Brestu.
Od doma sem odsel predvsem
zato, ker moja zena ni dobila
zaposlitve v domacem kraju. Tudi ana je iz Bosne in Hercegovine in je zaposlena na Brestu
ze od leta 1971. Stiri leta sva
stanovala v samskem domu.
Medtem sva si ustvarila druzino in se preselila v dvosobno
stanovanje. Imava dva otroka in
sva si delovni cas uredila taka,
da delava vsak v eni izmeni. S
tern sva si resila vpra~anje vars tva otrok. z delom in zivljenjem nasploh v Cerknici sem
kar zadovoljen. Imam veliko prJjateljev in ce born imel kdaj
moznost in dovolj sredstev za
gradnjo hise, jo born gradil v
Cerknici.
HASIB SARCEVIc, delavec pri
stiristranskem skobelnem stroju
v strojnem oddelku TOZD
Masiva
Z zeno Subho imava ~tiriletno
hcerko Elvira; doma smo iz Sanskega mosta v Bosni.
Doma sem imel prijatelja, ki
je bil ze zaposlen na Iverk.i v
Cerknici in ob srecanju v Bosni me je zanimalo, ka.ksni so
pogoj:i za zivljenje v Slovenijii.
Pri nas je slabse; zaposlen sem
bil sam. :Zene so zvecine doma
in samo en nizek meseeni osebni dohodek je premalo. Odloeil
sem se, odsel s prijateljem in
takoj dob:il zaposliitev v Masivi.
Kmalu za tern je ·prisla se zena
s hcerko. Tudi zena se je takoj
zaposlila. S tern pa so nastale
tezave zaradi varstva h cerke. Resila sva jih tako, da sva si jo
·izmenjavala ob 14. uri pri vr atarju.
Sedaj sva zelo zadovoijna. Do·
bila .in uredila sva S'i dvosobno
stanovanje, varstvo za otroka pa
.imava preskrbljeno v vrtcu. Z
delovnim mestom in sodelavci
sva o ba zadovoljna, pa ·tudi s
krajani se dobra razumeva. Imava se tezave z jezikom, a upam,
da se ·b ova tudi tega naucila. Ce
primerjam nasa prehrano in ohicaje, je razlika precejsnja, vendar smo se temu p.r-ilagodili jn
ni nobenih tezav.
Nacrtov za prihodnje Zivljenje
imava precej . Domov se wacava

n

Nov samski dom za delavce

Grad~sca

dvakrat letno - z:. no' oletnc
praznike in na letni dopust. Na
vrnitev domov sedaj sploh ne
racunava - morda kclaj kasneje.
:ZELJKO TOSIC, delavec v klejarni v TOZD Pohistvo
Rojen sem bil pred triindvajsetimi leta v vas·i Djeverske v
obcini Knin. Sem m e je zaneslo, ker sem iskal zaposliltev. V
mojem rojstnem kraju ni bilo
zaposlitev ne zame ne za mnoge
ostale. Zato sem bil pr isiljen
iskati delo drugje. Mladi rZel~mo
Cimprej delati. Tako sem se znasel na Brestu.
Med tern ca som sem si ze
ustvanil <iruZino in stanujem z
zeno 'in otrokom v pr.ivatnem
stanovanju, kl pa je vse prej
kot zadovoljivo. Zato ze tezko

in Gozdnega gospodarstva

cakam dan, ko bo tudi moja
druzina dobila vecje stanovanje.
Upajmo, d a se bo tudi to kmalu uredilo.
Zelo sem vesel, da del~m na
Brestu; posebno se v oddelku
klejarne, kjer so me sprejeli ravno t aka kot domacina. Odnosi
so zelo dobri in upam, da so
taksni po vsej tovarni.
Taka sem ze postal sestavni
del tukajsnjega zivljenja. Zato
nameravam ostati v Cerknici,
saj imam tukaj zasluzek, k i
omogoca ugodne zivljenjske pogoje zame ·i n za druzino. Poleg
tega pa sta mi zelo vsec cerkniska dolina in Slovenija sploh.
Da b i le kako resil stanovanjsko
vprasanje . . .
Razgovore so pripravi:Ii
clani uredniSkega odbora

Delavci Cabra v Velenju
19. apr.ila je izvrsni odbor
sindikata na Gabru o rganiziral
enodn evni ·i zlet v tovarno go·
spodinjske opreme Gorenje iz
Velenja. To priloznost smo jz.
koristili bolj za ekskurzijo, saj
naj bi delavci Gabr a spoznali
delo v sorodni temeljni organizaciji v Gorenju, kjer izdelujejo kuhinjsko opremo.
Za -i zlet je hila izredno veHko
zanimanje, saj se je -prijavilo
kar dve tretjdni kolektiva.
Izpr ed Ga:bra smo se odpeljali v dveh avtobusih. Prva po·
staja je bila na Trojanah, kjer
so na svoj racun priSli ljubi·
telj.i krofov. Ne.kaj te specialitete je slo takoj v neposredno
predelavo, veliko pa jih je romalo v vreeke kot spominek na
Trojane. Seveda je bil ta spominek zvecer (ali zjutraj) pri mnogih san10 se stlacena gmota testa. Ravno tako so namocili
svoje suhe gobe t udi ljubitelji
dobre kapljice.
Po krajsem ogledu Velenja,
bolje reeeno trgovin, kjer se je
kupovalo tudi tisto, kar lahko
kupimo doma (stara navada:
drugje je bolje), smo ob desetih prlspeli pred tovarno Go·
renje, kjer so nas lepo spl'ejeli.
Razporejeni v t·ri skupine smo
si najprej ogledali temeljno organizacijo kuhinjske opreme.
Ta temeljna organizacija je
b ila za nas najbolj zanimiva,
saj smo se dobesedno razgubili
po tovami. V n jej je vsak delavec iskal svoje delovno mesto,
svoj stroj, svoj izvijac. .. in
vse skupaj primerjal z delom
na Gabru. Najvec vprasanj pa
· je bilo o osebnih dohodkih.
Ugotovili smo, da je · vecina
osebnih dohod:kov skoraj enakih kat v Gabru, najniZji osebni
dohodki pa so celo manjsi kat
pri nas. Starejsi delavci pa so
ugotov.ili, da je minulo delo
bolj e ovrednoteno kot pri · nas.
Na splosno je o delu obvladalo
mnenje, da je tam manj fizicnega dela, je pa delo enoliC.no,
stalno vezano na tekoci trak.
Dela pa se zato bolj umirjeno.
Splosen vtis je <bil tudi, da bi
bilo treba nekatera delovna
sredstva pri nas prilagoditi n jihov.im, pa tudi nekateri delovni
postoplci so holjsi od nasih; bolje j e izkor.iscen tudi zracni prostar.

Zatem smo si ogledali tudi temeljne organizacije, kjer izde·
lujejo stedilnike in pralne stroje. ceprav to ne sodi v naso
stroko, je bilo zanje vseeno veliko zanimanja, saj jih clovek
uporablja vsak dan.
Po koncanem ogledu so nas
povabil.i v n jihova veliko resta·
vracijo na kavo in sok, od tam
pa v »Namo«, kjer so nam pripravili odlieno kosilo.
Za sportno srecanje smo bili
delezni velike casti, saj so ga
organiz:irali v veliki Rdeci dvorani. Najpre j so se pomerili nasi najmocnejsi fantje v vlecenju vrvi. Niso nas r azocarali in
lahko t rdimo, da smo moenejsi
kolektiv kot velenjski (v vlei:enju vrv.i seveda). Nasih deset
fantov je dvakrat z lahkoto premalmilo velenjske hruste.
Za nogomet se Iahko pohvalimo le toliko, da bi zmagali z
2:0, ce bi tekma trajala 19 minut. Ker pa je t rajala dvakrat
po dvajset minut in ker sta
bila pri .neodlocenem rezultatu
se dva podaljska po pet minut,
so n asi fantje nemocni odpovedali. Rezultat pa je bil se vedno casten in Velenjcani so zmagali le z majhno prednostj<>, s
3:2.
Po tern napetem sportnem
vzdusju, smo si ogledali tudi
velenjski grad, v katerem je veIiko zanimivosti. Izredno zanimiv je bil ogled nevsakdanje
rudarske zbirke, .pa tudi ogled
zbirke NOB. Vsak si je z velikim zanimanjem ogledal tudi
odkupljeno zbirko slik Lojzeta
Perka. Posebne pozornosti je
bila delema zbirka crnske kulture in izkopano okostje slana
v okolici Velenja. Najbolj zanimiv, vsaj za nekatere pa je hi!
grajs~ hlev, kjer so velikodusno napolnili svoje rezervoarje,
da so Iahko pr.ispeli do Mocilnika pri Vrhni'ki.
In nazadnje: kaj smo .pri dobili s tern izletom? Velika zanimivosti smo videli na tej poti.
Posebno veliko smo pr.ldobili z
obiskom v sami tovarni, zelo pa
nas je z Velenjem zbliZalo tudi
sportno srecanje, pa tudi velenjska kultura. Takih izletov si
nas delovni clovek gotovo se
zeH, zasto bo treba tudl v prihodnje mislil.li nanje.
F. Truden
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lares o bistvenih zadevah
VOLILNA KONFERENCA OBCINSKEGA
SINDIKATA
:Zivalma razprava .na volllni konferenci sindikata v obcini Cerk·
nica kaze, da se sindikalna vodstva in clanstvo vse bolj ukvarjajo
z bistvenimi vprasanji iz vsakdanjega Zivljenja delavcev. Razpravljalci so v svojih prispevkih ra.z grnili siroko paleto vprasanj o
gospodarjenju, stabilizacijskih prizadevaujih in pripravah na nove
srednjerocne nacrte.
Ned\ omno ie res, <Ia smo pri
obravnavi zakl jucnih racunov d o·
segli hist,·en ·!1apred-:k v sami
vsebini. Opozorjeno oa ie bilo.
da ho potrebno izbolisati se
vrsto zadev, ce naj dosezemo
sprotno in nenehno spremljanie
gosp odarj enj a. Doseoi moramo,
da bo vsak delavec razmisljal o
svojem prispevku in vedel, kaks·
na je njegova naloga pr.i doseganju boljSili rezultatov.
Razprava o uspehih stabilizacijskih priza-devanj, 'k i je bila
podkrepljena tu<li z nekaterimi
podatki o t·rimeseenem poslova·
nju, je pokazala, da so <losezeni dokaj ugodni rezultak Dejstvo pa je, da je se vedno nekaj miselnosti, kako je stahHi·
zacija enkratna akcija, ki bo sla
mimo.
Najvec pomanjkljivosti je razgrnila .razprava in ocena o· prjpravah novih srednjeroenih na·
crtov. Ugotovitev, da delavci premalo vplivajo na plan:iranje, je
boleca in zahteva siroko dejavnost sindikatov. Tudi opozorilo,
<Ia bo ostalo premalo casa za
usklajevanje in razprave, je po·
p olnoma na mestu.
Ob razpravah, kako bi bili
ucirrkov.itejSi, se je prepletala
ocena o <lelu sindikalnih skupin,
ki so ze <lobile svoje mesto in
bogatijo sklepe vodstev sin<likatov. Se boljse delo teh skupin
bo zagotovljeno pre<lvsem z JZO·
brazevanjem, ve1ik prispevek pa
b:i lahko dal.i vodje posamezn.ih
oddelkov {instru.kltorji), za ka·
tere velja ocena, da so predvsem strokovni in premalo samoupravni vodje skupm.
Razprava se je dotaknila se
vrste pomembnih vprasanj . Vee

pozornosti bo treba posvetiti
uvcliavl_ianju usmerjenega izo·
bPzevanja, delu delegacij na
"seh ravneh, delu discip1insloih
komisij, neproduktivnemu zaposlovanju in tako naprej.
Konferenca je prlporocila vsem
samoupravnim ·i n politicnim organizacij am, na i skl:icu ieio sestanke v casu, ko bo delo najmanj trpelo aloi pa sploh izven
<lelovnega casa.
Znova je rula izrafena zah teva po ureditvi minimalnih standardov za zivljenjske in delovne
pogoje <lelavcev, kjer so sicer
<losezeni ze uspehi, je pa se vel<iko dela, predvsem, kar zadeva
bivanje delavcev iz drugih re·
pubJ.ik in ured.iitev celodnevne
prehrane, za kar predlagamo
z<lruzevanje sredstev med te·
meljnimi organizacijami.
Razpravljalci so pri oceni pr-i·
prav na .r eferendum za izgrad·
njo solsloih objektov, vrtcev .in
telovadnic pozvali celotno clan·
stvo, naj glasuje za referendum,
kaj.ti le to je porostvo, da bomo
zastavljeni program uresnicili.
Udelezenci volilne konference
so sprejeli tudi oceno <lela vseh
organov obcinskega sveta in
opredelili postopke za uveljavljanje TJtove ·pobude o demo·
kratlizaciji odn<>sov .in kolektiv·
nem delu.
Na seji so hili izvoljeni tu<li
nadomestni clani za 33-clans'ki
obcinski svet .i n za druge orga·
ne. Za predsednika z enoletn.im
mandatom je bil izvoljen Joze
Juvancic <iz Kovin<>plastike, za
podpredsednika pa Anton Percic iz .Bresta. Dosedanjemu sekretarju obcinskega sveta je bil
podaljsan mandat.
F. Zagar

NASI LJUDJE
Tokrat smo se odlooili, da vam
predstavimo JO:ZETA SKRIJA,
ki je zaposlen v temeljni organizaciji Pohistvo. Opravlja dela
jn naloge konstruktorja, mnogim
pa je znan tudi kot <lolgoletni
fotograf nasega glasila.
0 sv<>jem mvljenju je povedal:
»Rodil sem se v stevilni dru·
~ini v Bezuljaku, kjer sem koncal osnovno solo. Po osnovni
soli sem sel v uk za mizarja v
takratno Kmetijsko zad.rugo les-ni obrat. To je sedaj nasa te·
meljna organizacija Jelka. ze po
sedmih mesecih so nas vajence
in mojstre premestil!i v LIP
Cerknico. Od takrat je m inilo
ze trideset let. To pomeni, <Ia
sem zares ze star Brestovec. V
letu 1951 smo priceli graditi
prvo halo nove tovarne. Pr·i t ej
gradnji je bilo veliko udarniskega dela. Slovesna otvonitev je
bila ze za prazni.k <lela v naslednjem letu.
Do sluienja vojaskega roka in
se nekaj casa potem sem <lela!
na razlicnih delovnih mestih v
strojnem ·i n .rocnem oddelku.
Leta 1958 sem se vp.isal v dveletno delovodsko solo v Ljub·
ljani. Ko sem tbil na pooitniski
praksi po koneanem prvem l et·
niku, sem bi1 prica pozaru tovarne. Tega dne leta 1959 n e
born nikoli .pozabH. ·P ozar se je
zacel v oddelku za II. s trojno.
S Francetom Meletom sva zlila
prvo vedra vode se na majhen
plamen, vendar ga nisva uspela
pogasiti. Ogenj se je izredno hi·
tro razSi·vil in povsem unicil tovarno. PoiJgano tovarno smo v
rekordnem casu obnovili.
Po koncani <lelovodski soli sem
nekaj casa delal v proizvodnji
V zacetku leta 1961 sem bil premescen v pripravo dela za teh·
n.icnega risarja.

Da bi si znanjc se izpopolnil,
sem se vpisal v vecerno lesno
s rednje tehn:ieno solo, lci je bila
orga..'lizirana v .Cerknici. Leta
1967 sem jo uspesno ·k oncal. Z
znanjem, ki sem ·s i ga pridobil
v soli, lafje opravljam svoje
vsak<lanje delo, 'ki postaja vedno
bolj zahtevno.

-·

S sprejema kurirckove poste. Tudi stafeto mladosti smo prisrcno pozdravili

Kaj mislijo najmlajSi o Brestu
Kot je BREST samo nelocljiv del sirsega drufbenega prostora,
tudi krajani uelo~ljivo Zivijo z njim. Tudi najmlajsi . . .
U~ijo se o njem, prek starsev Brestovcev spremljajo njegov
vsakdanji utrip, vsak dan ga vidijo, obiscejo ga ...
In o tem tokrat pisejo ucenci tretjega razreda cerkniske osnov·
ne sole. Skupaj s cestitkami ob prazniku dela bi radi Brestovim
delavcem povedali, da Zivijo in cutijo z njimi . ..
BREST NEKDAJ IN DANES
Tam. kjer je sedaj Brest, je hi la
prej serkova zaga. Na zagl je delaic le malo delavcev. ki so zagali
les in delali lesene zaboje. Med
vojno ta zaga ni pogorela. Po voj·
ni so jo vzeli delavci v svoje
roke. Laga je postala njihova last.
lz majhne zage je zrasla velika to·
varna Brest. Zdaj jim ni t reba vee
v tujino s trebuhom za kruhom.
Zdaj so nasi starsi .doma pri nas
- otrocih. Z denarjem. ki ga za.
sluzljo, lepsajo domove. Doma je
nam vsem lepo, najlepse pa nam
otrokom.
Marta in Vanja

da, Jasna, Labod, Mojca, Zala, Iva,
Mija, Dragica. Po ogledu smo se
vrnlli v solo. se dolgo smo se
pogovarjali o Brestu.
Marta
IMAMO BRESTOVO

POHJ~TVO

Moja mami ·in ocka delata dorna na kmetiji. Pridelata krompir.
psenico in krmo za zivino. Odvec-

KAJ ZELIM
CEM?

BRESTOVIM

DELAV·

... zdravja- da bodo lahko defall;
... sreco. da bomo srecni tudi
otroci;
... soncno vreme za praznik, da
homo sli v naravo;
... da bi prodali cim vee pohistva;
. .. da bi bilo cim manj nesrec
pri delu;
. .. da bi se jim cim manj izdelkov pokvarilo;
. . . da bi vse raze zacvetele,
da hi bil praznik lepsi;
... da bi se stroji ne pokvarili;
. . . da bi bili veseli.
3.a

. I1<!J'

BREST IN Ml
Delavci tovarne Brest izdelujejo
pohistvo in ga prodajajo dalec po
svetu. Pohistvo mora biti natancno narejeno in ne sme biti slabo.
Ce bi povrsno delali, bi se kupci
jezili, pa ne bi hoteli vee kupovati
Brestovega pohistva.
Potem pa naroCil ne bi bilo
vee. Pa zas luzka tudi ne.
To pa ni dobra za delavce, za
nas , za nas kraj.
Tanja
OGlED BRESTA
V ponedeljek smo hili na Bre·
stu. Ogledali smo si delovne prostore. Tam so bill razni stroji. Ob
njih so delali delavci. Bili so v
modrih haljah . Velika ucencev je
videlo svoje starse pri delu . Delavci delajo v dveh izmenah, dopoldne in popoldne. Ogledali smo
si tud i skladisca in susilnice. Po
ogledu tovarne smo sli v salon
pohistva. Tam prodajajo pohistvo za
dnevne sobe, kuhinje in otroske
sobe. lmenujejo se: Katarina, Bre·

~

Veekrat sem bil tudi clan organov upravljanja. Predsednik
delavs kega sveta sem bil prav
med prvo vecjo rekonstrukcijo
tovarne v letlih 1969-1970.
Ra<l opravljam svoje delovne
naloge. S sodelavoi se dobro
razumemo in dobra so.delujemo.
V glavnem sem uresnicil svoje
skrite zelje oziroma Zivljenjske
cilje. V tern casu sem zgradil
hiso in si ustvaril <lrl!Zino.«
- Kaj pa .prosti cas?
»Ze kot mladinec sem postal
clan prostovoljnega gasrilskega
drustva Bezuljak, vee let pa sem

bil tudi clan upravnih organov
obcinske gasilske zveze Cerknica.
Sedaj pa 1u<li druzina zahteva
svoje. Pri hisi je potrebno se
vedno kaj postoriti, talro da prostega casa skoraj ni. Za foto·
graf.iranje, ki je moj konjlicek:,
pa se vedno naj.ctem kaksno pros to uro. S fotografiranjem sem
se zacel resneje ukvarjat1 .pred
sestimi leti, ko sem postal stal·
ni sodelavec nase&a Obzornika.<<
- In kaj si relis v prihodnje?
»Vsem svojim zelim predvsem
zdravja, kolektivu pa, da bi i mel
vedno <lovolj dela, kar je pogoj
za dobro gospodarjenje.<<
B. Petrie

·-

ne pridelke prodamo. To so krom·
pir, mleko in zivina. Za vse to do·
bimo denar, da z njim kupimo potrebne reci in tudi pohistvo iz to·
varne Brest. Doma smo vsi zado·
voljni, ker imamo pohistvo iz do·
mace tovarne.
France

. .. bi sla v salon Brest;
... bi kupila pfsalno mizico,
kjer bi pisala domace naloge;
... bi kupila tisti mehki fotelj,
v katerega bl se zvecer zvila in
gledala risanke.
Alenka

USPESEN FILMSKI SEMINAR
V zadnjem casu je vse ve~ ljubiteljev filmskega snemanja v
super 8 tebniki. Razwnljivo je, da ne zelijo delati kot samorast·
niki in cutijo potrebo, da bi razsirili svoja vsebinsko-estetska obzorja in se izpopolnlli v filmski tehniki. Zato sta ZKO Cerknica in
ZKO Slovenije organizirali filmski »vikend« seminar, lei je trajal
od sredine letosnjega januarja do aprila. Udelezenci iz Cerk:nice,
Postojne in Pivke so pridobivali znanje kar v desetih sobotah.
Na seminarju so se seznanili z osnovami zanrov in filmske teh·
nike. S pridobljenim znanjem, ki ga je uspesno posredoval tovaris
Tone Racld iz Ljubljane, pa so izdelali tudi nekaj filmov. Le-te
so predvajali na zakljucnem veceru seminarja - 11. aprila. :Zal
si je te amaterske filme (nekateri so zelo us-peli) . ogledalo le ma·
lo povabljenih.
Ob zakljucku seminarja so se dogovorili, da bodo ustanovili
medobCinski filmsld klub, ld bo imel s tern seminarsklm znanjem
velike mol.nosti za uspe5.no predstavljanje lepot notranjske dezele,
pa tudi za druge oblike filmskega izrafanja.
J. Obreza

.
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lz drugih lesarskih kolektivov
STOL je odprl svojo tr~ovino
tudi v Sarajevu. Ta_ko se Je ~re
za njegovih lastnih prodajaln
razsirila v vsa glavna mesta naS.ih republi.k, razen y. T~tograd.
Trgov.ino so odkupih ze leta
1978 od .ZKP Sarajevo, ima ok?·
li 700 kvadratnih metrov, vanJ?
pa ·so vlozili okoli 14,000.000 dl·
narjev.
Tudi INLES siri svojo prodajo prek lastnih prodajnih skla·
disc. V preteklem letu so v
njih prodali 28 odstotkov celo~
ne proizvodnje s·tavbnega I:Ohlstva. v njih pa ~majo tezave
predvsem zaradi iJ.Yemalo vcel?·
Vii.te ponudbe kupcem. Sla:bsa Je
bila oskrba ·s kompletrrimi vrati in z vezanimi okni, ker proizvodnja nti. dovolj prJsluhnila
potrebam tr.Zi~~~- Neda_vno . so
prodajno skladisce odprli tud1 v
Novi Pazovi.
HOJA je v preteklem letu iz.
vozila za 46,037.000 dinarjev svojih izdelkov, predvsem na zahodna trliSca. Nekoliko so zmanj:
sali ~zvoz zaganega lesa zaradJ
lastnih potreb. Uvozili so ~a
4,011.000 dinarjev repromateraala in rezervnih delov. Tako znasa razmerje med izvozom jn
uvozom 11 : 1, s cimer so ustvarili znatne devizne rezerve, katerih del so na podlagi zdr~e:
vanja dela ;in sreds~ev odstop1ll
tudi drugim delovmm orgamzacijam.
SAVI NJA nacrtuje, da bo letos
prodala za 40 odstotkov vee kot
v preteklem letu. V izvoz bo
slo za 167 miUjonov ·dinarjev
blaga ali 77 odstotkov vee kot
lani. Vecji izvoz jim bo zagotavljal potrebna . devizna sr~dst~a
za nakupe, tropsko hlodov.mo un
reprodukcijski material. Na domacero tr.Ziscu predv.idevajo ugodno prodajo furnirja in tropskega zaganega lesa, a sla:bso PT?·
dajo pohistva, masivnih oblog m
ladijskega poda.

je le-ta tudi njJhov najveej.i odjemalec kovinske . opreme. C?~
zdruzitve si obetaJo skladneJSl
srednjerocni razvoj obeh delovnih organizacij.- zl_asti. pr~ galvans·k i obdelav1 kovmsklh azdelkov.
V TOVARNI MERIL se vse
bolj razvija sestavlja~!e , terminalov s cimer so pnceh pred
dvem~ letoma. Pokazalo se je,
da jugoslovanski trg terminale
potrebuje in da z njihova prodajo ni tezav.
LESNINA se zaveda, da je v
proizvodnji strojev in opreme
za potrebe lesnopredelovalne :in:
dustrije, ki smo jih do ~eda~
uvazali se vel.iko moznosti, kl
naj zn~tno zmanjsajo porabo deviz. Zabelezili so ze prve uspehe kjer sodeluje Lesnina; predvs~m v SOP Krsko in v Emo
Celje. S svojimi strokovnjaki nameravajo -razvijati tudi . drugo
proizvodnjo take opr:eme 1!1 str?jev; na -primer st1skalmce. m
druge lesnoobdelovalne stroJe.
LIP Bled bo poslal na trziSce
nove izolacijske zidake. S tern
se pridrufuje ukrepom za var:
cevanje z energijo, saj bodo t1
zidaki znatno zmanjsali izgubo
toplotne ener&ije v zgr:adbah. '.!-'~
zahtevajo tud1 ustrezm predp1_s1
-in JUS. S poskusno prmzvodnJO
so ze priceli, to novost pa so
na .posebnem posvetu predstavili tudi gradbenikom, ki so pokazali veliko zanimanja. S tern
pa se razvoj ISO-SPAN zidakov
se ni zakljucil. Raziskujejo moznos ti za zamenjavo stiropora z

_____':------.. ..... -.... ..

drug.imi visokovrednimi :izolacijskimi materiali.
ELAN je izdelal progra~sko
studijo svojega r azvoja d<_:> leta
2000. V njegovem skl~pu J~ oblikovan tudi nov zaz1dalm nacrt. Na sedanjem prostoru I?a
ni praViih pogojev za g~_adnJ?
novih proizvodnih zmoglJ_lvostl!
zato iScejo moznosti drugJe. P:r~
tern pa se sre~ujejo s -~ez~vam1
pri usklajevanJu urban1sttcnega
nacrta oziroma pri prostorskem
planiranju v obcini.
NOVOLES za letos predvideva da bo imel okrog 77 odstotk;v lesne proizvodnje ter 23 odstotkov kemijske in kovinske
proizvodnje. Od tega naj bi priblizno 78 odstotkov prodali dorna ostalo pa izvozili. Tudi v
pd10ctnjem sred?jeroene~ _o b:
dobju namera·vaJO spremmJat.l
stn.rkturo proizvodnje v koris_t
kemijsko kovinske ter modermzirati proizvodnjo konc~h- -lesnih -izdelkov, predvsem t1st1h za
izvoz.
V SLOVENIJALESU - trgov.ina poudarjajo, da je nj-ihova
najpomembnejsa stabilizacijska
naloga - povecanje izvoza. Zato
naj bi na ravni delovne organizacije zdruzevali sredstva za
razvoj predstavnistev in podjetij v tuj-ini, za izobrazevanje zunanjetrgovinsk:tih ~a~ov, za re:
sevanje stanovan]skih vprasanJ
delavcev, ki jih posiljajo v tujino .in za sejemske n_astop_e, ~
tujini. Tudi v poslovm poht1kl
do nj-ihovih partn.er~ev iz pro:
izvodnje bodo daJah pred~os~1
tistim, ki so izvozno usmer]em.

- - ·-··- - - -

MEBLU naj bi se kot temeljna organizacija prikljucil kolektiv TRIBUNE iz Ljubljane. Tribuna izdeluje otroske vozicke in
kovinsko opremo (veliko za pohistveno industrijo). Z Meblo~
uspesno sodeluje ze vrsto let m

v

casu razprodaje je bilo tudi v cerkniSkem salonu pohiStva dosti
kupcev

~V1V11

\Bl!EST0\/1
upokojenei o

ill

brestu

Ko sem oruskal Alojza TROHO
na njegovem domu v ViSev;ku,
me je nas dolgoletni sodellavec
zelo pr.isrcno sprejel.
Upokoj'hl se je leta 1966. V
TOZD zAGALNlCA je bil zaposlen od leta 1946. Dela:l je najvec
v .nekdanji zabojarni :kot vodja
pr~zvodnje, pa !tudi pri prevzemu lesa na skladiscu za razrez
na zagi.. Vses.kozi je druzbenopoldrtieno deloval. Vee kt zarporedoma je bil predsedn:i.·k delaovskega s:veta, upraV!I1ega odbo.ra, sindikata, hH je odbo.rnik skup56:ine obC:ine, por~k na sodi.scu .in
tako naprej. Po toliko !l.etih od
upolrojiJtve se vedno spremlja
delo in razvoj BRESTA, -p osebno
pa .Zagalnice na Marofu. 0 tern
pripoveduje:
»Od druzbe sem doool, kar
sem zaslliZii; dobivam pokojnino m sem preskrbljen. Toda tciko je pozahlti na ti·s to pionirr.s ko
delo, ki smo ga ta:ko~ ·po vojni
za.stavili za zacetek in razvoj

pnCaJO njegove knjige in nesteti feljtoni. Iz pozabe njegove
pismene zapuscine so tu prvic objavljene nekatere crtice o
nekdanjih cerkniskih Ijudeh. Bralcem b i zelele prispevati
nekaj vedrine in tople domacnosti.

Verjetno malokdo ve, da je zname~iti s~~v~ns~i rez~~er in ~le
daliski strokovnjak Osip Sest del svojega ZJVIJenja pre~1ve:_l_ t~d1 _ v
Cerknici, na katero je ostal intimno navezan vse . svo1_e ~JVIJenJ~·
v njegovi neobjavljeni zapuscini je o~talo tud_J~ .~ec l1t~rar~Jh
portretov cerkniskih origina~ov, iz katenh p:epnciJ_Jvo .. veje ZIVljenjski utri.p Cerknice v zacetku tega stoletJa. TroJe Jlh bo objavljenih v drug em zvezku NOTRA~JSKIH. LIST,S)V,_ pr~ostale _pa
bomo v nadaljevanjih objavili v tej 1n v pnhodnJih stevilkah nasega glasila.
.
Naj tern portretom na pot objavimo najprej kratek zap is ~ - 0~1p~
sestu, ki ga je posebej za nas napisala njegova dolgoletna ZIVIJenJ·
ska druzica.
Reiiser Osip Sest je bil rojen leta 1983 v Metliki, kjer je
bil njegov oce sol?ik· Okoli ~eta 1900. j e pr~sel o~e Andrej za
solskega upravitelJa v Cerkmco. Tu Je Pepx hodil v osnovno
solo· tu je v letih solanja na ljubljanski realki preiivljal pocitnlce. Takrat je spoznaval lepote kraS-ke cerkniske dezelice
in originate, ki so v Cerknici Ziveli.
Po koncanem studiju v gledaliSki soli na Dunaju je sest
gledaliScu zvesto in neutrudno slliZil <lobrih stirideset let.
Bil je moena in siroko razgledana gledaliska osebnos~. K?t
reZiser (nad 280 reZij!) je nasemu gledaliscu poleg dormselnih
lastnih reZijskih konceptov posredoval tudi takratne avantgardne reiijske in inscenacijske smeri veli.kih gledaliskih
centrov, skratka, je >>odlic~o prenasal ~vropska odrska dognanja v naso sredo.« (J. Vxdmar, Obrazx, 1979).
Pedagosko je dolga leta delal za poklicni odrski narascaj
in z diletanti. Obsemo je tudi njegovo strokovno publicisticno delo.
Ustvaril si je zelo oseben slog p isanja; v lahkotnem, duhovitem kramljanju je znal povedati tudi resne stvari. To

Sredi zivljenja, ki se prehiteva,
s1·edi vrtinca prometa in zaradi tujih krajev, oddaljenih pokrajin, katere sem preromal, mi uhajas iz
spomina . . . Zgodi se pa vcasih, da
pride ura ali samo bezen trenutek,
ko s tojis pred mano Ti, kraj pod
Slivnico, kjer so zivele coprnice,
kraj ob Javorniku, kjer se danes
brundajo medvedi, in takrat ga ni
za mene kraja lepsega od Tebe
- C e r k n l ca. . . Takrat vern, da
spadam k Tebi, ob takem tihem
trenutku . . . Zakaj? Tam, clovek
bozji, kjer je tekla tvoja prva, !epa, zavestna in cista mladost tam najdes kasneje sproscenja od
more sedanjosti in ves: takrat,
tam sem bil mlad in v srcu se niti
pricakovanja ni bilo, niti slutnje .. .
Pa sem napisal ze zgodb o tujih krajih in daljnjih voznjah, za
debelo knjigo, napisal sem o cudovitih sopotnikih, a o Tebi nisem
napisal nikoli niti ene same besede, Cerknica, ne o Tebi,
niti ne o vrazjih deckih, ki so tam
ziveli . .. Ost, to ni prav, poboljsaj
se, popravi to! ...

*

Tam so ziveli . . . da, to je beseda, ki spominja na zacetek
pravljice, necesa, kar ni bilo res,
kajti izgubil sem vse veze in obilezje Tvoje, C e r k n i c a , je osta·
lo zame prav taksno, kakrsno je
bilo pred, no recimo samo, haha:
recimo, pred leti . . . Pa so mi povedali, da imajo zdaj v C e r kn i c i elektriko in avtobusni promet, da imajo pevska drustva in

igralske druzine, vrh vsega imajo
baje celo »plehmuziko«. 0, vsega
tega takrat se ni bilo, vsega tega
se ni v mojem spominu ...

*

V mojem spominu je pa ono,
cesar danes v Cerknici prav gotovo ni vee .. . Moja C e r k n i c a!
Kaj je to? To je cerkev s postovkami in skedenj Hrenove France,
kjer sem se pogovarjal kot otrok
z vsem Neznanim skozi odprtino
grce. Potem je C e r k n i c a se Strletov France iz Dolenje vasi, Kuskov Joze, manevrl poleti, Milavceva zaga in losko. Cerkn i ca
je naposled se »Velika in mala
gasa« in dva Tabora iz turskih casov .- in Zumrova kocija, ki me
je vozila z Rakeka domov na pocitnice. Kaj hocete se vee!? In
vse to je tako lepo, tako prekrasno, da se skrije celo Place de
Ia Concorde in Kremelj in Piazza
d'Espagna .. .'
Ob tistih casih je hila C e r kn i c a kakor obljubljena dezela izraz najvecjega blagostanja . . . Se·
zonove krave so zapovrstjo rodile
dvojcke in na njivah Hrenove France se je data izpuliti gromozanska
repa. Malo pred solo je domoval
prvi Dalmatinec, ki sem ga s recal v zivljenju krcmar Nadilo . . . Na hisi je blestela tabla z
naslikanim Dalmatincem in napisom: »Hodi sima, ne hodi mimo,
tu ces piti dobra vino« . . . Seveda, hudobni cerkniski jeziki so govorili, da je prepoceni Nadilova

BRESTA. Ravno mi, 1ki .smo ze
sli V pokoj, mno~i pa S<? tudi_ ze
pomrli, .s-mo pdspevali . v7'h~o
udarniskega deJa za podJetJe 1•n
smo si zasluzHi v-saj t ol.iko, da
bi .nas vsa:j erl!k:trat na leto pova:
b i.H na ;razgavor med delavce, k1
delajo sedad in da nas ne bi tako
mtro pozabili. v naffih c<l!Sih j e
bila zavest na v.1S:ku. Nikoli nismo ~leda:li na cas, pa tudi tople
malice ni bilo. ZavedaH s-mo .se,
da delamo za .prihodnje rodove,
za nasa m •ladi.no. Prav zato mishim, da bi m orala danasnja mlac!Jina in pa sindikati obdr:lati vee
st-ikov tudi z .namd, upokojenci.
BRESTOVEMU QbZ!or.niku pa

smo hva<lezni, <ia nam je odpd

rubri'ko, v ·katePi lahko J<:aj povemo.«
M. Sepec

PRVOAPRILSKA DELNO
USPELA
Ceprav bi morali vedeti, da
po predpisih interne razprodaje
niso dovoljene, je nekaj nasih
delavcev vendar le nasedlo taksnemu obvestilu v n a5i prejsnji
stevilki; bil pa je - prvoaprilska sala. ce se je slucajno kdo
prevec razhudil, se mu vljudno
opravicujemo.

kapljica, da jo dela sam po staroslavnem receptu i;;: Kane Galilejske .. .
Potem je pri C e r k n i c i je;;:ero,
ki je in ga ni. A o tern so ze mnogi pisali, celo Valvazor. Torej, poleg jezera je imela C e r k n i c a
vcasih se druge slucajne senzacije . . . a to le vcasih . . . Bili so to
poleti manevri in takrat so igrale
vsak vecer na trgu soldaske bande
in tam sem se seznanil s prvimi
opernimi uzitki. Ali pa je bil to
potujoci cirkus, ki se je imenoval
vcasih »Fumagali«, vcasih pa »Zavatta«. lmeli so samo enega konjicka in se danes jih vidim te artiste,
klovne in ekvilibriste in tisto trojico zena na trapezu (v eno sem
bil zaljubljen) . . . Morda je bilo
vse skupaj zanic, a zame so hili
to nedosezni umetniki. Bilo je
silno lepo .. .
In se . . . in se to, in se ono .. .
knjigo bi utegnil napisati, knjigo o
mladosti ...

*

Ti, popotnik, ki hodis pes i;;: Rakeka v C e r k n i c o , poslusaj me
in pojdi po Stari poti. Na levi
zagledas · kapelico med dvema starodavnima lipama ... to je grab Ne·
znanega vojaka . . . tako pravi
zgodba . . . grob francoskega grenadirja . . . V s negovih alpskih je
brodil brez cake, iz afriskih puscav
je hitel, da se je v Berezini okopal - tu pa je marsal Marmont
izgubil vse - in grenadir je t ruden legel in cakali
,, . ..
Od kapelice, popotnik, zavij na
desno in pojdi preko livad na Losko h klostrskim razvalinam in od
tam jo poglej, to lepo dolinico in
jo lepo pozdravi . ..
• Zna"!eniti trgi v Parizu, Moskvi in Rimu
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Nasa obtina in njene povezave navzven
Lokalisticno zapiranje je v odnosih med obcinami in regijami v
posameznih dejavnostih nedvomno prisot.no; morda je tega celo
vee, kot si mislimo. Pojavi Iokalizmov so gotovo objektivno pogojeni v preteklem in sedanjem iivijenju, pa jib je teZko izkcreninjati kljub temu, da silni napredek komunikativnih sredstev, odprtost trZisca in svobodna menjava dela v svojem bistvu izkoreninjajo pojave zapiranj za lastne plotove.

Tudi »branjevci« so ocitno temeljito seznanjeni s stabilizacijskimi
ukrepi, saj so jih obrnili v svojo korist. Takrat, ko na Brestov ,iz.
placilni da.n« obgeejo nase malo mesto, poleg najrazlicnejse konfekcijske raznolikosti nudijo bogato izbiro »Stabilizacijskih pasov«,
ki so ravno pravsnji za zajetne in manj zajetne trebuhe nasih
obcanov.

BRESTOV OBZORNIK PRED 10 LETI

(lz stevilke 31-30. april 1970)
SPOMLADANSKI ZAGREBSKI VELESEJEM

V industriji pohistva ni opaziti bistvenih sprememb. V glavnem vsi
proizvajalci razstavljajo lzdelke, ki so ze v prodaji. Tudi nase podjetje
razstavlja izdelke, ki so ze na trgu. Posebno pozornost obiskovalcev so
vzbujali izdelki novega proizvodnega programa. Najvec pohvale je bilo
slisati za dnevno sobo Claudia, se posebej za regal ino mizlco. Pozornost
mladih obiskovalcev je se posebno pritegnila nova, moderna, belo lakirana .dnevna soba PATRICIA.
DISPO -

PRVI ODMEVI

- tmamo popoln pregled nad odvijanjem .proizvodnje in nastalim izmetom, kar bo pripomoglo k hitrejsi kompletacij1 serij.
- lzmet je ze sedaj nekoliko manjsi, zato je tudi popravil manj.
- Obstojece proizvodne kapacitete so sedaj, ko so uvedeni transportni delavci, ki oskrbujejo delovna mesta z vsem potrebnim, neprimerno bolje izkoriscene. To pa daje koncno tudi vecje ekonomske re·
zultate.
INVESTICIJE 1970

Nacrt investicij za 1970. leto je po eni strani nadaljevanje lani zacete
modernizacije, po drugi strani pa zajema nalozbe v e lektronsko sredisee, gradnjo skladisc za pohistvo v Cerknici ·i n transport.
VSE VEe INDIVIDUALNIH GRADENJ

Danes vse .prevec g-ovorimo o
regijah in jih poskusamo institucionalizirati, ceprav nasi te·
rneljni <lokurnenti, denimo ustava o regiji ne govore. Regija :naj
bi bila oblika ali mesto dogovarjanja o razresevanju tistih
razvo,inih vprasanj, ki zadevajo
vee obCin ne glede na forrnalno
pripadnost tej ali oni regiji.
Omen:il sem objektivno neva·rnost loka!.isticnega zapiranja tudi v okviru regij. Dogaja se, da
ni pravega - vecstranskega povezovanja obcin (in regij), ceprav za to resniono potrebe so,
arnpak postajajo obcinske, ponekod pa tu<li regijske meje
umetne Jocnice in zavedno ali
nezayedno v neposrednem zivJjenju ornejujejo povezovanje
!judi ..in ZJC!r-uZenega del a, s tern
pa krnijo moznosti za samo·
upravno sporazumevaJDje, dogovarjanje in povezovanje.
Obcina Cerknica pred.stavl ja
naravno st-icisce med Dolenjsk o
in Notranjsko oziroma Prirnorsko, Gors·k irn Kotarjem in Ljub·
ljano. Vecstranost povezovanja
je glede na zemljepisni ·polozaj
ob razvoju prorneta, gospodar·
stva in <lruzbenih dejavnosti, povsern na dlani. Iz izkusenj vemo, da lahko obvladujemo tiste
naloge :i n dejavnosti, za katere
smo se dogovor.ili na osnovi resnicnih interesov; denimo z obcino Cabar, ·c eprav z njo nirnamo
nikakrsnih institucionalnih oblik
povezovanja.
Zelo tezko .pa gre tam, ·kjer
interesi niso pr-istni, ker so bodisi umetno postavljeni ob slabi
presoji bodisi enostranski. Vrsta
dejavnosti nas veze z obcinami
ljubljanske regije in Ljubljane
same , del interesov p a povezujemo v notraJDjski regiji. Ker se
v vecini zadev povezujerno vendarle v Ljublj ani .(gospodarstvo,
samoupravne .interesne skupnosti .in drugo) je logicno, da sodelujemo tudi v okviru ustanov
in teles ljubljanske regije.
Zal, nasega p olozaja v Ljub·
ljani mso talco razumeli in sprejeli. Cutimo, da se hoce nase
srediSce nekako otresti obrobnih
obcin. V zadnjern casu je to posebej opaziti zlasti v z<lravstvu,
kjer je cutiti teznje po zapiranju v trinajst insti:tucionalno povezanih obcin (brez Cerknice,
Idrij e, zasavskih obcin), ne glede na rninulo delo, skupn.i razvoj sovlaganja in podobno. Men im, da gre za nezivljenjsko postavljeno tezo, s katero hi pretrgali d osed anji skupni razvoj lin
soli<larnost, obenem pa pomeni
tudi nernogoeo osarnitev (Bloea·
ni, denimo, imajo do specialisticnih zdravstven~h ustanov v Ljubljani oko1i 35 kilometrov, se 100
kilometrov pa je potrebnih do
izolske bolnisnice).

V letomjem letu stabilizacije
smo se dogovorili za omejitev
splosne porabe na najvec 16 odstotkov povetanja v primerjavi
z Ietom 1979. V resoluciji o politiki uresa:Ucevanja druzbenega
plana Slovenije za dobo od leta
1976-1980 v letu 1980 pa je zapisano, da je mozno v okviru regij znirevati oziroma zvisevati
odstotek rasti skupne porabe, s
tern seveda, da skupni odstotek
povecanja v .r egiji ne presega
omejitve 16 odstotkov.
Primerilo se je, da so ljubljanske rnestne .obc.ine omejUe svojo splo5no porabo na 15 odstotkov, en odstotek pa zdnJiujejo
namensko za razvoj kmetijstva
v obcinah ljubljamske regije. Spet
je prizadeta Cerknica, ki ni formalni clan ljubljanske regije, cetudi 70 odstotkov kmetijskih v.iskov ze desetletja prodajo izkljucno na ljubljansko tr:liSce.
Na podrocju gostinstva v ob-

Zadruzni dom v Zilcah
KMETIJSKA ZADRUGA CERKNICA JE 1:E V SREDNJEROCNEM
NACRTU RAZVOJA OBCINE CERKNICA ZA OBDOBJE 1976--1980
NACRTOVALA IZGRADNJO ZADRU1:NEGA DOMA V 1:ILCAH, S
CIMER BI POSPESILI IN P01:IVILI GOSPODARSKO, DRU1:BE·
NOPOLTicNO IN KULTURNO DEJAVNOST NA TEM OBMOCJU.
S to nalozbo srno zeleli:
- povetati ·k metijs'ko proizvodjo zdru:Zenih krnet ov (:proizvodnja m esa, m leka, krompirja
in suhe robe) z zagotovi·tvijo potrebnih skladisc za kmet ijs.ke
pridel-ke;
- posodobi.ti .t rgovsko dejavnost;
- zaogotoviti ;prostore za drustveno-potlitieno, .loulturno in drugo dejavnos.t ;
- 'pridobi-ti .p rostore za otros·k o in z-dravstveno var.stvo, pozarno Va.IUlOSt, lj·UdskO obrambo
in civilno za5Cito;
- .ra2vijati turizem zaradi lepot tega o'bmoeja, kamor je bi.lo
doslej zelo maJo v>lozenega.
NaloiJba izvira iz do.lgoletnib
potreb 21druienih lkmetov v Cajnar.ski dolini in na Y.idov.ski planoti. Zahtevek zanjo so zdruieni k.rnetje vlozili ze ;pr ed d vema
letoma, sprejel pa ga je ZadruZtni svet 13. junija 1977. P·ripravljeni ·sta gradbena in financna
dokumentacija •t er ;posredovani
Ljubljanslci banki - Gospodarska banka Ljubljana.
P.r ostovoljno <lelo pri .t ej gra.dnji se je zacelo ze leta 1978, ko
so ZidruZeni ·kmetje iz vse obcine, krajani krajevne sku:pnosti
Cajnarje-zilce .in drugi delov:ni
·I judje price!i z iz:kopom in drugimi gradbenimi deli. P·riprav-

Sodee po stevil u prosenj za gradbeno posojilo, ki so jlh vlozili clani
kolektiva, lahko sklepamo, da bo letos se vee individualnih gradenj.
Za kredite je zaprosilo 59 clanov kolektiva.
42-U RNI DELOVNI TEDEN

Skoraj smo ze pozabili, od kdaj je v Brestu v veljavi 42-uri delovni
teden. Z gotovostjo lahko ugotovimo, da so bile prve proste sobote na
Brestu ze 1964. leta. Lepa doba je ze za nami. sesto leto tece. Vee kot
elaborati , vee kot odlocba o prehodu je dejstvo, da smo prav v teh letih,
kljub prostim sobotam opravili in naredili vee kot v casu 48-urnega
delovnega tedna. Danes si skoraj ne moremo predstavljati da bi bllo
drugaee.
PROBLEM! KINA V CERKNICI

Podjetje mora poslovati kot gospodarska organizaclja in ustvarjati toliko dohodka, da je aktivno. Ker pa je v zadnjih Jetih pos lovalo z izgubo, je Obeinska skupseina uvedla prisilno upravo.
LETOS BODO SINDIKALNE SPORTNE IGRE V STRA21

Pred leti so prieele sindikalne organizacije slovenskih lesnih podjetlj
redno organizirati sportne igre, ki so vsako leto pri drugem podjetju.
Lani so bile pri podjetju Jelovica v Skofji Loki, letos pa bodo pri Novolesu v Strazi.
Lani sta nase podjetje zastopali le dve ekipi in sicer balinarji in strelci.
Za letosnje igre pa smo prijavili stirl tekmovalne ekipe.

~

Na veselje star§ev in na razoearanje otrok se je iz naliega malega
mesta Ie p oslovil direndaj, ki bi mu m orda lahko rekli cirkus.
Tokrat sicer niso imeli opic in slonov, temvec avtomobilcke na
elektricni pogon in ostale privlacnosti, ki so praznile zepe otrok in
zlasti stadev (pet minut vomje z a.vtomobilckom je veljalo 15
dinarjev).

---

- -----·

-- -

cini Cerknica ze deset let nismo
storili nicesar. Zato nas upraviceno kritizirajo stevilni obiskovalci, sredstva javnega obvescanja, politicni forumi in drugi. Ko smo po nekajletnem iskanju zasnove razvoj a v minulem
srednjerocnem obdobju uskladili
minimalni program razvoja in
vlaganj z nosilcem razvoja gostinstva THP Jama Postojna, smo
po Stevilnih razgovorih in posredovanjih lroncem lan skega leta
dobi1i odgovor koprske banke, k·i
deluje v zdruzeni ljubljanslci banki, da obmocje cerkniske obcine ni v interesnem obmoeju koprske banke. Verno .pa, da pOsluje THP Jama v tej banki, op eleg nje pa ima se sest drugih
temeljnih organizacij iz cerkniske obcine sredstva v njej . Komentar je nepotreben.
Ta.ki pojavi, lahko bi jih se
nastevali, objektivno pogojujejo
nastanek lastnih lo kalisticnih tezenj - pretirane skrbi za ovganiziranje vsega Zi.vljenja doma,
v svoji obcini, za vsako ceno, n e
glede na side, skupne druZbene
.interese iil1 racionalnost. To se
v t ern casu med dr:ugim se posebej opaia na podrocju usmerjenega jzobrazevanja. F. Sterle

--

·~--

ljenost zd.ru.Zenih :kmetov ·tudi
iz drugih krajevnih •sk~osti,
saj .se je 1050 k m etov-zadruznikov obvezalo za en dan .prostovoljnega dela, oprica o zavesti,
ka:ko pomembna je ta naloiba
na najbolj nerazvitem podroej•u
v obCini. Tudi pomoe delovnih
organizacij, Komunale iz Cerknice, Gozdnega gospodarswa temeljni obrat za ·kooperacijo
Cerlmica, Bresta, Gradisea in
skupscine obc.ine prica 0 siroko zas.t avljeni akciji.
Do sedaj, tko je zadrutni dorn
zgrajen do tretje gnrdbene farze
je bilo v tej ikrajevni .slrupnosti
vlozenih nad 12.000 ur prostovolj nega dela in zbranega vee
kot sto ·k .ubicnih mekov lesa.
Nalwba ibo •koncana v Ietu
1981. Zaradi potreb po p rostorih
sodelujejo pri njej wdi -soinve·
stitorji: •s amoupravna •stanovanjska skupnost, ·k rajevna -sk:upnost
Cajnarje-i:ilce, SIS za varstvo
pred .pozari, izobraievalna, temeljna telesnakulturna in lrulturna slrupnost, SIS za ot>roSko
vMs~vo, s lmpscina obcine Cerknica, Gozdno .gospodarstvo Postojna - temesljni obrat za kooperacijo Cerknica, Komunalna
skupnost, turisticna zveza Cerknica .in t:uri,s ticno drus·tvo »ZALA« i:ilce.
Zgradba bo imela 754 kvadratnih rnetrov skupne povrsine. Od
tega odpade na nosilca nB'lozbe
Krnetijsko .zadru:go Cer.k:n:ica 452
kvadratnih m et:rov (kmetijski in
trgov&k..i .del 165, turisticni del
287 kva.dratnih metrov), na ostale pa 263 ·k vadratnih rnetrov.
v •pri.tljicj.u bodo cakallnica,
velika in mala dvorana, knJiiica,
sanitarije, opisarna, prostor za
gasilno opr emo in opremo civilne zascite, trgovina z rnanjso
pisaroo, p riroanim. skladisCem.
in sanitarijami ter skladiSce reprornateriala in pridelkov.
V nadstropju bodo dvosobno
stanovanje, manjse enosobno
stanovanje, dve sobi z dvema leziscema, sarutarije ter vecja jedilnica s ·kruhinjo .iJD. -s ·primono
-shrambo.
Na p odstresju bodo skupna leziSca, stiri dvoposteljne sobe z
locenimi stranisci in skupno
umiva•lnico s prho, pr ostor za
cistila ter veej i hladilnik. v kleti bo kotlovnica.
(Nadaljevanje na 8. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

Nagradna izpolnjevanka

u

POSTEN CLOVEK NIKDAR NE DELA SKRIVAJ IN SE NE SRAMUJE TISTEGA, KAR
DELA. (Settembrini)

I I
I I
I I

MLADOST JE SVOBODNEJSA OD PTICE, LE KDO Bl MOGEL ZADRZATI LJUBEZEN?
(D. Davidov)

BREZPOSELNO ZIVLJENJE NE MORE BITI CISTO. (Cehov)

VSI ZARES VELIKI LJUDJE, Kl SEM JIH POZNAL, SO BILl MARLJIVI IN SO UPORNO DELALI. (Engels)

1-r

DELO NAS OSVOBAJA TREH VELIKIH ZLA: DOLGOCASJA, PREGREHE IN POMANJKANJA. (Voltaire}

I I
I I

V PREMISLEKIH BOD I PO DO BEN POLZU, V DEJANJIH PTICI. (ljudska modrost)

I
I
I
I

NAPOSLED JE DELO SE NAJBOLJSE SREDSTVO, DA Sl POLEPSAMO 21VLJENJE.
(Flaubeort)
DELOVANJE JE V NASI NARAVI, POPOLNO MIROVANJE JE SMRT. (Pascal)

I
I
I
I

DELATI, KONCATI, OBJAVITI. (Faraday)

KADAR JE DELO PRISILA, JE 21VLJENJE SU2ENJSTVO! (Gorki)
POCITEK JE SAMO ZA MRTVE. (Angleski pregovor)

Iz vsakega izreka izpisite v
kvadric pred njim po eno crko in sicer iz prvega prvo, iz
drugega drugo, iz tretjega tretjo
in tako naprej, pa boste videli,
kaj boste izpisali.

Zadeva je zares lahka, pa pri·
cakujemo rekordno stevilo resitev. Rditve s pripisom »nagradna izpolnjevanka« posljite
najkasneje do vkljucno 20. maja 1980.

In nagrade? Tokrat ne bi ponujali po nekaj tisocakov, pac
pa dva izZrebanca cakati dra·
goceni knjiini nagradi.

KeuUaske novice

Z dvema kolesoma, enim mopedom in fickom vsak dan razvozijo
postne posiljke v enaintrideset osrednjih vasi in zaselkov, ki jib
ima na svojem obmocju posta nasega malega mesta. To store stirje
raznasalci, od katerib Lojze ze nad petindvajset let vestno opravlja
svoje zahtevno delo.
·

•
Filmi v mBJU
1. 5. ob 16. in 20. ur:i - hongkon~ki karate film BRUCE LEE,
MI SMO S TEBOJ!
2. 5. ob 16. in 20. ur.i -- ameriSka kriminalka UBIJANJE PO NA·
ROCLLU.
3. 5. ob 20. uri in 4. 5. ob 16. uri -- nemski western VINNETOU
V DOLIN! SMRTI.
4. 5. ob 20. uri - ameriska drama ·DR. ziVAGO.
5. 5. ob 20. uri - francoska komedij a PLAVALNI UCITEI.J.
8. 5. ob 16. in 20. uri -- ameriski fantasticni film PEKEL V VESOUU.
10. 5. ob 16. urj -- ameriSke T-isanke TOM IN JERRY.
10. 5. ob 20. uri in 11. 5. ob 16. uri - hongkonski karate film
ZMAJEVA IGRA SMRTI.
11. 5. ob 20. uri -- japonska drama V PODZBMI.JU SEKSA.
15. 5. ob 20. uri -- franooska komedija SLADKE MALE ANGLE.ZINJE.
15. 5. ob 20. uri -- amed&ka drama ZAKONSKE SKRIVtNOSTI.
17. 5. ob 20. uri .in 18. 5. ob 16. uri - amer-iski pustolovski film
TIGROVE OCI.
18. 5. ob 20. uri -- ameriSki pustolovski film VOZNIK.
19. 5. ob 20. uri - jugoslovanski vojni film TOVARISIJA.
22. 5. ob 20. uri - jugoslovanska drama ZNAK TOBAKA.
24. 5. ob 20. uri -i n 25. 5. ob 16. uri - japonski fantastieni film
OBRACUN DVEH POSASTI.
25. 5. ob 20. uri - italijanska komedija PREPOVEDANE SANJE.
26. 5. ob 20. uri - jugoslova:nska drama NOVI.NAR.
29. 5. ob 16. in 20. uri hongkons·ki karate film CLOVEK DINAMIT.
30. 5. ob 16. in 20. uri -- nemska komedija LAZJNIVI KUUKEC.
31. 5. ob 16. in 20. uri -- amer.i.ski m ladinski film CAROVNIJE
LASSYJA.

TRIM LIGA
Na kegljiscu Bresta v Cerkni·
ci je bila koncana obcinska trim
liga v kegljanju .
Koncni vrstni red:
toek
1. Kovinoplastika
18
2. Kartonaza
16
3. Brest
12
4. ObCina
12
5. GradiSce
12
6. Gozdna
6
7. Upokojenci
6
8. Elektro
6
9. Kown d
2
10. Gradnik
0
Ob zaklj ucku pa je bilo se
tekmovanje v borbenih igrah, v
katerih je prav t ako slavila ekipa Kovinoplastikc pred Brestom
in Gradiseem.
PRIMORSKA LIGA
Moska ekipa KK Brest je koncala tekm{)vanje v primorski
ligi in zasedla v:isoko 3. mesto za ekipama Ajdovscine in
Izole.
KonCni vrstni red:
1. Ajdovscina
2. Izola
3. Br·e st
4. Gorica
5. Koper itd.
Nastopalo je deset ekip .iz Notranjske, Primorske in z obale.
Pravkar poteka tekmovanje
posamemikov .i n parov Notranjske. Zadnji nastop bod{) tekmovalci imeli 15. ·i n 16. maja na
kegljiscu Bresta v Cerknici.
F. Gornik

BRESTOV OBZORNIK glasilo
delovne organizacije Brest Cerk·
nica n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.
Ureja uredni~ki odbor: Marta ORAGOLI¢,
Vanda HACE, Borut JERNEJ¢1¢, Ana KO·
GEJ, Bozo LEVEC, Marta MODIC, Leopold
OBLAI(, Anton OBREZA, Bernarda PETRI¢,
Beno ~KERU, Irena ZEMUAK in Viktor
2NIDAMI¢. f oto: Joze ~KRLJ.

Tiska zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasilo sodi med prolzvode iz 7. to eke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdavcenju proizvodov in storitev v pro·
metu, za katere se ne placujo t emeljnl
davek od prometa prolzvodov (mnenje se·
kretarlata za i nformiranje lzvrsnega sveta
SR Slovenije st. 421·1/72 z dne 24. ok·
tobra 1974).

Zadeva ni uspela . . . Na pobudo, da bi udarnisko ocistili prostor
okrog »Upravne zgradbe« sta se odzvala le dva delavca (od orga·
nizatorjev ni bilo nikogar)

Zadruzni dom v Zilcah
(Nadaljevanje s 7. strani)
V tistem delu IS.tavbe, tki bo
pripadal Mercatorju - Kmetijski zadrugi Cerknica, bodo pro·
stor·i za trgovsko kmetijsko in
tur isticno dejavnost.
Po vojni stevilo prebivalcev na
tern obmocju nenehno upada
Razvoj gospodars·t va, predvsem
kmetij.s ko•gozdnega, tp a je pavezan prav z vecjim zaposlovan jem in manjsim odseljevanjem
prebivalstva na tern obm ocju.
Kmetijska zadruga Cerknica
bo z novimi prosto.ri lahko zagotovila ne le vecjo in boljso -ponudbo blaga siroke ·potrosnje,
ampak tudi bolj organiziraoo
pr~krbo z repromaterialom in
s kmetijsko meh anizacijo, kar
bo ob vecjem v:plivu pospesevalone ·sluibe Kmetij-s1ke zadruge
prispevalo k intenzivnejsi trfui
proizvodnji, rpomenilo pa bo
tudi vecjo :perspektivo za sle·
herno kmeeko gosrpodarstvo.
Pomembe.n. vir dohodka rprebi·
valcev na Vidovski p lanoti je
tudi ·d omaca suha obrt, ki bo
z izgradnjo zadruznega d oma
(bol}sa organizacij a odkupa,
pres.krba z reproma.terialom) do·
bila nove mofulosti za razvoj in
za delo p rebivalstva zlasti v
zimskem CaS'Il.
To obmocje je cez vse leto,
posebej pa rpozimi, saj so -tereni
ugodni za S'Illuko, izredno zanimivo tudi za izletn.ike. Zato naj

bi bil. dom na:menjen tudi turis.tom.
Morda bo to osnova za razvoj
kmeCkega turizma kot dorpolnHne gospodarske dejavnooti, za
solo v naravi in za rekreacijski
turizem.
.
Zadr.u~ni dom bo s svojimi
posebnimi
prostori
ustvaril
moinos.ti za delo druzbeno-poli·
ticnih or.gaoizacij, civilne zascite in gasilcev ter za or.g aniziranje razlicnih prireditev. Zi'Vahnejsa bo tudi kultur.na dejav·
nost, ki je rprav na vasi pomemben del druZabnega zivljenja. V zadvuinem domu bo
namrec pros-tor za knjiznico in
za delo gledaliske skupine.
To obmoeje tudi nima zagotovljenega niti zdra-vstvencga n iti
otroS.kega varstva, kar povzroca
ob sla:bi prometni rpovezanosti
nesteto tezav. Novi rprostori v
zadruznem domu bi omogoci:li,
da b i za tamkajsnje obcane organizira~li
obcasne zdravniSke
pr egledc in .p otujoci vnec.
Pri-pravljenost !judi za pro·
stovoljno delo prica, kako si zelijo teh prostorov in da je bila
nalozba nujna. Pomoc kmetov
in obcanov iz ostalih zadru:Znih
enot in zdruiena sr edstva zagotavljajo, da ·b o naloiba kmalu
koncana ter da se bo -to najbolj
nerazvito obmoeje v nasi obcini
hitreje in skladneje razvijalo.
L. Frelih

SPREMEMBA RAZPISA STIPENDIJ ZA SOL§KO LETO 1980/81
Glede na odloeitev v zborih republiSke skupscine ob sprejemanju
zakona o usmerjenem jzobr azevanj.u, da se pr.icetek usmerjenega
izobrazevanja odlozi za eno solsko leto, popravljamo razpis stipendij za srednje sole, objavljcn v prejsnji stevilk·i Brestovega
obzornika, prilagojen dosedanjemu solskemu sistemu.
Pohlst. Maslva

strojni mizar 10
poh. mizar
model. mizar 3
tapetnik
stroj . kljuc. 7
rezkalec
2
strugar
1
obr. elektrik. 2
administr.
stroj. telmik 2
kern. tehnri.k 1
ekon. tehnik -

8

Je lka

Gaber

2agal.

3

4

3

lverka

Tapet .

Mi ner. Prodaja

so

2
1
1

2
1

6

1
2

1

1

4
2

3

Razpis za visje in visoke sole ter rok za vlaganje prijav ostajata
nespremenjena. Kandidati za studij ob delu naj prav tako vloze
prijave za pomoc pri studiju ob delu DO 26. JUNIJA.
Splosno-kadrovska sluzba

V SPOMIN
TeZko je napisati besede v
slovo nekomu, ki se je vse Zivljenje razdajal za dobro druibe,
svoje druZine ..•
Taksen je bil Stane OKOLIS,
ki je prisel v nase podjetje pred
enajstimi leti. Najprej je bil
sklad.iscnik, pozneje varnostnik.
Bil je vzoren delavec. Z njegovo
prerano smrtjo je nastala glo·
bok a vrzel v kolektivu, pa tudi

v njegovi druiini, saj je poleg
iene zapustil se sedem nepreskrbljenih otrok. Nepogre§ljiv
je bil tudi na kulturnem podrocju, kjer je deloval kot pevec
in igralec polnih trideset let.
Na vseh podroejih njegovega
plodnega dela je po njegovi
smrti nastala praznina; prav ta·
ko tudi v nasem kolektivu, ki
ga bo ohranil v trajnem spominu.
Kolektiv TOZD GABER

