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Brestove razvojnepotiznova na reSetu
SPREMEMBE SREDNJEROCNIH PLANSKIH DOKUMENTOV
Pred narni so tcmeljite in najsirse razprave o spremernbah v
nasih srednjerocnih planskih dokumentih, ki obenem opredeljujejo
tudi prihodnje Brestove razvojne poti. 0 teh spremembah homo
razpravljali po vseh temeljnih organizacijah, pa tudi v sidi druf·
beni skupnosti.
Zato objavljarno bistvene izvlecke iz izhodisc predlaganih sprernernb - kot naso temeljno inforrnacijo.

.,

TEMELJNO VPRASANJE KVIDNOST

LJ.

Momosti za razvoj delovne organizacije so predvsern odvisne
od stanja Iikvidnosti. Brez hi·
stveno boljsega stanja obratnih
sredstev narnrec niso zagotovljen a niti normalna proizvodnja niti izplacila osebnih dohodkov in
s tern socialna varnost zaposle·
nih. Zato je z gospodarskega stalil~ca pogoj za enostavno in razsirjeno reprodukcijo boljsa
likvidnost.
Ob tern srno ugotovili:
- ce bo delovna organizacija
dosegala slabse rezultate (taksne
kot so ocenjeni za letosnje Ieto)
in bodo zaloge ostale na sedanji
ravni, ob 15 odstotnem porastu
cen ni nikakrsnih momosti za
vecje nalozbe do leta 1985;
- ce bodo rezultati ugodnejsi
(vsaj taksni kot so hili nacrtovani za Ietosnje leto) in se bodo
zaloge zniZale vsaj za 100 milijonov dinarjev, so prve rnoznosti
za nalozbe v letu 1984. Ocenjeno
je bilo, da moramo v planu upostevati ugodnejso moznost, da so
torej mozne prve nalozbe v Ietu
1984. Vendar je ta ocena predvsem zato, ker bi pocasnejse
resevanje stanja obratnih sredstev onemogoealo normalno proizvodnjo in socialno vamost zaposlenih, da o iztrosenosti opreme in o zaostajanju v tehnologiji sploh ne govorimo.

nasih ivernih plosc ze zdruiujejo, razsiritev prodajne mreze za·
radi zagotovitve prodaje pohistva ter nakup terminalov za nov
racunalnik. Za vse ostale potrebe
ostaja temeljnim organizacijam
samo 20 odstotkov minimalne
amortizacije.
Ob tern naj povemo, da v plano ni prikazana dodatna proizvodnja ivernih plosc. Ce pa se
pojavijo v Sloveniji potreba in
financne momosti za vecjo proizvodnjo ivemih plosc, je z druzbenega vidika smotmo, da se
taksno nalozbo izpelje v Brestu,
saj bi bila le-ta zaradi sedanje
infrastrukture ter dela objektov
in opreme do SO odstotkov cenejsa. Brest tudi vztraja, da bi
hila v okviru regije tesalnica v
Jelki, saj je tam momo brez
vecjih vlaganj organizirati taks·
no proizvodnjo.
Ob tako zastavljeneiQ razvoju
se homo ob koncu srednjerocnega obdobja srecali z izredno iz.
trosenostjo in zastarelostjo opreme v tovamah pohistva, pa tudi
za opremo v proizvodnji ivemih
plosc in opremo v zagl v TOZD
Zagalnica bo ze desetletno obdobje. To bo seveda izredna ovira za hitrejse povecevanje dohodka in hkrati bodo potrebni
najvecji napori, da bi cimbolje
izkoristili sedanjo opremo.
TEMELJNI CILJI

MOZNOSTI ZA NALOZBE

v tako omejenih momostih je
potrebno z vlaganji zagotoviti
vsaj normalen potek proizvodnje. Pogoj za proizvodnjo pa je
energija, zato imajo op rednost kotlovnice v temeljnih organizacijah Zagalnica, Masiva in Jelka.
Pri tern je kotlovnica v Zagalnici predvidena v letu 1983 zaradi
predvidenih sovlaganj porabnikov zaganega lesa, sovlaganj zaradi rnorebitnih preusrneritve deJa proizvodnje in sovlaganj porabnika energije izven delovne
organizacije. Ostali dve kotlovni·
ci sta predvideni za leti 1984 in
1985.

.

Ostale nalozbe naj bi bile v
finalizaciji ognjeodpornih plosc
v Jelki, rekonstrukcija vhoda surovine v Iverki zaradi spremenjene strukture surovin in zaradi sredstev, ki jih porabniki

Nas razvoj moramo graditi na
naslednjih ciljih:
- dosledno uresnicevanje politike stabilizacije,
- povecevanje izvoza ob za·
drievanju uvoza,
- izboljsanje prodaje na domacero trgu na osnovi kakovostnih sprememb,
hitrejse uveljavljanje in
uresnicevanje dohodkovnih odnosov,
- ucinkovitejse povezovanje v
okviru sestavljene organizacije in
regije,
- hitrejsi razvoj na osnovi kakovostnih dejavnikov,
- ustvarjanje pogojev za enostavno in razsirjeno reprodukcijo,
- izboljsanje organizacije,
- uveljavljanje novega sistema nagrajevanja,
- delitev dohodka v korist

sredstev za razsiritev rnaterialne
podlage dela,
- izboljsanje sistema informiranja in informiranja na sploh,
- izboljsanje delovne discipli·
ne in odnosa do dela.
STABILIZACIJA
Politika stabilizacije mora zajeti vse prvine nasega drufbenega zivljenja. Pri tern moramo
jemati stabilizacijo v vseh njenih vidikih, od rasti osebnih dohodkov v odvisnosti od doseienega dohodka, poveeanja izvoza,
izboljsanja produktivnosti, pa vse
do izboljsanja delovne discipline
in odnosa do dela.
IZVOZ
Povecanje izvoza je osnova za
nas razvoj v naslednjem srednjerocnem obdobju. Na domacern trgu se v naslednjih letih
zaostrujejo moznosti za prodajo.
Predvidena je manjsa rast stanovanjske izgradnje kot glavnega pospesevalca v prodaji pohis·
tva. Tudi doba zamenjave pohistva je pri nas daljsa kot v
razvitih drZavah, saj je Jugoslavija komaj prestopila prag srednje razvite driave in kupna moe
ne dovoljuje hitrejse zarnenjave
trajnih potrosnih dobrin. Konku·
renca se bo se vecala, saj se
bodo sirile kapacitete predvsern
na podrocjih, kjer je dovolj delovne sile in je z majhnimi sredstvi mogoce zniZati nezaposlenost. V taksnih pogojih na domacero trgu so momosti za normalno proizvodnjo samo v povecanem izvozu.
Omejitve na domacem trgu so
pri zaganem lesu in ivemih ploscah sicer precej manjse, vendar
so to polproizvodi za pohistveno
industrijo ali za gradbenistvo.
Zato bodo slabse moinosti pohistvene industrije in gradbenistva vplivale tudi na slabse prodajne momosti. Ker pa gre v
obeh primerih za proizvode iz
energetskih surovin, za katere je
smotmo, da jih narodno gospo·
darstvo cimbolj finalizira, zanje
ne nacrtujemo vecjega izvoza,
temvec vzpostavljanje skupnega
prihodka vkljucno s skupnim deviznim prihodkom.
Tudi pri prodaji ognjeodp.or nih plosc bo potrebno del proizvodnje usmeriti v izvoz, saj bodo restrikcije najbolj vplivale na
podrocje velikih javnih objektov,
kjer je uporaba ognjeodpomih
plosc najvecja.
Ob tern si bo treba se bolj
prizadevati za vecji izvoz tudi v
(Nadaljevanje na 2. strani)

V letu 1981 smo. Te dni praznujemo nepolna stiri desetletja nove, Titove Jugoslavije. In prav gotovo pomenijo ta
desetletja najbogatejse in najdragocenejse obdobje v tisocletni zgodovini jugoslovanskih narodov in narodnosti.
Ob dnevu republike praznujemo naso svobodo, nase samoupravljanje, naso samostojnost in samozavest, naso
neuvrscenost, borbenost, vztrajnost in miroljubnost . ..
Prav je, da se tudi v teh praznicnih in slavnostnih dneh
globoko ovemo nasega resnega gospodarskega polozaj~,
nase odgovornosti, da ohranjamo vse pridobitve, ki smo jih
v nas razvoj vtkali v preteklih desetletjih, nase odgovornosti pri oblikovanju prihodnjega razvoja.
In prav v teh slavnostnih dneh se se posebej zavedamo,
kako se z naso burno preteklostjo in graditvijo prihodnosti
prepletajo ustvarjalna spoznanja in misli tovarisev TITA
in EDVARDA. KARDELJA. Ta zavest nam mor a se bolj
utrditi odgovomost in prepricanje, ki smo ju tolikokrat
izrekli: Titova pot - nasa pot! In tudi storiti moramo vse,
da homo to obljtibo dosledno l.zpolnjevali. To smo dolzni
tudi prihodrtosti, prihodnjim rodovom.
Vsem Brestovcem in ostal~ obcanom ob dnevu republike cestitamo in zelimo se dosti skupnih delovnih uspehov!
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Brestove razvojne poti znova na reSetu
(Nadaljevanje s 1. strani)
sestavljeni organizaciji ter za
enoten nastop trgovskih in proizvodnih delovnlh organizacij, kar
pa bo zahtevalo enotno ponudbo
na tujem trgu v okviru Slovenije in celo Jugoslavije.
PRODAJA NA DOMAtEM TRGU
Polozaj na doma,cem trgu bo
mogoce obddati samo s kakovostnimi spremembami. Predvsem je ob tern pomernben prehod na manj~e serije in narocilniski sistem. Glede na to, da
ima delovna organizacija veliko
proizvodnjo ploskovnega pohi~
tva celo za razmere jugoslovanskega trga, porneni prehod na
manj~e serije in hitrej~e prilagajanje zahtevarn trga enega od
osnovnlh ciljev.
Pri prodaji pohi~tva je potrebno nenehno slediti zahtevam trga
in uvajatl nove proizvode kot
plod na~ih strokovnjakov ali v
sodelovanju z drugimi organizacijami. Le z bolj~o kvaliteto, roki dobave, oblikovanjem, funkcionalnostjo . . . bo momo zagotoviti prodajo na dornacem trgu.
Da bi zrnanj~ali delez pohistva,
je predvidena tudi finalizacija
ognjeodpornlh plo~c. Vendar nalozbe ni mogoce izpeljati pred
letom 1985 . zaradi omejenih nalozbenih momosti, pa tudi ~e
ne dovolj dorecene trine analize,
v kakSni meri naj gre finalizacija in kakSna naj bo tehnologija. Zato bo do leta 1985 potrebno rdevati finalizacijo v okviru
dosedanjih momostl.
V prizadevanjih za prestrukturiranje ter zmanjsevanje uvoza
so tudi momostl za proizvodnjo
lesno-obdelovalnih strojev. Vendar zaradi pomanjkanja sredstev
te nalozbe ni mogoce uresniciti, ni pa tudi razci~cen odnos do
strojne industrije. Glede na to,
da imamo v delovni organizaciji
dolgoletne izku~nje pri vzdrlevanju lesno-obdelovalnlh strojev,
da so hili nekateri stroji tudi izdelani na tern podrocju, j e potrebno prizadevanja nadaljevati.
Zato je treba poglobiti dosedanje povezovanje s proizvajalcern
podobne opreme v obcini na
osnovi dohodkovnih odnosov.
DOHODKOVNI ODNOSI
Ugotavljamo, da je za uresnicitev zastavljenih ciljev bistvenega pomena uveljavljanje dohodkovnih odnosov. Najprej pa je
potrebno uresniciti dohodkovne
odnose znotraj delovne in sestavljene organizacije, nato pa ~e v
reprodukcijski verigi. Na podrocju ·svobodne menjave dela je
potrebno sistern dograjevati v
smislu vecje racionalnosti poslovanja v delovni organizaciji in
vecje odvisnosti pri pridobivanju
dohodka skupnih dejavnosti in
TOZD Prodaja od dosezenih rezultatov temeljnib organizacij.

POVEZAVE
V zadnjih letih so hili opravljeni nekateri premiki v trdnej~em povezovanju clanic sestavljene organizacije. Vendar ostaja
se vrsta vpr~anj nere~enih; na
primer delitev programov, zdruzevanje sredstev, razmerje med
trgoyino in proizvodnjo in se
kaj. Zato je potrebn o ta vpra~a
nja cimprej razr~iti, posebno pa
vzpostavitev dobodkovnih odnosov s trgovinsko delovno or ganizacijo.
V okviru lesne industrije in
gozdarstva je potrebno dograjevati posamezna podrocja kot so
delitev proizvodnih programov,
vpr~anje skupnih nalozb, razpo·
reditve surovinske osnove in drugo. Pri tern je treba cimvec vpra~anj rditi na osnovi dohodkovnih odnosov.
PRODUKTIVNOST
Ker momosti za ekstenzivno
rast ni, bo potrebno razvoj graditi predvsem na izboljbnju produktivnosti, ekonomicnosti in
rentabilnosti. Zato mora razvojno in raziskovalno delo temeljiti
na pogojih ornejenih nalozb. Pri
tern mislimo predvsem na analize pretoka materialov, momosti
za uporabo nadornestkov v proizvodnji, organizacljo proizvodnega procesa.
Drugo vamo podrocje je uvajanje avtomatske obdelave podatkov na vsa podrocja poslovnega procesa, kar mora zrnanjsati reZijsko delo. K i:zbolj~anju
stanja pa mora prispevati tudi
ustreznej~e nagrajevanje, smotrnejse izkoriScanje delovnega casa, zmanj~evanje reZijskega dela,
vecji prispevek strokovnih kadrov in drugo.
OSTALI CILJI
Poglavitni vzroki za kriticno
stanje likvidnosti so:
- obseg proizvodnje se je v
preteklih letih povecal tako fizicno kot vrednostno, kar zahteva vecja obratna sredstva,
- nalozbe niso dajale predvidenih ucinkov,
.
- prernalo smo vlagali v
obratna sredstva.
Zato je potrebno v pribodnje
za vsako nalozbo temeljito pro·
!lciti, ._kaksne· ucinke bo dajala
m vee vlaga_ti v obratna s~:ed
stva. Posebno pozomost pa rooramo posvetiti zalogam. Zaloge
ne smejo realno naraseati, kar
bo prl repromaterialih omogoeeno z vzpostavitvijo najmanjsih,
najvecjih in najugodnejsih zalog,
· pri zalogah gotovih proizvodov
pa z vecjim delezem narocilni~kega programa in z izvozorn.
Na podrocju organizacije so ~e
~tevilne momosti za i:zbolj~anje
Posebno pozomost je potrebno
posvetiti zmanj~evanju rezijskega dela.

S seje obcinske konference zveze ko01unistov

Novi s istem nagrajevanja mora omogociti delitev osebnih dohodkov, ki bo v skladu z obsegom, kvaliteto in ustvarjalnostjo
osebnega dela, vendar vedno v
odvisnosti od ucinkovitosti gospodarjenja in doseienega dohodka.
Delovna organizacija bo zagotavljala taksno delitev dobodka
da bodo pocasneje narascale vs~
oblike porabe in se hitreje krepila materialna osnova dela.
Ugotavl.famo, da je v delovni
organizaciji sorazmemo dovolj
informacij, vendar so mnogokrat
preobseme in tezko razumljive.
Zato je potrebno oceniti sistem
obveseanja in predlagati ustrezne ukrepe oziroma izboljsave.
Analize o izkorucanju delovnega casa ne kazejo zadovoljive
podobe. Zato je treba povecati
izrabo delovnega casa ter izboljsati delovno disciplino in odnos
do dela.
Na osnovi tako zastavljenih ciIjev ~aj bi se celotni prihodek
povecal v petih letih z indeksom
1~5. Pri tern se bistveno spremiDJa struktura, saj prihodki doseieni na tujem trgu nara§cajo
z indeksom 175, s tern da prihodki iz udelezbe na skupnem
prihodku tvorijo v letu 1985 40
odstotkov celotnega prihodka.
Porabljena sredstva naj bi narascala {>OCasne_ie, tako da je in·
deks dohodka 117. Povprecna Ietna stopnja rasti dohodka in
druibenega proizvoda .fe 3,2 odsto~a. V Sloveniji je bil porast
druzbenega proizvoda nacrtovan
po stopnji 3,5 odstotka Ietno,
vendar morarno upostevati, da je
hkrati upo~teval tudi porast stevila zaposlenih 1,8 odstotka in
delez nalozb v viSini 17,5 odstot~a. Delovna organizacija pa nacrtuje enako stevilo zaposlenib
ter delez nalozb v druZbenem
proizvodu v visini 11,8 odstotka.
Tore.! je _plan precej visoko postavljen m temelji izkljucno na
kvalitativnib dejavnikih. Vendar
te pogoje moramo izpolniti ce
~ocemo z~gotoviti nemoteno 'proxzvodnjo m n e nazadnje tudi zaposlenost in socialno varnost.
Steyilo zaposlenlh se po planu
ne bt vecak>, razen pri siritvi
ma~oprodajne mreie. Na to je
vplivalo poleg opredelitve po
kva~tativnih faktorjih razvoja
tudt dejstvo, da je v obcini sorazemno polna zaposlenost in da
ostalo gospodarstvo razen lesne
industrije predvideva hitrejl:o
rast, ki bo zajela priliv delovne
sile. Pri tern bo prislo v strukturi zaposlenib do sprememb,
tako da bo vidno vecji dele!
zaposlenib v proizvodnji ob vecjern delezu strokovno ustvarjalnih delavcev, zmanj~al pa se bo
delez
administrativno-rezijskih
delavcev.
Na podrocju druZbenega standarda bo delovna organizacija
zadovoljevala potrebe neposredno in posredno prek svobodne
menjave deJa s samoupravniml

-.

------

~

Furniranje NEGOR plosc
interesnimi skupnostmi. Neposredno bo izlocala sredstva za
stanovanjsko izgradnjo ter za
druge oblike druibenega standarda. Zaradi zaostrenih pogojev gc;>spodarjenja bo obseg stanovanjske izgradnje manjsi. Sredstva
za ostale oblike druZbeoega standarda bodo v srednjerocnem obdobju nedvomno ornejena. Z raz-

nimi organizacijskimi ukrepi in
vecjimi prizadevanji pa je mogoce tudi to stanje izboljsati.
Ob koncu naj ugotovimo, da
je srednjerocni plan ne samo
stabilizacijsko naravnan, temvec
nosi v sebi tudi prvine sanacije,
predvsem na podrocju obratnib
sredstev.
P . Oblak

Predvsem o
gospodarjenju
S SEJE OBCINSKE KONFERENCE ZVEZE
KOMUNISTOV
11. novembra se je na svoji redni seji sestala obcinska konferenca
komunistov in je kot osrednjo tocko izpostavila stabilizacijsko obnasanje pri gospodarjeoju v na~i obcini, seveda v neposredni povezavi
s politicno ocenitvijo devetmesecnih rezultatov gospodarjenja.
Pri pripravi te seje je sodelovalo v poprejsnji razpravi vecina
osnovnih organizacij, komisija za
druibenoekonomske odnose pri
obcinskem komiteju in sam komite. Sklicani so hili tudi posveti
sekretarjev osnovnib organizacij.
Osnova za te razprave so hila
stalisca 21. seje CK ZKJ in neposreden prenos teh staliSc na
razmere in trenutno stanje v nasi
obcini.
Centralni komite jugoslovanskih komunistov je ugotovil, da
je premajhna dejavnost pri uresnicevanju sklepov 15. seje CK
ZKJ pogojevala slabSanje notranjega gospodarskega pofozaja. To
je privedlo do zahteve, da se morajo clani in vodstva zveze komunistov, vsi delovni ljudje in obcani odlocno zavzeti za rdevanje
najbolj bistvenih druzbeno-ekonomskib vprasanj in za uresnieevanje politike gospodarske stabi·
lizacije. CK ZKJ je tudi zavzel
staliSee, da je zveza komunistov
dolZna povedati delavskemu razredu in vsern delovnim ljudem
vso resnico o na~em sedanjern
gospodarskem, politicnem in druzbenem polozaju ter tako priceti
neposredno razpravo o »ekonomski usodi« deiele.
Le na podlagi taksnih izhodiSc
in predstavitvi resnicnih vzrokov
za sedanje stanje je mozno
ANGAZIRATI CELOTNO ZDRUZENO DELO IN VSE SUBJEKTIVNE SILE. Pri tern je treba
predvsem motivirati in spodbuditi slehemega delavca v prizadevanjih za spreminjanje sedanjega polozaja. Posebna pozornost mora biti usmerjena znotraj
delovnih kolektivov in iskanju
svojih notranjih rezerv, kar do
sedaj tudi v na~i obcini ni bil ravno pogost pojav.
Napore, s katerimi naj hi presekali z vsemi nakopieenimi teiavami, imenujemo uresnieevanje politike gospodarske stabilizacije. Gospodarsko stabilizacijo
pa razumemo kot najgloblji interes delavskega razreda, delovnih
Ijudi in obcanov.
Poglavitni pogoji za uspelino
uresnicevanje politike gospodarske stabilizacije pa je enotna

ocena teze gospodarskega polozaja, vzrokov zanj in poti za p r emostitev sedanjih tezav.
Na seji obcinske konference je
bilo ocenjeno, da potekajo pri
nas ta prizadevanja po razlicnih,
veckrat med seboj locenib poteh.
Po eni strani ugotavljamo dokaj
velika prizadevanja poslovodnih
in strokovnih delavcev, katerim pa
vedno ne sledi ustrezna dejavnost
druibeno politicnih organizacij in
samoupravnih organov. Ce zelimo resnicno pritegniti v stabilizacijska prizadevanja slebemega
delavca, to pa rnoramo doseci,
potem · moramo v delovnih organizacijab tesno povezati p r izadevanja vseh dejavnikov.
Ob teh vpra5anjih je hila se
posebej izpostavljeoa pre01ajhna
samoiniciativnost osnovnih organizacij, ki obieajno cakajo na
»direktivo od zgoraj«, namesto
da bi na podlagi pojavov v lastnero okolju ali v primerih, ko ~ir
sa druibena vpra5anja obravnava
centralni komite, le-ta takoj pre·
nesla v svoja okolja in tudi spre·
jela ustrezne smemice.
Zavoljo resnib motenj v reprodukciji morajo vse delovne organizacije IZDELATI
CELOVIT
DOLGOROCNI PROGRAM STABILIZACIJE, v katerem 01orajo
biti predvideni roki in nosilci
uresnicevanja posameznih nalog.
Tak program je se toliko bolj
nujen, ker nam celovit pregled
gospodarjenja v prvih letosnjih
devetih rnesecih kaie, da so rezultati, dosezeni ob stalnih inflacijskih temjab, pomanjkanju surovin in reprodukcijskega materlala, gledani v indeksih sicer visoki, vendar pa obenem se vedno
neugodni.
V primerjavi z enakim lanskim
obdobjern se je industrijska proizvodnja povecala za 54%, vendar pa je letni plan doseien le z
71 %. lz predstavljenib podatkov
je tudi videti, da so se porabljena sredstva vecala hitreje od
celotnega pribodka, kar kaie na
rnocan vpliv povecanih zalog v
nekaterih delovnib organizacijah
(Brest), pa tudi dejstva, da so se
hitreje povecevale cene vbodnih
(Nadaljevanje na 3. strani)
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gospodarjenju
(Nadaljevanje z 2. strani)
materialov kot pa koncnih izdelkov.
Posebno alarmantni so podatki
o reprodukcijsld sposobnosti go·
spodarstva v nasi obcini. Zbrani
podatki kazejo, da je zaskrblju·
joce stanje predvsem v stevilcno
najmocnejsi organizaciji zdruzenega dela v obcini, v cerkniskem
Brestu. Zaradi pomena, ki ga ima
Brest za celotno zivljenje obcine,
je bila na seji obcinske konferen·
ce dosezena enotna ocena o sta·
nju v tern kolektivu in sprejeta
zahteva, da se morajo vsi notra·
nji dejavniki v njem krepko po·
truditi pri sanaciji trenutnega
stanja, seveda ob podpori druZ·
benopoliticnih dejavnikov obcine.
Vendar pa ostaja dejstvo, da
je potrebno iskati resitev najprej
v lastnih kadrih in v Iastnih ·not·
ranjih rezervah. Bilo je ugotov·
ljeno ,da je ta delovna organiza·
cija ze dalj casa v krizi (krizi raz·
vojnih programov- tehnoloskih,
oblikovnih, krizi v organizaciji in
delitvi dela, na ekonomsko-finan·
cnem podrocju - krediti. Iikvid·
nost, krizi v samoupravnih odnosih in razresevanju vprasanj po
poti sporazumevanja in dogovar·
janja ter ob aktivni udelezbi sub·
jektivnega faktorja itd.), kar za.
hteva temeljit preobrat v razmis·
ljanjih in v delu.

.

Zaskrbljenost zaradi polozaja
na Brestu se povecuje dejstvo,
da se predlogi planov za srednje·
rocno obdobje 1981-85 bistveno
menjajo v primerjavi s samou·
pravnimi sporazumi o temeljih
planov, saj je prakticno ostala
le tretjina predvidenih nalozb.
Prav je, da smo pri nalozbah
kriticni in realni, objektivno pa
lahko ocenimo, da to se naprej
pomeni stagnacijo (ce ne tudi
padec) Bresta v primerjavi z
ostalimi delovnimi organizacija·
ml. ~ podrocj~. lesnopredelovalne
industrije, predvsem v telmolo·
giji. To pa pomeni zmanjsanje
konkurencne sposobnosti na do·
macem in tujem trgu in hkrati
dovolj velik razlog za alarm.

Posebna pozornost je bila na
seji obcinske konference posve·
cena izvozu. Sprejeta je hila
usmeritev, da je izvoz drU:Zbeno
najpomembnejsCJ. naloga in da je
potrebno VSE SILE USMERITI
V POVECEVANJE IZVOZA in pri
tern hkrati videti uvozne rezulta·
te. V prvih devetih mesecih je bil
v nasi obcini dosden izvoz s
50 %' z veejim trudom pa bomo
lahko do konca leta 1981 plan re·
alizirali le z 90 %. Delovna organizacija Brest je presegla lanski
izvoz v enakem obdobju za 22,6%,
pa je se vedno precej izpod dina·
mike plana. Pozitivno so bila na
seji konference ocenjena izvozna
prizadevanja Bresta in sprejeto
je bilo stalisce, da mora Brest
nadaljevati s taksnimi napori,
hkrati pa si z iskanjem notranjih
rezerv prizadevati tudi za boljse
boljse financne rezultate.
Konferenca je kriticno ocenila
izvozna prizadevanja v Kovino·
plastild Loz, ki je primerjalno na
enako obdobje lani dosegla ko·
maj 64 % lanskega izvoza. Tudi
ob upostevanju objektivnih okoliscin bi morali biti izvozni re·
zultati bistveno drugacni in je
zato konferenca zahtevala politicno odgovornost in bistveno
drugacno delo v prihodnje. Kovi·
noplastika je sicer dosegla lep
dohodkovni in financni rezultat,
vendar je sedanja smer naporov
v nasi druZbi jasna in te smeri
se bodo morali driati tudi v tern
kolektivu.

V obcini Cerknica je izvozno
usmerjena Avtomontaza TOZD
TTN Cerknica, medtem ko bo po·
trebno nekaj vee storiti v Karto·
nazi Rakek, Kovindu Unec in tu·
di v Novolitu v Novi vasi.
Na seji obcinske konference so
bila kot prvenstvena naloga in
zadoliitev postavljena v ospredje
vprasanja kmetijstva, o katerih
bo razpravljala konferenca na eni
izmed svojih prihodnjih sej.
Seja se je koncala z mislijo, da
MORAMO KOMUNISTI NARE·
DITI PREOBRAT V SVOJEM
VSAKDANJEM DELU in da rooramo zaostriti odgovornost komunistov, samoupravnih in poslo·
vodnih organov ter izvrsilno po·
liticnih organov za uresnicevanje
politike gospodarske stabilizacije.
D. Frlan

Po podatkih o tern, koliko fi·
nancnih sredstev imajo na poslovnem skladu v prvih devetih me·
secih tega leta, moramo imeti
kriticen odnos tudi do TOZD Gostinstvo Cerknica in Nanosa TOZD Trgovina Rakek.
Na konferenci je bila posebej
izpostavljena zahteva, da je po·
trebno vztrajati na nacelih druZ·
benega planiranja, saj realen,
pravilno zastavljen in samoupra·
vno sprejet plan pomeni najbolj·
s~ stabilizacijski program. Oce·
njeno je bilo, da v obcini kasnimo s plani predvsem po zaslugi
negospodarstva (SIS, solstvo) in
bo potrebno zaostriti odgovor·
nost komunistov, ki delajo na teh
podrocjih.

Iz programa 3 X 3 -
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Ena izmed moinih postavitev sedezne garniture PETRA

Vee razstavUalcev-manl obiskovalcev
v vseh pogledih nam zato zagotavljata uspeh na trgu.
Za konec pa se mnenji dveh
obiskovalcev sejma (iz sejemskega Informatorja).

08 LETOSNJEM BEOGRAJ'SKEM SEJMU
POHISTVA
Obcutno zmanjsana kupna moe prebivalstva v letosnjem Ietu je ob
pomoci se nekaterih drugih neugodnih gospodarskih tokov in ukrepov
precej zatrlo zanimanje in zmanjsalo moznosti kupcev za nakup
trajnejsih dobrin, med katere stejemo tudi pohistvo. To je bilo opa·
ziti tudi na devetnajstem mednarodnem sejmu pohistva, opreme in
notranje dekoracije v Beogradu.
Ne bi mogli reci, da proizvajalci pohiStva niso naredili vsega,
kako bi svoje izdelke cim bolje
predstavili obiskovalcem, vendar
pravega odziva vsaj v prvih dneh
ni bilo. Sejemska prireditev, ki je
trajala od 16. do 22. novembra,
je bila bolje obiskana sele proti
koncu.
Gotovo ima sejemska dejavnost v sedanjih gospodarskih razmerah poseben pomen. Tako je
bila zamisljena tudi letosnja prireditev kot prikaz sodobnega po·
hiStva, kot prostor, kjer naj bi
uresnicili tudi prizadevanja za
vecji izvoz ter ne nazadnje naj bi
na sejmu zagotovili tudi pravo·
casno dobavo potrebnih reproma·
terialov.
Prav posebna pozornost je bila
namenjena poslovnim stikom z
nasimi kupci, da bi taka dosegli
cim boljse prodajne rezultate.
Glede oblikovanja pohistva bi
lahko ugOII:ovili, da kaksnih po·
sebnih oblikovnih novosti na sej·
mu sicer ni bilo, da pa so se ne-.
kateri proizvodi, ki so bili v prejsnjih letih prikazani kot uspeli
prototipi, ze uvrstili v redno proizvodnjo (med njimi tudi nas pro·
gram 3X3).
Brest se je tokrat predstavil s
svojim celotnim programom, ki
je ali bo do prihodnjega leta ~a
voljo nasim kupcem. OsrednJe
mesto je pripadlo nasemu novemu programu 3X 3, ki prihaja iz
cerkniSke tovarne pohiStva. Tako
smo kupcem prikazali najrazlicnejse moznosti za uporabo tega
programa, saj so si lahko ogle·
dali prijetno urejena bivalna oko·
lja, od jedilnice, predsobe in dnevne sobe do samske sobe, otroske
sobe in spalnice. Vendar pa bi se
morali v prihodnje izogniti pomanjkljivostim 1ki so se pojav.ile
pri nekaterih ambientih, botrovala pa jim je pomanjkljiva odprema. Poleg programa 3 X3 jetemeljna organizacija PohiStvo prikazala tudi kupcem ze znani program Katarino WH ter spalnici
Alma in Andreja.
Temeljna organizacija Jelk.a iz
Begunj je na sejmu prvic prikazala sestavljivi program Mika.
Program je zasnovan tako, da z
njim lahko opremimo dnevno sobo, jedilnico, pa tudi spalnico, iz·
delan pa je v beli barvi.
Novost predstavlja vertikala, ki
ima »Vgrajeno<< mizno plosco,
obenem pa gospodinji omogoca,
da ta element tudi sicer koristno
uporabi (v prakticne in dekorativne namene).
Kupcem smo predstavili tudi
jedilnico B-3, katere komodo in
vitrina izdeluje Jelka, stole ,mizo
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in polfotelje pa temeljna organizacija Masiva iz Martinjaka. Temeljna organizacija Gaber je prikazala t·ri kuhinje iz rednega programa - Brest 09, Brest 10/ s in
Brest 11, ki so na trgu ze uveljavljene.
Od oblazinjenega pohistva smo
poleg Mojce V v obeh izvedbah
in Darje prikazali se Petro, k-i jo
je temeljna organizacija Tapetnistvo pripravila za prodajo v zelo kratkem casu in predstavlja
novost na trgu ter novo Mojco.
Posebej po Petri je bilo p ovprasevanje Velika in pricakujemO U·
godne prodajne rezultate.
Toliko o Brestu.
In se ena ugotovitev. Konkurenca v pohiStveni industriji je
vse hujsa, pa je razlik med »VO·
dilnimi« in ostalimi vse manj. Sarno dobra delo in dober izdelek

Ljubica Vukicevic, student:
>>Prihajam vsako leto. Ne pricakujem ravno veliko, saj se iz
leta v leta vse ponavlja. Priznati
je treba, da sejem ni ravno ustvarjalen. Vendar je mogoce sem
ter tja najti tudi kaj uporabnega,
v glavnem pa ni cutiti napredka.
Zdi se mi, da proizvajalci posnemajo eni druge. Cene nikakor ne
ustrezajo ponujenim izdelkom,
zato mislim ,da tudi na svetovnem trgu nimamo posebnih moznosti.«
Bozidar Stosic, igralec:
»Sejem mi je bil zelo vsec, posebej pohistvo proizvajalcev iz
Slovenije. Veseli me, da je vse
vee sodobnega in funkcionalno
oblikovanega pohistva.
Tu je veliko lepih stvari, vendar je treba priznati, da posamezne delovne organizacije se na-prej izdelujejo neprimerno pohistvo.«
V. Frim

LETOSNJA PRIZNANJA
Tudi letos so na beograjskem sejmu pohiStva podelili tradicionalna
priznanja Zlati in Srebrni .k ljuc ter Zlato skrinjo. Strokovna zirija,
sestavljena iz predstavnikov vseh republik in pokrajin je priznanja
dodelila med drugimi naslednjimi proizvajalcem (vsi nagrajenci niso
nasteti):
-

Zlati kljuc za najbolje oblikovano sedezno pohistvo je dobila
tovarna Stol iz Kamnika za sistem »L«.
Zlati kljuc za sedezno in spalniSko pohiStvo je prejela tovarna
20. oktober iz Beograda za program MODUL.
Zlati kljuc za kuhinje in jedilnice je dobila temeljna organizacija
Sipada iz Konjuha - Zivinice, za jedilnico 20.909.
Zlati kljuc za pohiStvo za odlaganje je dobila temeljna organizacija Sipada iz Bugojna za program MOND.
Zlato skrinjo za najceloviteje prostorsko resen ambient je dobila delovna organizacija MEBLO iz Nove Gorice.

DECEMBRA VOLITVE V ORGANE
UP'RAVLJANJA
Ob koncu decembra bo potekel mandat dosedanjih clanom delavskih svetov temeljnih organizacij, delovne skupnosti in delovne organizacije.
V vecini temeljnih organizacijah so priprave na volitve ze stekle.
Evidentiranje Clanov v organe upravljanja tece namrec vzporedno z
evidentiranjem delegatov v delegacije obcinskih samoupravnih interesnih skupnosti in zbora zdrU:Zenega dela obcinske skupscine ter z
evidentiranjem vodstev druzbenopoliticnih organizacij.
Delavski svet delovne organizacije bo volitve razpisal v teh dneh.
Obenem bo na podlagi predlogov iz temeljnih organizacij imenoval
tudi volilne komisije in komisije za sestavo volilnih imenkov v posa·
meznih temeljnih organizacijah.
Volitve novih clanov delavsldh svetov, disciplinskih komisij in odborov samoupravne. delavske kontrole bodo predvidoma 23. decembra. Do tedaj pa naj bi izvrsni odbori osnovnih organizacij zv¢ze sindi·
katov izpeljali celothi kandidacijski postopek ter oblikovali predloge
kandidatnih list.
Z. Jeric
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BRESTOV OBZORNIK.

Hrestovci oHrestovem pohiStvu
Domnevamo, da ima vecina Brestovih delavcev svoja stanovanja
vsaj delno opremljeno tudi z Brestovim pohi~tvom. Prav zato nas
je zanimalo, kaj njegovi proizvajalci mislijo o njem tudi kot uporabniki.
Zato smo nekaj na~ih sodelavcev povpr~ali, kako ocenjujejo
na~e pohiStvene programe, njihovo kvaliteto, uporabnost in ceno,
zlasti ce jib primerjajo s pohiStvom drugih proizvajalcev.
.tal je bil odziv pomanjkljiv, pa je oceno nemogoce posplo~iti.
Nekaj mnenj pa bo vendarle za premislek ...
France ~KRLJ - priprava dela
v TOZD JELKA
Brest proizvaja taksne programe pohistva, ki so prirejeni za
siroko prodajo na domaeem trgu.
Prav to pa vodi oblikovalce pohistva v neko povpreenost, ki naj
bi ustrezala vecini kupcev, omogocaola normalno prodajo s cim
manjsimi zalogami, ustrezala
opremljanju vseh osnovnih prostorov stanovanja, omogocala kasnejse dokupovanje . . . Njihova
proizvodnja in sestavljanje roorata biti enostavna in hitra, eim
vee mora biti vgrajenega reprodukcijskega materiala domaee
proizvodnje, s ceno morajo biti
dostopni.
Te zahteve pa ne dopuscajo, da
bi se nase pohistvo bolje prilagajalo potrebam posameznih okolij, da bi imeli vee moznosti za
postavitve in vee funkcionaln~
kombinacij z mnogo vee videz1,
razlicnimi vrstami materialov,
povrsinskih obdelav in podobno.
Ceprav kafe, da iz nastetih
okvirov ni pravega izhoda, pa mislim, da bi s pravim, sirokim,
skupnim prizadevanjem nasih
strokovnjakov z vseh podrocij, ki
neposredno ali posredno vplivajo
na koncen izdelek in njegovo prodajo, lahko izdelali bolj se proizvode.
Prav na tern podrocju pa je na
Brestu cutiti neka·k sno neskladje,
saj se vedno ni prave povezave
med oblikovalci pohistva, ki poznajo nase strojne in tehnicne
zmoznosti, s tistimi, ki obdelujejo posamezna triisca, ekonomisti, poznavalci materialov in ne
nazadnje tudi s propagandisti.
Ce bi to siroko znanje uskladili,
hi na Brestu gotovo imeli ustreznejse programe, ki bi hili za kupce mnogo bolj sprejemljivi, za
Brest .iJa donosnejsi. Moramo
priznati, da so nekatere delovne
organizacije v Sloveniji na tern
podrocju naredile vee in posledica tega so uspesnejsi, trZno zanimivejsi in cenejsi programi. Ob
vsem tern pa cloveka pojezi, ko
vidi, da imamo na Brestu se veliko neizkoriscenih moznosti tudi
izven proizvodnih hal, preslabo
organizirano delo in premalo sodelovanja, ki bi zagotavljalo boljsi gospodarski uspeh.
Ivan JERNEJCIC, vodja priprave
dela v TOZD MASIVA
Mislim, da so novi Brestovi
programi pohistva oblikovno zelo
dobra zastavljeni. Kvaliteta izdelave je v primerjavi z ostalim
jugoslovanskim pohistvom na visaki ravni. Res pa je, da je zelo

V

na~ih

drago. Klj ub temu, da je Brestovo pohistvo funkcionalno, smo v
primerjavi z nekaterimi drugimi
podjetji pri oblikovanju vendarle
v zaostanku.
Cvetka GODE~A, razvojni tehnolog - SKUPNE DEJAVNOSTI
Brestovi programi se prevec
poredko spreminjajo oziroma so
si precej podobni. Program 3 X 3
je prava osvditev.
Kvaliteta in cena sta v primerjavi z ostalimi proizvajalci pohistva solidni. Tudi funkcionalnosti
ni kaj oporekati. Dobra bi bilo
pripraviti tudi kaksno sedezno
garniture za majhna stanovanja.
Velika drugih proizvajalcev pohist va ima poleg normalnih programov se kaj za kupce, ki si zelijo nekaj posebnega.

stanovanjih najdemo tudi TANJO

-
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hi hili tako le-ti dostopni vecjemu stevilu kupcev.

' ..

Emilija CIMERMANCIC, delavka pri strojnem sivanju v TOZD
TAPETNI~TVO

Brestove izdelke dobro poznam;
z nj imi sem v stiku vsak dan
bodisi v slufbi bodisi doma, saj
je skoraj vsa nasa stanovanjska
hisa opremljena z njimi.
Z Brestovim pohistvom sem zadovoljna, ker je lepo oblikovano,
poleg tega pa je tudi .prakticno
in zelo kvalitetno. ZanJ sem se
odlocila predvsem zato, ker ga
najbolje poznam.
Nasega pohistva ne morem primerjati s pohistvom drugih proizvajalcev. Meni je pri opremljanju hise popolnoma ustrezalo nase pohistvo in tako nisem imela
prilofnosti, spoznati drugega.
Motijo me cene, ki so v zadnjih letih mocno poskocile in jih
tezko dohajamo. Istocasno pa so
se poslahsa.li tudi kreditni pogoji. Tako moras danes kar krepko seci v zep, ce si zeliS opremiti
stanovanje.
:l:elim, da hi na triiscu prodali
cimvec nasih izdelkov; njihova
ceno pa lahko opravicimo s kvalitetno in hitro izdelavo.

Alojz OTONICAR - oblikovanje tehnoloskega postopka povrsinske obdelave v TOZD POHIST.VO
Do nedavnega bi ob nasem pohistvu lahko ocenjeval le imena,
ki smo jih spreminjali predvsem
zaradi cen, ne pa tudi zaradi
funkcionalnosti. V mislih imam
Barbaro, Dragico, Zalo in Katarino BL. Mislim, da smo predolgo
spreminjali samo imena, premalo
pa smo se posvetili leljam kupcev in zahtevam trga.
Kvaliteta nasih izdelkov je hila
nekdaj v vrhu slovenske oz. jugoslovanske pohiStvene proizvodnje.
0 vrhunski kvaliteti v sedanjem
easu pa ne morem govoriti.
Vzrok za zaostajanje je v pomanjkanju kvalitetnih materialov, pa tudi zastarela oprema v
posameznih temeljnih organizacijah. Cene nasega pohistva pa se
kljub omenjenim pomanjkljivostim Se vedno gibljejo V S:lmem
vrhu.
Ob primerjanju nasih programov s programi drugih proizvajalcev iz drugih repuhlik ugotavljam, da nas ze dohitevajo pri
oblikovanju, funkcionalnosti, pa
tudi po kvaliteti.
Z novimi programi 3X3 in jedilnico 3 X 3 pa smo trgu le ponudili nekaj novega. Mislim, da
hi se morali s tako nacrtovanimi
programi pojaviti na trgu ze
mnogo prej. Prav je, da imamo
svojo slufbo oblikovalcev izdelkov, ki naj stalno obnavlja proizvodni program ter ga prilagaja
zeljam kupcev in zahtevam trga.
Cenam nasih izdelkov pa bi morali posvetiti vecjo pozornost, saj
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Pogled v kuhinjo nekega Brestovca -

Brestova kuhinja

Seiem gradbeniStva vSkooiu
Od 3. do 8. novembra je bil v
Skopju sejem pod skupnim imenom metaH - nemetali - gradbenistvo, na katerem smo drugo
leto zapored sodelovali tudi mi.
Lani smo na tern sejmu predstavili plosce NEGOR in njihova
moznost za uporaho, letos pa
smo predstavili nekatere nase
proizvode, narejene iz NEGOR
plosc.
Sejem je v primerjavi z Ianskim pokazal kaj malo n ovega.
Prevladovali so predvsem programi za toplotno ~zolacijo v
gradbeniStvu. Pogresali pa smo
nekatere slovenske proi11Vajalce
izdelkov za pro1Iipozarno zascito,
ki so za nas se posehej zanimivi.
Prisotnih je bilo t udi zelo malo
razstavljalcev iz tujine, pa se ti
so se v glavnem omejili na prikaz strojev za .obdelavo lesa.
Brest je torej predstavil nekatere izdelke iz NEGOR plosc,
ki smo jih sposobni izdelati sami. Za nase proizvode je bilo

na sejmu precejsnje zanimanje.
predvsem med projektanti in inspekcijSiklimi sl~bami za protipozarno zascito. Skoda je le, da
so hili obiskovalci sejma skoraj
izkljucno s podrocja Makedonije.
Vsi so se v glavnem pohvalno
izrafali o nasi usmeritvi, pripombe so bile le na nase cene. Tudi
na tern podrocju se homo morali priblizatli konkurenci, ce homo
hoteli biti uspesni na trgu. Naso
ponudbo pa homo morali razsiriti se na nekatere nove izde1ke.
In se nekaj se mi je zdelo nenavadno. Ob splosnih prizadevanjih nase druzhe za izholjsanje
zunanjetrgovinske bilance, izvajaloi gradbellih, posebno interesnih del v Makedoniji, nimajo posehnih tezav z uvozom, saj se
vedno uvazajo mater:iale, ki so
zelo poceni, vendar bi jih lahko
kvalitetneje nadomestili z nasimi
izde1ki.
R. Palcic

0 odnosih na IVERKI
Medsebojni odnosi delavcev v nasi temeljni organizaciji Iverka so
ze dalj casa slabi. Taksni medsebojni odnosi povzrocajo, da so rezultati poslovanja precej slabsi, kakor bi lahko bill. Posebna komisija je
poskusala ugotoviti vzroke za taksno stanje oziroma za slabe medsebojne odnose v tej temeljni organizaciji.
3X 3-

predsoba

DELOVNA AKCIJA
V MINERALKI
V naS.i temeljni organizaciji
smo ze pred easom ugotovili, da
je s treha nad delom ·proizvodne
hale in delom skladisca dotrajana. Stresna salonitna kritina je
namrec zaradi vremenskih vplivov r azpokala, na nekaterih mestih pa c~lo razpadla ,tako da je
ob vsakem deiju ali odjugi voda
teltla po strojih in izdelkih. Vsi
poskusi krpanja razpok so hili
»hob ob steno«, poleg tega pa je
hilo to delo zaradi preperelosti
salonita tudi nevamo.
Zato smo se rezijski delavci
dogovorili, da s p rostovoljnim
delom prekrijemo tisti del strehe, ki je najholj dotrajan. Dohili
smo se v nedelj o, 8. novemhra
na dvoriscu nase temeljne organizacije in kljub hladnemu vremenu in ledenemu vetru del0 v
celoti dokoneali. Prekrili smo pribliino 200 kvadratnih metrov in
tako prihranili znatna sredstva.
Menimo, da taksne akcije niso
zgolj stvar nase bliznje preteklo-sti in mladine, temvec so potrebne tudi se sedaj.
Poleg tega, da s takim delom
prihranimo znatna sredstva, pa
se izboljsajo tudi medsebojni odnosi med delavci. Ohoje pa je v
danasnjem casu se kako zazeleno.
F. Mele

Po pregledu dela samoupravnih organov, druiheno-politienih
organizacij in opravljenih razgovorih z nekaterimi delavci na
Iverki so po mnenju komisije
vzroki za taksno stanje predvsem
naslednji:
- slab odnos do dela in delovnih sredstev,
- slaba organizacija,
- slaha strokovna izohrazha
delavcev,
- slaha del ovna disciplina,
- premalo razvito samoupravljanje,
- presibko delovanje drufbeno-politicnih organizacij.
Odnos do dela in delovnih sredstev je v tej temeljni organizaciji
slab. Odgovorni delavci in samoupravni organi niso dovolj odlocno poskrbeli, da bi se odnos do
dela in delovnih sredstev izboljsal.
Organizacija na nekaterih podrocjih delovriega procesa ni najboljsa. To velja predvsem za
vzdrievanje, ki je glede na naein
proizvodnega procesa zelo pomembno in so sedaj zanj odgovorni vodja vzdrievanja in vodje
proizvodnje. Tudi na nekaterih
drugih podroejih hi bile potrehne
nekatere organizacijske spremembe.
Dejanska strokovna izobrazba
vecine delavcev je nizja od tiste,
ki je zahtevana v razvidu del oziroma nalog za opravljanje posameznih del oziroma nalog. Tako
nekateri delavci niso dovolj usposohljeni za pravilno opravljanje
posameznega dela oziroma nalog.
Delovna disciplina je slaba, saj
delavci dostikrat ne opravljajo
svojih del t ako kot se zahteva po

opisu del oziroma nalog ter dodatnih ustnih in pismenih navodilih odgovornih delavcev. Prijav
krsitev delovnih ohveznosti je b ilo veliko, vendar jih disciplinska
komisija zaradi nes·k lepcnosti oziroma zaradi nedelavnosti ni ohravnavala.
Samoupravljanje ni na u strezni
ravni. V zadnjem casu se delavci
izogihajo sestankov samoupravnih organov oziroma aktivno ne
sodelujejo na sejah teh organov.
Pojavljajo se tudi razlicne napacne informacije o sklepih samoupravnih organov, kar povzroca slahe medsebojne odnose in
nezaupanje v ucinkovitost samoupravljanja.
Delovanje druibeno-politicnih
organizacij je slabo, saj se veckrat sestaja le osnovna organizacija zveze komunistov. Na sejah
druZbenopoliticnih organizacij ni
potrehne zavzetosti in samoiniciativnosti za resevanje pereeih
vprasanj v temeljni organizaciji.
Razsirjena seja druzbeno-politicnih organizacij temeljne organizacije je ohravnavala ugotovitve komisije ter predloge in ukrepe za odpravo teh slahosti. Na
tej -seji so bill nekateri predlogi
in ukrepi se dopolnjeni. Sklenjeno
je bilo, da o ugotovitvah komisije, predlogih in ukrepih za izboljsanje odnosov v temeljni organizaciji ·razpravljajo na zborih delavcev oziroma na sindikalnih
skupinah in da po teh ohravnavah sprejme delavski svet temeljne organizacije us trezne ukrepe
za izboljsanje odnosov in rezultatov poslovanja.
A. Percic
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Deltek Sole tudi na Hrestu
Pri podruzbljanju vzgojno-izobrazevalne dejavnosti, predvsem pa
pri povezovanju izobraievanja in usposabljanja z delom za potrebe
dela so dobile svoje mesto tudi delovne organizacije - uporabniki,
tako da tudi same opravljajo del vzgojno-izobraievalnih programov.
Ta del vzgojno izobrazevalnega
programa se imenuje proizvodno
delo oziroma delovna praksa.
Proizvodno delo se opravlja v delovnih organizacijah materialne
proizvodnje, delovna praksa pa
v delovnih procesih nematerialne
proizvodnje, ki jih opravljajo·
ucenci praviloma vsak v svoji
stroki.
Ne glede na to pa ucenci druZboslovnih usmeritev (pedagoska,
zdravstvena, kulturoloska, adrninistrativna, naravnoslovno matematicna, blagovni in denarni promet) opravljajo prvo leto proizvodno delo v organizacijah materialne proizvodnje.
KAKO NA BRESTU?

I

1
I

Za izvajanje proizvodnega dela
je treba zagotoviti potrebne pogoje kot so sredstva in materiali
za delo, varstvo pri delu, zavarovanje za primer nesrece ter usposobljene kadre, ki bodo uspesno
usmerjali ucence v delo.
Na Brestu smo se dogovorili,
da bodo ucenci prihajali na proizvodno delo v temeljne organizacije Pohistvo, Masiva, Gaber in
Tapetnistvo. Pravkar pa se tudi
usposablja sest delavcev iz teh
temeljnih organizacij na enotedenskih seminarjih na lesarski
soli v Skofji Loki.
Tudi s solo v Postojni imamo
tesne stike in se sproti dogovarjamo 0 pripravah in nacrtih, tako
da bo v drugi polovici solskega
leta 1981/82 - od februarja dalje to delo nemoteno steklo. Po
nacrtu naj bi v treh skupinah po
stirinaj'st dni priSlo iz Postojne
na Brest na proizvodno delo 50
ucencev, lesarjev, ucencev blagovnega in denarnega prometa
ter iz naravoslovno matematicne
usmeritve.
ZAKAJ PROIZVODNO DELO?
Zakaj je usmerjeno izobrazevanje v vzgojno-izobrazevalni proces uvedlo proizvodno delo? K
taksni odlocitvi je vodilo vee spoznanj, predvsem pa to, da mora
vsako izobrazevanje ucencev ali
odraslih voditi k visji stopnji pripravljenosti do dela.
Vzgojno-izobrazevalni program
proizvodnega deJa zastavlja kot
svoj osrednji smoter potrebo, da
ga uspesno opravi in pri tern dozivi obcutek zadovoljstva kot ga
do:livlja vsak clovek po u spesno
opravljenem delu. Obenem povezuje teoreticno pridobljena znanja s prakso, dozivlja samoupravne odnose. Pri tern ne mislim
samo na sodelovanje v organih
upravljanja, tmpak tudi na skrb
za opravljeno delo, gospodarno

ravnanje z delovnimi sredstvi,
varcevanje z energijo in podobno.
Zakon o usmerjenem izobrazevanju doloca tudi nagrado ucencu, ki naj bo Slk}adna ·z ucencevim prispevkom k dohodku temeljne organizacije. 0 tern so v
Sloveniji mnenja deljena. Eni zagovarjajo mnenje, da ucencu ta
nagrada ne gre, ker je njegov
prispevek majhen, da ima temeljna organizacija celo stroske z
njim, medtem ko drugi nagrado
kot spodbudo za delo vztrajno
zagovarjajo.
Na Brestu smo izoblikovali predlog, naj bi bila osnova nagrade
v viSini SO odstotkov vrednosti
za dolocena <lela, zvgana ali
zmanjsana za 25 odstotkov glede
na <loseganje novme, gospodarno
ravnanje z d elovnimi sre<istvi,
energijo lin kvaliteto. Treba pa bo
se pocatkati, da •s e duhovd v Slovernji ob tern vprasanju poenotijo. Velika napaJca bi bila, ce bi
eni ucenci nagrado dobivali, drugi pa ne.
PROGRAM
Programsko je proizvodno delo opredeljeno tako, da ucenec
dobi prvi dan (8 ur) osnovne informacije o zgodovinskem na-

stanku temeljne organizacije, o
tehnologiji ,varstvu pri delu in
pozarni varnosti, izdelkih in tdiscu, dohodku ter si ogleda organizacijo dela v temeljni organizaciji.
Naslednje dni pa je razporejen
na opravljanje enostavnih del,
najbolje k ze usposobljenemu
delavcu. Osnovno poucevanje bo
opravil izvajalec proizvodnega
dela (usposobljen s seminarjem),
nakar ga bo tudi pouceval, ocenjeval in pomagal, ce se bo kaj
zataknilo, skratka, v pomoc mu
bo, da bo la:le premagal zacetne
. tezave· v zvezi z delom.
Nedvomno je tudi za nas pomembno, da ucencem pokazemo,
kako delo le ni taksna strahota
oziroma sramota, kakdno jim
predstavljajo odrasli rekoc: »Uci
se, da t i ne bo treba delati.« Ob
tern naletimo tudi na vrednotenje dela, k i ga bomo morali bistveno drugace ceniti in tudi placati.
Pogosto valimo krivdo na mladino, k er se noce in noce vkljucevati v proizvodno delo v temeljne organizacije. Najbr:l jim de·
lamo krivico. Mladi s kratkimi
zivljenjskimi izkusnjami ze spoznavajo, kje je delo lazje, kje je
boljsi zasluzek ter kot posledica
tega boljse zivljenje in vecji druzbeni ugled. Pa jim to lahko zamerimo? Menim, da je krivda na
drugi strani. Popravimo jo. Pa
bri, da ne bo prepozno!
F. Tursic

Sretanje jubilantov
V nedeljo, 15. novembra je bilo
v cerkngki delavski restavracijl
ze tradicionalno srecanje delovnih jubilantov. Od skupaj 173 jubilantov jih je na srecanje prislo
le okrog sto. Na slabSi odziv je
vplivalo dejstvo, da so bile jubilejne nagrade ze izplaeane skupaj
z osebnimi dohodki za mesec oktober.
Stevii~ jubilantov nam pove,
da so .kolektivi nasih temeljnih
organizacij dokaj ustaljeni in da
je fluktuacija delavcev samo se
povsem naraven pojav.
Jubilanti po temeljnih organizacijah:
TOZD Pohistvo
65
TOZD Masiva
21
TOZD tagalnica
10
TOZD Gaber
12
TOZD Iverka
9
TOZD Tapetnistvo
11
TOZD Jelka
15
2
TOZD Mineralka
TOZD Prodaja
18
Skupne dejavnosti
10
Skupaj: 173

Z Ietosnjega 's recanja Brestovcev-jubilantov

Prisotne jubilante je v imenu
organov upravljanja pozdravil
Igor Gornik, predsednik delav·
skega sveta delovne organizacije.
V pozdravnem nagovoru je v
splosnih obrisih poudaril zasluge
delavcev z dolgoletnim delovnim
staiem za razvoj delovnih izkusenj, se zahvalil za njihova prizadevanja ter jim cestital k delovnemu jubileju.
Tudi glavni direktor Tone Krasevec je cestital delavcem k delovnemu jubileju in jib seznanil
s trenutnim gospodarskim polozajem na5e delovne organizacije.
Zaloge pretirano nara5cajo; prav
v njih pa je vezanih veliko obratnih sredstev, kar nam otefuje
normalno pm;lovanje. Nekatere
temeljne organizacije ne dosegajo pricakovanih rezultatov. Z mi·
neralnimi ploscami le tefko prodiramo na trlisce. Za izvoz le-teh
prizadevno pridobivamo ateste.
Razmisliti bomo morali, zlasti v
temeljni organizaciji POHISTVO,
o manjsih serijah, da bomo tako
popes trill proizvodni program. Jz.

V novembru sta nas med drugirni obiskala tudi svicarski veleposlanik in generalni konzul v Zagrebu
hod iz zapletenega poloiaja je v
izvozu. Nova povecevanja cen izdelkom triiSce ne bo sposobno
sprejeti zaradi oslabljene kupne
moci.
V prihodnjem letu bomo lahko
povecali osebne dohodke Ie ob
doslednem izpolnjevanju vseh obvemosti, zlasti plana izvoza. Cimprej je treba urediti notranje odnose in sistem nagrajevanja, pri
cemer mora biti proizvodrio delo
bolje ovrednoteno. Odpraviti moramo vsak primer Iaine solidarnosti. Pri nagrajevanju mora biti
delo edino merilo. Nihce se ne
more skrivati zgolj za formalno
izobrazbo.
V prihodnjih l..!tih ne moremo
prenesti novih nalozb. Odlocali se
bomo le za posameme nakupe
strojev in delovnih naprav, da
obdriimo sodobno tehnolosko raven.
Tezave, ki nas pestijo sedaj,
homo premagali le, ce se bomo

dosledno ravnali po srednjerocnem nacrtu 1981-1985, ki je grajen tako, da je to pravzaprav sa·
nacijski nacrt.
Ob koncu je tovaris Kra5evec
posebej poudaril, da moramo
spremeniti odnos do dela, da mo·
ramo priti na delo in ne v sluibo.
Bolj kot kdajkoli moramo v teh
razmerah utrjevati samoupravni
sistem ,saj le-ta temelji na delu;
samoupravljanje pomeni red, disciplino in odgovornost.
Predsednik sindikalne konference je po pozdravu jubilantov
svecano objavil imena letosnjih
jubilantov po posameznih temeljnih organizacijah.
Ob zakljucku je pevski zbor
Tabor zapel nekaj pesmi, kar je
srecanje naredilo se posebej svecano in pomembno.
J. Klancar

NASI LJUDJE
UTRINEK IZ RAZGOVORA Z
ENIM IZMED VOZNIKOV, KI
IMAJO NAJDALJsl STAt VOZNIKA TOVORNEGA VOZILA NA
BRESTU
Lojze Avsec je doma iz Visevka
v Loski dolini, kjer si je ustvaril
druzino - ima zeno, sina in hcerko, ki sta oba se soloobvezna.
Za volanom je ze nad dvajset
let, saj vozi za Brest ze od 1. januarja leta 1964, se prej pa je
pet let vozil pri zdravstvu.
»Za voznika tovornjaka je to
dokaj dolga doba,« je pripomnil,
»ker je to resnicno garasko delo.
Prizadevati si moras, da bo VO·
zilo pravilno izkoriSceno in tega
se vsi vozni'ki tovornjakov n a
Brestu zavedamo. Voznikov delavnik zato ni vedno samo osem
ur dnevno, se posebej, ce si toliko
oddaljen od sedeza delovne organizacije kot tisti, ki zivimo v Loski dolini.«
Ko sem ga v razgovoru se posebej vprasal, ali je z delom zadovoljen, se je nekoliko zamislil
in resno pogledal. »Da. Mogoce
to nekoliko cudno zveni, vendar
sem zadovoljen! Zakaj ? Se prej,
ko sem bil na zacetku svoje vozniSke poti, so bila vozila zelo slaba. Pac ni bilo drugih. Tudi o
cestah ni da bi govoril, saj se
starejsi obcani se spominjajo,
koliko prahu je bilo treba predihati, kaksne kotanje in b lato prevoziti.
Sedaj so delovni pogoji precej
boljsi, vendar pa zelim nekaj pripomniti. Vsi vozniki tovornih in
ostalih tezkih vozil v delovnih organizacijah, ki se bavijo s transportom, imajo urejen status, ki
tern voznikom priznava b enificirano delovno dobo. Zakaj smo mi
razlicni od onih, saj smo tovariSi bodisi zasebno bodisi na cesti. Mi med seboj ne delamo nikakrsnih razlik, ker jih dejansko
tudi ni. Mislim, da bi odgovorni

na Brestu to morali urediti. Verjemi, da izdr:lati pri t ako tezaskem, pa tudi odgovornem delu
vee kot petindvajset let ni mogoce ,ce hoces sebi, pa tudi dru:lbi
dobro.«

Ob koncu je se poudaril, da v
vsej svoji dolgi vozniski dobi ni
imel nobenih vecjih tezav (nesrec). Tudi vozilo, ki ga vozi je
vedno brezhibno in dobro vzdrzevano. Skrbeti je pac treba za last no varn0st, pa tudi za varnost
drugih udelezencev v prometu, n e
nazadnje pa se je treba zavedati
vrednosti vozila in tovora, ki mu
je zaupano in ki rnu daje vsakdanji 'kruh.
Za:lelel sem mu, da bi se naprej vozil tako kot do sedaj, brez
posledic za zdravje in pocutje.
Pri tern pa sem seveda nehote pomislil na vso t isto mnozico voznikov, ki so vsak dan na cesti s
podobnimi zelj ami in tezavami.
Nasemu Lojzetu in vsem drugim voznikom - SRECNO
VOZNJO!
F. Turk
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Nove podobe Notranjske
Uredniski odbor namerava v
naslednji knjigi osvetliti dogodke
d o izgona Italijanov, cetrta knjiga pa naj bi obdelala zgodovino
narodno-osvobodilnega boja tja
do svobodnega maja leta pe tinstiridesetega.

OB DRUGI STEVILKI NOTRANJSKIH LISTOV
19. novembra je bila s tiskovno konferenco v Cerknici predstavljena
slovenski javnosti druga stevilka zbornika Notranjski listi. Na kon·
ferenco je prglo kar presenetljivo veliko stevilo casnikarjev, vecina
clanov uredniskega odbora in avtorjev, predstavniki kulturne skupnosti Cerknica - kot izdajateljice, sodelovali pa so tud.i stevilni de·
lavci iz dru:ibeno politicnih organizacij in skupscine obcine.
Taksna udelezba ze Sarna po
sebi odra:ia zivo zanimanje za to
drugo stevilko, kaze na to, da
kljub dolgemu, kar stiriletnemu
premoru, ki je nastal po prvi stevHki zbornika, zelja po nadaljevanju zacetega dela ni ugasnila.
To se je pokazalo tudi na konferenci sami, saj so stevilni ugledni udelezenci izrazili zeljo, na j
izid druge stevilke hkrati pomeni
zacetek pripravljanja tretje, ki
mora slediti v dveh letih, da bi v
petinosemdesetem letu lahko izsla cetrta knjiga.
Tak je tudi, lahko bi rekli,
srednjerocni nacrt zbornika, ki se
je izoblikoval v uredniSkem odboru in sledi pomembnim obletn icam iz narodnoosvobodilnega
boja na Notranjskem.
Pricujoca stevilka zbornika namrec n a dobri polovici (190 od
skupaj 360 s trani velikega fer mata) svoje sicer bogate in raznolike vsebine prinasa prispevke, ki
iz razlicnih zornih kotov osvetljujejo p ripravo na vstajo in dogajanja v prvem letu vojne v nasih
k rajih. Posebno vzpodbudno je,
da so v prispevkih zajeti vsi deli
nase sedanje obcine, kolikor pa
so bila vsa ta dogajanja povezana s sosednimi obm ocji, pa seveda avtorji posegajo tudi cez
obcinske meje, posebno v prostor
sedanje vrhniske obcine in ljubljanske obcine Vic.
Kakrsen koli poskus ocitanja
zaprt osti tega zbornika zavraca
tudi posebna razprava o delu Osvobodilne fronte in komunisticne
partije na Prezidanskem v prvem
letu vojne.
Kakor je bilo povezano takratno vseljudsko gibanje, ki ni poznalo in ne priznalo niti narodnostnih meja, tako so pac avtorji,
razpredujoc svoje raziskave, sle·
dili osvobodilnim idejam in njihovim nosilcem po stezah in poteh vstaje in odpora, ne oziraj oc
se niti na takratne niti na sedanje administrativno-upravne mejne cr te.
Sarno tak nacin prikazovanja
nase zgodovin e je lahko vseob-

Prispevki iz sedanje druge stevilke bodo bralcu budili radoved-

sezen, nepristranski, za danasnjega in jutrisnjega b ralca pa t udi
laze sprejemljiv, razumljiv in poucen.
Tudi hotenje, predstaviti bratcern nas odpor v n jegovih razlicnih pojavnih oblikah, se je urednikoma in avtorjema tega zbornika posrecilo: skozi prispevke
razllicnih piscev - zvecine aktivnih udelezencev teh dogajanj se ·srecamo z mnogimi aktivisti in
se z vecjim stevilom danes v javnosti povsem neznanih !j udi, pa
s celimi dru:iinami in zaselki, ki
so v tistih dneh postavili na kocko vse - svoje imetje in zivljenja za uresnicevanja svobode in
pravicnejsih odnosov med ljudmi.
Predvsem za mlade, za povojno
in >>Samoupravno<< generacijo, b edo ti prispevki d ragoceno branje, saj bo pred njimi za:iivela
prava, vseobsegajoca podoba
frontovske ilegale in konspiracije. Za bralce, ki poznajo n arodno-osvobodilni boj skoraj izklj ucno iz vojnih zgodb , ki si lahko
predstavljajo le upor s pusko in
z bombo v roki, poznajo le juris
na bunkerje in miniranje prog in
mostov, bo clanek 0 »drugi fron·
ti<< pravo odkritje. Popitov pobeg
iz zaporov v Lozu pa bo h k rati
poslastica in vzpodbuda k razmisljanju, ki zanesljivo napeljuje
bralca k zakljucku, da ne za prekaljenega posameznika ne za
trden narod, ki hoce biti svoboden, ni brezizhodnega polozaja,
ni vdaje in ni obupa.
Vsi ti zarki, ki z razlicnih strani
osvetljujejo u por nasih !judi v
casu, ko se je zdelo, da je fasizem nepremagljiv, so vsak po
svoje dragocen prispevek k osvetljevanju nase n ajneposrednejse notranjske zgodovine, hkrati
pa z odkrivanjem vedno novih in
n ovih izvirnih oblik ilegalnega
boja sirijo in poglabljajo nase
znanje o pomembnem notranjskem prispevku k organiziranemu uporniskemu geniju nasega
in drugih jugoslovanskih narod ov.
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»Hudo pot ste imeli!« ogovori nas
mati; jaz recem: nDa!u A Vrag se
kar zgrudi na klop za mizo. Mati ga
pogleda in z jokajoeim glasom reee:
>~Oee, kaj bode s teboj!u ter odide
skozi vrata.
Na mlzi je gorela lampica, pri peei
in na peel so sedeli mlajsi otroci;
starejsi dekletl sta preli, najstarejsi sin je pa sedel na klopi od mize
dalje. Jaz jamem po sobi hoditi, a
predno spregovorim, oglasi se Vrag
In pravi: >~Gospod, vi ste se deeko,
pa rad vas imam, z menoj gre pa h
kraju!«
Kar obenem se ustavita kolovrata
in jokaje sineta predici skozi
vrata, okoli peei se jok zaeuje, in sin
se oglasi: »Oee, nikar tako!«
Bog ve, da na eolnu mi ni bilo
gorse. Premagam se in reeem: nKaj
se vam sanja!u Potem govorim dalje,
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JESEN OB JEZERU (foto Igor Modic)

----

"'·~·- ··.-·· ·

kar mi pride na mise! ter neham s
tem, da reeem Vragovemu sinu Matiji, naj mi lue napravi, da pojdem
proti domu.
»Pa spremil bos gospoda,« rece
oee; jaz pa, da ne.
»Zakaj da ne? Vsaj do razpotja,
da ne zaidete v gozd.«
Jaz pa zopet in zopet, da ne; tudi
mati se je zastonj protivila. Vzel
sem s vetilnico in sel proti domu,
pes pa z menoj.
Ko sem bil iz vasl, zagrozelo me
je skoro. Ne zaradi teme in noel,
ampak tezke misli so me tezile. Ves
dan je bil neugoden; pri Vragovih,
kjer sem se vsele j okoristll, bilo je
danes zalostno In skoro se bolj nevarno ko na vodi.
Grem in grem, a jamem se euditi,
da nisem se na vrhu pri Varuhu.
Ustavlm se, povzdignem svetilnico,
da bi okrog sebe bolj videl, poshi-

·~

Druga polovica knj ige je vsebinsko prav tako izredno pestra
in zanimiva. Posega v razlicna
obdobja in na zelo razlicna podrocja nasega Zivljenja n a tern
prostoru.
Tako se v tern delu srecujemo
s sestavki o nasem vidnem in

podzemnem krasu, z odkritimi
pricevanji o naseljenosti nase pokrajine v sivi davnini, z izvori in
razvojem bloskega smu canja, pa
s stevilnimi prispevki, ki dopolnjujejo ali celo povsem na novo
odkrivajo podobo nase Notranjske, kakor so jo videli umetniki
in drugi kulturni delavci, tukaj
rojeni ali pa le »zastrupljeni<< z
lepotami nase domacije in p osebnostmi nasih ljudi.
Prispevlci o njih (o Otonu Zu·
pancicu, Osipu Sestu, slikarju
(Nadaljevanje na 7. strani)
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(Nadaljevanje in konec)

nost, cim prej in prav tako vsestransko spoznati tudi dogodke
teh, za nase ljudi prav gotovo
strahotnih, pa tudi zmagoslavnih
dni.

sam in - v resnicil pod menoj
s umi Obrh. Zasel sem proti gozdu.
Brez premisleka in ne da bi skusal iti povprek proti Varuhu, obrnem
se in grem nazaj, gledam, kdaj da
pridem do razpotja, a prisel sem
zopet v vas.
Stopim k Vragovim. Oce je zaspal pri mizi, mati je takoj ukrenlla,
da sem pot zgresil in sla Matljo
klicat, da me bode spremil.
Sedaj nisem ugovarjal in sel je z
menoj Matija, a zopet bi sel proti
gozdu, da me ni se dalje spremljal
in koraeil sem proti Varuhu. Vsak
bo vprasal, zakaj se nisem dal spre·
mljati; marsikdo, zakaj nisem pri
Vragovih ostal. Pri Vragovih nisem
ostal zato ,ker sem vedel, da me
gotovo v strahu prieakujejo; zakaj
se nisem dal spremljati, to je tezko
dopovedati.
lmel sem Vraga pred oemi, kl se
je v eolnu, skoro bi rekel, s smrtjo

boril, a se vendar ni udal. Pogum
ga je vzdrzeval in sele na suhem se
je zgrudil. In vprieo takega moza bi
se jaz bal sam po poti z luejo! Tega
ne - in vem, da drugi dan je
Vrag ponavljal besede: »Gospod so
se deeko, gospod!« In zadnjikrat
sem mu ustregel. Kajti stiri dni kasneje je umrl in mati, ki mi je prva
to pravila, povedala mi je tudi, da
do zadnjega me je imel v mislih.
Ostal mi je v blagem spominu.
Ko pridem na vrh, sprejme me
mrzla sapa in zamraznice so naletavale. Pazil sem, da se na voznem
potu obrnem proti Klancam. Komaj
jamem iti gori po poti, zaeujem od
Golgorice sem znan, ali v temni
noel strasen glas: volk je zatulil.
Pes, ki se me je ze tako drzal, kakor bi bilo tudi njemu hudo ta veeer, kar potisnil se je k meni in
samo toliko stopal pred menoj, da
mi ni bit pod nogaml. Tuljenje se
ponavlja. In k prvemu se hitro drug!
oglasi in jela sta zavijati, kakor bi
jih bilo vsaj petero.
Verjamem, da so tudi grozni in
strasni glasovi druglh zverl v juznih
krajlh ali groznejsih menda ni, kakor
voleje tuljenje. Ova tulita, pa vsak
bi sodil, da jih je vee, vedno se
glasovi spreminjajo in vendar je le
isti glas. V temni noci in v samoti
to slisati, se gotovo vsakemu kolikor toliko zgrozi. Nehote sem jel
hitreje stopati. Na Klancah je bilo
se nekoliko luei videti; opominjalo
me je oglasiti se, ali kaj, mislil sem
si, prej bos doma, ako gres kar naravnost.
Ko pridem ravno konec steze, ki
je bliznjica mimo vasi, stopim, ze na
velikem poti, na skrl, izpodrsnem in,

da si svetilnico ubranim, zavihtim z
njo tolikanj v zrak, da mi ugasne; in
takoj mi je bilo, ali prekasno, v mislih, da niti edne zveplenke nimam
pri sebi. Kaj pa zdaj? Do Klanc je
samo tri, stiri minute, ali po stezi
ni mogoee, da bi sel brez luei. Vozne poti pa ne najdem brez svetlobe
in bog obvari, ee pridem s pota. Po·
tem je ni pomoei, ko sesti pa dneva
eakati, kajti tema je bila taka, da
belega psa pred seboj nisem razloeil.
Najbolj je kazalo pomoei klicati,
ali nisem se mogel odloeiti za to.
Sapa mi je zanasala voleje tuljenje
in strah se me je polastil, a predno
me je se prevzel, odloeil sem se in
jel sem stopati dalje po poti, s palico po grmovju tipaje.
Ne bodem pravil, kako dolga je
bila pot, kl se mi je sicer kar kratka
zdela, kolikokrat sem se spotaknil,
kako ogibal, da na ovinkih nisem zasel, kako se razveselil, ko sem
zaeul, da grem navzdol in da sem
sreeno prise! eez Kopalnik.
Se eetrt ure, a po siroki cesti, in
bil sem doma in pri svojih. Cell dve
uri sem hodil z Jezera, sicer pa navadno le eno uro. Da sem se pogumnemu mozu pogumnega skazal,
ni mi zal, ali po poti sem si pa vee·
krat oeital, da se ni prav brez po·
trebe v zadrege in nevarnost spravljati.
Se nekoliko dni je trajalo dezevno
vreme; v tem je prisla tudi zalostna
vest, da je Vrag umrl in bili so to
neprijazni dnevi. Zapal je sneg. In
prisli so ze labodi na jezero, predno
sem sel zopet tja In tudi se tedaj
me je pres inilo, ko sem vs topil pri
Vragovih.

BRESTOV OBZORNIK
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Pri vstopu v spodnjo etazo Blagovnice nasega malega mesta obiskovalca takoj zbode v oci veliko, z rdecimi crkami napisano obvestilo: ,y nakupovalnih vozickih prepovedano voziti otroke«. Ali se
res tudi to dogaja? Morda ravno zato ne bi bilo odvec v tistem kotu
poleg ze omenjenega napisa, na katerem je se opozorilo: »S seboj
prineseno blago odlozite tukaj«, prostor ograditi, ga opremiti z igracami, ki ne gredo v promet in za zacasno varstvo otrok v casu, ko
mamice na'k upujejo, bo preskrbljeno.

ZLIT (zdruzena lesna industrija Triie) namerava prihodnje leto zaceti z gradnjo nove tovame
masivnega pohi§tva, kamor naj
bi ze eez tri leta preselili vso proizvodnjo. V Zlitu utemeljujejo
gospodarnost gradnje tovarne s
tern, da je povprasevanje po njihovem pohistvu toliksno ,da rnu
niso kos. V novi tovarni bodo
proizvodnjo pohistva podvojili,
kar 80 odstotkov izdelkov pa bo·
do izvozili. Gradnja nove tovarne
bo predvidoma veljala 156 milijonov dinarjev. Za nalozbo so ze
pridobili ustrezno drt!Zbeno podporo.

~

JAVOR je to jesen pricel z novo nalozbo na Baeu. Nalozba bo
v dveh delih: izgradnja nove zage ter izgradnja decimirnice in
nakup novih strojev v stolarni,
obenem s spremembo ustreznih
naprav. Nujnost te nalozbe izvira
predvsern iz velike zastarelosti
objektov, strojev in naprav na
dosedanji zagi; podobno stanje
pa j·e tudi v delu stolarne. zaga
na Bacu bo predelala letno 10.000
kubicnih metrov bukove hlodovine za domaco koneno obdelavo
in okrog 5.000 kubienih rnetrov
jelove hlodovine, ki je na Javorju
sedaj zaradi tehnoloskih omejitev
ni moe predelati, finalizirana pa
bo v tovarnah opainih plosc.

DESETLETNI NACRT 0 GOZDOVIH
Potrebno bo u gotoviti skladnost med stru.kturo in kolicino secenj
v odnosu do potreb nasih potrosnih, predvsem predelovalnih okapacitet. Potreben bo dogovor med glavnimi potrosniki tako v okviru
obcine, ka'kor tudi med glavnima potrosnikoma drobnih gozdnih sorti·
mentov Brestom in Lesonitom.
V nacrtu je nakazana moinost organiziranja mehaniziranega centra
za '<iokoncno obdelavo gozdnih sortimentov, kar predstavlja zelo
pozitiven koncept. Ni dvoma, da je organizacija tega centra stvar
dogovora med Brestom in Gozdnim gospodarstvom Postojna.

ELAN je letos kljub tezavnim
pogojem za gospodarjenje izpeljal dve pomembni nalozbi: skladi§ce za temeljno organizacijo
Sportna oprema in trgovino v
Zagrebu. Vrednost obeh nalozb
znasa okrog 110 milijonov dinarjev. Mimogrede naj omenirno, da
so letos v Elanu poveeali osebne
dohodke za 3 7odstotkov in znasa
dohodlke za 37 odstotkov in znasa
d<inarjev.

*
Pesci, pozor! Ko boste sli po Partizanski cesti, pazite, saj ima pri
hisi st. 27 ja~ek taksen presledek resetk, da bi slo skozi obuvalo, ki
preseze stevilko 51. Zdravstvene usluge so preklemano drage, v tern
zimskem casu pa se kostni zlomi le stezka zdravijo.
'
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SAMOUPRAVNI SPORAZUM JE SPREJET
V letu 1972 moramo na podrocju osebnih dohodkov vsekakor nekaj
storiti. Pogovarjamo se o desetih odstotkih nominalnega povecanj~.
To pomeni, da bi poveeana produktivnost navrgla dodatno povecanJe
osebnih dohodkov. Seveda te stevilke se nimajo realnih osnov, ker
plani za leto 1972 se niso koncani. Prav gotovo pa je danes se vedno
moznost, da storimo vse .potrebno, da bi taka povecanja osebnih
dohodkov dejansko realizirali. Samoupravni sporazum nam dovoljuje poprecne osebne dohodke brez obdavcitve do okrog 1.500 din.
To pomeni, da pri samoupravnem sporazumu ni zadrzkov za povecanje osebnih dohodkov, ee bomo uspeli doseei pogoje in rezultate
gospodarjenja, ki bodo taka izplaeila dovoljevali.
PROIZVODNI PROGRAM ZA LETO 1972
Danes ze lahko trdimo, da smo v izboru izdelkov priSli tako dalee,
da ni vee bistvenih problemov. Furnirano pohiStvo Tovarne pohistva
v Cerknici zajema program BARBARA, LIVING in CLAUDIE, POLONE ter glasbenih omaric. Tovarna pohistva v Martinja'ku bo svoje
kapacitete namenila proizvodnji stolov, tapetniskim garnituram,
struienim izdelkom, manj surovim foteljem in vee rniznirn podnozjem. Tovarna pohistva v Starern t rgu bo z VEG0-60 zapolnila svoje
kapacitete. Iverka vkljub dobri volji bistveno ne poveeuje proizvodnje ivernih plosc v primeri z letosnjim letom. Tovarna lesnih izdelkov v Starem trgu bo povecala proizvodnjo stolov K-33, zagotovila
je kooperaciji s tovarnama v Cerknici in Martinjaku. Se vedno je
ostalo nereseno vprasanje razzaganja vecjih kolicin hlodov.
TapetniSke garniture za prodajo na dornaeern trgu niso v celoti.
doloeene. Med letom bomo na triisce dali vee novih vrst garnitur,
ponovili pa le tiste, ki. jih bo sprejelo triisee. To naeelo velja tudi
za Y-garniture.
OB OBRACUNU DEVETMESECNE PROIZVODNJE
Na niiji financni rezultat je vplival tudi poveean izvoz, saj zaradi
sedanjega izvoznega rezima nimarno najboljse stimulacije. Izvoz letos
povecujemo v primeri z lans'kim letom za indeks 224.
Izvozna usmeritev pa je kljub vsemu za Brest nujnost zaradi poveeanih kapacitet, osvojenih triiSe in resevanja likvidnosti v podjetju.
0 NAGRAJEVANJU ZAPOSLENIH
Ker vecina bralcev danasnji sistem nagrajevanja pozna, o njem ne
born pisal konkretneje, razen primera, kako neracionalen je. Naj
pogledamo san1o delitev po poslovnih enotah. Imamo poslovne enote,
ki ne ustvarjajo dovolj dohodka, da bi pokrile potrebe po osebnih
dohodkih. Ta tezava se vleee ze odtlej, ko smo presli na trine odnose.
Namesto, da bi iskali vzroke in jih odpravljali, smo vedno iskali resitev v tern, da smo z internimi doloeili prelivali dohodek iz ene v
drugo poslovno enoto. Ta napaka se mascuje in je iz leta v leto ostreje prisotna v nasem poslovnem zivljenju. Za tako stanje vedno
najdemo opravicilo v neena"kih pogojih gospodarjenja, podobno kot
najdejo politiki opravicilo za sir5o druzbeno skupnost.
OB DESETLETNICI IVERKE
Zivljenje Tovame ivernih p1ose se je prevesilo v enajsto leto brez
hrupa, ceprav je to vendar dokajsnja starost za tovarno taksne vrste.
Kdo naj bi proslavil t a jubilej, saj tistih prvih ustanoviteljev skorajda ni, umaknili so se hrupu, prahu in plinu ter delu, oki ne pozna
poCitka.
Od osernnajst podobnih tovarn, koli'kor jih je bilo zgrajenih pri nas,
jih polovica ne obratuje vee, ostale pa so se z rekonstrukcijo poveeale ali preusmerile proizvodnjo in se izognile nerentabilnosti.
Nekatere so svoja vrata iz takih ali drugacnih vzrokov zaprle.

oblikovanju cen je manj. Obenem
pa dajejo prek inzeniringa na trg
tudi precej serijskega pohistva iz
rednega programa. S svojim inzeniringom so se vkljucili v ponudbo za opremo industrijskega
kompleksa v Iraku ter opremo
studentskih in dijaskih domov
na domacem trgu.
STOL ima sedaj sest svojih
lastnih prodajaln. Ker proizvaja
predvsem pisarnisko-investicijsko
pohistvo, proda letno le okrog
10 odstotkov pohistva, namenjenega si-roki potrosnji. V zadnjem
casu prodaja pisarniSkega pohistva upada, ker je rnanj gradenj
negospodarslcih in neproizvodnih
objektov. Temu nameravajo cim·
prej prilagoditi proizvodnjo in
p rodajo zlasti v svojih prodajalnah, saj prieakujejo veejo prodajo pohistva za siroko potrosnjo.
LESNINA in Sipad sta oktobra
odprla skupni prodajnl center za
pohistvo in gradbeni material v
Ivanjici pri Trebinju. Center je
zrasel v dveh letih, sestavljajo pa
ga trije objekti in sicer je tretjina uporabne povrsine namenjena
prodaji pohistva, preostali dve
tretjdni pa sta za skladiScenje
gradbenih materialov ter za skladiSeenje in prodajo pohistva na
debelo. Celotna nalozba je veljala 95 miHjonov dinarjev. Lesnina !in Sipad nameravata v tern

srednjerocnem obdobju s skupnimi sredstvi zgraditi podoben
slmpni prodajni center tudi . v
Mariboru.
V MEBLU so v prvili osmih letosn jih mesecih prijavili ze 88
predlogov tehnicnih izbolj§av in
koristnih predlogov, od katerih
jih je 79 ods·totkov uporabnih.
Najyec jih je bilo iz temeljnih
organizacij Jogi in Oblazinjeno
pohistvo. Tudi po ostalih Meblovih temeljnih orga.nizacijah ugotavljajo vse vecje zauimanje za
inovativno dejavnost.
V SAVINJI niso zadovoljnl z
dosedanjo letosnjo prodajo. Predvsem velja to za izvoz, koi je znat·
no pod zastavljenimi nacrti. Najtezje je s prodajo pohistva.
Zaradi
ugodnega
vremena
gradnja mehaniziranega skladisca v LIP Bled dobro napreduje.
Gotovi so temelji za lupilnik, eelilnik in .sortirno linijo, obenern
pa pr>ipravljajo teren za asfaltiranje dela skladisea. Zaklju cna dela
in asfaltiranje vsega skladiSca
bodo opravljena po obnovitvi
nakladalne rampe. Takoj bodo
zaeeli graditi zgradbo za namestitev komandne omare z elektronsokimi napravami za merjenje
in sortiranje hlodovine. Prieeli
bodo montirati tudi rnehanizacijo, katere je nabavljene ze dobro
tretjino.

Knjiga o Lojzetu Perku

Malo po nesrecnern odhodu
slikarja L. Perka iz nasih vsakdanjih srecanj smo v obcini sestavHi iniciativni odbor, ki ima
nalogo, pridobiti cim vee PerkoALPLES si prizadeva, da bi
vih del kot osnovo galerije, s
cimbolj poveeal obseg svojega inzeniringa. Ta dejavnost ima v se- :katero se zelimo oddol~ti temu
velikernu ljubin1cu in ljubljcncu
danjem gospodarskem polozaju
notranjske zemlje.
izredno prednost pred velikoseZe na prvem sestanku je ta
rijsko proizvodnjo, ker je ni poodbor izhajal iz resnice, da so
trebno kreditirati, placila so v
nasi kraji glede na svojo rnajh·
zakonskem roku, pa se tezav pri
nost izrazito bogati po svojih
upodabljajoeih umetnik,ih. Zato
smo ze takrat oblikovali cilj, naj
se nase delo ne omejuje na zbiNOVE PODOBE
ranje Per'kovih del, temvec naj
odbor svoj trud usmeri v ustvarNOTRANJSKE
janje pogojev za ustanovitev NOTRANJSKE G~LERIJE, v kateri
(Nadaljevanje s 6. strani)
naj najdejo svoje caS>tno mesto
Sterletu,Marieki Znidarsic, Fra.tvsi kla~1ki notranjskega slikarcetu Sustadicu, Kajuhu, Matevskega sveta, svoj prostor in
zu Hacetu in drugih) se prepletaspodbudo pa tudi ne malosteviljo z dokazi o njihovi ustvarjalni
ni iliveei ustvarjalci.
prisotnosti v obliki krajs~h litev tern casu je imel iniciativni
rarnih del in umetniskih reproodbor dosti vee otepanja z nedukcij.
Omeniti lk aie se prispevek k bi- prieaJkovanimi in nepotrebnirni
tezavami kot uspehov.
bliografiji Matevza Haceta, ki toKaj nam je vendarle uspelo?
krat predstavlja v na videz dolgocasni obliki - kot vsaka bibli- Predvsem dovolj kulturno
ografija - tega na§ega ·v sekakor predstaviti domacinom in v.sem
zanimivega partizanskega komi·
Slovencem ciklus Per>kovih ilusarja kot silno plodovitega lepo- stracij Martina Krpana);
slovnega, poljudno strokovnega
- dogovoriti se z druzino kot
in publicisllicnega pisca. Petnajst
dedicem o ustreznih pogojih, s
strani naslovov njegovih spisov
cimer je ta zbirka postala nasa
gotovo govori za to, da je bil Ma- in predstav·l ja lepo osnovo snutevz Hace eden najbolj delavnih
joee se galerije;
Notranjcev, ceprav ga nasi ljudje
- dokaj jasno zacrtati (seveda
s tern v zvezi le r edko omenjajo.
skupaj s Kulturno skupnostjo)
Zato je prav, da ga zbornik pred- srednjerocni in dolgoroeni nacrt
stavlja tokrat predvsem s te plati.
razvoja galerijske deja'Vnosti v
Mnogo je v tej zajetni, pa tudi
obcini in prebuditi precej mno·
na zunaj ugledni knjigi . se priZ,ieno razmisljanje o usodi tc
spevkov, ki jih v tern zapisu ni
zvrsti kulture v nasem okolju.
bilo moe niti z besedo omeniti.
Prav v tern casu iscemo IDOZ·
Celotni zbornik je kot izredno
nost, kako primemo urediti pro·
bogat koledar, po ·k aterem bomo
store v stani cerkniSki soli, da
z radovednostjo ·listalli vse leto,
bi lahko vsaj tja za novo leto
zmeraj v njem odkr.i vali nove zarazstavili Martina Krpana in ponirnivosti in se nenehno, tudi §e
Jeg njega se kaj Perkovega, Gapo mnogih letih, ~adi vracali k
sparijevega, Sterletovega ...
njemu.
Ureditev tega prostora zahteva
Gotovo je treba obema urednikoma (Bozo Levee in J anez Sum- svojih dvajset starih milijonov,
rada) k opravljenemu delu cesti- ki jih v tern stabilizacijskem casu nimamo kje dobiti.
tati, av-torjem, ki so skoraj rpo
Zato zacetek te galerije povevrsti Notranjci, ki pa zivijo razen enega samega - raztreseni
zujemo z izidom Perkove monografije. Le-ta bo po zagooovilih
po Ljubljani in drugih slovenskih
zalozbe izsla se pred novim le·
mestih, pa se je treba zahvaliti,
tom.
ker so tako morda najustrezneje
Kaksen je raeun? Zalozba nam
potrdili svoje poreklo in za vedno ohranili svojim rojakom mar- nudi monografijo po precej nizji
sikatero dragoceno resnico, ki bi
ceni, seveda, ee se obvezemo, da
sicer · za vedno utonila v pozabo.
bomo kupj.}j vecje stevilo (dva
ali tri tisoc) izvodov.
J. Praprotnik

Razliko med zaloinisko prednarocnisko ceno in med ceno, po
kateri bo zalozba nudila del naklade narn, bi mi lahko porabili
za uredii tev galel'ij skih pros.torov.
Drugi vir dohodkov za to dejavnost bi bili reklami oglasi, s
kater:imi bi nam delovne organizacije kljub hladnirn gospodarskim casom pomagale zadevo
spraviti na zeleno vejo.
s tern clankom zelimo doseci
dvoje: razgrniti te:lave iniciativnega odbora in kulotume skupnosti pred nase kolekotive, pred
delavce in vse druge obcane, da
bi s prednarocili prel$:o svojih
TOZD in kulturnih drustev ali
neposredno na kult:urno skupnost narocili Cim vecje 5-tevilo izvodov te dragocene knjlige; priporociti delavcem, da se v razumnih m cjah, seveda upostevajoc moinosti svoje temeljne in
delovne organizacije, odlocijo tudi za reklamna sredstva, s katerimi bodo prav tako podprli in
pospesili rojstvo likovne galerije
v Cer.knioi.
Tretja mozmost neposredne pomoci se terneljn-im organizaoijam
in obrtnikom ponuja v obliki
strolrovnega dela: mizarskega,
soboslikar9kega, zidarskega in
podobno.
z vkljucitvijo vseh teh rnozn osti je ideja o galeriji v kratkem ca'Su povsem uresnicljiva.
Hkrati zelimo vse pravoCaS'IJ.O
opozoriti na knjigo, ki bi glede
na Perkovo povezanost z naso
zemljo in z nasirni ljudmi goto·
vo sodila kar v vsako hiso v tej
obcini. Lojze Perko je gooovo
imel med nami to1iko prijateljev, da bi bilo prav, ee posezejo
po njegovi knjigi tudi tisti, ki
se sicer iz razlienih vzrokov redko odlocajo za nakup knjige.
Res taksna knjiga, ki bo napoln jena z barvnimi reprodukcijami
najlepS<ih Perkovih podob ne bo
rnogla biti poceni , vendar - nekaj litrov slabega vina manj za
Novo 1eto, p abo Perkova knj~
ga v hisi. Cez leto aJ.i dve, ko
monografije ne bo nikjer vee
najti, bomo veseli in ponosni,
da smo njeni lastniki. Ob tern
nas bo grela se prijetna zavest,
da smo z njo pomagali Perku in
drugim nasim ustvarj alcem v
obliki Not ranjske galerlje koneno najt i dom sredi njihove zemlje in sredi svojih ljudi.
Vse ustreme p odatke o moznosti prednarociia dobite pri Kulturni skupnosti Cerknica.
J. Praprotnik

BRESTOV OBZORNIK

8

Vzgoja najmlajsih

Knjiznica v
novih prostorih

PROGRAM DEJAVNOSTI ZA PREDSOLSKE
OTROKE
Tudi otrok, nas najmlajsi krajal'!-, ima svoje z~hteve. Pot_rebuje
dom, urejeno okolje doma, potrebuJe zelene povr5me, varna 1~ urejena igrisca za svoje igranje, vzgojno-varstvene ustanove oz1roma
obcasne, a vodene oblike vzgojno-rekreativnih d~javnosti.
Kako mu to omogocimo, je stvar vseh nas, kraJanov,. delavc!?v, starsev. Kaj bomo pripravili za svoje otroke, kaksne deJavnostl potrebujejo?
Osnovne dejavnosti v predsolski vzgoji so igra, delo in zaposlitve.
Otrok se rad igra. V igri je dejaven, se razvija, ob igri spoznava svet
okoli sebe, pridobiva si izkusnje. S pomocjo uspesne pr~ds?lske
vzgoje si razvija sposobnosti in druge osebnostne lastnosti, k1 mu
omogocajo srecno in uspesno Zivljenje v dn;tlbi. V p~edsolsk~m obdobju prehodi otrok zelo pomembno pot, ki v mars1c~m vphva na
r azvoj in uspesnost v solskem obdobju, posredno pa tud1 na nekatere
oblike vedenja kasneje.
Vzgojno-varstvena delovna organizacija je postala cent~r pred~
solske vzgoje v obcini Cerknica. V svojem letnem progra~u Ima_ tudt
dejavnosti za otroke, ki niso v dnevnem varstvu. Te deJavnostr so:
- 80-uri program - Cicibanove urice,
- 120-urna priprava na solo - mala sola,
- rekreacija - telesna vadba,
- pridobivanje vescin za sportno znacko v oddelkih male sole,
- praznovanja in proslave.
Pogoji za vkljucitev v omenjene dejavnosti:
80-urni program: starost otrok 4 do 5 let
VVE Rakek - enkrat tedensko od 5. 11. 1981 (15.30-17.30) dalje
VVE Stari trg, VVE Cerknica, VVE Grahovo in VVE Begunje - v zacetku leta 1982.
Rekreacija: starost otrok od 4. leta dalje
VVE Cerknica- vsak ponedeljek od 16. 11. 1981 (16.-17. ure) dalje.
Cicibanove urice so bile doslej v krajevnih skupnostih Grah ovo,
Begunje, Stari trg in Cerknica. V krajevni skupnosti Cajnarje- Zilce
bodo Cicibanove urice spet takrat, ko bodo za to dejavnost zagotovljeni primerni prostori.
Pri organiziranju telesne vadbe in pri pridobivanju vescin za
sportno znacko nam pomaga obcinska telesnokulturna skupnost.
V te dejavnosti botno pritegnili tudi zunanje sodelavce.
Sportno znacko homo organizirali v oddelkih male sole dnevnega
varstva in 120-urne priprave na solo.
Organizirali homo tudi ze tradicionalno pustno rajanje za vse
p redsolske otroke, tokrat v novih prostorih vzgojno-varstvene enote,
v Starem trgu pa v sodelovanju z osnovno solo.
0 vseh omenjenih dejavnostih bodo obvestila, izobesena na javnih
mestih. Starsi, omogocite svojim otrokom, da sodelujejo v teh dejavnostih in spletejo stike z vrstniki!
M. Krasevec

Jesenska rekreacija v Ribi§kem kotu

KLIC V SILl
2e Iani smo poprosili vse Brestovce, naj nam pomagajo pri
oblikovanju novoletne »zabavne« priloge na§ega glasila. Odziva ni bilo.
Letos znova prosimo: posljite nam karkoli, kar bi Iahko
uporablli za oblikovanje teh strani: humoreske, satire, anekdote, risane prispevke (ali ideje zanje), ideje za obdelavo in
se in se ...
Dosedanji ustvarjalci teh strani so ze iztroseni in rabijo sirso druibeno pomoc.
Brez vasih zamisli, misli in vsega ostalega novoletne dodatne priloge n e bo!
Svoje zamisli, misli, skratka, vso svojo tovrstno ustvarjalnost, posredujte urednistvu najkasneje do 8. decembra, pa
morda bo kar bo.

Trim Jig a v kosarki
Kosarkarski klub Cerknica je septembra organiziral trim ligo v
kosarki. Na tekmovanju je sodelovalo 7 moskih in 5 zenskih ekip z
vee kot sto igralkami in igralci.
LESTVICA- MOSKI
1. KAMNA GORICA
2. RAKEK
3. KADETI
4. BEGUNJE
5. NOVI VAL
6. KOVIND
7OS CERKNICA
LESTVICA- ZENSKE
1. KADETINJE
2. OS CERKNICA
3. RAKEK
4. BREST
5. OBCINA

KDO IN KAJ SMO?
S pojmom »delovna sila« smo se pogosto srecevali pri pouku
o razvoju kapitalisticnih druibenih odnosov in se seznanjali z
vsemi negativnirni posledicami, ki jih je za delavce imelo
taksno pojmovanje in poimenovanje. Nasi socialisticni druzbeni
ureditvi pa je taksno poimenovanje delavcev tuje, vendar kot
kaie, ne vsem. Kar poglejmo Brestovo devetmesecno poslovno
porocilo, pa tudi v drugih nasih listinah se »delovna sila«
dokaj pogosto pojavlja.
Ali ni to malomarnost in zalitev cloveka-delavca? Sicer pa
to ni samo Brestova »cvetka«, taksne primere pogosto zasledimo tudi v casopisju, po radiu in na televiziji, celo nekateri
druZbeno politicni delavci ne morejo brez nje, ne da bi se
tega zavedali.
Mar smo res popolnoma izgubili obcutek za vrednotenje nasega socialisticnega samoupravnega sistema, obcutek do nas
samih?
F. Mlakar

1. 12. ob 16. uri in ob 19.30 -

sloven. film TISTEGA LEPEGA DNE.
3. 12. ob 19.30 - ameriska drama ZACETI ZNOVA - Z DRUGO.
4. 12. ·ob 19.30 in 6. 12. ob 19.30 - nemski eroticni film SPANSKE
OLIVE.
5. 12. ob 19.30 in 6. 12. ob 16. uri - ameriSki p ustolovski film KORAKAJ, ALI UMRI!
7. 12. ob 19.30 - ameriska komedija MANHATTAN.
10. 12. ob 19.30- japonska drama CARSTVO STRASTI.
11. 12. ob 16. u ri in ob 19.30 hongkonski karate film NA ZMAJEVI
POTI.
12. 12. ob 19.30 in 13. 12. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film
DIGBY, NAJVECJI PES NA SVETU.
13. 12. ob 19.30- ameriski pustolovski film URAGAN.
14. 12. ob 16. in ob 19.30 - ameriski akcijski film MACKA IZ
VESOUA.
17. 12. ob 19.30 - italijanska kriminalka SKRIVNOSTI V NEAPLJU.
18. 12. ob 19.30 in 20. 12. ob 16. uri - hongkonski karate film V
ZMAJEVEM GNEZDU.
19. 12. ob 19.30 - ameriSki lj ubezenski film ZGODILO SE J E V
PARIZU.
20. 12. ob 19.30 - grski eroticni film EMANUELA, KRALJICA
SADOSA.
21. 12. ob 19.30 - italijanski ljubezenski film PRVA UUBEZEN.
24. 12. ob 19.30 - ameriSki akcijski film ASI NEBA.
25. 12. ob 19.30 in 27. 12. ob 19.30 - nemski eroticni film POCITNICE V GRCIJI.
26. 12. ob 19.30 in 27. 12. ob 16. ur i - ameriski pustolovski film
SMRT NA MEJI.
28. 12. ob 19.30 - nemska drama ZAKON MARIJE BRAUN.
31. 12. ob 19.30 - italijanski film MIMI, KOVINAR.
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A. Kebe

Soortne prireditve vdecembru
KOSARK.A: MOSKI - ZAHOD

Filmi v decembru
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SLOVENSKA KOSARKARSKA LIGA

IV. kolo 5. 12. ob 18. uri CERKNICA : LESONIT (IL Bistrica)
VI. kolo 19. 12. ob 18. uri CERKNICA : KOPER
KEGLJANJE: MOSKI
1.
12.
26.
19.

12.
12.
12.
12.

ob
ob
ob
ob

17.
16.
16.
16.

uri PRVENSTVO NOTRANJSKE - kegljiSce BREST
uri PRIMORSKA LIGA : BREST-GORICA
uri PRIMORSKA LIGA : BREST-PROTEUS (Postojna)
uri PRIMORSKA LIGA: BREST- LOGATEC (mladinci)

SMUCANJE: Tekmovanje v a1pskih disciplinah OBCINSKI POKAL:
30. 11. VELESLALOM - SLIVNICA- SK CERKNICA
13. 12. VELESLALOM - BLOKE - TVD PARTIZAN Nova vas
27. 12. VELESLALOM - STAR! TRG - SK LOSKA DOLINA
REKREACIJA V sPORTNI DVORANI V CERKNICI:

Obiskovalcem obcinske knjiinice se opravicujemo, ker le-ta
dalj casa ni bila odpr.t a. v tern
casu smo namrec knjiznico preselili, prebeHli nove prostore,
opremili izposojeva1nice in uredili kata•log.
23. novembra so se vrata nove
izposojevalnice na Partizanski 9
odprla za vse, ki so se ze sprasevali o usodi knjiznice. Na zalost se vcas'ih stvari cudno zapletej-o. Tokrat je nastal zaplet pri
dobavi opreme (ki se vedno ni
popolna, vendar je mogoce po·
staviti na police veoino knji.Znega fonda). Knji.Znica bo sedaj
delovala v dosti boljs.i h pogojih,
saj smo pridobi1i vecji in svetlejsi prostor, v katerem se bodo
bralci in knjoi.Znicarki p rijetno
pocutili.
Poleg izposojevalnice smo dohili v uporabo se prostor za citalnico. Ureditev tega prostora
je dosti bolj zahtevna, vendar
upamo, da bo opravljena v dveb
do treh mesecih. S citalnico homo bistveno dopolniJ.i delovanje
in poslanstvo lmjiinice. Poleg
nabavljanja strokovne in druzboslovne literature bomo razvijali
tudi kulturno, drustveno in druzabno dejavnost.
Ob vsem tern se zavedamo, da
bodo prostori maticne knjiinice
v Cerknici cez nekaj let spet
pretesni. Za ublazitev teh tezav
moramo
vzporedno
razvijati
knjiznicne enote po krajevnih
skupnos tih. Ob 29. novembru bo
ustanovljcna enota v 2ilcah, do
konca tega srednjerocnega obdobja pa nacrtujemo enoto tudi
na Rakeku; knjliinico v Novi vasi pa je nujno potrebno preseliti in jo dopolniti z novitetami.
Dela in nacrtov je na podrocju
knji.Znicarstva .veHko. Knjiga je
osnovno kulturno bogastvo, zato
bi jo radi priblliali cim sirsemu
krogu !judi. Na zalost so se k!D.jige obcu~no podrazile; tudi .zato
knjiznica pridobiva na svojem
pomenu.
M. Pesek

SPORTNO SRECANJE
UPOKOJENCEV
CerkniSko drustvo upokojencev
je v pocastitev letosnjega obcinskega praznika priredilo tekmovanje v kegljanju. Vabljeni so bili
vsi upokojenci, ki imajo veselje
do tega sporta. Odzvalo se je 18
tekmovalcev, le oni iz Loske doline se niso mogli, ker so hili
prav tega dne na izletu.
Tekmovanje je bilo zelo razgi bano. Najbolj se je razigral in
bil z 221 podrtimi keglji tudi najbolj si Joze Kos iz Cerknice, drugi
je bil Edvard Petr ovcic, tretji p a
Janez Intihar. Prvi trije so dobili
skromna priznanja.
Vsi prisotni so bili zelo zadovoljni s tern prijateljskim srecanjem. Veselo so se raz5li z zeljami, da bi se v taksni druzbi se
srecali. Kaze, da je med upokojenci vse vee zanimanja za sportno rekreacijo.
T. Bartol

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije Brest Cerknica,

Ponedeljek: 20.30--22.00 splosna rekreacij a
Torek: 20.30--22.00 rekreacija nogomet
Sreda: 20.30--22.00 splosna rekreacija (kosarka)

n. sol. o.

TRIM LIGA: KOSAR.KA

Ureja urednl ~kl odbor: Marta DRAGOLie.
Yanda HACE. Ana KOGEJ, Bozo LEVEC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton OBREZA, Janez OPEKA, Bernarda PETRi e, Beno
~KERU, Franc TURK, lrJ.na ZEMUAK in
Viktor 2NIDAR~Ie. Foto: Joie ~KRU.

Vsak petek od 19.30--22.00
Nastopa 9 rekreacijskih mostev.

KJE LAHKO DOBITE NOTRANJSKE LISTE?
NOTRANJSKE LISTE lahko kupite v vecini vecjih krajev v nasi
obcini:
- v Cerknici - v knjigarni Mlad.inske knjige (prodaja tudi na
dva obroka), v Brestovem Salonu pohistva in v maticni knjiinici,
- v Starem trgu, Novi vasi in v Zilcah - v knjiinicah.

Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC.

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljub·
ljani. Naklada 2800 izvodov.
Glasllo sodl med proizvode lz 7. tocke
prvega odstavka 36. elena zakona 0 obdaveenju proi zvodov In stori t ev v prometu, za
katere se ne placuje temeljnl davek od prometa proizvodov (mnenje sakretariata za
lnlormiranja lzvrsnega sveta SR SlovenUe,
~t. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1974)

