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Voscilo in dramilo 
»Nasprotujem tistemu, kar je bilo vceraj in kar je da

nes. Kajti spreminjati sedanji polozaj, je osnovno geslo 
marksizma«. (Polkovnik Stanislav Kovjatowski). 

Zgornjo izjavo poljskega se;fa za -raziskavo javnega mne
nja sem prepisal iz Dela sredi letosnjega decembra. Vsec 
mi je bila ne glede na njen zadnji del; ce smo pa s tern 
celo »na liniji« - toliko bolje. 

Tudi mi ni vsec, da jo je dal ravno polkovnik, vendar se, 
kat vse kate, tudi med poklicnimi vojaki najde kakSna 
svobodno misleea glava. Tudi to je nenavadno, da izjava 
prihaja prav s Poljskega, iz dezele torej, ki · bi jo glede 
na njen ugled tezko jemali za kakr5enkoli vzor. 

Toda, kdorkoli in kjerkoli je ze misel izrekel, naj bo iz 
marksisticnega ali kakrsnegazekoli predaleka - mi je 
vsee, ker tezi k spreminjanju, ker ne dremlje na lovori
kah, ker je nabita s kritiko in ker cloveka goni k novemu, 
drugaenemu razmisljanju in pametnejsemu delu. 

Nekje drugje sem i.e pred casom prebral ugotovitev, da 
clovek izkorisca vsega en sam ubogi odstotek svojih mo
iganskih zmogl jivosti. Ce je to res - in najbrz je -
potem se cloveku nelzote vsiljuje dvom v upravicenost 
(Linnejeve) oznake za biolosko vrsto. v katero se stejemo, 
to je Homo Sapiens, kar naj bi se v na5em jeziku glasilo 
Razumni clovek. Potem so clovekovi mozganski ovinki 
tovarna z najbolj zanikrno izkoriscenimi zmogljivostmi. 

Resnica Je, da je clovek pri vsej svoji navidezni zivahno
sti vendarle leno bitje. Morda ne toliko lena po telesni kot 
po dusevni plati. V to ltas lahko prepriea kolikor hoeemo 
primerov iz zgodovine clove5tva: zakaj so mnozice na vseh 
kontinentih in v vseh casih tako slepo sledile svojim -
najveckrat samozvanim - vodjem? Zmeraj je bilo cloveku 
lagodneje jahati, cetudi z oguljeno zadnjico in z glavo v 
torbi, v nesmiselni napad na - najveckrat izmisljenega -
sovratnika, kat razmisliti o smotrnosti taksnega iahanja. 

Slepo zaupanje voditeljem v bistvu pomeni i zkljucitev 
lastne pameti, posiljanje lastnih mozganov na dopust 
ld lahko traja tudi vse zivljenje. 

Seveda je takSno obnasanje zmeraj ustrezalo »posvece
nimcc glavam, ki so to neclovesko la.stnost Cloveskih mno
zic znale zmeraj obrniti v svoj prid in v svojo udobno 
lenobo. To so poceli ie davni faraoni in poena se vedno 
tudi najmodernejsi predsedniki sodobnih »demokraticnihcc 
vlad. 

Vendar se zdi, da je dobrsen del danasnjega elovestva 
kljub vsemu prijezdil do neke meje, od koder ne name
rava vee slepo drveti za komerkoli, ki naj bi mislil name-
sto njth. Vse vee ljudi je torej vredno svojega imena. Vse 
vee jih poskusa izvabiti vsaj tisti drobni odstotek svojih 
zmogljivosti in opravieiti ime svoje vrste. 

Tudi pri na.-1. 
TakSno prebujanje cloveske pameti se, kat kate, po

javlja v clovestvu ciklicno, po daljsih obdobjih dremanja 
in mozganskega lenarjenja. Krize, gospodarske in druzbe
ne, so samo spremljajoci, oprijemljivi, materializirani po
jav takSnih prebujanj. Po njih po pravilu spet nastopajo 
obdobja lagodnejsega zivljenja, >>ociseenega in pomlaje
nega«, dokler se to spet ne postara, postane senilno, skle
roticno, beteino, neustvarjalno, nazaj obrnjeJtO - pac z 
vsemi lastnostmi vsakega starega organizma. 

Sedanji svet gotovo dozivlja ponovni preporod. Spet smo 
price in - zal skoraj prisilno - tudi soustvarjalci nove 
renesanse, novega humanizma. S prvim takSnim obdob
jem tam okrog francoske revolucije smo pri nas doziv
ljali razcvet naroda na vseh podrocjih: zmagoslavje kul
ture in znanosti, jezika in proizvodnje. Prav na vsa po
drocja zivljenja je segla takratna obnova na5ih dezel. Ta
krat smo dobili prvo »civilno« pesnisko zbirko, prvi slo
venski easopis, prvo kuharsko knjigo, prve babiske oukve, 
prvo svetovno pomembno zbirko mineralov, odkrili za celo 
botaniko novih rot, napisali smo svoje prve komedije (in 
s tern postali ne samo tragicen, tudi sme5en narod) .. • 
Takrat smo Slovenci osvojili svoj Triglav - zar es in za
radi simbola! 

Na pohodu sta bili znanost in kultura. Druga ob drugi. 
V istih ljudeh. Ob tern pa je cvetelo gospodarstvo. Vod
nik je dobesedno dramil svoj narod in pomilovalno gle
dal na vse, ki niso znali drugega kat »hrU.Ske zgolj pee«. 

brestov 
• 

lasilo delovne o • •• an1zac1e 

Dobro je lahko Se boljSe 
Obdobje, ko smo gospoda

rili z izredno poceni kapita
lom za nalozbe in obratova
nje, nas ni sililo niti v_ smo
trnej~e tehnologije, niti v 
bolj~e organizacijske sisteme. 
To obdobje pa smo sedaj do
cakali, vendar, kot vidimo, ne
pripravljeni. Kljub spremenje-

nim razmeram v ekonomskih 
tokovih se vedno vztrajno na
daljujemo s kopicenjem veli
kih zalog surovin vseh repro
dukcijskih materialov in viso
kih vmesnih zalog, ki so eko
nomsko problematicne. 

Kljub temu, da temeljna or
ganizacija Gaber trenutno do-

Taka smo priSli do Vodnikove novoletne pratike, njego
vega Dramila in >>Vosenja« zadovoljnemu Kranjcu. 

Tudi on je hodil h kriticnemu ocenjevanju zaspane pre
teklosti in sodobnosti, tudi on je hotel, da bi ljudje izrab
ljali svojo pamet v viSjem odstotku: 

ISCE TE SRECA, 
UM TI JE DAN, 
NASEL JO BOS, 
AK NISI ZASPAN. 

Zazelimo si torej za novo leto - vee pameti. 

J. Praprotnik 

bro posluje, pa se vedno .ni· 
smo zad<W.olj.ni s sedanjim 
polozajem. V sedanjih pogojih 
gospodarjenja veckrat analizi
ramo vzroke za nastali polo· 
zaj z namenom, da bi ga seve
da izboljsali. Linijskih siste
mov, nabavljenih pred petnaj
(nadaljevanje na 2. strani) 

SreCno 
1988 



2 BRESTOV OBZORNIJ 

Dobro je lahko Se boljSe 
krat dokazali, da so kos ta
kim nalogam in usmeritvam. 

Dodatne nakupne spodbude 
pri sedanjih trlnih razmerah 
torej sedaj dosegamo le z no
vimi izdelki, ki imajo za po
trosnika viden inovacijski zna
caj. 

delave in prodaje taksnih iz 
delkov. 

Tudi 111aslednje leto bo z; 
lesno industrijo prelomno ir 
le najboljsi, najprodornejs. 
bodo .normalno proizvajali ir 
prodajali ter pri tern rentabil 
no poslovali. 

(nadaljevanje s 1. strani) 
stimi in vee leti, ne moremo 
in ne smemo v celoti kriviti 
kot edini vzrok nastale situaci
je, kajti vsi vemo, da bi mo
rala biti ta oprema ze odpi
sana, vendar pa iz razlogov, 
ki jih ne bi ponavljal, fizicno 
se vedno obratuje. Analiza je 
pokazala, <l.a proizvodnja na 
liniji strojev daje slabSe ucin
ke, !rot bi zeleli. Zaradi preve
likega varcevanja pri nado
mestnih delih in zaradi slabo 
nacrtovane proizvodnje, ki sta 
dejansko glav:na vzroka za sla
be proizvodne ucinke, pa naj
veckrat obdolzimo delavca na 
strojni li.niji, ki je tako poleg 
slabe materialne motiviranosti 
za boljse delo delezen se kri
tike. 

Velikoserijsloo proizvodnjo 
je pri izdelavi kuhinjskega po
histva v zadnjem casu zame
njala proizvodnja manjsih se
rij, kar je pogojeno s sirj.e
njem ponudbe in zmanjseva
njem zalog koncnih izdelkov. 
To nam je vsaj deloma uspelo 
z menjavo programa kuhinj 
generacije B-2000. Zmanjseva
nje velikosti serij pa zal ni 
podp.rto z ustreznimi spre
membami v tehnologiji, kar j.e 
povzrocilo poveeanje priprav
ljalno zakljucnih casov na 
enoto proizvoda. 

D8illles nudimo v Sloveniji 
in Jugoslaviji glede na povpra
sevanje prevelike kolicine ku
hinjskega pohistva. Nepravil
na ocena i renutne in prihod
nje trine situacije pa seveda 
v ce1oti neugodno vpliva na 
prodajo kuhinj in taka se 
zmanjsevanje gradnje stano
vanj odraia tudi pri prodaji 
kuhinj in drugega pohistva. 
Zlasti izrazito se nam ta p.ro
ces kaie v manjsi prodaji ku
hinj od septembra naprej. 

Trgovci v drugih republikah 
najraje prodajajo kompletne 
kuhinje in se nocejo ukvarjati 
s »ser.vislllim intenzivnim pro-

Ena od izpeljank iz serije 2000 

duktom«, loot je vgrad:na ku
hinja. Do septembra smo be
lezili dobre prodajne uspehe 
bolj zaradi kratkih dobav.nih 
rokov, kot zaradi trZnih sto
ritev. 

Oblikovno razvijamo gene
. racijo kuhinje B-2000. Tezimo, 
da bi na enak korpus doda
jali cim vee razlicmih front in 
tako povecali raznovrstnost in 
mnogostranost programov. Po
vprasevanje po kuhinjskem 
pohistvu iz umetnih materia
lov upada, nekoliko vee je 
kombinacij lesa in umetnega 
materiala, se vedno pa pre
vladujejo kuhinje v pravem 
lesu. Vedno bolj pomembno 
vlogo pa · bodo imele kuhinje 
s furnirano fronto v elegantni 
obliki (B-2004). Taksna trfua 
orientiranost pa prinasa pro
izvodnji upostevanja vredne 
stroskovne slabosti. Proizvod
nja bi morala potekati na naj
novejsi tehnicni ravci, naloge 

. .. ~~---
brest 

1947-1987 

p.a bo potrebno izpolnjevati 
po naroeilu. RacunalniSko kr
miljen 'POtek proizvodnje pa 
je nujen predpogoj za taka 
proizvocLnjo. Seveda ob taki 
orientiranos.ti bistveno nara
seajo stros.ki za razvcj, rekla
mo, svetovanje, razstavljanje 
in montaio oziroma celotni 
servis. ze do sedaj smo posve-

cali veliko pozornost obliko
vanju i.n tudi v prihodnje so 
pri kuhinjskih programih po
trebne novitete, ki bodo pri
tegnile in izpolnile zahteve 
kupcev, ki odklanjajo obicaj
no oblikovane izdelke in be
zijo od masovnega trenda . 
Sprico tega igra oblikovanje 
pomembno vlogo in nasi obli
kovalci so do sedaj ze mnogo-

Nov red 

Ker ugotavljamo, da proda
ja k:uhinj pada, se deloma pre
usmerj amo tudi na drugo po
drocje, to je ladjedelnistvo. 
Ladjedelnistvo potrebuje iz.. 
dellre iz negorlj ivih materia
lov in tako se za celotni Brest 
odpirajo se velike moznosti iz-

Pot, po kateri se gibljejc 
tudi gospodarsko zdrave eno· 
te, je postala zelo ozka, take 
da nam lahko napacna odlo· 
citev skoraj zagotovo pomeni 
padec 02<iroma nerentabilnc 
proizvodnjo. 

I. Gornik 

v prehrani 
v obratih druibene prehrane ze dolgo zelimo zmanjsati stros

ke. Prvi pogoj za to pa je sprememba v sistemu evidentiranja 
oziroma narocanja toplega obroka. z nacinom narocanja malic 
danes in jutri bomo dobili tocno stevilo abonentov za naslednji 
dan. s takim nacinom oblikovanja stevila topllh obrokov ne bo 
prihajalo do tega, da bi bilo malic prevee (viSek) ali premalo. S 
tocno podanim stevilom potrebnih obrokov bomo pripravljali 
topli obrok po normativu, medtem ko smo ga bill do sedaj pri
siljeni pripravljati po lastni presoji. 

Ce pa se na malico ne bomo 
naroeili, le-te z udelezbo ne 
moremo <l.obiti. V takem pri
meru ne bo zaleglo nikakrsno 
razburjanje, kajti samo dosled
no upostevanje kartic bo pri
peljalo do zazelenega ekonom
skega ucinka. 

Prav gotovo bo ta nacin na
rocanja potreboval dolocene 
prilagoditve. Teh bo najvec v 
kuhinji temeljne organizacije 
.Pohistvo, kar je glede na stevi
lo izdanih obrokov tudi razum
ljivo. Ker imamo v tej kuhinji 
dva dostopa v samopostrefuo 
linijo, se bomo glede na parno 
oziroma neparno stevilo opre
delili, kdo bo sel na katero 
stran. To je pomembno zaradi 
tega, ker bo osebje, ki bo vra
calo kartice, imelo na vsaki 
strani samo vnaprej dolocehe 
stevilke kartic. 

Kako bo potekalo narocanje danes za jutri? 

Vsak delavec delovne organi
zacije bo dobil trajno kartico, 
na kateri so poleg znaka delov
ne organizacije se ime in pri
imek delavca, stevilka kartice 

. in zig temeljne organizacije. 
Ta kartica je tiskana v treh 
barvnih odtenkih, ki predstav
ljajo cas prihoda na malico, 
npr. bela podlaga kartice IPO· 
meni, da delavec hodi na ma
lico ob pol desetih, svetlo rde
ca je za delavce, ki hodijo na 
malico ob desetih, temnejsa za 
tiste, ki hodijo ob pol enajsti 
uri. 

Barve kartic imajo veliko 
prednost pri vracilu, saj v do
loceni izmeni upostevamo sa
roo dolocene kartice, in pri 
pripravi obroka tocno vema, 
koliko abonentov bo prislo na 
doloceno izmeno. S to kartico 
se prijavi obrok tako, da jo 
vsakdo, ki naslednji dan zeli 
topli obrok, vrze v za to name
njen zabojcek (nabiralnik). 

Imeli bomo dva nabiralnika 
in sicer za tiste, ki hodijo na 
malico dopoldan in drugega, 

· za tiste, ki tdelajo popoldan 
(npr. ce bomo naslednji dan 
delali popoldan, bomo vrgli 
kartico v zabojcek za papal
dan). 

Po koncani malici vzame 
osebje kuhinje vse kartice iz 
nabiralnika ter jih presteje. S 
tern dobi toeno stevilo potreb
nih obrokov za naslednji dan. 
Naslednji dan, ko gre abonent 
na malico, pove stevilko s:voje 
kartice, ki mu jo osebje tudi 
vrne. 

Vracilo kartice je obenem 
tudi kontrola. Preprosto I-eee
no: ce vriemo kartico v nabi
ralnik, smo prisiljeni nasled
nji dan priti na malico, da do
bimo kartico nazaj, ker se 
drugace ne moremo prijaviti 
za naprej. 

Ce se bomo na malico prija
vili, a ne bomo prisli, bomo 
morali pokrivati ekonomsko 
ceno ze pripravljenega obroka. 

Ce bomo priSli z dopusta, 
bolniske in podobno, se bomo 
morali prijaviti na malico v 
tajniStvu do 7. ure. 

Vedeti moramo, da bo ta na
cin narocan j a v zacetku pov
zrocil manjse zastoje pri sami 
razdelitvi toplega obroka. Ven
<l.ar smo se za ta nacin naro
canja odlocili zaradi preveli
kih nihanj stevila delavcev, ki . 
se hranijo v nasih obratih 
druibene prehrane. Sarno v 
kuhinji temeljne organizacije 
Pohistvo dnevno niha stevilo 
malic tudi do 450 obrokov. 

B. Jeric 

LetoSnje Jeograiske" nagrade 
Letosnji beograjski sejem je ponovno potrdil pravo smer, ki 

so jo v svojih oblikovalskih snovanjih ubrali nasi arhitekti. 0 
tern dovolj zgovorno kaie nagradni izkupicek - sest priznanj. 

Izpeljanke iz serije kuhinj 2000-B - 2004, 2005, 2007 in 2008, 
ki jih je oblikovala Janja Slapsak-Gorec so prejele plaketo nate
caja »Jugoslovansko pohistVO«, ki jo podeljuje revija Nas dom 
in priznanje za 1. mesto v skupini kuhinjskega pohistva, ki ga 
podeljuje Sozd Slovenijale~. 

Diplomo za drugo najboljso stvaritev na istem natecaju je 
prejel program za samske so be ,ENEJ, ki ga je oblikovala Mate
ja Cukala-Kustrin. 

ENEJ je prejel tu<l.i priznanje za 2. mesto v skupini sobnega 
pohiStva, ki ga podeljuje Sozd Slovenijales. 

Priznanje za 2. mesto v skupmi pisarniSkega pohiStva, ki ga 
podeljuje Sozd Slovenijales, je prejel program GAMA, oblikoval 
pa ga je Andrej Vivod. 

Priznanje za 3. mesto v skupini kuhinjskega pohiStva je preje
la jedilnica MUNGO, ki jo je oblikoval Tomislav Zagar. 

Iskrene cestitke za dosezene uspehe in veliko svezih idej tudi 
v prihodnje. 
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Iz drugih le·sarskih kolektivov 
LESNA Slovenj Gradec je 

letos najvec investirala v re
konstrukcijo tovarne ivernih 
plosc. V letosnjem .remontu 
so obnovili dve kljucni fazi 
proizvodnega 1postopka na ob
likovalni liniji - fazo oblep
ljanja iverja in faw natresa
nja iverja. Posamezni stroji 
in naprave so plod najnovej
sih izsledkov na podrocju pro
izvodnje ivernih plosc s tehno
loskega in funkcionalnega vi
dika, kar omogoca veliko na
tancnost in kontrolo tehnolo
skega postopka. Celotni re
mont je tra:jal 25 dni in je 
bil v tovami ivernih plosc naj
daljsi doslej. 

LESNA j e v Kultur.nem do
mu v Starem trgu letos ze 
cetrtic predstavila svoje pro
izvode na HiSnem sejmu. Po-

vabili so vse vecJe kupce 
stavbnega pohistva iz Sloveni
je in Hrvaske. Kupce iz osta
lih republik pa so s svojim 
programom oblazinjenega p.o
histva seznanili v novembru 
na sejmu pohgtva v Beogradu. 

HiSni sejem je skupno obi
skalo 120 predstavnikov tr.
govskih podjetij, 52 predstav
nikov neposrednih potrosni
kov njihovih proizvodov, 28 
predstavnikov gradbenih pod
jetij in 10 predstavnikov iz
voznih poCLjetij. Obiskovalci so 
pozitivno ocenili novost -
okno z novo p.ovrsinsko obde
lavo in pripomnili, da naj bo
do tudi po1lrna enako povrsin
sko obdelama. V popoldanskem 
casu sejma so lahko obisko
valci stavbno in .oblazinjeno 
pohistvo kupovali z ugodnimi 
kreditnimi pogoji. 

Volilno-programska 
konferenca SZDL 

Delegati volilno-programske konference SZDL obcine Cerkni
ca so za predsednika izvolili Franca Modica, za podpredsednika 
Janeza Turka in za sekretarja ponovno Rudija Debevca. 

Letos mineva stiriletno mandatno obdobje pestrega druzbeno
politicnega zivljenja. Za vse obdobje so bile znacilne teZke go
spodarske razmere, v katerih nam ni uspel III. referendum za 
solstvo leta 1985, uspel pa je referendum za zdravstvo v letos
njem letu, kljub temu, da so se gospodarske razmere se zaostri
le. V razpravi je bilo opozorjeno na perece probleme v druzbe
nem dogajanju, tako s podrocja drmbenih dejavnosti; izpostav
ljeni so bili problemi v solstvu, zdravstvu in otroskem varstvu. 
Z zaskrbljenostjo je bilo opozorjeno na interventne zakone, ki 
tako rekoc iznicujejo financiranje kulture in telesne kulture. 

Delegate konference je generalni direktor Bresta Darko Lesar 
informiral o razmerah v delovni organizaciji ter o kratkorocnih 
in dolgoroenih ukrepih za resitev delovne organizacije iz tezav. 

Na konferenci smo ugotovili, da relativno dobro delujej o de
legati in delegacije v druzbenopoliticni skupnosti, medtem ko je 
delo v samoupravnih interesnih skupnostih veliko slabse. Raz
logi za taksno stanje so razlicni od krajevnih skupnosti do de
lovnih organizacij, .vse pa je odvisno od aktivnosti posamezni
kov, ki so bolj ali manj prizadevni. 

Vse dosedanJe aktivnosti so pokazale, da ima vecji ucinek ne
posredni stik z obcani in delovnimi ljudmi, kot pa se tako dobro 
napisana beseda. To j e dokazala predvsem javna razprava v pri
pravah na zadnji samoprispevek. Velik del. aktivnosti SZDL se 
odvija tudi preko drustev in' druzbenih organizacij, brez katerih 
si ne moremo zamisljati zadovoljevanja individualnih potreb ob
canov. Pristno prostovoljno delo se odraZa predvsem v teli orga
nizacijah in drustvih, zato bomo morali v prihodnje vee pozorno
sti posvetiti tudi drugim aktivnostim, ki so v obcini manj pri
sotne in negovati vse, kar sedaj dobro deluje. 

Lahko bi se navajali o cern vse so delegati razpravljali. To so 
~odrocja, ki so jih delegati v razpravi izpostavili, ni pa s tern 
receno, da so tudi najpomembnejsa. 

Socialisticna zveza bo morala poskrbeti, da bo v prihodnje 
prisotna na vseh podrocjih zivljenja in dela obcanov in da se 
bo ukvarjala z njihovimi najbolj perecimi problemi. 

R. Debevc 

Iverka - brusenje plosc 

NOVOLES iz Novega mesta 
je bil eden od pokroviteljev 
1. tradicionalnega jugoslovan
skega posvetovanja z naslo
vom Nove tehnologij•e zascite 
materiala s kovinskimi in or
ganskimi prevlekami in obde
lava odpadnih produktov le
teh procesov. P.osvet je orga
niziralo Drustvo inzenirjev in 
telmikov za zascito materiala 
Srbije v Sava Centro v Beo
gradu. Na posvetu je bilo na
vzocih okrog 600 ljudi. 

Novolesova -temeljna organi
zacija Ligmat iz Brestanice je 
bila edini udelezenec - pro
izvajalec lakirne opreme. Za
nimanje za njihov.o opremo je 
bilo zelo veliko. 

ELAN je povecal paleto ma
lih plovil, ki so namenjena 
predvsem izvozu. Bogatejsi so 
za sodobno zasnovan gliser od
prtega tipa, ki ga odlicno pro
dajaj.o kot mali ribiSki coln, 
predvsem v Italiji. V treh me
secih trdega dela je delavcem 
prototipne Plastike uspelo iz
delati vse modele, kalupe im 
prototip, obenem pa so izde
lek pripravili tudi za serijsko 
proizvodnjo. Colo so skupaj 
z ostalim navticnim progra
mom ze predstavili na najvec
jem evropskem navticnem sej
mu v Genovi. Za prihodnje le
to so predvideli serijo naj
manj 300 colnov GT 450 F. 

7. novembra je priSlo .na 
ogled Elanove proizvodnje 
sportnega orodja, smuci, plo
vil in jadralnih letal 1057 obi
skovalcev. Vee kot polovica 
obiskovalcev je bilo mladih 
in najmlaj sih. 

Posebno zanimanje je velja
Io proizvodnji vseh v.rst col
nov in jadrnic ter jadralnih 
letal. To je tudi razumljivo, 
saj vecina ljudi pozna Elan 
le po proizvodnji smuci. Po
leg pozitivnih ocen obiskoval
cev k izrednemu napredku 
Elana v zadnjih nekaj letih je 
bilo sliSati tudi kritike, pred
vsem na ponudbo nasih izdel
kov v trgo:vinah glede na iz
biro in nestrokovno ponudbo. 

Nastop ALPLESA na sejmu 
stanovanjske opreme v Kra
nju je povezan s skupnim na
stopanjem Sozda GLG in z 
razstavo likovnih del. Rezulta
·ti njilwve prodaje na tern sej~ 
mu niso bili ugodni, saj so 
bili edini pa tern sejmu, ki so 
nastopali . brez dodatnih pro
dajnih pogojev. Ne moremo 
pa mimo priznanj.a, ki ga je 
podelil PPC Gorenjski sejem 
Kranj, in sicer zlate medalje 
za estetsko ureje:n razstavni 
prostor . in za idejno resitev 
postavitve lilrovne razstave. 
Zasluga za to gre pred:vsem 
oblikovalcu Janezu Macku, ki 
je bil odgovoren za itvedbo 
na sejemski prireditvi v Kra
nju. 

MEBLO je sredi .novembra 
v Solkanu odprl prodaljalno z 
nekurantnim blagom. Proda-

. jalna bo poslovala v sklopu 
Sa1ona Meblo Nova Gorica in 
bo odprtega tipa, tako da bo 
v njej lahko kupoval vsakdo, 
ne glede na to, ali je zaposlen 
v delovni organizaciji Meblo 
ali ne. 

Moznicenje 

Odlocitev za prodajalno 
taksne vrste izhaja iz zelje, 
naj bi vse nekurantne mate
riale in odpadno blago osre do
tocili na enem mestu ter da 
ima obenem •pravico nakurpa 
vsakdo brez kakrsnekoli pred
pravice. V tej prodajal!ni bla
ga ne bo mogoce rezervirati, 
temvec bo prodaja potekala 
po nacelu izberi - plaeaj -
nesi. 

s ·taksnim nacinom prodaje 
bodo prekinili dolgoletne ocit
ke, da je nekurantno oziroma 
odpadno blago moe kupiti edi
no preko »vez«. 

V JELOVICI iz $ikofje Loke 
je ponovno zaZivel predlog, 
da bi se DO J.elovica in Tozd 
Gradis zdruzila v enovito de· 
1ovno organizacijo. To pobudo 
je delavski svet Jelovice spre
jel iz razlogov, ker imata oba 
ozda precej skupnega. 

Njuna programa se dopol
njujeta, zato so ekonomski 
razlogi za tako zdrmitev po· 
vsem utemeljeni. Ozda imata 
sicer sporazume o medsebo} 
nem sodelovanju, ki pa sta 
dalec pod moznostmi o sode· 
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lovanju. V primeru zdrmitve 
bi ozda lahko veliko bolj ra
cionalno izkoriscala svoje ,po
tenciale, racionalnejse in bol} 
se poslovala ter tako zagoto
vila ucinkovitejsi in stabilnej
si razvoj obeh de1ov.nih orga
nizacij in socialno var.nost za
poslenih. 

LESNINA je na 20. sejmu 
stanovanjske opreme, ki je 
bil od 16. do 22. oktobra v 
Kranju, sodelovala med 240 
razstavljalci iz Jugoslavije in 
iz petih tujih dr7.av. Zlato me
daljo za kakovost je dobila 
Lesninina pr.odajalna pohiS.tva 
v Kranju. Letos so organiza
torji podelili le tri zlate me
dalje; poleg Lesnine sta jih 
prejela se Alples zelezniki in 
novomeski N.ovoles. 

· Na letosnji jubilejni prire
ditvi je kranjska poslovalnica 
razstavila program OXI, izde
lek novogoriskega Mebla. Pro
gram, ki je bil razstavljen pr
vic, je namenjen opremi dnev
nih sob, preds.ob, jedilnic, 
spalnic in ottoskih sob, izde
lan pa je iz iverke in media
paal plosc. 

ov razstavni prostor 
V prostorih nekdanje delavske restavracije ob zgradbi skup

nih dejavnosti v Cerknici smo 24. decembra odprli razstavni 
prostor posebne vrste. V marsicem se razlikuje od sedanjega 
salona pohistva, saj so in bodo v njem razstavljeni izdelki, ki se 
niso namenjeni prodaji. To so predvsem Brestove novosti, proto
tipni izdelki, sadovi novih oblikovalskih snovanj . . 

Razstavljene izdelke v novo 
urejenem prostoru zelimo 
predstaviti predvsem nas1m 
poslovnim paJrtnerjem, katerih 
ocene in zelje naj nam bi slu
zile kot izhodisca za kasnejse 
poslovne odlocitve. zelimo si, 
da bi v tern prostoru razstav
ljeni izdelki v kar najvecji 
meri nasli pot tudi na tuje 
trge. P.rijetno in okusno ure
jen razstavni prostor, kjer so 
na enem mestu zbrani vsi naj
novejsi eksponati, pa bo mor
da prispeval sv.oj delez .tudi k 
hitrejsim in tehtnejsim odlo
citvam nasih' partnerjev, saj 
je vsekakor velika .razlika med 
ocenjevanjem izdelkov v pro
spektu ali v oprijemljivi res
nicnosti. 

Trenutno so v nasem raz
stavnem prostoru razstavljeni 
programi, ki so bili vsi pred
stavljeni ze na leto&njem Beo-

grajskem sejmu. Tako si obi
skovalci lahko ogledajo ladij
sko kabino s kompletno opre
mo iz negor plosc, program 
Enej, ki je namenjen opremi 
vseh vrst sob, v sivi izvedbi. 
P.rikazan je tudi element z be
lo fronto, in drugi v natur iz
vedbi, tako da potencialni kup· 
ci lahko izbirajo med razlic
nimi barvnimi izvedbanii. Iz 
druZine kuhinj Brest 2000 sta 
razstavljeni bel.o crna B-2005 
in belo rjava B-2008. Pr.edstav
ljeni s1:a tudi jedilnici Mungo 
in Bruno. V razstavnem pro
storu so razstavljeni se sedez
na gar.nitura Ivana in pisaJrni
ski program Gama natur. V 
dveh Rubinovih omarah bo 
prostor tudi za vsa primanja, 
ki jih je Brest prejel za uspes
ne oblikovalske dosezke. 

V. Lavric 
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Novoletna kramljanja 
S koledarskim Ietom se izteka tudi mandatno obdobje delega

tom samoupravnih organov in vodstvom druZbenopoliticnih or
ganizacij. V obracunu z minulim obdobjem so nasi funkcio
narji razmisljall o ... 

BERNARDA PETRie 
PREDSEDNICA 
DELAVSKEGA SVETA 
DELOVNE ORGANIZACIJE 

Dve leti mojega predsedova
nja sta mimo. Ko sem spreje
mala to pomembno nalogo, si 
nisem tiri~i malo predstavljala, 
s kaksnimi tezavami se bomo 
srecevali v tern mandatnem 
obdobju. 

Nalogo predsednice sem 
sp.rejela v casu, ko je Brest ze 
hredel v likvidnostnih tezavah. 
Ob zakljucnem racunu za le
ta 1985 smo sprejeli sanacij- · 
ske programe, ki so vsebovali 
vrsto ukrepov - za rast pro
duktivnosti, vecji obseg pro
izvodnje, izboljsanje kakovo
sti izdelkov za izvoz in domaci 
trg. Ze takrat smo menili, da 
bomo le na ta nacin dosegli 
vecjo rast dohodka in visje 
osebne dohodke. 

lzkazalo pa se je, da zada
nih nalog nismo dosledno iz-

vajali, saj smo vseskozi po
svecali prevec pozornosti zu
lllanjim vplivom in se izgovar
jali nanje. 

Premalo · oziroma skoraj nic 
pa se nismo spotaknili ob 
lastne slabosti in nase ne-delo. 
Zato je ;v sedanjem trenutk;u 
skrajni cas, da se streznimo 
in zacnemo vee in bolje de
lati. Mislim, da se bo s spre
jetjem kratkorocnih ukrepov 
za izboljsanje gospodarskega 
polozaja delovne organizacije 
- nagrajevanje, prerazpore
ditve, boljse i2lkoriScanje de
lovnega casa, strokovnejse de
lo, povezovanje doloC.enih 
slilZb - dokazalo, da se res
nicno da vee in bolje naredi
ti. Sedaj prihajamo v tisti 
>>Skrajni cas«, V katerem Se bo 
morala :pokazati pri delu vseh 
kar najvecja angaZiranost pri 
odpravljanju negativlllih p.oja
vov in zmanjsevanju jalovega 
dela. V zelo velikih tezavah 
smo, clovek bi rekel v skoraj 
neresljivih. Vendar bomo s 
skupnimi mocmi in pravilnim 
odnosom do dela nasega 40-
letnika lahko. zopet pos·tavili 
.na trdna tla. Bodimo optimisti 
in prizadevajmo si za to! Pri 
.podeljevanju p rizn.anj nasim 
dolgoletnim zaslufnim poslov
nim partnerjem je bilo moe 
cutiti, da imamo se vedno ve
lik ugled doma in v :tujini. Ve
lik dokaz za to so tudi uspehi 
nasih programov na vsakolet
nih Beograjskih sejmih po
histva, kjer smo tudi letos po
zeli nemalo hvale. 

Novoizvoljenim delegatom v 
samoup.ravne organe zapusca-

Novo samoupravno vodstvo 
24. decembra so bile v vseh temeljnih organizacijah ~ Skup

nih dejavnostih volitve v samoupravne organe temeljnih organi
zacij, delegacij v delavski svet delovne in sestavljene organiza· 
cije, delegatov v komisijo samoupravne delavske kontrole sozda 
ter delegatov v Interno banko Slovenijales. 

Najbolj nas zanima sestava najviSjega samoupravnega telesa 
- delavskega sveta delovne organizacije. Za naslednji dve leti 
j e ta delegatska do!Znost zaupana naslednjim delavcem: 

Joze Zevnik, Danica Troha, Marjan Mele, Joze Bavec, Erna 
Zunic, Peter Mele, Mira Jencek- POHISTVO; Joze Kebe, Franc 
Meden, Joze Grbec- IVERKA; Joze Funda, Rajko Kra5evec, 
Alojz Znidarsic, Vinko Truden, Anton Lipovec - ZAGALNICA; 
Emil Cik, Joze Obreza, Emil Kos - PRODAJA; Ivan Basar, Viko 
Kebe, Joze Otonicar - MINERALKA; Ivan Ule, Ivan Skrlj, Stan
ko Rot, Stane Drobnic, Ivan Mocnik, Darko Znidarsic, Joze Pav
lic- MASIVA; Emil Kandare, Franc Mlakar, Janez OkoliS -
GABER; Marija Skof, Miro Jernejcic, Anton Vesel- TAPETNI
STVO; Peter Ilersic, Darko Drobnic, Peter Okolis -STROlE· 
GRADNJA; Stanislav Doles, Marija Razdrih, Gvido Svet - JEL
KA; Romana Nared, Ana Kogej, Bojan Baraga - SKUPNE DE
JAVNOSTI. 

V delavskem svetu Sozda Slovenijales nas bodo zastopali: 
Anton Lovko iz PohiStva, Anton Kandare iz Zagalnice, Bozo 

Bajc iz Prodaje, Gvido Svet iz Jelke, Jozica Hladnik iz lverke in 
Anton Lunka iz Strojegradnje. 

V samoupravno delavsko kontrolo Sozda Slovenijales pa sta 
bila izvoljena Sreco Drobnic iz Tapetnistva kot delegat in Rajko 
Hiti iz Mineralke kot njegov namestnik. 

Z delegati delavskih svetov, disciplinskih komisij in samoup
ravnih delavskih kontrol temeljnih organizacij in delovne skup
nosti se borne v casu njihovega mandata srecevali tudi preko 
nasega glasila- ob in 0 njihovem delu. 

Vsem izvoljenim delegatom iskrene cestitke! 

mo veliko tezkih nalog. Zelim 
j im , da b i se uspesno spopa
dali z nj imi in z uspehom 
sledili 'zacr.tani poti. 

TOMO ZAGAR - predsednik 
akcijske konference ZK Bresta 

»Kratek born« - taka p ravi
loma »funkcionarj i« zacenjajo 
svoje govore. Za razliko born 
poskrbel za kratkost na tern 
mestu jaz: 

- Vodenje ali koordiniranje 
sekretarjev na nivoju DO Brest 
sem opravljal pe svojih naj
boljsih (ne) meceh, vendar so 
se politicne razmere v Brestu 
kaj malo premaknile v boljso 
smer. Opravieila za to ni. 

- Na vprasanje, zakaj in za 
koga si komunist, nas velika 
veCina neve jasnega odgovora 
in bojim se, da ga se dolgo ne 
bo vedela. Bojazen vseh je zla
sti v tern, da so mnogi na to 
vprasanje (tudi jaz) do pred 
»kratkim<< se vedeli odgovor. 

- V moznost boljsega jutri 
v Brestu ne dvomim, dvomim 
pa, da je Zveza komunistov ti
sta, ki lahko prispeva k izbolj
sanju, sploh, ce je sama sebi 
namen, kot se velikokrat kaie. 
Resitev je delati, delati in sa
mo delati. To ni moja »inova
cija«, je pa dejstvo, ki nas ob
vezuje ne glede na osebno pre
prieanje - za boljsi jutri. 

In vase zelje? Kaksno vpra
sanje! Moje zelje - vase zelje. 
Vidim moznosti in poti, da se 
moje zelje, verjamem pa da 
tudi zelje vecine odrugih, lah
ko uresnicijo. 

Pomembno pri tern je, da ne 
sme biti pri nobenem delu ali 
pristopu tistega nesrecnega 
»Ce«. Ostajamo v Brestu, smo 
v Brestevi bitki za zmago in 
prav je, da se v tej bitki vidi 
kdo se bori in kdo ne. 

Ni toliko pomembno kako 
dolga in tezka bo ta bitka, ka
kor je pomembno, da zmaga
mo in premagamo vse najtezje 
a vir e. 

Preostaja nam torej , da vpre
zemo tiste, ki so odgovorni in 
sposobni izpeljati zastavljene 
naloge. 

To je moja zelja! 

JANEZ KVATERNIK 
PREDSEDNIK IZVRSNEGA 
ODBORA KONFERENCE 
SINDIKATA DELOVNE 
ORGANIZACIJE BREST 

V preteklih letih je bilo de
lovanje sindikata razgibano. V 
delovni organizaciji so se na-

kopicile stevilne tezave, ki so 
zahtevale nov, drugacen, pred
vsem pa odgovoronejsi pristop 
do dela na vs.eh ravneh. Se 
bolj kat prej se je sindikat 
obvezal z nalogo, da okrepi 
svoja prizadevanja za materi· 
alno in socialno vamost delav
cev, ki pa mora biti povezana 
z .rastjo produktivnosti dela, 
znizanjem stroskov p:oslovanja 
in smotrnejso organizacijo de
la. 

V tern obdobju smo v druz
benopoliticnih organizacijah, 
predvsem pa se v sindikatu, 
stalno opozarjali na slabosti, 
ki se pojavljajo pri nasem de
lu tna mnogih podr.ocjih in se 
odloano zavzeli za korenite 
spremembe. Zavedali smo se, 
da so se razmere toliko zaos
trile, da so bila ze prisotna 
razmisljanja o ukrepu druf
benega varstva, ve ma pa, kaj 
tak ukrep prinasa. Zato je bi
le na osnovi siroke akcije 
drufbeoopolitianih organizacij 
izvedenih in dosezenih nekaj 
temeljnih premikov. 

Koreniteje pa naj bi se za-
. cele spremembe s prihodom . 
novega generalnega direktor
ja, kateremu moramo dati sir
sa pooblastila, saj smo se ved
no v polozaju, ki je za nas 
izredno kritieen, in ki se ved
no lahko privede do ukrepa 
druZbenega varstva. Vodilni 
delavci lll£)r aje dobiti ustrez
na pooblastila, da racionalnej
se organizirajo poslovanje in 
da dosezemo predvsem vee 
reda in discipline. 

Delavci podpiramo predla
gane spremembe, saj se zave
damo, da samo korooit zasuk 
v poslovanju lahko prinese 
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vee socialne varnosti in vee 
dela. 

Z ukrepi zvemega izvrsnega 
sveta pa se razmere se nada· 
Ije zaostrujej.o in slabsajo. 
Zal v zadnjem obdobju de
lavci vidimo vse manj svetlih 
perspektiv. Po eni strani go
vorimo o razbremenjevanju 
gospodarstva, po drugi strani 
pa smo ,prica vse vecjim za
htevam drufbenih dejavnosti 
po povisanju prispevnih sto
penj in s tern po vecjih sred
stvih za pokrivanje teh po
treb. PriSli smo v polozaj, ko 
ima nasa obcina najvisjo pri
spevno s topnjo, obenem pa 
tudi najveeje primanjkljaje 
na podrocju izobrazevanja in 
zdravstva. 

Tudi na teh podrocjih bo
mo morali doseci, da se bo 
zmanjsal administrat ivni apa
rat in racionalizirali stroski. 
Znasli smo se v nenormalJD.i 
situaciji, 1ro se kljub viSanju 
prispevnih stopenj izgube v 
druzbenih dejavnostih povecu
jejo. Ugotavljam, da bomo mo
r.ali na vseh podrocjih mocno 
skrciti nase zelje in potrebe 
.in se s tern marsicemu odreci. 

Poseben problem, ki ga je 
cutiti v zadnjih letih, je brez 
dvoma problem zmanjsanja 
interesa mladih za studij v le
sarskih poklicih. Lesna indu
strija je mocno izvozno usmer
jena, v zadnjem casu celo po- · 
veeujemo delez izvoza glede 
na ostale panoge. Polozaj na 
podrocjru izobraievanja j e to
rej velik dolgotr ajen drufbeni -: 
problem; zmanjsevanje stevila 
dijako:v v lesarskih IJ'Oklicih 
pomemi tudi zmanjsevanje za
poslovanja in o nemogocanje 
razvoja lesne panoge v dolgo
rocnem smislu . 

Glede osebnih dohodkov me
nim, da bi ti morali biti od
viStOi predvsem ad rezultatov 
dela. Verno, da so nizki, ven
dar pa je edini izhod za po
vecanje le-teh vee dela in bolj
Se de:bo, kamor nedvomno so
di tudi racionalnejse izk.ori
seanje deloV!llega casa in pro
izvodnih zmogljivosti, ,pred
vsem pa boljsa organizacija 
dela in racionalnejsa uporaba 
repromateriala. Samo bistveni 
premiki na tern podrocju nam 
lahko zagotove boljse osebne 
(nadaljevanje n~ 5. strani) 
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N voletna kramljanja 
(nadaljevanje s 4. strani) 
dohodke, ter s tern vecjo so
cialno varnost. 

v casu, ko so potekali v 
vseh temeljnih organizacijah 
obcni zbori sindikata, bi mo
rali dati vecji poudarek ID.Uj· 
nim orga:nizacijskim spremem
barn in ukrepom za uspesnej
~e gospodarjenje v prihod
njem letu. 

Jedilnica MUNGO 

Kot predsednik Konference 
sindikata zelim ob koncu leta 
vsem delavcem Bresta pred
vsem b.oljse delovne uspehe 
ter obilo srece in osebnega za
dovoljstva v letu 1988. 

FERDO PETRie -
PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA TOZDA GABER 

Najprej bi rad rekel nekaj 
besed o delavskem svetu, ka
terega predsednik sem bil v 
iztekajoci se mandatni dobi. 
Mislim, da v temeljni organi
zaciji ni vprasanje, ki bi se ga 
ne dalo uspesno resiti, ce ga 
seveda clani delavskega sveta 
obravnavajo s polno mero od
govoriJ.9sti in razsodnosti ter 
s teznjo, da bi dosegli skupni 
cilj, to je uspeS.no gospodar
jenje. Tako je v casu, ko sem 
bil jaz predsednik, deloval tu
di nas delavski svet. Vsekakor 
pa ob razmisljanju o mMlda
tu, ki ga zakljucujem, ne roo
rem mimo direMorja .nase te
meljne organizacije. Z razcle
nitvijo posameznih vprasanj, 
predlogov in staliSc je znal 
pritegniti k sodelovanju vsa
kega clana delovne skupnosti. 

Poslovno leto nase temeljne 
organizacije se - kot kazejo 
podatki - izteka sorazmerno 
uspesno kljub raznim vecjim 
in . manjsim tezavam, ki nas 
vsakodnevno pestij,o. 

Nasi proizvodni programi so 
V tern Casu trZDO zanimivi in 
tudi konkurencni. Tako sta
nje moramo· obddati oziroma 
ga se izboljsati, ceprav bo to 
v sedanjih gospodarskih raz
merah morda tezje kot si rni
slimo. Kljub temu pa sem pre
prican, da smo ob kar naj
vecjem prizadevanju vsakega 
clana lloolektiva to sposobni 
uresniciti. 

Osebno sem vesel, da se ko
lektiv v generacijskem smislu 

pomlajuje in to predvsem s 
solami in strokov.no usposob
ljenimi delavci. Mislim, da 
imajo le taksni delavci moe, 
ki je potrebna pri dograjeva
nju temeljne organizacije. 

Zelje . . . Nimam posebnih 
zelja, razen, da bi bilo dovolj 
dela, primeren dohodek in s 
tern tudi bolj si osebni dohod
ki delavcev ter da bi se na-

tprej prevladovali zdravi in po
steni medseboj.ni odnosi. 

Na koncu pa se novoletno 
voscilo vsem delavcem v pri
cakovanju, da se bo Rrest po
novno postavil na noge. 

JANEZ ZAKRAJSEK -
PREDSEDNIK 
KONFERENCE SINDIKATA 
IZVRsNEGA ODBORA 
SINDIKATA 
TOZDA POHisTVO 

Obdobje zadnjih dveh let je 
bilo obdobje sprememb v na
cinu delovanja, ki je prej po
tekalo po ID.ekaksni sabloni. 
Danes pa sablone ne odgovar
jajo vee. Vedno vee je delav
cev, ki iseejo pravilne poti iz 
samoupravnih zagat v demo
kraticnem nacinu razmiSlja
nja. To pa pomeni, da mora
roo tis to, o cemer se pogovar
jamo, v praksi tudi izp.eljati. 

Najnaprednejse v tern krat
kem obdobju je bilo po mo
jem to, da smo zaceli postav
ljati jasna vprasaiilja in zahte
vati nanje tudi jasne odgovo
re. Kdor pa tega ne zna, ali 
pa ne zmore, naj zapusti de
lovno mesto, na katerem dela. 
To pa pomeni postaviti prave 
!judi lila pravo mesto, in to od 
delavcev v proizvodnji do vod~ 
stva delovne organizacije. 

Vsi delavci se zavedamo, da 
je vse minljivo, da je tisto, 
kar je b ilo se vceraj dobro 
in pravilno, danes zastarelo, 
da moramo vedno graditi in 
dograjevati. Iz '»Starih« naci
no.v delovanja moramo preiti 
v nove nacine. 

Ciljr, ki smo si jih zadali 
ze davno tega so se vedno 
vabljivi. Vendar bi za resnic
no delovanje nekega sistema 
potrebovali (po nekaterih oce
nah) sto petdeset let ustvar
jaliD.ega dela. Mi pa smo opra
vili kornaj prvo tretjino te 

poti. To pomeni, da bomo mo
rali vsi skupaj se krepko de
lati, ce zelimo doseei zastav
ljeno. 

Pripravljenost delavoev v 
temjah, da bi dosegli boljsi 
jutri je vse bolj prisotna. Vsi 
smo odvisni od dela svojih 
rok, doseci pa moramo tudi, 
da bo nase delo resnicno pla
cano. 

2:elja za v prihodnje je moo
go, uresnicita pa naj se vsaj 
dve: zdravje in delo. Ce bo
sta uresniceni ti dve, potem 
bodo tudi ostale. 

Hkrati pa bi se ob tej pri
loznosti rad zahvalil vsem, s 
katerimi smo bili vse tezke 
bitke v nasem samoupravnem 
boju z birokracijo, ki je je -
zal - se vedno veliko prevec 
v nasem okolju. Za.Zelel bi rad 
srecno 1988 vsem delavcern 
Bresta in nasim upokojencem, 
ki so v preteklosti mnogo na
redili za naso delovno organi
zacijo. 

MILAN MULEC 

PREDSEDNIK IZVRsNEGA 
ODBORA OSNOVNE 
ORGANIZACIJE SINDIKATA 
TOZDA 2:AGALNICA 

V temeljni organizaciji 2:a
galnica sem zaposlen ze od 
leta 1978. Opravljal sem raz
licna del~ in naloge, trenutno 
pa opravljam delo >>vodja kon
trole«, hkrati pa s.em pred
sednik izvrsnega odbora si.ndi
kata; letos se mi i.ztece man
dat. 

v casu mojega mandata je 
priSlo do velikih spremernb v 
poslova:nju delovne organizaci
je in tako ob praznovanju 40-
letnice dozivljamo najveCJtO . 
krizo poslovanja v obstoju 
Bresta. 0 vzrokih - zunanjih 
in notranjih - pa je bilo ze 
veliko napisanega, zato tega 
ne bi ponavljal. Povedal pa 
bi nekaj svojjh misli, ki so 

vezane na preteklost in gotovo 
tudi na prihodnost Rresta. 

Mislim, da se je v preteklo-
sti vse prevec vlagalo v; raz

siritev Bresta, vse prernalo pa 
v razvoj lastnega strojnega 
parka. Spali smo na lovorikah 
velikoserijskega programa, ki 
pa po znanih svetovnih spre
membah IIli vee dajal zelenega 
ucinka. Tudi s pomocj o spre
memb zvezne politike- zuna
nje in notranje - je Brest 
priSe! do tu, kjer je sedaj. 

PriSli smo v polozaj, ko smo 
preveliki, premalo okretni in 
prepocasni, da bi lahko kon
kurirali maloserijskim progra
mom doma in v tujini. ce 
hocemo Ziveti bolje kot se
daj, moramo dvigniti produk
tivnost, povecati delovn.o di
sciplino ter izboljsati pogoje 

'"' Pisarni~ki program GAMA 

dela, kajti le tako bomo po
metli p.red svojim pragom. 
Mislim, da so ukrepi in za
crtane srnernice sedanjega 
vodstva prava pot za resitev 
iz zagat,vendar le ob podpori 
mnozice delavcev, ki bo mo
rala nositi :najvecja brernena 
sedanje krize. Le dobro del0 

Pro~ram za neste~o ~o~osti -. EN~J 

in visoka storilnost sta pogo
j.a, ki bosta pomagala Brestu 
izplavati iz tezav. 

V nasi temeljni organizaciji 
je prislo v zadnjem casu do 
velikih sprememb glede ravni 
tehnoloskega razvoja. Zaceli 
smo opuscati predelav;o buko
vega zaganega lesa iiD. pocasi 
prehajamo na fi.nalizacijo je
lovega zaganega lesa, saj smo 
mnenja, da nas bo samo to 
povleklo iz .Zagarske krize, ki 
vlada v tern casu. Verno, da 
je lesna surovina zelo draga, 
zato smo se odlocili za inve
sticijo v siri.nsko in do!Zinsko 
spajanje jelovega zaganega le
sa. Tako bomo poveCali izko
ristek le-tega in postali konku
rencni v tujini in doma. 

Mislim, da je ta usmeritev 
nasega vodstva pravilna, kljub 

zacetnim tezavam v proizvod
nji, ki pa jih bomo, upam, 
pravocasno resili. 

Kar se tice dela sindikata, 
sem mnenja, da je sindikat se 
vedno dober le v vlogi :naba
vitelja ozimnice in podobne
ga, vse pr.emalo pa se cuti 
(nadaljevanje na 6. strani) 
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Novoletna kramljanja 
(nadaljevanje s 5. strani) 
njegov vpliv pri obravnavanju 
poglavitnih odlocitev v temelj
ni in delovni organizaciji. Me
nim pa, da bomo na5li skup
no pot in da bo sind.i!kat ven
darle nekaj .p.rispeval tudi k 
r.azvoju Bresta in ne bo samo 
>>stranska dejavnost«. 

zelim si, da bi si Brest s 
svojim :novim vodstvom le 
utrl pot v boljso prihodnost, 
kajti ce ·nam 10 uspe, bomo 
zadovoljni tako delavci Bresta, 
kot vsi obcani obcine Cerkni
ca. V sem dela.vcem zelim vse 
najlepse in veliko srece v no
vern letu. 

ANTON OTONICAR -
PREDSEDNIK IZVRsNEGA 
ODBORA OSNOVNE 
ORGANIZICIJE SINDIKATA 
TOZDA JELKA 

Ob zakljucku dveletnega de
lova.nja v izvrsnem odboru 
sindikata lahko recem, da je 
to podrocje zelo siroko in raz
vejano. Zato menim, da je de
lo sindikata timsko delo, saj 
le na ta nacin lahko obvla
dujemo problematikq_ in se 
priblifujemo nacrtovanim ci
ljem temeljne organizacije. 

Spoznal sem, da se pri za
devah slsiupnega pomena, ki. 
so v pristojnosti sindikata, 
med temelj.nimi organizacija
mi zelo teU:o pride do skupne 
resittve, izven tega okvira pa 
je nase delovanje zelo ome
jeno. 

V zadnjem obdobju pa se 
vse bolj zavedamo, da je 
B:rest potrebno obravnavati 
kot celoto, ceprav ob stevilnih 
problemih prihaja do bolecega 
spoznanja, da je sindikat ne
mocen in dostikrat :ne odigra 
svoje vloge. · 

Boriti bi se niorali za ena
kopravnost, imeti bi morali ru
silno moe zoper vse negativne 
pojave v druzbi in se tako 
pribliievati dela.vcu - le tako 
bi izpolnili svoje poslanstvo. 

Prisli smo tudi do spozna
nja, da je potrebno lociti delo 
od nedela in vseskozi smo za
htevali vee posluha za pravil
no nagrajevanje. Istocasno pa 

smo se zavzemali za racional
no obnasanje tako delavcev 
kot nase vodstvene strukture. 

Periodicni obracuni, poseb
no pa zakljucni racuni vcasih 
izzvenijo kot grozljivka, kajti 
delavci se ne morejo sprijaz
ni-ti s tern, da kljub temu, da 
delajo, ne dosegajo pozitivnih 
rezultatov. 

Moje zelje v novem letu so, 
da bi si dvignili osebni in 
dru:Z.beni standard, da bi bill 
zdravi in da bi bile odl.ocitve 
!judi, ki nas vodijo, trezne in 
preudarn.e. 

J02E ZEVNIK -
PREDSEDNIK DELA VSKEGA 
SVETA TOZDA POHisTVO 

Dve leti je res kratko ob
dobje, pa vendar so se v tern 
casu dogajale pomembne stva
ri v temeljnih, kakor tudi v 
delovni organizaciji. Ker je v 
delovni organizaciji rezultat 
poslovanja negativen, so pred 
samoupravnimi orga:ni mnogo
krat tcije odlocitve kot bi bi
le sicer. 

Nikrukor ne moremo biti za
dovoljni s sedanjim stanjem 
v temeljni organizaciji, pa tu
di v delovni organizaciji ne. 
Zelo veliko je bilo subjektiv
nih vzrokoo, ki so nas pripe
ljali v polozaj, iz katerega se 
bomo resili le s popolnoma 
drugacnim odnosom vsakega 
posameznika do dela. Doslej 
smo se vse p reveckrat slepili_, 

Ladi]ska kabina iz negor plosc - udobje in varnost 

da kriza ni tako huda in da 
nam bo ze kdo pomagal. 

Samoupravni organi so si 
p.rizadevali pri saniranju tezav 
v katere smo zasli, moram pa 
poudariti, da stvari nmogo
krat le niso bile dorecene ali 
pa so bile povrsno pripravlje
ne. Tu mislim predvsem na 
strokovne slufbe, ki morajo v 
prihodnje na svojem podrocju 
veliko vee narediti. Predvsem 
se morajo bistveno spremeni
ti organizacija dela, nabava, 
prodaja, pa tudi problematika 
kadrovskega podrocja. Velilko 
napak je bilo narejenih na 
podrocju nagrajevanja, saj 
·smo popolnoma iznicili sistem, 
ki smo ga nekoc sprejeli. Se
veda pa smo ga zaceli rusiti 
predvsem s popravki razredov 
na rezijskih delovnih mestih. 
Tako imamo sistem zaradi si
stema, nagrajevanje pa v urav
nilovki, po kateri ne moremo 
lociti dobrega delavca od sla
bega. Ce gledam stvari kot 
predsednik delavskega sv·eta, 
menim, da ·so bili le narejeni 
doloceni koraki k izboljsanju, 
pa ceprav mnogokrat pre.poz
no. To trdim zato, ker imam 
obcutek, da smo prepocasni, 
poleg tega pa si precej ljudi 
IOC zeli Sprememb V smislu 
vecje odgovomosti do postav
ljenih nalog in kakovostno 
opravljenega dela. 

V zadnjem obdobju se mi 
zdi zelo pozitivno spoznanje 
dru:Z.benopoliticnih in samo
upravnih organov v delovni 
organizaciji, da so nujne tudi 
kadrovske spremembe. Tu ne 
mislim nikogar podcenjevatti, 
pac pa sem trdno pre;priCa.n, 
da morajo odgovoma delovna 
mesta prevzeti strokovno dob
ro podkovani ljudje. Mislim, 
da moramo slediti prizadeva
njem vodstva delovne organi
zacije in izvajati programe, 
ki pa ne bodo vedno najbolj 
zazeleni v dolocenih krogih 
!judi. Beseda »Obracun« je 
resniooo ze nekaj casa na 
tisti tocki, ko ugotavljamo sa
roo se minuse in nazadnje iz
gubo v velikih stevilkah. Te
zavni so zbori delavcev, na ka
terih razkri vamo vzroke za 

nastali minus, ki sprem.lja na
so temeljno organizacijo ze 
nekaj let. Iz obracuna v ob ra
cun se .poj avljajo podobni ne
gativni vzroki, ki pa jih do
slej nismo mogli sanirati. Vse 
preveli.k zalogaj za nas so zu
nanji dejavniki, na katere de
lavci nimamo nobenega vpliva. 
Ne smemo trditi, da imamo 
znotraj temeljne organizacije 
vse v najlepsem redu. Dalec 
od tega, vendar je kljub vse
mu glavni vzrok izgube v na
sih dnevno spreminjajocih se 
zakonih. Kolektiv ze vrsto let 

>>Skarje« nekoliko drugace 

zivotari, kar se odra:Z.a pred
vsem na iztroseni opremi in 
pa seveda na osebnih doho.d
kih ki so dalec pod povprec
jem pai_loge. Kljub temu si de
lavci temeljne organizacije 
prizadevamo izvajati nacrtova
ne naloge, ki so postavljene 
:ered 10as. Ugotovljeno je, da v 
kolektivu prevladuje nekvali
ficir.ana delovna sila, in da 
breme dobre kakovosti izdel
kov nosi nekaj sposobnih delav
cev, ki pa za to ne prejemajo 
ustreznega osebnega dohodka. 
v kolektivu je v zadnjem ca
su o'paziti zaskrbljenost, ces, 
kaj bo jutri, ali bomo imeli 
delo in zagotovljeno socia1no 
varnost. Kljub negotovim ob
cutkom delamo naprej in iz
polnjujemo naloge, ki smo jih 
nacrtovali do konca leta. Kan
cek optimizma pa nam dajejo 
nove smernice vodstva delov
ne organizacije, ki si na vse 
mozne nacine prizadeva sani
rati naso temeljno organizaci
jo, kakor tudi delovno. organi
zacijo. S tern upanjem bomo 
docakali novo let6 1988, v ka
terem pa se bo pokazalo na 
kaksni poti je Bres t. 

V letu 1988 si osebno zelim 
zdravja in srece v druiini; 
enako zelim tudi vsem zapos
lenim. Poleg tega pa je moja 
zelja ·tudi zelja kolektiva, da 
bi naslednje leto docakali 
spremembe, Jd bi nas postavi
le na trdna tla. ze vse pre
dolgo traja negotovost, kaj bo 
z Brestom jutri. Upam, da bo 
leto 1988 prelomnica, ki bo 
pokazala, ali smo v delovni 
organizaciji sposobni premaga
ti M:izno obdobje, povrniti 
ugled, izboljsati zivljenjski 
standard delavcev kakor tudi 
pospesiti razvoj v obcini Cerk
nica. 

RAJKO 1-IITI 
PREDSEDNIK IZVRSNEGA 
ODBORA OSNOVNE 
ORGANIZACIJE SINDIKATA 
TOZDA MINERALKA 

Preteklo dveletno obdobje 
je potekalo v luci zaostrova
nja vseh vidikov gospodarske
ga Zivljenja v nasi druzbi. Ta 
gibanja so se seveda mocno 
odrazala tudi v nacinu dela in 
rezultatih poslovanja temeljne 
in delovne organizacije. 

Nebrzdana rast inflacije, vi
soke obresti na obratna sred-

stva, cenotna neskladja na tr~ 
ziScu ·teF upadanje zivljenjske· 
ga standarda so mocno vpli
vale na poslovne odloci tve in 
rezultate poslovanja, pa .tudi 
na razpolozenje delavcev v te
meljni organizaciji. 

Ocenjujemo, da se je nasa 
temeljona organizacij.a v tern 
casu dokaj prozno prilagajala 
tr:lnim razmeram, ki so se v 
preteklem obdobju spreil_linja
le iz dneva v dan. Na iunaj 
tega mogoce niti ni opaziti, 
fi.nancni rezultat pa to trditev 
nedvomno potrjuje. 

Vsekakor je treba poudariti, 
da ti dve leti nista bill roz
nati in da trenutno stanje ne 
nakazuje, da bi se razmere " 
krajsem casu kaj bistveno iz· 
boljsale. Na v:z;dusje v kolek
tivu in raz·polozenje delavcev 
so negativno vplivali dejavni
ki, kot so neucinkovitost side 
druZbene skupnosti pri razre
sevanju kriticnih gospodarskih 
in zaskrbljujocih druzbenopo
liticnih razmer, nerazumljivo 
velike razlike med osebnimi 
dohodki v posameznih pano· 
(nadaljevanje na 7. strani) 
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Novoletna kramljanja 
(nadaljevanje s 6. strani) 
gah gospodarstva predvsem pa 
negospodarstva, i.n v koncni 
fazi tudi narascanje gospodar
SJkega kriminala. 

V nasi temeljni organizaciji 
je bil kljub vsem dru.Zbenim 
pretresom odnos do dela vse
skozi pravilen, .pri cemer ve
lja posebej pohvaliti priprav
ljenost velike vecine delavcev 
kadarkoli poprijeti za katero
koli delo, ce je bilo to v skup
nem interesu. Ta pripravlje
nost do deJa je v nasem ko
Iektivu se vedno ziva, prav ta
ka kot je ziv spomin na erne 
trenutke v prvih dveh letih 
zivljenja nase Mineralke. 

Seveda si najbolj zelimo, da 
bi se gospodarske razmere v 
nasi <lruzbi kar najhitreje sta
bilizirale, saj bi se s tern 
znatno olajsalo tudi delo pri 
resevanju gospodarskih raz
mer v delovni organizaciji. 

V sem temelj:nim organizaci
jam zelimo v prihajajocem le
tu obilo delovnih uspehov, de
lavcem pa predvsem zdravja 
in osebne srece. 

SLAVKO sVIGELJ

PREDSEDNIK DELAVSKEGA 
SVETA TOZDA MASIVA 

MAJDA ZAKRAJSEK -
PREDSEDNICA OSNOVNE 
ORGANIZACIJE SINDIKATA 
TOZDA MAS IV A 

Koncano je dveletno man
datno obdobje samoupravnih 
organov in dru.Zbenopoliticnih 
organizacij v Brestovih temelj
nih organizacijah, kakor tudi v 
delovni organizaciji. 

Strufenje 

Ce napravimo crto pod dve
letnimi delovnimi prizadevanji 
v temeljni oTganizaciji Masiva, 
dobimo naslednje rezultate: 

Delo samoupraVnih organov 
in drufbenopoliticnih organiza
cij v tozdu je bilo dokaj aktiv
no, vendar pa zastavljenih ci
ljev poslovanja nismo dosegli. 
Tezka gospodarska situacija, 
predvsem lesne industrije, nas 
je potisnila v nezavidljiv polo
zaj. 

V okviru delovne organizaci
je smo se prepocasi prilagajali 
spreminjajocim se gospodar
skim razmeram v ddavi, skrat
ka, bili smo neokretni, kar je 
poleg objektivnih tezav tudi 
vzrok slabim rezultatom poslo
vanja. 

Nizki osebni dohodki v Ere
stu v primerjavi z dohodki v 
ostalih delovnih organizacijah 
in sluzbah druzbenih skupno
stih v obCini in rep1,1bliki so 
vzrok pomanjkanja ustreznih 
strokovnih kadrov, se posebno 
na zahtevnih delih v neposred
ni proizvodnji v vseh temeljnih 
organizacijah delovne organi
zacije. Temu je kriva tudi na
sa ozkoglednost, da strokov
njak za lesnoobdelovalnim 
strojem ne more biti ocenjen 
enako kot strokovnjaki drugih 
poklicev v delovni oTganizaciji 
z enako zahtevno stopnjo izo
brazbe. 

Negativno dejstvo v · delova
nju delegatskega sistema v te
meljni organizaciji je, da tudi 
po veckratnih dogovorih v de
lovni organizaciji ne moremo 
doseci, da bi izven Bresta na
stopali z enotnimi staliSci. Le 
na ta nacin bi lahko uveljav
ljali interese delavcev v Bre-

stu, kar je tudi cilj delegat
skega sistema. 

Zivljenjsko pomemben us
peh temeljne organizacije je 
nedvomno ta, da bomo dokon
cali investicijo v novo proiz
vodno halo z nekaterimi so
dobnimi stroji in tehnoloskimi 
napravami. S tern bomo delav
ci temeljne organizacije Masi
va pridobili boljse pogoje za 
nadaljnje delo in konkurenc
nejso izvozno sposobnost na 
zahtevnem zahodnem trziScu. 

Zelo pomembno in nujno v 
tern kriticnem easu je, da do
koncno uveljavimo sodobno 
organizacijo poslova.nja z mak
simalno uporabo racunalnika, 
ker je le na ta nacin mogoce 
zmanjsati tolikokrat kritizira
no rezijo in s hitrim zajema
njem podatkov zmanjsati 
stroske poslovanja. 

Ker nas v letu 1988 ne caka
jo nic boljsi pogoji gospodar
jenja kot v preteklem Ie.tu, bo-

Montazna dela 

mo morali poi:skati vse notra
nje rezerve, ce bomo hoteli 
imeti vsaj do neke mere zago
tovljeno socialno varnost. 

Za prihodnje leta si pred
vsem zelimo, da bi uspeli iz
boljsati poslovne rezultate, kar 
pa bomo dosegli le tako, da bo-

roo pravocasno in kakovostno 
opravljali svoje delovne nalo
ge. 

V Ieiu 1988 zelim vsem te
meljnim organizacijam Bresta 
boljse poslovne rezultate, vsem 
zaposlenim pa zadovQljstva pri 
delu in veliko osebne srece. 

Kako smo letovali? 
Nenavadno je razmisljati o letosnjern letovanju v tern je

sensko-zimskern casu, se posebno, ko nam je misli na soncne 
plaie in vsakdanje poti pobelil sneg. Vendar pa je vseeno 
prav, da po vsaki Ietovalni sezoni spregovorimo tudi o tern; da 
bomo vedeli, kako bo prihodnje leto ..• 

Tako kot v zadnjih letih 
smo delavci Bresta tudi letos 
Ietovali v pocitniSkih prikoli
cah. Na voljo so bile poeit
niSke hiSice v stirinajstih kam
pih, torej v kar dvakrat vecjih 
zmogljivostih kot lani. Na ta 
nacin smo razsirili ponudbo v 
skladu z interesi letovancev in 
oblikovali letovalne programe 
glede na geografske, klimatske 
in druge znacilnosti. 

Novost v primerjavi s prejs
njimi leti je bilo tudi poveca
nje stevila letovalnih dni z 9 
na 10, oziroma s 7 na 8 leto
va1nih dni. Vsekakor je bila 
tudi cena letovanja nadvse 
ugodna, saj smo znatni del 
potrebnih sredstev za organi
zacijo letovanja, kljub znanim 
tezavam, v ·katerih je delovna 
organizacija, namenili iz s·kla
da skupne porabe. Na ta na
Cin je predstavljal delez l~to
vancev manj kot tretjim.o eko
nomske cene. 

v se te ugodnosti so mocno 
povecale zanimtmje delavcev 
za letovanje, saj se jih je spr
va za letovanje priglasilo kar 
blizu petsto. Usklajevanje je 
bilo v takih pogojih izredno 
dolgotrajno. Kar polovica vseh 

kandidatov je zelela letovati 
v sredini julija. Ker vsem ni
smo mogli ustreei, so si ne
kateri uredili letovanje izven 
delovne orga:nizacije. Dokonc
na razp.oreditev delavcev je 
bila opravljena na osnovi do
loci! Pravilnika o letovanju in 
z dokajsnjo mero razumeva
nja delavcev. 

Zeleli smo razbremeniti 
lastne zmogljivos.ti, zato smo 
omogocili z enakim nacinom 
regresiranja letovanje delav
cem, ki imajo lastne poCitni- . 
ske prikolice, vendar je. bil 
odziv skromnejsi od pricako
vanega. · 

Tudi letos smo priceli z le
tovanjem v cateskih toplicah, 
kjer je sezona najdaljsa (od 
maja do oktobra). V vseh 
drugih letoviScih je pricetek 
sezone sp:rva kazilo dezevno 
in hladno vreme v juniju, za
to pa je bil september nad
vse lep. Tako kot v nekaterih 
susnih poletjih, je tudi letos 
v obmorskih letoviScih najbolj 
perec problem predstavljalo 
pomanjkanje vode; ta je pone
kod pritekala iz pip le po kap
ljicah. 

Prikolice smo skusali po
staviti :na najugodnejse loka
cije. Z ozirom na pripombe 
delavcev smo jih postavljali v 
kar najbolj sencne prostore. 
Blizina oziroma oddaljenost 
od plaze pa je vedno odvisna 
od volje uprav avtokampov, ki 
boljse lokacije namenjajo tuj
cem in prehodnim gostom, 
medtem ko sindikatom name
njajo prostore na J:"obu J<:am
pa . . . 

Inventura letosnje sezone 
je pokazala, da so letovale 404 
skupine. V mnogih skupinah 
(druzinah) so bili poleg nosil
ca pravice do letovanja se po 
eden ali vee delavcev delovne 
organizacije. Ocenjujemo, da 
je skupno letovalo blizu 700 
zaposlenih. Letos je bilo skup
no 3.500 letovalnih dni. Vi
den je •tudi porast stevila U!pO

kojencev, ki se odlocajo za le
tovanje v okviru delovne or
ganizacije. 

Januarja homo vsem, ki so 
letos (!ani) letovali v okviru 
delovne organizacije, ponudili 
vprasalnik o letovanju. Leto
vanci bodo lahko posredovali 
odgovore, dajali ocene ter svo
je pripombe in predloge, ki 
jih bomo uporabili za pripra
vo letovanja v letu 1988. Re
zultate vprasalnika v zvezi s 
prihodnjim letovanjem bomo 
objavili v eni prihodnjih ste
vilk lista. I. Stefan 

STEVILO LETOVANCEV PO TOZDII-I 
6 Stev. 

~ uj cj ~ z 0 ..>:l-- SKUPAJ prikol. p.; ,_j p.; Pd 0 (.) 
0 < < < w < H f:--1 ~ t=l G<~ ::E 

...... 
::E 0.. >N C) f:--1 ,_, f:--1 (fJ 0.. (fJ ;:::, . ..., 

STRASKO (Pag) 4 3 2 4 2 3 3 1 1 4 10 1 34 
III. PADOVA (Rab) 4 7 2 1 1 1 1 1 1 7 12 1 35 
RAJSKA PLAZ:A (Rab) 2 8 1 . 2 1 1 3 16 
PILA (Krk) 2 5 4 5 1 1 1 1 3 3 24 
MBDVEJA 2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 2 19 
OLIVA (Rabac) 2 4 2 · - 3 2 2 4 1 18 
KOVERSADA (Vrsar) 1 2 1 1 1 2 3 10 
FUNTANA (Vrsar) 8 19 9 7 4 4 6 5 6 11 13 1 80 
LANTERNA (Porec) 2 1 3 1 1 4 1 2 2 5 2 22 
SIRENA (Novigrad) 4 -16 4 2 1 1 1 1 2 10 2 40 
STELLA MARIS (Umag) 3 11 1 5 1 4 2 3 2 3 32 
TERME (Catez) 3 9 8 3 1 2 2 4 4 7 5 45 
KRKA (D. Toplice) 2 11 3 1 1 2 2 1 21 
ZLATOROG (Bohinj) 1 3 1 1 1 2 8 

SKUPAJ 40 101 40 30 16 ' 27 16 23 13 3 52 71 12 404 
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Ivan · .. MatiCiC - PiSatell otranjske 
Konec novembra je bil v knjiZnici Jozeta Udovica v Cerknici 

kulturni vecer v pocastitev 100-letnice rojstva pisatelja Ivana 
Maticica. Spomin nanj je obudlla njegova hcerka, pisateljica 
Nada Maticic. · 

Pisatelj Iva.n Maticic se je 
rodil 24. decembra 1&87 v 
km.ecki hisi Cvirgljevih v Iva
njem selu na Notranjskem. 
Pr:va koraki v solo so ga vo-

dili pre.ko Pecisca v takratno 
dvorazredno ljudsko solo na 
Unec, kjer sta ucila Viljemina 
Leskovic, p.ozneje poroeena 
Repic in talkratni naducitelj 

Novosti v knjiznici 
EBERSBACH Volker: Francisco Pizarro 

Biografija nam predstavi manj znanega spanskega raziskoval
ca Novega sveta, ki je odkril Peru. lstocasno nam ponazori uni
cenje s tarodavne inkovske civllizacije, ki je pomembno vpllvala 
na kasnejsi razvoj obeh Amerik. 

MATicU: Nada: Moja hoja z ocetom 
Knjiga je dvojni Zivljenjepis. Med pogovorom oceta in heere 

spoznamo Zivljenje in delo obeh pisateljev - Ivana Maticiea, 
rojenega v Ivanjem selu pri Rakeku, pisatelja kmecke tematike, 
vezane na cas vojne na Notranjskem, ter Nade Maticic, opisoval
ke mescanske druZbe in danasnjega casa. 

HAN Zhenboj: Odvecna 
Pripoved iz sodobnega kitajskega Zivljenja o nesrecnem de

kletu, ki mora srecno obdobje solanja zamenjati s trdim delom 
v komuni in na polju. cez cas se ji sicer nasmehne sreca, ki pa 
jo kmalu podre vrsta tragicnih in vznemirljivih dogodkov. 

KRESNICE 
Sllkanica je nastala po stari koroski narodni pesmi na FinZ

garjevo pobudo, da bi otroci takoj po vojni dobili svojo slfk.ani
co. Pred nami je ponatis knjige iz leta 1946, ki skusa eno od na
sih ljudskih pesmi zavarovati pred pozabo. 

H. Mele 

LOG.A.SKO 

okrajno glavarstvo. 
Zetnl!episni in zgodovinski opis. 

V LOGATCU. 

lzdalo ~Dr~~:<tvo ucitcljcv in i!olskih prijateljev okraja. Log:lSkega". 

1889. 

RAKEK 

Poleg JUzne zeleznice lezi kakih 
devet ur od Ljubljana oddaljena 
vas Rakek. Razprostira se na juz· 
nem pobocji rakovskega hriba Sr
njaka. Kolodvor, sola, po5ta in ne· 
katere hise premoznejsih trgovcev 
dajo vasi nekako praznicno obleko. 
Po cestah razlaga se vedno krik 
voznikov in ropotanje vozov, kajti 
Rakek je nekako sredisce lesne 
obrtnije na Notranjskem. Na par· 
nih zagah gospoda Fr. LavriC-a ob
deluje se les v obrtnijsko rabo. 
Rakek stoji na kraskih tleh, od .tod 
izvira, da ima veliko pomanjkanje 

vode. Cela vas nlma niti studenca, 
niti potoka od tistega casa, ko se 
je zeleznicna proga dr.lala skozi 
vas. Takrat moral se je zasuti se 
jedini studencek, ki je Rakovcem 
zejo gasil. Kot odskodnino zato 
dobl vas Rakek v vaski vodnjak od 
zelezniske postaje na dan po 200 
kub. cev. vode vsled pogodbe od 
1858. leta. 

Voda Je napeljana na postajo Ra
kek po vodovodu (Wasserleitung) 
iz Cerkniskega potoka. Najprej se 
voda ocisti v zato napravljenem 
vodnjaku vse nesnage, potem se 
izliva v zelezne, pod zemljo nape-· 
!jane cevi in tece sama pol ure 
daljec do Brodca protl Rakeku. Tu
kaj jo vzdigne parni stroj, sesalka, 
po v zato nalasc sezidanem stolpu 
tako vlsoko, da jo lastna teza zene 
do najvisjega mesta, kjer se 2:bira 

Peter Repic. Prav Viljemina, 
do otrok zelo ljubezniva uci
teljica, je nadobudnega Ivana 
s svojo izbrano govorico zelo 
navdusila za lep slovenski je
zik. Zaradi Iva<nove velike ·na
darjenosti so ga starsi poslali 
na nadaljnje solanje v Ljub
ljana. Jeseni leta 1902 je pri
se! v tiskarno, ker se je izucil 
za stavca. Nato je sluzboval v 
Kamniku in v Celovcu, odko
der pa je moral jeseni leta 
1910 v Gorico, da je odsluzil 
vojaski rok. Vrnil se je v 
Ljubljana in k<Jt 26-letni mla
de.nic 1914. leta odsel na fran
to. Kot telefonist je gledal 
smrti v oci v vseh enajstih 
soskih ofenzivah. 

Ko se je koncala prva sve
tovna vojo.r;J.a, se je odzval kli
cu Rudolfa Maistra, ceprav iz
mucen in navelican f.rontnih 
jarkov. Vkljucil se je v nje
gove vrste kot prostovoljec -
borec za severna slovensko 
mejo. Po veclet~em trpljenju 
na frontah je slekel vojaSko 
suknjo in nadaljeval slu:lbo 
kot korektor najprej v Uci
teljski tiskarni, 10ato v Zvezni 
tiskarni in v Jugoslovanski ti
skarni, po vojni pa -pri Slo
venskem . .porocevalcu, kjer je 
ostal do leta 1947. Takirat je 
bil nastavljen kot predavatelj 
graficne stroke v Graficni in-

v veliko obokano in z zemljo po
krito vodno shrambo (Wasserreser
vior). lz te shrambe pa teee voda 
po cevih sama nizdolu na kolodvor 
v zato napravljene kotle, od kjer 
jo potem dobiva kolodvor, a· je tu
di po cevlh napeljana v gosp. Lav-. 
ricevo parno zago, na posto in v 
vaski vodnjak. 

Znamenit je odtok Cerkniskega 
jezera, ki ga ljudstv.o imenuje ~ko
cijan, po cerkvl, katera Je bila ne
kdaj posvecena sv. Kancijanu, kl 
je bit dober priprosnik za dez, a 
zdaj jo pa zob casa razjeda, da 
razpada od leta do leta bolj in 
bolj. Ta divno-romanticni kraj na
stal je morebitl po kakem potresu, 
da se je strop podzemeljsklh jam 
pogreznil. Tu leze pod nama strani 
propadi, v katerih .dnu se vall mo
gocno vodovje, ki priteka iz Kar
love jame In se peni ob skalovjl 
proti zapadu. Cez najvisjl propad 
pa drzi 2 m slrok in kakih 20 m 
dolg mostlc iz jedne same skate 
apnenca, katerega je roka vsemo
gocnega obokala. 

Nekoliko korakov od tu se po 
strmini pride v jamo, »Zevske za
ge« imenovano. Da je bila tu zaga, 
se tezko vee spozna, ker razvaline 
se razgube v neizmerni mnozlni 
skalovja. Konec jame deJa voda 
kakih 5 m visok padec. Tikoma te 
jame je druga kakih 30 m dolga in 
3 m siroka in od 3 do 6 m visoka 
jama z nekaterimi kapniki. Ta jama 
je vedno zaprta, sarno o posebnih 
prilikah jo odpre in razsvetli gra· 
scina Haasberg. Od :Zevskih zag 
dalje pride na dan voda pri Rakov
skih zagah, kl so se ohranjene raz
valine. ~e dve jami moram ome
niti, katere bruhajo vodo iz svojih 
globin. Obe ste kotlom podobni, 
zato tudi ljudstvo pravi temu kraju 
pri kotlah. 

Te dve, rib, zlasti klinov, bogati 
vodi se zdruzite z glavno strugo, 
v katerej se voda vije med zele
nimi senozeti, toda vedno je manj-
5a, vedno se pozgublja pocasl v 
razvotljeni svet, tako, da le maj
hen del pritece do velikanskega 
naravnega mosta, ki je kakih 50 
korakov dolg. Voda le malokaterl
krat tece skozl ta most, ker mora 
zelo vellka bitl, da pritece do zrela 
~koclj~nske jam~, 

dustrijski soli in v Graficnem 
tehnikumu. 

Kot prava notranjska, ivanj
ska grca je zivel polnih 91 -let. 
Umrl je · 17. januarja 1979 v 
Ljubljani, kjer je t udi njegovo 
zadnje pocivaliSce !lla Zalah. 

Njegova pisateljska roka, ki 
je napisala prvo crtico za ce
lovski tednik Mir leta 1909, je 
bila zares neutrudna. Svoje 
leposlovne prispevke i.e med 

obema vojnama in. po osvo
boditvi objavlja1. v razlicnih 
takratnih casopisih in revijah. 

Sodelaval je tudi v listih za 
otroke (V.rtec, ~as rod, Razo
ri, Pionirski list, Kresnice in 
v trlaskem Galebu), kamor je 
pisal privlaone, poucne ertice. 

Knji:lna zbirka pisatelja Iva
na Maticica je precej bogata. 

Na desni stranl mosta, kakih 20 
korakov v stran, stall ste nekedaj 
dve cerkvi, vecja sv. Kancijanu, 
manjsa sv. Benedikta, ki ste pa 
zdaj razvaline, samo svetisce sv. 
Kancijana je se nekoliko ohranjeno. 
0 tern kraji mnogo zanimivega 
omenja slavni kronlst Valvasor, za· 
to pa koncam . opisovati ta divno
romanticni kraj. 

Svet krog Rakeka je valovit, naj
visji hrib Srnjak, kjer se navadno 
creda pase. Vse hribce in grice 
krog Rakeka potrebill so pridni 
posestniki lesovja in druzega gr
movja in sl tako napravlli seno
zeti, kjer Jim zraste ped visoka 
trava. 

Leta 1874 so se Rakovcem od
delill gozdi, kateri so po uro hoda 
oddaljeni od vasl. · 

Nekedaj je bila vas Rakek majh
na in nepoznana vasica. Ko se je 
leta 1857 zeleznica dodelala in ko
·lodvor sredi vasi napravil, zacela 
se je nova doba, novo zivljenje. 
Rakek dobil je drugo lice. Hise so 
se zacele lepsati, predelovati in 
nove zidatl, trgovina in obrt pa 
sta se krepko razvile. Kmalo bode 
ze 300 let, kar so postavili v cast 
sv. Urhu cerkev sredl vasi. Do· 
ticno pismo knezo-skofa trzaskega 
o priliki blagoslovljene cerkve gla
si se tako-le: 

Mi Ursin de Berthlas po milostnl 
Bozji in apostolskega sedeza skof 
In knez triaskl voscimo vsim ver
nim sedanjim in prihodnjim, ki be
do to pismo brali ali poslusali 
sreco in vse dobro v Gospodu, ter 
jim dajemo na znanje, da smo s 
privoljenjem precastitega gosp. 
Franciska Oglejskega patrijarha, 
skofa tega' kraja s pomocjo sv. 
Duha z lastnima rokama posvetili 
po segi in navadl rimske cerkve 
v ponedeljek 4. julija 1605 cerkev 
sv. Urha na Rakeku, ki je Cerknl· 
ska podruznica; v cast imenova
nega svetnika vellkl altar, in da 
smo polozili v vanj svetinje sv. 
Blaia, skofa in mucenlka, sv. Kri
zostoma, mucenika, sv. Marka pa
peza in sv. Antona opata in da 
smo dodelili odpustke vsem ome
njenemu posvecevanju pricujocim. 
Tudi podelimo odpustke 40 dni 
vsim obojega spola, ki bodo to 
cerkev in altar obiskali v obletnici 

BRESTOV OBZORNIK 

Veliko njegovih del je ze zdav
naj razprodanih. 

Vojna reportaia, kakor je 
sam imenoval knjigo Na k:rva
vih poljanah, v kasnejsi izdaji 
pa Skozi plamene prve svetov
ne v<Jjne, je pretr esljiv doku
ment o trplj-enju in bojih na
sega cloveka tistega dela slo
venske zemlje, ki je v pryi 
svetovni vojni najvec prestal. 
To delo w ponatisnili kmalu 
po izidu tudi v ameriskih C:a
sopisih. 

Leta 1925 je izsla njegova 
knjiga V robstvu, 1928. pa po
vest Na mrtvi strazi. V tern 
delu je pisatelj posegel v 16. 
stoletje, v case bojev s Turki. 

Leta 1931 je izsla njegova 
komska povest Moe zemlje. 
Junaki te povesti so prosto
voljci, borci za severna sloven
sko mejo. Povest je svojevr
sten. dokument dobe, ko se je 
odlocila nasa narodna usoda 
V naso :veliko 10arodno Skodo. 

Roman Zivi izviri je krik 
proti fasizmu in njegovemu 
nasilju. Izdal ga je leta 1937 
v samozalozbi, ker si nobena 
zalozba ni upala prevzeti te
ga dela zaradi profasisticne 
usmerjenosti takratnih oblasti. 
Ponatis iste knjige je Mladin
sk.a knjiga izdala leta 1977, a 
zal z zelo spremenjeno vsebi
no. Istega leta je izsla t udi 
slikanica s podobno vsebino 
pod naslovom Dru:line Slave
nov potujejo. 

Ljudje iz Brjooije, lkakor jih 
pisatelj v romanu imenuje, 
(nadaljevanje na 9. strani) 

njenega posvecanJa. Ravno tlsti 
dan blagoslovili smo ondotno poko· 

. palisce. 
Dano v Trstu v skofijski palaci, 

4. februarja 1606. 
Ursin, skof triaskl I. r. 

Dobre cetrt ure na levo od Ra
keka proti Cerknici bila je v fran· 
coskej vojni huda bitka med Fran
cozi in Hrvati. Jeden oddelek Hrva· 
tov prisedsi iz Blok je se~ narav
nost protl Francozom, drugi odde· 
lek pa je peljal in vodil tedanji 
Cerkniskl ucitelj cez Brodec proti 
Rakeku, kjer je zdaj speljana nova 
cesta, in na katero so 1885. I. tudi 
mitnico postavili, prise! je torej ta 
oddelek Hrvatov Francozom za hr
bet, In so jih z unimi zajeli. Hud 
boJ se vname. Hrvatje zmagajo, 
veliko Francozov oblezl, drug! beze 
v divjem begu. 

Ves Rakek se razdeli v dva deJa, 
v starl in novi Rakek tako lmeno· 
vani trg, kjer je vsakl cetrtek les· 
nl trzni dan, ki daje soseskl leplh 
dohodkov. 

Zeleza proga proti Trstu blla Je 
1857. leta dodelana in prometu iz. 
rocena; ravno istl cas ustanovila 
se je posta in pozneje dne 4. rna· 
ja 1876 pa brzojavna postaja zdru· 
zena s postno. 

Po zadnji stetvi 1880. leta steje 
Rakek 91 his, 707 domacinov in 
113 tujcev, skupaj torej 820 prebi
valcev. Zdaj je pa ze vee novlh 
his, tedaj tudi vee prebivalcev. 

Gosp. Lavriceva parna zaga bila 
je napravljena 1874. leta. 

Po t.edanjih krajnih razmerah hila 
je vas Rakek vsolana v Cerknico; 
toda predolga pot, za otroke dobro 
uro hoda, posebno v zimskem casu, 
narejeno je zelo neredno solsko 
obiskovanje, da, celo mnogokrat 
bilo je nemogoce otrokom v burji, 
mrazu in zametih do Cerknice pri· 
tl. Sprevideli so tore) razumnl Ra· 
kovcl, da jim· ne kaie drugace, ka· 
kor napravitl lastno solo. 

Kupili so v to svrho od posest· . 
nlka Janeza Vidriha 1881 . I. njego
vo hiso stev. 24, ter s i za silo 
priredili solo. v prvem letu je ho· 
dilo ze v to solo do 60 otrok. 
G. ~ibenik, brez vsaktere ucitelj
ske sposobnosti, je poduceval njih 
deco za silo. 



BRESTOV OBZORNIK 

Ivan MatiCiC - pisatelj Notranjske 
(nadaljevanje z 8. Sctrani) 
so simbol · neuklonljivega ma
lega naroda, ki trpi in se bo
juje za svojo svobodo. 

Pisateljevo delo, izdano leta 
1973 p.od naslovom Rdeci sig
nali, se ukvarja s podobno te
matiko. To je zanimilva literar
na obdelava zivljenja tiskar
jev-ilegalcev, ki so od druge 
polovice leta 1942, pa do fe
bruarja 1943 delali v tiskarni 
Tone Tomsic v Subicevi uli
ci - tik ob. italijanski kve
sturi. 

Av:tor nas v knjigi vodi vse 
od nastanka tiskarne, do ta
krat, ko so fasisti tiskarno 
odkrili, tiskarjem pa je uspe
lo pobe~ti. 

Povesti Petrinka, Rezinka in 
Fant s K.resinja so nekaksna 
pisateljeva trilogija. To so 
zgodbe, ki prikazujejo zivlje
nje, tezave in prijetne str8!Di 
notranjskega zdravega clove
ka, ki ljubi svojo Iepo, ceprav 
troo krasko zemljo. 

Leta 1944 je Mohorjeva 
druiba izdala kot 96. zvezek 
slovens.kih vocernic njegovo 
knjigo Dom v samoti. 

Maticic se je uveljavljal tu
di v dramatiki. Leta 1925 je 
napisal vojno tragedijo Kal
varija, ki so jo veckrcrt igrali 
sirom po Sloveniji, pa tudi v 
Ziljski dolini na Koroskem. 
Poleg tega je treba omeniti se 
drami M.olk in Prvi val ter 
ljudsko igro Grunt. 

Maticic je tudi avil:or mno
gih radijskih iger, ki so bile 
na sporedu v slovemskih od
dajah trlaskega radia v letih 
1959 do .1963. 

Zimska brezskrbnost 

Nekaj Maticicevih del je 
prevedenih v cescino in angle
scino. s podrocja tiskarske 
stroke je sestavil slovarcek 
slovenskih tiskarskih izrazov 
in zbral gradivo za Jrnjigo Ti
skarstvo na SLovemskem od 
Gutenberga do 1965 ter pisal 
clanke 0 tiskarski tehniki. 

Iz vsega njegovega pisatelj
skega bogastva lahko zakljuci
mo, da je bil Ivan Maticic 
pravi ljudski pripovednilk. Nje
govo pripovedno delo je se 

posebej pomembno zato, ker 
je bogatil ljudsko izrazje, za
htevni bralec pa bo obaudoval 
v njih il'esnicne opise kmecke
ga Zivljenja, kmeckega poj
movanja, socia1ne razmer.e, 
trpljemje in vesele dogodke 
na5ih prednikov in njihov od- ' 
por proti vsemu tujemu. Po
leg tega je to popisovanje po
membno tudi za etnografijo, 
zlasti sedaj po pravi tehnicni 
eksploziji. 

Pripravil: R.Gorjan 

Nasi samski domovi 
Brest ima tri samske domo

ve: v Cerknici, Martinjaku in 
Dolenji 1vasi. Samski dom v 
Dolenji vasi je adaptiran, blok 
je izoliran z novo demit fa
sado, sanitarije so preurejene 
tako, da ima sedaj vsaka stran
ka lastne sanita,rne prostore. 
Temeljite obnove pa je pan-e
ben samski dom v Martinjaku. 
Tako bi bilo potrebno pre
kriti streho in urediti sanita
rije; kar nacrtujemo za prihod
.nje leto. NajslabSi pogoji bi
vanja so bili v samskem do
mu v Cerknici, kjer .trenutno 
preurejajo sanitarije in ob
navljajo dotrajano elek!trieno 
napeljavo. Ta samski dom je 
star ze trideset let in je bil 
preurejen iz stare zgradbe. V 
njem med pritlicjem in prvim 
nadstropjem ni betonske plo
sce, zaradi cesar sanltarij 111e 
morejo preurediti tako kot v 
domu v Dolenji vasi - da b i 
imelo vsako stanovanje svoje 
sanitarije. S tern bi bil seveda 
resen kup .problemov, ki se 
obicajno pojavljajo v podob
•nih zgradbah, kjer obstaja 
skupna uporaba sanitamih 
prostorov in se obicajno ne 
najde krivca, kadar se kaj po
kvari. Vmak pogostih negodo
vanj in okvar je bilo v zim
skem easu pokanje cevi cen
tralnega ogrevanja, ki sicer ni 
delovalo. 

Popravilo samskega doma fi
noocira Samoupravna stano-

t 

------- - -

vanjska skupnost obcine Cerk
nica, ki upravlja in vzdr:luje 
tudi nasa stanovanja. Prvotno 
smo v okviru Bresta razmiS
ljali o preureditvi samskega 
doma v garsonjere in dru:lilll
ska stanovanja, cesar pa za
radi poma,njkanja sredstev ni
smo izpeljali. Adaptacijo bi 
seveda moral financno · pod
preti tudi Brest. 

brest 
1947-1987 

Popravilo samskega doma 
bo kljub zapletom kmalu kon
Calllo i.n tako bodo stanovalci 
imeli nekoliko boljse pogoje 
bivanja. Zaradi starosti in ne
primerne konstrukcije cerkni
skega doma pa bo potrebno 
v prihodnje razmisljati o grad
nji novega samskega doma. 

M. Drobnic 

• 

Kdo ve, kam vodi? 

Upravni odbor sklada Jozeta Udovica pri Kulturni 
skupnosti Cerknica na podlagi 5. elena Statuta tega 
sklepa objavlja 

RAZPIS 
za podelitev denarne pomoci studentom slavistike, ki so 
doma v obCini Cerknica ter za sofinanciranje kulturnih 
publikacij in raziskovalnih nalog, ki imajo splosen kul
turni pomen za obCino Cerknica. 

Prednost pri dodelitvi sredstev iz sklada imajo stu
dentje na podrocju slavistike. 

Pri podeljevanju denarne pomoci se bodo upostevala 
naslednja merila: 

- socialno gospoda~ski polozaj kandidata po merilih 
kakor so postavljena za stipendiranje iz zdru:lenih 
sredstev, 

- nadpovprecni ucni uspeh ali uspeh na podrocju 
leposlovnega ustvarjanja kakor je doloceno v Sta
tutu. 

Predloge z ustrezno dokumentacijo sprejema Kultur
na skupnost Cerknica, Gerbiceva J2. 

Rok prijave je 8. januar 1988. Kandidati bodo o izbiri 
seznanjeni do konca januarja 1988. 

Nagrada sklada.Jozeta Udovica bo podeljena ob slo
venskem kulturnem p razniku. 

Nasi upokojenci 

9 

Iz temeljne organizacije 
zdruzenega dela zagalnica so 
v letosnjem letu odsli v pokoj 
naslednji delavci: · 

Ivan LAVRIC iz Kozarisc je 
odsel v pokoj s 1. 11. 1987, z 
del in nalog »skladanje za su
senje«, 

Franc A VSEC iz Smarate 
je odsel v i.nvalidsko upokoji
tev z 20. 5. 1987, z del in nalog 
»krpanje grc«, 

. Franc BARAGA iz Pudoba 
je odsel v itnvalidsko upokoji
tev s 1. 7. 1987, z del in nalog 
»razrez n a fini krozni zagi<<, 

Ivan PALCIC z Vrhnike je 
odsel v predeasno upokojitev 
s 1. 8. 1987, z del in nalog 
»upravljanje polnojarmeni:ka 
s komandnim pultom«, 

Viktor AVSEC iz Knezje .nji
ve je odsel v invalidsk,o U!pO

kojitev s 1. 11. 1987, z del in 
nalog »Skladanje zaganega le
sa«. 

Delovna skup.nost Tozda Za
gal:nica se jim zahvaljuje za 
dolgoletno sodelovanje, za pri
spevek k razvoju temeljne or
ganizacije in jim zeli se veli
ko zdravih in zadovoljnih let. 

Delovni kolektiv 
Tozda Zagalnica, Stari trg 
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-brestov 

(Stevilka 123 - 30. december 1977) 

POGLABLJANJE SAMOUPRAVLJANJA - USPESNO GOSPODARJENJE 

Tako kot vedno, je tudi letos veljala nasa pozornost vsem podrocjem 
poslovnega zivljenja v podjetju. Letosnje leta bi lahko ~menovali tudi leto 
iskanja neposrednih resltev, ki jih zahteva lani sprejeti zakon o zdru
zenem delu. Tudi v Brestu smo tako posvetil i najvecjl delez nasi·h moci 
ravno t emu podroeju. Nekatera podroeja samoupravnega organiziranja in 
delovanja smo uspel.i po vecmesecnih razpravah in iskanju resitev pri
lagoditl zakonu o zdruzenem delu. 

V proizvodnem planu za letosnje leto smo si zaertali precej vecjo 
proizvodnjo kot smo jo dosegli v letu 1976, saj smo planirali porast 
proizvodnje za 32 odstotkov. Lahko ugotovimo, da bo Brest k-at celota 
ta plan tudi dosegel , seveda pa je slika po posameznlh temeljnih orga
n!zaoljah razlicna. 

PRIPRAVA NA PLAN ZA LETO 1978 

Sredi decembra je bila planska konferenca, na kateri smo razpravljali 
o prvih flnancn ih kazalnikih plana in sprejell sklepe za njegovo dokoncno 
izdelavo. Glavne ugotovltve so bile: 

- osnovna znacilnost omenjenih kazalcev je porast mater-lalnlh stroskov, 
kar je p osledica v glavnem treh elementov: v-isjih nabavnih cen, po
vecanega obsega proizvodnje in spremenjene strukture asortimana. 
Ugotovljeno je bilo, da so v materialnih stroskih nedvomno se re
zerve. 

- v strukturi prodaje se ze ohranja izvozna usmeritev Bresta, vendar 
nizje izvozne cene znizujejo financno uspesnost temeljnih organiza
ci.j . Vendar pa se bodo ukrepi druzbe na podrocju zunanjetrgovinske 
menjave zaostri li , zato je pomembno, da ustvarimo potrebna devizna 
sredstva za lastni uvoz. 

- obrwnavan je bil tudi predlog financiranja Skupnih dejavnosti v skla
du s sprejetimi tezami o svobodni menjavi deJa med temeljnlmi orga
nizacijami in delovno skupnostjo. 

- bilo je tudi dogovorjeno, da bo t reba razmisliti o ucinkovitejsem si
st emu planiranja. Rezultati so sorazmerno pozna na voljo, kar omo
goca vecje spremembe v strukturi proizvodnje. 

NOVA PROIZVODNJA POHISTVA 

S selltvijo v nove prostore v Podskrajniku smo prieeli 15. novembra. 
Najprej se je preselila proizvodnja, ki je zacela normalno obratovati v de
cembru. Pri organiziranju proizvodenj je treba poudariti, da smo s_e v 
novih prostorih srecevali z vrsto vprasanj, kl so ovirale normalno delo. 
V nov.lh prostorih se nl bll-o elektrike, ogrevanje, komprimiranega zraka 
~ drugih stvari, kar je slabo vplivalo na potek in organizlranje prolz
vodnje. Predvidevamo, da bo proizvodnza oblazinjenega pohistva normal
no stekla v zacetku leta 1978. Do takrat pa je potrebno koncati_ se ne
katera dela za ureditev ogrevanja in elektrike ter druge zadeve. 

UGODNA OCENA DELA 

13. decembra so nas obi·skali predstavniki republiskega sveta Zveze 
sindikatov Slovenlje. Z nasimi strokovnimi delavci ter s predstavniki os
novnih organizacij sindikata Bresta so se pogovarjali o dosezenih uspe
hih pri uresnicevanju dolooil zakona o zdruzenem delu. 

Predstavniki republiskega sindikata so nadvse ugodno ocenili Brestova 
prizadevanja na tem podrocju in poudarili potrebo po se tesnejsem sode
lovanju in izmenjavanju izkusenj . 

DECEMBER - MESEC SPORAZUMEVANJA 

Glavne novosti, ki jih vna5amo v samoupravne sporazume v okvlru 
delovne organizaclje, so predvsem naslednje: poudarjena je povezava 
osebnih dohodkov in prejemkov delavcev z dohodki· temeljne organiza
cije, zaradi nacela enotnega in usklajenega razv-oja temeljnih organizaci·j 

Pogled skozi okno 

so uvedeni kazalci gospodarjenja in nekateri drugi ekonoms~i kazalci. 
nagrajevanje iz minulega dela ostaja odprta naloga za prihodnje leto, 
uvajamo pridob ivanje dohodka delovne skupnostl Skupnih dejavnosti in 
TOZD Prodaja na podlagi svobodne menjave dela. Pri delih, za katere 
nimamo zaneslj.ivih meril, uvajamo do sprejema boljse resitve vrednote
nja ucinkovitosti dela na podlagi treh kriterijev; katalog del oziroma na
log predstavlja spisek vseh vrst del, ki j ih je treba glede na letni plan 
opravljati v temeljni organizaciji oziroma v delovni skupnosti in sicer 
tako, da so enaka dela enako vrednotena. Sprejem~li pa smo tudi blizu 
rivajset samoupravnih sporazumov s podrocja urejanja dohodkovnih raz
merij s trgovinskimi oziroma z drugimi organizacijami zdruzenega dela. 

NOVA PODROCJA OBDELAVE 

Najbolj obsiren in tezaven projekt, ki smo ga pripravljali skoraj vse 
letosnje leto, je obraeun osebnih dohodkov. 

Z obraeunom osebnih dohodkov prek racunalnika bomo poenotili celot
ni postopek obraeuna, skrajsali cas za izhodne podatke za obracun prQ
izvodnje ter si ustvarili osnovo podatkov za najrazl·ienejse analize v zvezi 
z delom in v zvezi z osebnimi dohodki. 

Drugo pomembnejse podr-oeje, ki je bilo dokoneno uvedeno letos, so 
potrosniski kredi-ti. Kupci imajo moznost sprotnega pregleda nad stanjem 
kreditov, istocasno pa ima pregled nad stanjem tudi financna sluzba, 
ki v primerih kakrsnega koli odstopanja primerno ukrepa. Letos smo 
uvedli tudi evidence zalog nasih -izdelkov na poti oziroma v luki s elmer 
smo dobili celovit pregled nad zalogami. 

VOLILNA KONFERENCA ZK 

21. decembra je bila v sejni dvorani skupnih dejavnosti volilna kon
ferenca Brestovih komunistov. Na njej so lzvoliiL nov enajstelanski komi
te konference. V komiteju je tud i clan osnovne organi.zacije Jelke. V 
dveh letih je bilo na Brestu sprejetih 40 novih elanov Zveze komunistov. 
Sarno sprejemanje pa je bilo v razpravi kriticno ocenjeno, ces, da se 
sprejema vse prevec enkratno In da zato taksni sprejemi vcasih niso 
utemeljeni. Med drugim je bilo tudi receno, da so kQmunisti ugotovili, 
da je pot prihodnjega razvoja Bresta v modernizaciji sedanj-ih kapacitet 
pohistva in v vlaganju v dopolni lno proizvodnjo. 

STANOVANJSKA IZGRADNJA V LETU 1978 

Na pobudo komisije za stanovanjsko izgradnjo Cerkniske doline je bil 
6. decembra sklican sestanek kandidatov, ki so se prijavili za usmerjeno 
gradnjo indivldualnih montaznih his. Po razgibani in ustvarjalni razpravi 
se je ·iz·oblikoval sklep, da se zaradi preprostejse in cenejse g.radnje 
individualnih his ustanovi stanovanjska zadruga. lzvoljen je bil tud·i ini
ciativni odbor iz vrst graditeljev, ki naj pnpravi vse potrebno za ustano
vitev stanovanjske zadruge. 

NASI KEGLJACI USPESNO TEKMUJEJO 

Clanice KK' BREST so v prvih treh nastopih za prvenstvo kegljaske 
podzveze Ljubljana dosegle odlieno prvo mesto. S tem so se uvrstile na 
republisko prvenstvo, ki bo 7. in 8. januarja. Pred temi nastopi so imele 
clanice vee zelo uspesnih prJjateljskih sreeanj. 

Lep uspeh so dosegle v Preboldu (tekmovanje v pocastitev 30-letnice 
kegljanja v Celju) in na Vrhniki (tekmovanje v poeastitev 15-letnice KK 
Tenkist in dneva JLA). Ciani kluba so sodelovaJ.i na p~venstvu kegljaske 
podzveze Ljubljana v Ill. tekmovalni s·kupini. V t reh nastopih so clani 
dosegli lep rezultat in zasedli 3. mesto, s elmer so se uvrstili v nadalj
nje tekmovanje za prvaka podzveze. · 

. Strelske novtce 
PIONIRJEM BRESTA POKAL 
»29. NOVEMBER« 

Strelska druzina »Kapetana 
Mihevca« iz Idrije je organi-

zirala v pocastitev D.neva re
publike tekmovanje pionirjev 
in pionirk. Zaradi slabega vre
mena se tekrnovanja niso ude
lezili vsi prijavljeni, zlasti je 
bila okrnjena udelezba pio
nir.k, tako da pri njih .ni bilo 
ekipne razglasitve. 

Kljub mocni konkurenci pri 
pionirjih, kar je razvidno . iz 
rezultatov, je pokal »29. no
vember« osvojila pionirska 
ekipa Strelske dr-uZine Brest. 

Pionirji ekipno: 

1. SD »BREST« Cerknica 
494 k.ro'gov 

2. SD Koper 
493 krogov 

3. SD »Ka~petan Mihevc« Idrija 
493 krogov 

Pionirji posamezno: 

1. Sebas.tijan z nidarsic 
174 krogov- SD Brest 

2. Davor Primozic 
173 krogov - SD Koper 

3. Robert Krapez 
170 krogov - SD Idrija 

Pionirlce posamezno: 

1. Nada Braniself . 
172 krogov - SD Brest 

2. Bojana Klancar 
162 krogov - SD Brest 

3. Martina Jakopin 
156 ·krogov - SD Brest 

BRESTOV OBZORNIK 

OSTROSTRELCI DRUG! 
V SLOVENIJI 

Republiski stab Teritorialne 
obrambe Slovenije je organi
ziral 4. republiSko tekmovanje 
ostrostrelcev na streliscu Crn
grob .pri Skofji Loki. TekiDD
vanja se je udelezil tudi Ob
cinski stab TO Cerknica in 
med 56 nastopajocimi ekipami 
zasedel odlicno 2. mesto. 

Tekmovali so z ostrostrel
skimi puskami domace proiz
vodnje na razdalji 300 metrov 
od tarce s stranico SO em. 

Vsak t ekmovalec je imel tri 
poizkusne strele in pet stre
lov za oceno. 

Najrnlajsi ostrostrelec je bil 
Damjan Kandare, ki je med 
posamezniki zasedel 4. mesto 
in bil najboljsi v ekipi TO 
Cerknica, za katero sta nasto
pala se Janez Maticic in Ja
nez Skrlj . 

Ekipno: 

1. Zvezna enota Milice 
131 krogov 

2. OS TO Cerknica 
113 krogov (4 X 10) 

3. OS TO Radlje 
113 krogov (2 X 10) 

Posamezno: 

1. Brelih (ZEM) 
46 krogov 

2. Piculin (Kranj) 
45 krogov 

3. David (ZEM) 
44 krogov 

4. Kandare (OS TO Cerknica) 
42 krogov 

F. Mahne 

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

Ureja uredniski odhor: Sreco DROBNie, 
Viii FRIM, Franc GORNIK, Karmen KAN
DARE, Danilo MLINAR, Anton OBREZA, 
Janez OPEKA, Miran PETAN, Zdravko ZABU
KOVEC. 

Foto: Jo~e SKRU. 

Odbor za obveieanje j e druibenl organ 
upravl)anja. Predsednlk odhora: Franc 
MLAKAR. 

Glasllo sodl med proizvode iz 7. locke 
prvega odstavka 36. elena zakona o ob· 
davcenju prolzvodov In storitev od pro: 
meta prolzvodov (mnenje sekretarlata za 
fnformiranje lzvrinega sveta SR Slovenije 
st. 42! -1/ 72 z dne 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska ~elezniska tiskama v ljub
ljanl. 



BRESTOV OBZORNIK 

Taborniske 
Kadar govorimo o tabornist

vu, n ajprej pomislimo na to, 
da je delo v tej organizaciji 
zelo povezano z zivljenjem v 
naravi. S tern pa povezujemo 
tudi orientacijo. Orientacija se 
v pravem pomenu besede za
cne takrat, ko zapustimo po· 
mani kraj in se p.o terenu ne 
gibljemo vee brez premisleka, 
saj smo na povsem neznanih 
tleh . S pomocjo izkusenj, do-

• stopnih podatkov, razlicnih 
pojavov in tehnicnih · pripo
mockov, pa obvladujemo te
ren taka, da smo si stalno na 
jasnem kje smo in vema, ka
ko najti pot do cilja. 

Nasi taborniki veliko hodijo 
na izlete, pohode in bivakira
nja, ker j e orientacija vsebi
na mnogih tekmovanj. Torej 
jim prepoznavanje terena s 
pnmocjo zemljevida ne bi 
smelo predstavljati problema, 
kakor tudi n e iskanje naj
us treznejse poti do cilja. Pr av 
zato o rganiziramo vsako le ta 
tecaj iz orientacije za tabonni
ke, vodnike in klubovce. Letos 

Dedek Mraz bo lahko izbral 

. novtce 
je potekal 27., 28. in 29. non
vembra v Zilcah. Udelezilo se 
ga je 14 nasih clanov, gostili 
pa smo 1Judi dva tabornika iz 

brest 
1947-1987 

Crnuc. Vodji tecaja sta bila 
Matjaza - Mlinar in Harmel, 
delo pa je potekalo v dveh 
skupinah. Prva - zacetniSka 
- se je s pojmi orientacije, 
karte in busole sele seznanja
la, v drugi pa so nadgrajevali 

Filtni v januarju 

I 2. 1. ob 19.30 in 3. 1. ob 16. uri - ameriski fantasticni film 
HOTLINER. 

I 

3. 1. ob 19.30 - ameriSka komedija CAS PRINCIJEVIH. 

4. 1. ob 19.30 - ameriSki ljubezenski film BIT! ZALJUBLJEN. 

7 1. ob 19.30- ameriSki ljubezenski film BIT! ZALJUBLJEN. 

8. 1. ob 18. uri in 11. 1. ob 19.30 - ameriska komedija UPOR 
V VOJNI AKADEMIJI. 

9. 1. ob 19.30 in 10. 1. ob 16. uri- ameriSka grozljivka :ZRELO, 
III. del. 

10. 1. ob 19.30 - ameriska .kriminalka MONA LIZA. 

14. 1. - film se ni predviden 

15. 1. ob 18. uri in 18. 1. ob 19.30 - ameriSka grozljivka HISA. 

16. 1. ob 19.30 in 17. 1. ob 16. uri - ameriska kriminalka 
ZANKA. 

17. 1. ob 19.30 - ameriSka drama JOLANDINA SKRIVNOST. 

21. 1. ob 19.30 - avstrijsko-madzarska drama POLKOVNIK 
REDL. 

22. 1. ob 18. uri in 25 . 1. ob 19.30 - italijanski akcijski film 
BAD V AKCIJI. 

23·. 1. ob 19.30 in 24 . 1. ob 16. uri - italijanski pustolovski film 
MOCNI FANTJE. 

24. 1. ob 19.30 - ameriSka krimanalka EUREKA. 

28. 1. ob 19.30- angleska drama POT V INDIJO. 

29. 1. ob 18. uri - ameriski akcijski film LETO ZMAJA. 

30. 1. ob 19.30 in 31. 1. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 
EXPERIMENT ·PHILADELPHIA. 

31. 1. ob 19.30- ameriski sodobni film OGENJ Z OGNJEM. 

svoje zna.nje z zahtevnejsimi 
nalogami. Orisali so skice min
skega polja, skice profila te
rena, sestavili pa so tudi o:ri
entacijski pohod. Vsi skupaj 
so se udelezili tudi noooega 
pohoda, ;kjer so se seznanili 
tudi z orientacijo ponoci. Ude
lezenci tecaja so pr eziveli tri 
prijetne dneve (vsaj tako pra
vijo) ob ucenju in ob vecerih 
ob kulturnih programih. Upa
mo iJn zelimo, da bodo sedaj 
ti taborniki posredovali svoje 
znanje svojim tovarisem in 
da se bodo v cim vecjem ste
vilu udelezevali republiSkih 
akcij . 

Kaj pa v deoembru? Ured
niski odbor nasega informa
torja scuke je zelo delaven 
in pripravlja zadnjo izdajo v 
tern letu. V njem so porocila 
o delu v preteklih treh me
secih, .razpisi akcij do marca, 
prebrali pa si baste lahko tu
di marsikaj koristnega o lo
kostrelstvu, roenih delih -
grafiki . . . Predstavili smo Le
skovo dolino in naso hiSko, 
razpisali pa smo se tudi o na
sem novem taborniSkem cen
tru na Gerbicevi 32. 

V si ostali taborniki pa se 
pripravljamo na novoletno 
praznovanje. Tiskamo IliOvo
letne cestitke, vodi vadijo toc
ke za cajanko, vodniki pa bo
do najmlajsim izdelali majh
na dar ila. Skratka: vsi skupaj 
cakamo dedka Mraza, ki bo 
k murnom in MC-jem p:risel 
v ponedeljek, 28. decembra, k 
tabornikom pa 29. decembra. 
Klubovci pa bomo skupaj s 
crnuskimi taborniki odsli na 
stiridnevno praznovanje nove
ga leta v Leskovo dolino. Da 
pa ne homo samo »praznova
li«, smo pripravili tudi pro
gram: veliko izletov in smu
canja (ce bo sneg). 

Za vse tabornike in klubov
ce bomo med zimskimi poci t
nicami organizirali zimovanje 
v Leskovi dolini. Interesenti 
dobijo informacije v Scuki 
in pri svojih vodniikih. 

Pa se to: dobili smo kombi. 
J e sicer ze malo v letih in ga 
ze spomladi caka prenova, vse
eno pa ze zdaj sluzi svojemu 
namenu. Nas je in lahko gre
mo z njim kamor hocemo -
seveda spet najvec v Leskovo 
dolinq. Taka nam ·ni vee tre
ba vsakic prositi za prevoz. 
Glavni voznik pa je seveda 
Rune. 

Toliko, o nasem delu v zad
njem mesecu tega leta. Ob p r i
hodu novega leta taborniki od
reda J ezerska scuka vsem 
Brestovcem zelimo 

SRECNO NOVO LETO 1988! 
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Akcije . nogometnega 
kluba Rakek 

Nogometni klub Ralrek je 
v lanskem letu praznoval 60-
letnico obstoja. Ustanovljen je 
bil leta 1926, ob jubileju pa 
si je zastavil vrsto cilje v za 
nadaljnji razvoj nogometa na 
Rakeku. Tako je bilo dogovor
jeno, da klub preneha z nemo
tiviranim igra:njem v obcinski 
nogometni ligi ter da v sezo
ni 1986/ 87 poisce primernejsa 
tekmovanja izven obcinskih 
m eja. Izoblikovan je bil pred
log, da klub pristopi k Med
obcinski nogometni zvezi Ko
per in se s tern vkljuci v nji
hova medobcinsko nogometno 
ligo . Zacetek je bil zelo teza
ven, saj ni bilo denarja ne za 
·potovanja niti za placevanje 
sodnikov. 

V letu 1987 pa so v klubu 
zaceli resneje delati. V svoje 
vrste so povabili igralce z ob
mocja obcine Cerknica in ene
ga novih igralcev je ze vzel 
Nogometni klub Postojna. Ob
cinska odprtost se . nam je v 
letosnjem letu obrestovala, 
kajt~ spomlada.nski del prven
stva je klub •koncal brez po
raza in malo je manjkalo, da 
bi se uvrstili v enotno primor
sko nogometno Iigo, ki je bila 
ustanovljena v jeseni letosnje
ga leta. Kot zanimivost lahko 
povem, da v tej ligi nastopa 
sest ekip z goriskega obmoc
ja in sest s konrskega. v klu
bu posvecamo veliko pozor
nost delu z mladimi, ki so 
bili sicer kar celo desetletje 
zapostavljeni. V letosnjem le
tu so •taka zaceli z organizi
ranimi tekmovanji tudi kadeti 

NK Rakek, ravno taka v ok
viru Medobcinske nogometne 
zveze Koper. Njihovi rezulta
ti so leros nekoliko slabsi, 
kajti pozna se, da se z mladi
mi zelo dolgo ni resno delalo, 
sedaj pa imajo svojega tre
nerja ter organizirano vadbo 
na igriScu. 

v clanski ekipi je prihod 
trene.rja Kobana prinesel vr
sto sprememb tako glede res
nosti ekipe na treningih in 
tekmovanjih kat pri povezova
nju med kluhom in delovni
mi organizacijami v obcini in 
izven nje. Plod tovrstnega so
delovanja so reklamni napisi 
delovnih organizacij ob igri
scu na Rakeku, vendar si ze
lijo, da hi svoje reklamne na
pise ob igr iscu razpostavile 
tudi druge delovne organiza
cije v obcini. Zelijo pa si, da 
bi jih bilo se vee, kajti le ta
ka bo klub, povezan z delov
no organizacijo, uresniCil svo
je cilje. 

V letosnji tekmovalni sezo
ni klub nacrtuje osvojitev pr
vega mesta v ligi MNZ Koper 
ter napredovanje v viSji rang 
te'kmovanja, to pa je ze ome
njena enotna primorska liga, 
ter seveda boljsi in bolj pri
vlacen nogomet kot doslej . Z 
igranjem v MNZ Koper smo 
videli, da imajo vsi klubi v 
svojih slacilnicah oziroma gar
derobah napeljano tudi elek
triko ter toplo vodo. To pa 
bi tudi NK Rakek nujno po
treboval vsaj v naslednji se
zoni 1988/ 89. 

S . Doles 

A. Znidarsic Tudi v Cerknici se pripravljajo na »nogomet« 

·-----·~ -- ---- -- - -
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SEJAUJE 

UVODNA 
I CoRA 

RINA 

NAGRADNI RAZPIS 

V zelji, da bi vam praznicne 
dni popestrili tudi z rugankar
skim uzitkom, smo vam pri
pravili dokaj obsi!rno in ne 
pretezko krizanko. Pri Tese-

BRESTOV OBZORNIK 

Novoletna nagradna kriza nka 

vanju 'Yam zelimo obilo spro
stitve, z nekaj srece pa ste 
la:hko tudi med izzreba.nci. 

1. nagrada bo 20.000 din 

2. nagrada bo III. zvezek 
Notranjskih listov 

3 nagrade po 5.000 din 
in 3 nagrade po 1.000 din 

Resit·ve v kuvertah s pripi
oom »Nagradna kriZanka<c .pos
ljite urednistvu najkasneje do 
vkljucno 15. januarja 1988. 

Dvakrat sreeno! 

TOiiAZ H<>JZE5 
TEI!CEK OV 8t~T STROJ 

DE L TlDWA 

- - '1Yt! · ~ ,. 

HOZOL.J 

R.IIOI 
HtkEVC 

SOH Bot. 

tromov memorial 

POTotU!C IUAELSKA 
LUKA 

GLAS 

Keglja5ki klub Brest Cerknica bo 2. in 3. januarja 1988 
organiziral ze 21. Gromov memorial. v kegljanju za mo5ke 
dvojice. Nastopilo bo 42 parov iz vse Slovenije ter tek.mo
valci iz Zagreba, Delnic in Reke. Med nastopajocimi bo tu· 
di pet driavnih reprezentantov. 


