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LETO XXIII 

5. JULIJ 1989 brestov 
• 

lasilo delovne or anizaci" 

resto~ transport 
Transportna sluiba, ki je v sestavi temeljne organizacije Tde

nje, opravlja z dvajsetimi tovornimi vozili poleg prevozov pohi
stva tudi prevoze drugih Brestovih izdelkov, kot so iverne plosce, 
zagan les in negor plosce. Zaradi cimboljse izkoriscenosti tran
sportnih vozil opravlja transportna sluiba s povratnimi vomja
mi prevozne storltve tudi za druge narocnike. 

UspeSn.o plriiagajanje zahte
vam trl:isea je pomemben ailj, 
ki ga mora spremlja.ti vsak de
lavec na svojem delovnem me
stu. Solidna m kakovostna po
nudba pa je tudi v transportu 
stalna naloga, kajti le taJko bo
mo kos sodobnim trznim za
htevam. 

Ukinja!lllje ali kreenje skladi
senih prostoro:v po prodajnih 
mestih Jugosl.a'Vije pa terja vse 
vee p:ni.zadevanj na podroeju 
transporta, t aJko da blago, kje'I" 
je le mogoce, dosrt:avJjamo kup
cem neposredno. S takim pre
·mi·kom se zmamjsujejo t'I"an
sportni stro§k.i :in stevil.o po
Skodb ·na izdellkili, kar pomeni 
hkrart:i tudi manj re:lcl.amacij
skih zahtev'kov. 

TalkSI1o preusmerjamje tran
sporta pa naretkuje 1udi spre
membo voznega :parka. Vse vee 
je namrec potreb po prevozih 
z manjSimi vozili. Hitro :p.rHa
gajanje potrebam Bresta je na
re·kovalo, da smo odiprodali IVO

zila z nosilnos·tjo 7 tO!Il an na
bavili d'Ve vo.zili, kjer nosiiLnost 
in teza vozila ne presegata 3,5 
tooe. S temi vozhl.i lablko do
stavljamo blago do vseh kup
cev, tudi v vecjih mestili. En 
del vo:zmega panka prevaza po
histvo kupcem, .k.i so kup:i;li p.o
hiStvo v p.rodajalni v CeJ:Il"'tlici, 
drugi del pa razvaia kiuhi.u_ie 
iz temeljne organizacije Ga:be::
i.z Starega trga. 

Pr edvidevamo, da bomo voz
ni parik v prihodnje Slkreili do 
taksne mere, da bo zadoseal ie 
za p.otrebe Bresta. 

Ze sedanja p.ra'ksa pa na:re· 
Jmje prehod na V·Se vee manj
sih vozil, s katerimi bo omogo· 
cena najcenejsa iJn najhiltrejsa 
dostava pohistva konenemu 
kup.cu, in kamor nruj bi bila 
navsezadnje v:kljucena tudi 
monta.za pohistva. P.ni kupcih 
se namree pojavJja vse vee ~e
lja tudi po montazi :nasega po
histva, to .pa bo zahteval.o visjo 
raven izdela:ve, prodaje in do· 
stave lronenemu kupcu. 

Neenakomenna proizvodnja 
in prodaja pohiStva ·pa ipO'VZTO

ea:ta pri odpremi v transportu 
nemaJo nevseenosti. v takih 
primenih se pos~u.ZUjemo tudi 
storitev zunanjih transportnih 

organi:zacij, saj smo le tako 
lahko kos pravocasni in vse 
prej ko:t nezahtevni na!logi 
sluzbe traniSportnih storitev. 

lnovativna pota 
Da bi prislo na podroeju inovativne dejavnosti do kakovost

nejsih premikov, saj je v primerjavi z moznostmi in gospodar
skimi potrebami inoviranja zelo malo, ni toliko pomembno inve
stiranje temvec mnogo bolj motiviranje oziroma aktiviranje lju
di. 

Do sedaj smo uporabljali za pospesitev razvoja inovativne de
javnosti samo takoimenovani sistem posamicnih predlogov, ki 
je bil vecinoma tudi drugod edina znana metoda za mnoZicno 
inventivno dejavnost. Ta metoda lahko aktivira zelo dragocene, 
a zal le izjemne ljudl, in tako ne pritegne dovolj sirokega kroga 
strokovnjakov in ni najboljsi nacin, da bi presli v inovativno po
slovanje in nato v inovativno drliZbo. Po tern sistemu se lahko 
aktivira do 30 odstotkov ljudi. 

Sedanje metode aktiviranja 
!judi temeljijo na >>Sistematic
nem organiziranem pristopu«. 
Izkumje so pokazale, da se v 
tern smislu lahko aktivira do 
90 odstotkov !judi. Ce delavce 
motivirajo vplivni vodilni de
lavci, ki opredelijo probleme 
in jih pomagajo resevati v ti
stem okviru, o katerem vedo 
vee ali najvee, bo aktiviranje 
u spelo z vecjo verjetnostjo. Se
veda pa moramo za to najprej 
usposobiti in motivirati oboje. 
Z uporabo modela za celovito 
upravljanje inovativnega poslo
vanja pa lahko pridemo hitre
je do zelenih rezultatov. 

V nekaj sklopih strnjene za
stavljene smeri razvoja inova
tivne dejavnosti so naslednje: 

1. INVENTIVNA DEJAV-
NOST - Amaterska, loeena od 
poklicne, obsega sistem posa
mienih predlogov, posameznih 
izjemnih ljudi. Odpor do te 
vrste inovativnosti je bil v pre
teklosti velik, podpora vodstva 
majhna, kljub velikim potre
bam po razvoju te dejavnosti Odsluien, odvden, pozabljen .. . 

je bila tudi druibena podpora 
le deklarativna. 

V preteklosti je bila to edi
na metoda za razvoj inovacij
ske dejavnosti, danes pa po
meni uspesno dopolnitev osta
lih metod inoviranj.a poslova
nja v delovni organizaciji. 

2. MNO.ZICNA INVENTIV
NA DEJAVNOST- ZdruZena 
amaterska in poklicna veja 
inoviranja s sistemsko podpo
ro v kolektivu in i.zven njega, 
pa tudi ob podpori zdruzenja 
inovatorjev na ravni delovne 
organizacije, obeine, Zveze 
zdruzenj inovatorjev na ravni 
delovne organizacije, Zveze 
zdruzenj inovatorjev Slovenije, 
ki je sistematieno usmerjena v 
resevanje problemov. v tej 
smeri se obstajajo manjsi oct
pori, vendar je eutiti potrebo 
po razvoju te dejavnosti ob 
podpori vodstev, ki pa je se 
vedno premalo odlocna, temu 
primerni so tudi rezultati ino
vativne dejavnosti. 

3. INOVATIVNO POSLOVA
NJE - Inoviranje je kot nuj
na potreba trznega gospodar
stva razsirjeno v vse dele po
slovanja z vsesplosnim in ne-

., 

nehnim iskanjem novih mo.Z
nosti poslovanja. 

Pomembno je vkljueevanje 
teamskega dela za razvijanje 
izdelka od ideje do spremlja
nja na trgu, odloena podpora 
vodstv.a z vkljueevanjem le
tega v razvoj inovativne dejav
nosti, vkljueevanje vseh delov
nih !judi v njen razvoj, tudi 
strokovnjakov v vseh dejavno
stih delovne organizacije, ob 
ustrezni nagrajevalni politiki 
ne le avtorjev ampak tudi ti
stih, ki pripomorejo k realiza
ciji ideje in k doseganju bolj
sih rezultatov od naertovanih. 
Pomembno je tudi vkljueeva
nje vseh virov informacij v 
oblikovanje in zascito izdel
kov, posodabljanje znanja, pro
fesionalizacij.o inovativne de
javnosti itd. 

4. INOVATIVNA DRU.ZBA 
- Inoviranje, razsirjanje na 
vse dele organizacije drU.Zbe, 
tako, da postanejo nasprotniki 
inovacij bele vrane. 

V okviru te sheme .Zelimo 
razvijati inovativno dejavnost 
tudi v nasi delovni organizaci
ji. Na splosno pa velja, da je 
inovacijska dejavnost proces, 

(nadaljevanje na 2. strani) 



2 BRESTOV OBZORNIK 

NaSi saloni po J ugoslaviji vkljueil v promet svoje izdel
ke tudi po proizvajaleevih ce
nah. Te cene so znatno niZje, 
saj ne vsebujejo dolgih pla
cilnih rokov in so ociScene 
vseh rabatov. Od 1. aprila le
tos jih uporabljamo v nasi 
maloprodaji. V veleprodaji 
smo naleteli na odpor (se po
sebej v jU.Znem delu Jugosla
vije), vendar smo v tern casu 
dosegli ze vidne rezultate. Do 
1. aprila so bile cene v malo-

prodaji enake cenarn v vele
prodaji in so se popravljale z 
vsakim novim cenikom. Ker 
kupci v veleprodaji cen izdel
kov niso popravljali, dokler iz
delkov niso prodali, smo bili 
zaradi tega v lastni malopro
daji tudi najdrazji in smo si 
s tern zagali vejo, na kateri 
smo sedeli. Odkar uporablja
mo proizvajalceve cene, so re
zultati znatno boljsi. To potr
jujejo tudi podatki, ki kazcjo, 
da predstavlja realizacija ma
loprodaje za prv.o eetrtletje 
1989 30 odstotkov od skupne 
prodaje pohistva na domacem 
trgu. 

Gospodarske organizacije naj bi se ukvarjale s proizvodnjo 
oziroma razvojno problematiko, trgovske organizacije pa z pro
dajno strategijo. Praksa v J ugoslaviji pa je pokazala, da so de
lovne organizaci je z organizirano lastno maloprodajno mrezo 
mnogo bolj uspesne od tistib, ki v ta del trlenja niso vlagale. 
Lahko bi rekli, da je Brest v preteklem obdobju posvetil premalo 
pozornosti odpiranju novih prodajaln. 

Podatkd o posamezl!l.ih p.:rodajalnah .im. pregled proda:je v letu 
1988: 

Prodajalne Leto m2 St. Indeks PROMET DIN 
otvor. povrs. zaposl. realiz. m2 na zaposl. 

Cerknica 1971 420 8 
Maribor 1971 280 · 5 
Zagreb 1973 250 5 
Sarajevo 1978 165 2 
Bitola 1978 140 3 
Banja Luka 1979 160 6 
Beograd 1980 300 5 
Titov Veles 1981 140 2 
Skopje 1983 150 4 
Split 1983 520 4 

Skupaj 1971 1520 44 1983 

Iz tabele je razvidno, da 
Brest od leta 1983 svoje rnalo
prodaje ni siril. Menirn, da bi 
v prihodnjih letih rnorali po
praviti zamujeno, saj znasa re
alizacija prodaje v lastnih 
prodajalnah v letu 1988 samo 
18 odstotkov od skupne pro
daje na dornacern trgu. V na
crt za leta 1989 smo vkljucili 
pridobitev dveh novih proda
jaln. Irneli srno ze vee ponudb, 
vendar so bile vse za gotovin
ski nakup in pod neugodnimi 
pogoji. Taka se vedno iScerno 
ustrezne prostore, ki bi jih po 
potrebi obnovili in usposobili 
za p rodajo pohistva. Prav take 
srno si zastavili nalogo, da na
se salone, ki niso na zadovo
ljivi kakovostni ravni, obnovi
rno in s tern dosezemo vecjo 
ucinkovitost. Pripravlja se 
projekt, ki n aj bi slU.Zil kot 
osnova za vse nase salone. Ker 
smo del salona v Splitu odsto
pili DO KLI Legatee, srno pre
novo le-tega postavili na prvo 
rnesto. Z ukinitvijo skladisca 

145 8.050 422.000 
88 4.201 235.000 
92 4.939 247.000 
92 2.523 208.000 
63 3.068 143.000 

108 5.997 160.000 
68 3.162 190.000 
74 2.279 160.000 
84 4.129 155.000 
78 1.407 183.000 

97 x 3.965 x 232.078 

v DO Transport v Sarajevu 
srno pridobili tudi eno delav
ko, kar omogoca neprekinjen 
delovni cas obratovanja v sa
lonu. 

Za potrebe rnaloprodaje smo 
odprli rnanjse skladiSce. Od
locili srno se tudi za neposred
no dostavo blaga za prodajo 
preko salonov v Zagrebu in 
Mariboru, skladisCi pa srno 
ukinili. Nasim kupcem jamci
rno cene z dnern narocila, ven
dar imarno velike tezave zara
di dolgih dobavnih rokov. 

Pridobljeni kapital preko 
lastne prodajne rnreze je vre
den rnnogo vee kot kapital, 
dobljen preko veleprodaje. 
Dnevni prornet, pridobljen v 
rnaloprodaji, je dnevni priho
dek ozirorna placana realiza
cija delovne organizacije. Dnev
ni prornet, pridobljen preko 
veleprodaje pa je fakturirana 
realizacija. Do plaeane realiza
cije pa je se dalec, saj so tu 
placilni roki od 60 do 90 dni 
od odpreme blaga. Poleg tega 

lnovativna pota 
(nadaljevanje s 1. strani) 
ki je mnogo bolj odprt in ne
strukturiran kot so tehnicni in 
drugi procesi, ne nazadnje tu
di zato, ker je to nerutinski 
ustvarjalni proces. Vendar ve
lja, da je odvisen od okolja v 
katerem poteka, od !judi, nji
hovega znanja, naeina dela, 
motiviranosti, in drugih dejav
nikov. Posebno pomernbno je 
okolje. Pod tern pojmom ra
zumemo celovit splet mozno
sti, od oprerne prostora, delov
nih pogojev, moznosti za naba
vo rnaterialov, do strokovnih 
informacij, ki so velikega po
mena. 

Inovacijska prizadevanja in 
napori pa ne vodijo vedno k 
predvidenim ciljem. Veasih so 
za to krive nepredvidljive ovi· 
re in spremembe na trgu, ne
malokrat pa se v inovacijskem 
razvoju ne upostevajo dovolj 
realne uporabnostne lastnosti 
v nastajajocih pogojih, ki bi 
jih ,proizvod moral imeti. Ce 
vsega tega ne upostevarno, se 
lahko izrodi tudi inovacijski 
napor. Ne uresnici se morda 

zares dobra inovacijska zami
sel in proizvod izostane. Zato 
je zelo pornernbno, da se ino
vatorji seznanijo tudi s temi 
prvinami in da zlasti v dobi 
svojega zorenja niso prepusee
ni samim sebi, kar velja se 
posebej za inovatorje v delov
nih organizacijah. 

Pot k do brim in tdno uspes
nim inovacijam je pot, ki zdru
fuje resevanje nekega proble
ma zamisli, z obstojeeimi teh
noloskimi moznostmi. Temu 
pa mora slediti tudi ll'azvoj no
vih znanj, saj morajo inovator
ji, ki hoeejo uspeti na rnedna
rodnem trgu, spremljati rnno
go vee tehnienih, tehnoloskih, 
znanstvenih ter strokovnih in
forrnacij, kot je bilo potrebno 
se p r ed nedavnirn. Zato je iz
jemno pomembno, da imajo 
inovatorji cim bolj odprte poti 
do teh inforrnacij . 

Stopimo tudi rni odlocneje v 
inovativno druZbo, pridruZimo 
se redkim posameznikom, saj 
le taka lahko dosezemo boljse 
poslovne rezultate. 

D. Kranjc 

je se visja cena dela in ostale 
prodajne stimulacije, kar sku
paj predstavlja od 21 do 30 
odstotkov odbitkov od malo
p rodajnih cen. 

Zaradi omenjenih proble
mov je bil Brest med prvimi 
v Sloveniji, ki je vzporedno 
z maloprodajnimi cenami 

Letos bi radi odprli se dve lastni prodajalni. 

Prodajna funkcija je funkci
ja, kjer se delo lahko meri 
prav taka kot delo v proizvod
nji. Zaradi tega je organizacija 
v nasi prodaji oziroma v malo
prodaji zastavljena taka, da 
so osebni dohodki odvisni od 
izpolnjevanja mesecno zastav
ljenih ciljev. Brez ustrezne sti
mulacije ni zadovoljivih rezul
tatov, zato naj bodo delavci, 
ki dosegajo oziroma presegajo 
svoje mesecne naerte, tudi 
ustrezno nagrajeni. 

F. Hrastnik 

Vedno vetje moZnosti uporabe 
Sodobno gradbenistvo z izgradnjo Stevilnib novih druzbenib 

objektov, v katerih se zadrZuje veliko stevilo ljudi oziroma v ka
terib so vgrajene drage naprave, terja vedno boljse gradbene 
elemente, ki preprecujejo pozarne katastrofe. 

Eno izmed najuspe8nejsih 
resirtev zasote pred nevarmost
mi pozara nudi vgrajeN"anje 
gradbenih etlernentov, izdela:nih 

za razme 1tipe p lose, ki so ko
merciatlno ze uveil.javljene, pa 
tudi tak5ne, 1ki jih trlna pri
hodnost se eaka. 

Tozd Mineralka: formatiziranje plosc. 

iz mimeratlnih ognjeodpornih 
plose, k.i so p.opolnoma nego
:nl.jive in tudi pri visokih tern
'peraturah ne sproscajo zdrav
ju Skodljivih Slllavi. 

Proizvod mora poleg popol
ne negorljivosti zadoSititi se vr
sti drugih zahtev, ki jjh med 
drugim predpisuje tudi jugo
slovan&ki standard in nekateri 
tuji standardi. Pog.lavitne za
hteve so, ob doloeeo:ti gostoti, 

predvsem debelina i.in USitrezne 
mehanske lastnosti, ki naj bi , 
bile ob najmanjsem energet- · 
skem in materi.almem vnosu se
veda eim boljse. 

Cetudi je tehnologija proiz
vodnje negor plose dokaj mo
derno zasnovana, pa ,terja s.taJl.
ne izboljsave, kaj,ti iZJklljuC.no 
procesni. tip proizNodnje klice ·: 
po raeunalm.iskem vodenju pro
izvodnega pr.ocesa. Potrebno je 
sta1no optimiranje, menjenje 
in zapisDvanje r ezultatov Nhod
nih kDlieim, kot tudi fi.z·ilkalno
kemijskih parametro:v, ki so 
podvi!'Zeni easovnemu spre
minjanju, vendar bis.tNeno v;pli
vajo na konene kakorvostne la
stnosti proimodov. Za:to terja 
sodobna proizvodnja mineral
nih plose nenehno am:gaziranje 
im medsebojno sodelovanje 
strokovnjadrov z r~nih podro
cij' pri cemer ne smemo po.zab
ljati na elrolo~e probleme, ki 
so zal. pr.ilsotni tudi pri :proiz
vodnji Negor .plose. Ko .pr.i,sluh
nerno dana5njirrn in t udi ju:triS
njirn trZin.1m gibanjem ugotav· 
ljamo, da bo NEGORJljiva grad
bema plosca se naprej coojen 
gradbem:i element. Posebej je 
cenjena v 1adjede1niStvu, kjer 
.so p.:roti,pozame zahteve se po· 
sebej ostre, zato moramo to 
nasa dejavnost izkoristiti do 
.najvecje mere. 

D. Svpan 
OsnoVIIli sestavni. mMerial 

Negor ,plosee je ustrezni mine
ral- ver.mlikulit, v katerem se 
.pri dolocenih temperaturah 
sprosea kemijsk.o rvezana med
slojna voda in povzroca pro
oes e.k,spa:ndiranja (veca:nja) 
mimerala. p,roces olepljanja, ki 
sledi ek:SijJa:ndiranju, zag.otovi 
vezi'VIlle sestavine, ki glede na 
kemij.ske las1m.osti :in kolici.ne 
zagotavJ.ja znacil.nosti lronenirn 
izde1kom. StrokOIVnjalk:i 111a pod
.rocju kemijske tehnolo.gije ne
lllehno preizkusajo ;ra!Zlliene 
kombinacije lepi'l in ob udejs.t
vovanju delarvcev labora1orija 
iScejo najboljse mozne inaCice 

Proizvodn ja in natrti Masive 
Na osnovi lanskih rezultatov 

smo si delavci temeljne orga
nizacije Masiva tudi v letos
njem letu zastavili zahtevne ci
lje, ki naj bi izboljsali financni 
polozaj tozda. 

Realizacija zastavljenih ci
ljev v prvem polletju je poka
zala, da bomo morali vloziti 
se veliko naporov, da realizira
mo za 24 odstotkov vecji Ob· 

seg proizvodnje, kljub zmanj
sanju stevila zaposlenih za 7 
odstotkov. Izracun nam nam
ree kaze, koliko moramo se 
stor iti, da bomo ob casu ob
racuna preziveli brez rdecih 
stevilk. Toliksen obseg proiz
vodnje moramo doseci tudi za
to, da bomo lahko brez dodat
nega zadolzevanja vll'aeali kre-

(nadaljevanje na 3. strani) 



BRESTOV OBZORNIK 

Doled sejma~Ligna '89 v Hannovru 
Sejem lesnoobdelovalnih strojev LIGNA je eden najvecjih 

tovrstnih sejmov na start celini, kjer so predstavljeni vecinoma 
vsi vodilni proizvajalci strojne opreme za predelavo in obdelavo 
Iesa ter proizvajalci dopolnilne opreme za lesno industrijo. 

Na vee kot 100.000 m2 raz
stavne povrsine je letos raz
stavljalo vee kot 1100 proizva
jalcev strojne opreme iz 27 dr
zav. 

Med najmocneje zastopani
mi na tern sejmu so bill Za
hodni Nemci in Italijani. Ti 
so se predstavili z izdelki, ki 
sodijo v sam svetovni v.rh, na
vzoci pa so bill tudi Kitajci, 
ki so na podrocju lesne stro
jegradnje sele na zacetku, kar 
je bilo opaziti tako na izdel
kih kot v komercialno-propa
gandnem pristopu. 

Na sejmu LIGNA se je pred
stavila tudi slovenska stroje
gradnja. Pod okriljem Sloveni
jalesa - Trgovine so se pred
stavili s svojimi dosezki KLI 
Logatec, Nastro Ljubljana, 
Meblo Nova Gorica, Lestro 

Maribor, TRO Prevalje, Zoran 
Rant Skofja Loka in Brest 
Cerknica (Tozd Strojegrad
nja) . Lestro Maribor se je 
predstavil tudi sa.mostojno v 
svojem razstavnem paviljonu. 

Tozd Strojegradnja je na 
sejmu predstavil avtomatsko 
stiskalnico za sirinsko leplje
nje lesa SL - 20 E, nanasalec 
lepila NL- 18, ter crpalko za 
doziranje lepila CLM - 80. 
Stiskalnica je obratovala ves 
cas sejma, na njej pa so pri
kazali lepljenje razlienih pro
filov obdelovancev. Obiskoval
ci so pokazali izredno zanima
nje za ta naein lepljenja, saj 
je bila nasa stiskalnica edina 
te vrste na sejmu. Zanjo se je 
resno zanimalo vee kot sto 
potencialnih kupcev. Med nji
mi so bill -tako neposredni 
uporabniki, kot tudi predstav-

Avtomatska stiskalnica za sirinsko lepljenje lesa. 

(nadaljevanje z 2. strani) 
dite, ki smo jih porabili za re
konstrukcijo tovarne pred tre
mi leti. Kljub tezavam bomo 
ob polletju na dinamiki z ope
rativnim nacrtom. Za dosego 
tega cilja smo morali iz proiz
vodnje odstraniti vsa nepo
trebna opravila, ki jih je v 
dolgih letih prinesel cas netri
nega obnasanja nase druzbe. 
Tako se mora spremeniti mi
selnost vsakega posameznika v 
tovarni, saj zelimo konkurirati 
svetu. P.ri tern mora.mo vztra
jati tudi zato, ker izvozimo 
kar 88 odstotkov proizvodnje. 

Proizvodna usmerjenost to· 
varne na tuje trge ostaja nasa 
osnovna naloga tudi v prihod
nje, kljub temu pa ne bomo 
zanemarjali domacega trga, saj 
bomo izvozne programe ponu
dili tudi domacim kupcem. Se
daj tovarna prodaja svoje iz
delke dvajsetim kupcem v tu
jini, kar nam omogoea vecje 
serije posameznih tipov izdel
kov. Sodobni trg zeli majhne 
serije in zahteva ·kratke od
premne roke, kar pa je s kla
sicnim nacinom dela zelo tez
ko doseci. Tovrstna narocila 
pa bomo morali sprejemati, 

saj prinasajo najvec dohodka, 
medtem ko so velikoserijski iz
delki ceneni. Da bi dosegli 
cimboljse poslovne ueinke, bo
mo morali v nase izdelke vlo
ziti vee znanja, vsaj toliko kot 
konkurencne firme. Nas cilj 
je, da postanemo eden izmed 
vrhunskih proizvajalcev stolov. 

Tako ze poteka program 
usposabljanja nasih delavcev 
na vseh ravneh. Poleg znanja 
pa bomo morali trgu ponuditi 
poleg Jdasicnih mizarskih sto
lov se druge vrste stolov, ki 
zahtevajo vee znanja in nudijo 
vecji iztriek. Prihodnost tovar
ne je torej usmerjena v po
stopno poveeanje stevila izdel
kov visjega cenovnega razreda, 
kar trenutno predstavlja 9 od
stotkov proizvodnje. 

Ob primerjavah s konkuren
co ugotavljamo, da je uspesna. 
Zato smo se v tova:rni odloeili, 
da bomo naredili vse, da svoje 
naerte uresnicimo in s tern 
pridobimo kar najveeji doho
dek, ki bo omogocal normalno 
prezivetje v teh nenormalnih 
casih. Se vedno nas vodi rek 
»Kdor hoce .tudi zmore!«, ki 
ga ne smemo nikoli pozabiti. 

R. Debevc 

niki za prodajo strojne opre
me z razlienih podrocij . 

V casu sejma smo se pogo
varjali z ameriskim proizva
jalcem podobne strojne opre
me za sirinsko spajanje lesa. 
Govorili smo o moznostih so
delovanja na razvojno tehnic
nem, pa tudi komercialnem 
podrocju. 

Dal nam je priznanje za 
razstavljene eksponate, s pri
pombo, da ima sam razvito 
stiskalnico, ki je precej hitrej
sa od nase. Do druge polovice 
leta bomo delovni organizaciji 
pripravili predlog za na:daljnje 
razgovore z ameriSkim proiz
vajalcem. 

Resne pogovore za prodajo 
in zastopanje nasega proizvod
nega programa smo imeli tudi 
s predstavnikom iz Indonezije, 
ki je pripravljen stiskalnico 
odkupiti in jo razstaviti na 
sejmu v lndoneziji. Poslali smo 
mu ze video posnetke 0 delo
vanju stiskalnice v proizvod
nji, v najkrajsem casu pa mo
ramo poslati tudi uradno po
nudbo. 

Glede razstavljanja nasih 
strojev menim, da moramo b i
ti na sejmu navzoci, saj je ve
liko zanimanje za nase izdel
ke, bolj resno kot doslej pa 
moramo nastopiti kasneje pri 
posameznih kupcih in na po
sameznih podroejih v trinem 
segmentu. 

Tako nas po sejmu caka ve
liko dela na komercialnem in 
na tehnicno tehnoloskem po
drocju, saj je sejem pokazal, 
da moramo se naprej r.azvija
ti, ce hocemo seveda sploh 
obstojati. 

Pri ogledu sejma smo naso 
pozornost usmerili predvsem 
na izdelke, ki so sorodni pro
izvodnemu programu temeljne 
organizacije Strojegradnje. 

Tako smo si podrobneje 
ogledali 
- podroeje sirinskega leplje

nja lesa po vseh zna:nih po
stopkih, 

- podrocje montaze opreme 
za stilno in stavbno pohist
vo, 

- podrocje profilnega bruse
nja (masivni nalimki, robo· 
vi .. . ), 

- podrocje erpalk. 
V pogovorih s proizvajalci 

smo poskusali dobiti eimvec 
informacij o opremi in tehnic
no tehnoloskih resitvah za pri
mere, ki so nam povzrocali ali 
nam se povzrocajo dolocene 
probleme (posamezne resitve 
VF stiskalnice, naprava za po
ravnavanje zlozajev itd.). 

Dobili smo tudi informacijo 
o novih izdelkih in okvirne ce
ne za vrsto izdelkov, ki jih 
imamo tudi v nasem proizvod
nem programu. 

Nasa naloga je bila tudi de
montaia in odprema razstav
ljenih izdelkov. 

S. Luzar 

3 

Otvoritveni trak je prerezal Uros Slavinc, predsednik republiske
ga komiteja za industrijo in gradbenistvo. 

Db otvoritvi Jelke 
Ni lepsega dne, lep5ega ob

cutka, kot ga dozivljamo ta
krat, ko predamo v funkcijo 
industrijskega Zivljenja enega 
taksnih objektov kot je nasa 
Jelka. Vse to se zd.i danes, ko 
smo se pod vtisi enostavnosti, 
elegance in cistosti udejanja
nja otvoritve nase poslovne 
enote v Begunjah, nekaj obi
cajnega in vsakdanjega, ven
dar je prav to dejstvo, ki nas 
sill in obvezuje, da se na~ po
gled zazre v del preteklega Ziv
ljenja tega okolja, ki nam naj 
bi bilo izvor misli, idej in na
crtov za prihodnost nase fir
me Brest. 

Vlozeni so bili veliki napori 
cloveske narave dela, ki jib ne 

moremo ovrednotiti zgolj ma
terialno, marvec z mocjo duha, 
energije, z mocjo misli in ide.], 
ki s tern dejansko niso zastale, 
temvec so - nasprotno - od
prle nek povsem nov nacin 
Zivljenja industrijske kulture 
dela. 

In ce ze moramo kaj reci, 
so to besede zahvale vsem, ki 
so kakorkoli prispevali svoj 
delez k temu, da smo to Ziv
ljenje osveZili z novo vsebino. 
Ne smemo pa pozabiti, da po
menijo besede zahvale obvezo 
in odgovornost za na5e pri
hodnje zivljenje. 

Srecni smo, da imamo novo 
Jelko. 

A. sostadc 

Elementi v embala.Zi bodo vsak eas pripravljeni za pot. 

Za inovativno de javnost 
Odbor za inovativno dejav

nost pri republiskem svetu 
ZSS je za organizatorje ino
vativne dejavnosti letos orga
niziral v Radovljici ze sedem 
stiridnevnih strokovnih semi
narjev z okrog 300 udelezencl. 

Organizato.r si je prizadeval, 
da bi s seminarji dal organiza
torjem inovativne dejavnosti 
ustrezno strokovno znanje iz 
tega podrocja, ki ga sicer v 
ustreznih klasicnih izobraieval
nih ustanovah ne dobijo, ven~ 
dar ga nujno potrebujejo za 
uspesno strokovno delo in me
todoloske pristope za pospese
vanje ·razvoja inovativne de
javnosti v delovnih organizaci
jah. 

Cilj te izobraievalne akcije 
je bil uveljavitev ustva:rjalne· 

ga miSljenja in vodenja v de
lovnih orgahlzacijah in izven 
njih, .tako na tehnienem, kot 
na druibenem, poslovnem in 
drugih podrocjih. Zacetek ak
cije je vzpodbuden. Mislim, da 
je organizatorjem v precejsnji 
meri uspelo uresniciti zastav
ljene cilje. Seminarja sva se 
udeleiila tudi dva prcdstavni
ka iz DO Brest in upam, da 
bova svoje znanje ob podpori 
vodstvenega teama lahko pre
nesla v prakso. 

Za jeseni pa na podrocju 
inovativne dejavnosti nacrtuje
jo poglobljen studij tega kom
pleksnega - interdisciplinar
nega podrocja. 

D. Kranjc 
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Uporabniki o osebnih ratunalnikih 
Delo z novimi osebnimi racunalniki je zaiivelo. Udelezenci se

minarjev so zaceli svoje teoreticno znanje prena~ati v prakso. Z 
anketo smo zbrali nekaj mnenj o momostih uporabe racunalnl
kov v posameznih sluibah oziroma temeljnih organizacijah, o 
prednostih in morda tudi pomanjkljivostih osebnih racunalni
kov, in 0 momosti uporabe v prihodnje. 

IV AN ZABUKOVEC: 
PREGLED NAD VSEM 
DOGAJANJEM V TOVARNI 

Osebni racunalnik je orodje, 
ki postane s pomocjo progra
mov zelo uporabno na vseh 
podrocjih. Podrocja pa se med 
seboj toliko razlikujejo, da za
nje ni univerzalnega progra
ma. Obstajajo namrec specia
lizirani programi za: 

- pisanje besedil (WORD
STAR), 

- sestavljanje tabel in pre
glednic (LOTUS), 

- urejanje kartotek (PARA
DOX), 

- mrezno planiranje - ter
miniranje (SUPERPRO
JECT), 

- konstruiranje (AUTO-
CAD). 

Da postane osebni racunal
nik koristno orodje, se mora
rna nauciti uporabljati progra
me. To lahko storimo na vee 
nacinov: 

1. Po kapljicah se lahko 
ucimo pri nekom, ki osebni 
racunalnik ze uporablja pri 
svojem delu. Metoda ni naj
boljsa, ker tisti, ki uci, obicaj
no ni pedagog in nima izku-

senj s poucevanjem. Pojavijo 
se celo tefave, ki so lahko to
liksne, da pri posameznikih 
samo se povecajo zacetni 
strah pred racunalnikom. 

2. Priskrbimo si programe z 
literature. Ta je zelo obsirna 
in vecinoma v tujih jezikih 
(angleski, nemski, srbohrva
ski). Ucenja se taka lotimo od 
zacetka, a nas ze na sredi dru
gega poglavja mine veselje do 
racunalnistva, ce smo ga do 
nedavna nemara se imeli. 

3. UdeleZimo se usposablja
nja v ustanovah, ki se s tern 
profesionalno ukvarjajo. lzgu
bili bomo strah pred racunal
nikom, delo z njim nam bo v 
veselje in v korist podjetja. 
Tak tecaj je sicer treba plaea
ti, vendar je to bistveno ce
neje, k,ot vse obracunane ure, 
ki bi jih porabili, ce bi si ho
teli pridobiti enako program
sko znanje s pomocjo prvih 
dveh nacinov. Najboljse taks
ne tecaje pri nas organizira 
Institut Jozef Stefan iz Ljub
ljane. 

V Masivi smo zaceli uporab
ljati osebni racunalnik v sep
tembru 1987 in ad takrat je 
nepogresljiv na podrocju na-

Razpis stipendij 
Objavljamo dokoncni razpis stipendij DO Brest za 

solsko leta 1989/90. 

Poklic 

obdelovalec lesa 
lesar siroki profil 
elektr. energetik 
kuhar 
lesarski tehnik 
strojni tehnik 
elektrotehnik energetik 
elektrotehnik elektronik 
tekstil. konfek. tehnik 
ekonomski tehnik 
naravosl. matem. tehnik 
ing. lesarstva 
ing. stroJnistva 
ekonomist za anal. plan. 
dipl. ing. lesarstva 
dipl. ing. strojnistva 
dipl. ing. elektr. 
dipl. ing. kemij . tehnologije 
dipl. ekonomist za anal. plan. 

Stopnja 

II. 
IV. 
IV. 
IV. 
v. 
V. 
v. 
v. 
v . 
v. 
v. 

VI. 
VI. 
VI. 

VII. 
VII. 
VII. 
VII. 
VII. 

Stevilo 
raz.pis. stip. 

5 
20 

2 
1 
7 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
2 

Kandidati morajo prijavi (obr. DZS SPN-1, vloga za uve
ljavljanje socialnovarstvenih pravic) priloziti: 
- potrdilo 0 vpisu v solo, 
- overjen prepis oziroma fotokopijo zadnjega solskega 

sp.niceva!l.a, ozi~I"oma ,potrdHo o oprav}jenih izpitih, 
- potrdilo 0 premozenjskem stanju druZine in stevilu 

dr.uzinskih clanov, ki Zivijo v skupnem gospodinjstvu 
(izdaja oziroma potrjuje ga davcna uprava in maticni 
urad pri skupscini obcine), 

- potrdilo o dohodkih sta:rsev v preteklem koledarskem 
letu: navedeni morajo biti vsi dohodki iz delovnega 
razmerja, iz kmetijstva, iz obrti in dohodki iz dela v 
podaljsanem delovnem casu in drugih virov. Ce so 
starsi upokojenci, prilozijo odrezek ad pokojnine za 
december 1988. 

Prijave sprejema kadrovsko-izobrafevalna sluzba delov
ne organizacije do 15. julija 1989. 

crtovanja, administriranja, kal
kuliranja, analiziranja in od
locanja. Stremimo za tern, da 
ga uvedemo na vsa podrocja, 
predvsem pa neposredno v 
proizvodnjo, saj bi s tern pri
dobili pregled nad vsem doga
janjem v tovarni. 

Prednost osebnega racunal
nika pred velikim je predvsem 
v njegovi prilagodljivosti. Vsi 
vneseni podatki so nam na vo
ljo v vsakem .trenutku in v 
razlicnih oblikah. Zmogljivo
sti prenosnih PC-jev so tudi 
vecje, kat je bila denimo zmo
gljivost prvega Brestovega ·ra
cunalnika. Programi za delo 
na njih so izpopolnjeni do to
liksne mere, da omogocajo kar 
nekajkrat hitrejse programira
nje kat je mogoce na velikih 
racunalnikih. Se vedno pa jih 
dopolnjujejo, taka da bo sea
soma lahko brez tezav delal z 
njimi tudi zacetnik. 

Priblizuje se cas, ko bo ra
cunalnik na vsaki delovni mi
zi. v povezavi z velikim racu
nalnikom bo postal mocno 
orodje, ki ga ne bo mogel na
domestiti se taka vseveden fi
nancar, razvojnik, komercialist 
ali glavni dkektor. 

Obstaja pa se »druga plat 
medalje«. Lahko se zgodi, da 
pride s kaksno nepreverjeno 
disketo v racunalnik virus, ki 
nam sesuje vecmesecni trud. 
To je glavna pomanjkljivost 
PC-jev, pa se za to nisem po
vsem preprican, da je pomanj
kljivost. V dezeli racunalni
skega piratstva si jo mogoce 
celo zaslufimo. 

M. OGRINC: Z ZNANJEM DO 
REZULTATOV 

Strojegradnja je za svoje po
trebe organizirala tecaj o upo
rabi osebnega racunalnika v 
poslovanju. Tecaj je obiskova
lo povprecno osem delavcev. 
Taka smo si lahko pridobili 
osnovno znanje iz sistemskega 
programa DOS in uporabni
skih p :r.ogramov Wordstar in 
Lotus. Doslej smo za pisanje 
porocil in dopisov ter spremne 
dokumentacije k strojem upo
rabljali Wordstar. Prednost pi
sanja na racunalnik je pred
vsem ta, da omogoca enostav
no popravljanje in spreminja
nje besedila. Program Word
star ne zahteva posebnega zna
nj.a in je lahko razumljiv vsa
komur, venda·r opazamo, da ga 
se premalo uporabljamo, zla
sti v konstrukciji. 

Velika pomoc pri poslova
nju nudi program Lotus, ven
dar zahteva vee znanja in tudi 
vee angaiiranosti pri delu z 
njim. To pa predstavlja pri na
sem delu pwblem, saj pri 
obremenitvi s tekocimi deli na 
delovnem mestu ne ostane ve
liko casa za ucenje na racu
nalniku. Na splosno ugotavlja
mo, da delo z racunalnikom za
hteva veliko casa pri pridobi
vanju znanja, preden lahko ad 
njega dobimo zelene .reuzltate. 

Glede nadaljnjih moznosti 
uporabe se pri nas kaze po
treba po osvojitvi programske
ga paketa dBase, ki naj bi slu-

BRESTOV OBZORNIK 

Tozd Masiva: lakiranje in lufenje stolov. 

zil predvsem kat baza podat
kov na podrocju tehniske in 
tehnoloske dokumentacije. 

TONE OBREZA: NAJPREJ 
SPOZNATI OSNOVE 

Konec marca smo se udele
zili seminarja o osnovah za 
delo z osebnimi racunalniki. 
Ker sem bil popoln novinec na 
tern podrocju, se mi jl! vsa 
tematika zdela tezka in ne
uporabna za praktien·o delo. 

Po nekaj meseci11, ko scm 
poblize spoznal uporabnost le
tega, ugotavljam, da so osno
ve DOS nujno potrebne za vsa
krsno nadaljnje delo. Tudi s 
seminarja bi odnesel veliko 

vee znanja in tematiko druga
ce dojel, ce bi ne bil na tern 
podrocju zacetnik. 

v nasi temeljni organizaciji 
uporabljamo program LOTUS 
123 in WORDSTAR. Uporablja
mo ga v hranilni sluzbi inter
ne banke, zaceli pa smo tudi s 
programom, s katerim opti
malno izkoriscamo format 
iverne plosce pri razrezu. 

Prednosti osebnih racunalni
kov so v hitrosti in praktieno
sti obdelave, pomanjkljivost; 
pa prakticno nima. Pomanj
kljivost je le v nasem (ne)zna
nju. Sicer pa se mora za delo 
na osebnem racunalniku uspo
sobiti cim vee !judi. 

Razmislja j in predlaga j 
v septembru nacrtujemo 

razpis akcije »RAZMISLJAJ IN 
PREDLAGAJ NEKAJ KORIST
NEGA«. 

Priprave na akcijo ze tecejo. 
TakS.na akcija, ko je problem 
razpisan oziroma gre za siste
maticno usmeritev, naj bi po
stala stalna oblika dela tudi 
v prihodnje. 

Nagrade za koristne inova- . 
tivne predloge za letosnje raz
pisane· teme bodo vzpodbud
nejse ·kat preteklo leta. Akcija 
je usmerjena v razpis proble
mov posameznih temeljnih or
ganizacij glede na njihove po
trebe. Tematsko podrocje je 
dokaj siroko, obsega pa nove 
proizvode, podrocje tehnologi
je in organizacije. 

Podrobnejsi podatki o na
gradah in o postopku prijave 
inventivnega predloga bodo 
navedeni na plakatih in v na
slednjem Obzorniku. Inovaci-

je, ki bodo uporabljene, pa bo
do nagrajene po spremenje
nem pravilniku o ustvarjalno
sti pri delu. Namen akcije je 
oziviti mnoZicno inovativno 
ustvarjalnost v vseh dejavno
stih delovne organizacije, tudi 
v tistih, kjer se do sedaj niso 
aktivno vkljucevali v inovacij
ske tokove; menimo, da ima
mo v vseh slufbah se veliko 
skritih rezerv za boljse poslo
vanje. S prizadevanjem poslov
ne inovacije bomo naredili ve
lik korak naprej v p rizadeva
njih za hitrejsi razvoj inova
cijske dejavnosti v delovni or
ganizaciji in upam, da rezul
tati ne bodo izostali. Inovativ
no poslovanje je namrec po
stalo tudi nuja tr:lnega gospo· 
darstva in sirsa druzba vlaga 
svoja prizadevanja v spodbu
janje razvoja te dejavnost i. 

D. Kranjc 

MALA PLAKETA DRAGU PE~KAJU 

Drago PeOkaj, s.trojni kljucav.nicar, je v Brestu ze dolgo 
2narn kot uspese:n i!Ilovator. Na svoje ilnova:torske dose2Jke 
gleda kot :na del svojega dela, v<mje vlaga vse svo1e znanje 
.i.n izku§nje ter- i.zboljsuje. 

K.omisija za pr.i.manja pri Sozdu Slove.nijales mu je po
delila tudi Malo plaketo za inovaoijsk.o Vlkljucevanje v re
sevanju probJematike hitrejse izdelave RIOlo omaric. Sliroje 
illl naprave za :i:zdelavo tega programa je skonSttruiral in 
Sk'llpaj s sodelavci .izdelal v zel.o kra1lkem casu. Sarno on 
ve, koii.ko delovnih ur in garanja je bilo vlozenega; ze z 
izboljsa'Vami :na strojih in ·naprwah za izdelavo tovrstnih 
izdelkov je po izracunih prihranil 633.26 delovnih ur. 

Nekaj tehnicnih izboljsav, ki jih je Drago Peckaj pred
lagal lani: 
- ·izdelava .nanasalca lepila, 
- :naprava za stiskanje letvic v utore, 
- izde!lava honizOIJ1ltaLnega re21k:arja, 
- izdelava naprave za umaikanje v luzilo, 
- izdelava stroja za poSIDemanje robov na letvicah za ro-

lete. 
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Vstop med najboljSe v Sloveniji 
Na devetem tekmovanju Zveze pihalnih orkestrov Slovenije, 

ki je bilo Iani namenjeno godbam tretje tezavnostne katego
rije, je bila cerknBka godba ·najboljsa med dvajsetimi udele
zenkami. S tern si je pridobila pravico nastopa v drugi (srednji) 
tezavnostni kategoriji. 

V Sloveniji je priblizno sto 
deset pihalnih orkestrov. Od 
teh je petdeset takih, ki ne 
pristajajo zgolj na tradicijo, 
temvec se hocejo rneriti tudi 
sami s seboj in predvs.ern z 
drugirni pihalnirni orkestri, ki 
so ustvarjalni v tej funkciji. 

Letosnje enajsto tekrnovanje 
je bilo namenjeno orkestrorn 
druge tezavnostne kategorije. 
Odlocitev za prijavo je za 
Cerknicane pornenila velik iz
ziv in resno delo. v zelji po 
napredovanju so si godbenikl 
ob prijavi zastavili cilj , da os
vojijo vsaj eno izrned plaket. 

kestrov v prvi kategoriji, v 
kateri sodeluje le dobra dese
tina najboljsih pihalnih orke
strov Slovenije. Ta izziv pa ne 
pomeni sarno izziv godbi, tern
vee tudi vsern tistim, ki so pri
pornogli k njenernu obstoju in 
razvoju. Sedanja s·estava potre
buje se desetine rnladih god
benikov iz vrst glasbene sole. 
Zato ostaja njena glavna nalo
ga pospesena skrb za rnlade 
trobilce, pihalce in tolkalce. 
Pri tern se bo rnorala bolj po
vezovati z osnovnirni salami in 
s starsi. Le na tak nacin lahko 
celoten sistem izobrazevanja 

izpolni eno svojih terneljnih 
nalog. S tern je nelocljivo po
vezana skrb za strokovno izo
brazevanje glasbenikov za po-

trebe dornacih amaterskih 
sku pin. 

Poleg godbenikov pa potre
buje orkester tudi kakovostne 
instrurnente. Ker sedaj pozna
roo vse orkestre druge in tret
je kategorije, lahko z vso za
nesljivostjo trdirno, da cerkni
ska godba nastopa z dalec n.aj
slabsimi instrumenti, saj so 
razen redkih izjern, ki so v la
sti posameznikov, ti najslabSe 
kakovosti, poleg tega pa so ne
kateri dotrajani, saj so stari 
ze vee kot trideset let. u glase
nosti, barve in ubranosti iz 
teh instrurnentov ni sposoben 
izvabiti se taka dober profesi
onalni godbenik. V tern tre
nutku potrebuje godba naj
manj petindvajset kakovostnih 
instrurnentov, ki jih je rnogo
ce dobiti sarno iz uvoza. 

Cena taksnega instrurnenta 
pa je od 2000 do 10.000 nem
skih mark. Izracun nam kaj 
hitro pokaie potreben znesek 
denarja, brez katerega bo or
kester ostal na sedanji ravni, 
oziroma brez katerega napre
dek ni rnogoe. 

Letos slavi cerkniska godba 
65· let. Ob tern jubileju si je 
najlepse cestitala sama z do
slej prav gotovo najvecjim 
uspehorn. 

Znova bo na preizkusnji na
sa pripravljenost ob znanem 
reklu: »Hocemo naprej, hoce
rno kulturno zivljenje, zivlje
nje, ki edina lahko pelje v pri
hodnost in ki je tesno poveza
no z znanjem, uspehi in bo
gastvorn« . Tudi kulturnim. 
Godbeniki so ze povedali svoje. 

T. Urbas 

V tej kategoriji je sodelova
lo dvajset pihalnih orkestrov. 
Tekrnovanja so bila v Postoj
ni, Radeeah, Mengsu in v Kr
skern. Tudi v tej kategoriji so 
se cerkniSki godbeniki imenit
no odrezali, saj so osvojili kar 
93 odstotkov vseh rnoznih tock 
in s tern zlato plaketo. V tek
movalnern delu korakanja (na
stop v paradi) je cerkniski or
kester dobil najvisjo rnozno 
oceno: Rezultati tekmovanj, 
zlasti zadnjih dveh, Icaiejo, da 
je sedanji oseminstirideset 
clanski orkester prav v zad
njem desetletju naredil skoko
vit kakovostni prernik od tret
jega rnesta v tretji kategoriji 
v letu 1977, do srebrne plake
te v tretji kategoriji v letu 
1985 in do najboljsega orke
stra tretje kategorije v letu 
1988, kar je letos krona! z zla
to plaketo v drugi kategoriji. 
Znova se je potrdila prava po
litika drustva, katere glavni 
izvajalec je bil pokojni Tone 
Urb, ki se je zavedal in udeja
njil povezovanje godbe in 
glasbene sole. Tri cetrtine se
danje sestave orkestra namrec 
sestavljajo ucenci glasbene so
le .ali tisti, ki so jo ze kon
cali. Ta ternelj godbe je bil z 
dobra d.esetino godbenikov iz 
prejsnjega obdobja dovolj do
bra osnova, az katere je seda
nji dirigent Milan Maticic v 
manj kot dveh letih iz solid
nega orkestra oblikoval enega 
najboljsih v drugi tezavnostni 
kategoriji. 

Nasi upokojenci 

S tern velikirn uspehom si 
je Cerkniski pihalni orkester 
pridobil pravico do udelezbe 
na tekrnovanjih pihalnih or-

Emil Lah je priSel na Bres·t 
leta 1961. Delail je v financni 
sluibi, ukvarjal. se je s tajnl
§ko planskimi deli, investici
jan1Ji, revillijami ozirorna s fi. 
namcim vodetnjern investlicij . 

Ceprav domacin, dQIIIla iz 
BJok, je p:IWO sluibo nastopil 
leta 1947 'V Dravogradu. 

v tistern casu, •ko so bili or
ganiziran~ ;rami izobraievalni 
teeaj.i, se je ucenja lo.trl.J. tudi 
sam. UsposobiJ se je za delo na 
podrooju kreditonega poolova
nja in za knjigovodska dela, 
obisk.oval pa je tudi srednjo 
kmetijsko solo v Mariboru. 

V Dxavogradu je na:stopil de
'lo na »spremlJjamrju pnisiJnega 
odkupa ·klffietijskih lizdtill:ov«, 
aLi drugace povedamo, bil je 
Jzte~rjevalec pri prisi1nenn od
kupu kmetij'SJdh p.nide1kov. To 
nehvaJ.eZffio delo in dornotozje 
s.ta ga pri.peljala nazaj v njego
vo Notranjsko, v Novo vas. 
Opravil je tecaj za hrani1no 
kredi.tno poslovanje v Dolenj
s·kih Toplicah in se zapo.slil v 
Norvi va<Si. 

Pozneje je bil premescen v 
kmetiJsko zadrugo Zagorje. Po 
dveh mesecih je bil zopet pre
rnescen, to pot v kmetijiSik.o za. 
drugo Begun:je. Tu je zacel z 
blagajniskrimi .deli in kasneje 
pos ta:l tudi uprav.nilk. Rad se 
spominja teh let. V .tern Ca.su 
se je rudi poroeH m sa. zacel 

ustvarj ati druiino. Tudi ob de
lavnos.ti -!judi - zadruZnilikov 
je takrat zadruga vzcvetela. V 
zadnj'ih petih l etih je EmH Lah 
vodil preusmerittev zadruge. 

Delovali so pospesevalni odse
ki za cebela:rstvo, sadjars.tvo, 
MViJDOrejo, odkup in predela!VO 
·lesa, uslufuostne dejav:nosti, 
destnanna etericnri.h o.lj s su
S..iJJ.nri.co sadja za izv.oz. Urejeno 
je bilo tudi ustremo s.ldadiSee 
s trgovino. Obcinski program
ski ra:zJVoj je v:ztrejal na preoh
likovanju km61lijskih zaldrug in 
Emil Lah je po »pooirtiCni. lini
ji<< prBel na Brest. 

BiJ je predsednd,k upraWlega 
odbora, .uspeS.no pa 1e delai tu
di na finam6nem podrocju. Pri 

svojern delu je bil dosleden, 
posten m nepri51:ranski, prav 
tak-a p.ni UNeljavljaruju S.irsih 
druzbenih interesov. Znall je 
pokazati na problerne, ki juh je 
bHo treba restiti :iJn za kater.imi 
so se veli-kokrart: skrilVali ljudje, 
ki j.im niso bihi kos. Leta 1961 
je taiko zacel s.poma:vati Brest 
skozi planske :iJn finanC.ne poJca
za.telje na delorvnem rnestu. 

Emil Lah meni, da je seda.njri. 
poloza:j BTesta v velilki soodvis
nosti z nekdanjlim politionim 
vodenjem gos:poda;pstva v obOi
ni, kar veilija sicer tudi za celot
no Jugo.sla!Vijo. Brest se je raz
v.ij.aJ pretezno z lastnimi sred
s·t:vi, ki pa so se oblilkovala v 
veliliki meri na raoun sora.znner
no tnizkih dohodlkov kolelktiva 
in nizkih odkup.nih cen lesa. 
Taksna po:slovna polirt~ka je bi
la v sogla:sju s .pO'Ji.tic.nirni stru
ktuxami v obC:in:ri. V taJcSn.ih 
razmerah so bile nema;lokrat 
zanemarjene pobude s,t·rolwv
nih kadrov, ki niso bH!i vklju
cemi v vrh obcins<ke pol1tike. 
Ta.kS.ni so tudi odhajali. 

Deja! je 1JU!di, da je bil Brest 
rned prvirrri., ki je izpe}jal sa
rnoupravno usmerjenost z 
ustamavljanjem pos1ovnih enot 
in v njih, kat najpornembnejse 
za ustvarja.lne in 111agrajevalne 
cilje delavcev, rta.ko ime.novatne 
ekonomske enote. Po izgradnji 
Jiver.ke •je Brest postal ~pomern
ben tudi za skse obmoeje. v 
trstem casu je bt1o vetli:ko stro
kovmh ek.skurr.zli.j, ki so si Brest 
ogledale kot .primer moderne 
tovanne. 

Brest je dosegel ve1i•ke uspe
he tudi z zaposlovanjem ·~judi 
s tega obmocja. Tak5ma poli:ti
ka pa je •irnela hkrati tudi ne
gativne posledice, saj monopol
ni polozaj lesarsltva ni dopu
scal pobud za dJr.ugacen gOSJpO
darski razv:oj v naSJ obomi. 
Pre~ladalo je mis1jenoje, da 
ima v tern delu Notramjske 
pogoje za obsrtoj in razvoj sa
roo lesna i:ndustrija: 

.5 

P:rernalo skrtbi pa so po:sve
cali kaikavostri., WlaiJJ.jsevamju 
s.troskov :iJn t:aikSnemu pridobi
vanjru ,:iJn viSin.i dohodka, ki bi 
zagotavljal h itrejsi razvoj in 
ustrez.nejse nagra.jevanje. :l:e 
tak.rat bi se morali ZaiVedati, da 
je nas obsttoj od'VitSen od :.kako
vootnega deJa ,:iJn ne od dr:ugih 
deja.vn!ilkov. 

Zna1i srno izdelarti ka~kovo
sten izdeslek, vendarr se potem 
nismo zna.1i gospodarstko prav 
obrniti. Tudi kadrovska pol~ti
ka ni bila praV'ill.no vodena, bo
drsi glede sprejernanja s'bi.pen
di<stov lkot ktv.:t1iofii:ciramih kad
.rov. Ljudje so bil~ dootilkJrat 
prepusceni sa.mi. sebi 1n niso 
·ime.hi us1Jva.rja1Inih moi.nosti, 
zato je tudi marsia~do odsel. 

Bmil Lah meni, da je dohod
kovno USipesen program ternelj
llli pogoj za napredelk B:resta. 
Brestove tezaiVe niso o.d vcera.j , 
vendar je kcmfu.to treba poiiSka
ti pr·imerne programe, Jci jih 
bo trg lahlko sprejel. Ecrniol Lah 
je razoca:ran nad neuCimovi
·tirn pri.lagajanjern svetovmim 
trendom. Pra.v.i, da je bi1o ve
liko poslowrih potovamrj v tu}i
no, malo tujih izkusenj pa je 
nas1o pot v Brestovo poslova
nje. Kakovost ostaja se .nruprej 
osnovni pogoj. P.otrebno jo je 
dose& in dohro V'llOvciti. Dejal 
je, da so b~le teiaiVe s lka!kovo
stjo in -izv.ozom ze pred 25 l.eti, 
a smo ISe i-z slahih izkusenj kaj 
malo naucit1i. 

Brest je veltko pdspeval tu
di za razvoj d:rugih desja'Vllosti 
v obC.i.ni., cesarr rnarshlcdo ne ve. 
Celo ve6ja sreds.t:va so odva:ja1i 
kot je brio uradino doloceno, 
posredno za solstvo, zdravstvo, 
Iromuna.lo in drugo. Pa naj bo 
dovolj o Bres.tu. 

Emil Lah je odsel v pdkoj z 
vee kot :polmo delovtno dobo. 
Dorna se privaja novemru 111aci
nu ziv.l:jenja. PoSNeti:l se bo do
grajevan:Fju hiSe in vnukimjama. 
Dela je za prid!ne Toke tak.o 
vedno dovo}j. 

v. Lwric 

Mladinska delovna akcija 
>>Uiaka 89<< 

Ceprav se oblike rnladinske
ga prostovoljnega del:! v zad
njih letih sprerninjajo, saj kla
sicne delovne brigade pocasi 
odstopajo prostor delovnim 
tabororn, pri nas letos se 
vztrajamo pri obliki, ki smo 
jo organizirali tudi v preteklih 
dveh letih. 

Druibeno priznanje rnladin
skega prostovoljnega dela je 
zvodenelo v slavnih sedernde
setih letih, v casu, ko srno 
rnnogo vee trosili kot proizva
jali. Usode, ki bo doletela na
sa obli.ko organiziranega pro
stovoljnega dela, ta trenutek 
ni rnogoce napovedati. 

Letosnja akcija bo v najvec
ji rneri potekala na trasi srnu
ciSca Ulaka v s tarem trgu. 
Srnucarski klub Kovinoplasti
ke bo sodeloval pri financira
nju in oprernljanju brigade, 
zato tudi odloeitev za akcijo v 
Starem trgu. Dela je dovolj, 
saj progo se vedno »krasijo« 
karnni, ki jih bo treba pre
kriti z zemljo ali odstraniti. 
Tudi okolico bo treba urediti 
tako, da bo ornogocena kosnja 

ali pasnistvo v poletnih mese
cih. 

Akcijo bomo izvedli tudi pri 
gradu Snefuik, saj je bazen ze 
vrsto let prava mlakuza, po
trebna temeljitega ciscenja. 
Ponudbe srno dobili se od 
Smucarskega kluba Cerknica 
in etnologa Tineta Scheina. Po
nudb za delo je torej dovolj, 
vprasanje je le, ali bomo lah
ko vsern ugodili. Delovna akci
ja bo potekala od 10. do 28. 
julija. Prva dva tedna bodo 
brigadirji pr ihajali na traso ob 
6. uri zjutraj, domov pa se 
bodo vracali ob 14. uri. Delo 
bo organizirano tako, kat da 
bi hodili v sluibo. Zadnji te
den pa bomo preziveli pod so
tori v grajskern kompleksu. 
Mesanica taborniskega in bri
gadirskega zivljenja torej . 

Vsi, ki se zanirnate za ude
lezbo, se oglasite na OK ZSMS 
Cerknica, ali po telefonu 
791-332. Prijave sprejemamo 
do 5. julija. 

Brigadirski zdravo! 

S. Lovko 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
MEBLO je z oblazinjenim 

pohistvom v celoti opremil 
Dom kulture iraskih oficirjev 
v Bagdadu, kar je izrednega 
pomena pri uveljavljanju na 
iraskem tdiScu, ki je precej 
nedostopno. Vecje moznosti za 
taksne prodore na to trziSce 
se gotovo ponujajo po izteku 
vojne med Iranom in Irakom. 
S svojimi izdelki lahko uspes
no .dopolnjujejo ponujene 
projekte domaeih izvajalcev 
del na tujih triiSeih. 

ELAN je ob koncu marca 
obiskala petclanska delegacija 
komunistiene partije Japonske, 
na celu s podpredsednikom 
CK KP J aponske Tetsuvom 
Fuvo. V pogovoru s predsed
nikom poslovodnega odbora 
Elana Urosem Aljancieem in 
predstavniki druzbenopolitic
nih organizacij, je goste poleg 
predstavitve Elana najbolj za
nimala mednarodna ekspanzi
ja firme ter vizije nadaljnjega 
razvoja Elana. 

LIKO gradi dva nova objek
ta, ki sta ze v zakljucnih fa
zah ureditve. To sta prodajni 
salon pohistva v Domu kra
jevne skupnosti na Vrhniki, 
ki bo deloval skupaj z doseda
njim skladiScem, in prodajno 
skladiSce v lzoli. Predvidena 
prodaja obsega izdelke iz po
drocja stavbnega in sobnega 
pohistva iz lastnega in tujega 
programa (sobna, vhodna in 
garaina vrata, vratna krila, 
okna, polkna, rolete, parket, 
obloge, ladijski pod, sobno po
histvo in druge lesne izdelke). 

JUGODRVO- Delavski svet 
delovne organizacije je v za
cetku aprila sprejel sklep 0 

nakupu salona v Novem Beo
gradu. Salon, ki je v sestavi 
poslovnega centra, meri 400 
kvadratnih metrov in bo odprt 

pred 1. septembrom letos, ko 
se zacne v Beogradu konferen
ca neuvrscenih. Prieakujejo, 
da bo salon glede na lokacijo 
relativno kmalu upravieil vlo
zena sredstva. 

JELOVICA je letos sodelo
vala ze na treh sejmih. Na 
dveh je dobila priznanje za no
ve izdelke. Kupcem so v casu 
sejmov ponudili nekaj ugod
nosti v prodaji, predvsem po
puste, veliko je bilo tudi rek
lamnih sporoeil po vsej drZavi. 
Pa vendar prodaja ne steee ta
ka kot bi zeleli. Zato bo .treba 
storiti veliko vee na podroeju 
izvoza, saj kaie, da je kupna 
moe doma ze tako padla, da 
deleza domace prodaje nika
kor ne bo vee mogoce povece
vati. 

LESNA je prejela na sejmu 
Ambienta v Zagrebu priznanje 
Mobiloptimum 89 za vrata Su
mo. Program Sumo vrat je ta
ka letos nosilec kar dveh vi
sokih priznanj, in sicer pri
znanja Zlati most 89 s sejma 
v Skopju, ter Mobiloptimum 
89 s sejma v Zagrebu. Za os
vojitev kolektivne znamke ali 
znaka kakovosti za program 
Sumo vrat, cesar si najbolj 
zelijo, pa bo potrebno se veli
ko napora. 

SLOVENIJALES-TRGOVINA 
16. maja je Klub Slovenijales 
praznoval prvo obletnico delo
vanja. Stevilo aktivnih elanov 
se je pribliZalo stevilki 7000, 
obseg zbranih sredstev pa 
predstavlja, ceprav gre za krat
koroena sredstva, se posebej 
dragocen vir za financiranje 
podjetniskih aktivnosti. 

Nacrti za nadaljnje delo so 
usmerjeni predvsem v se ka
kovostnejse storitve, pa tudi v 
zagotovitev ustreznejsih pro
storov. Njihov mota je: »V 

Veliki ljudje 
Notranjske 

(nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Namerno smo odprli okence v 
intimni slikarjev svet ob rojstvu po
dobe, ki mu je bila draga. Tako je 
slikar sam spregovoril o svojem 
delu in to pricevanje je za bralce in 
za umetnostne zgodovinarje gotovo 
poucno in dragoceno. Leta 1957 je 
sllkar upodobil Pogreb talca. Tudi 
tod gre za 'SOOV iz nase borbe, le 
da je · Perko zdaj odlocneje naglasil 
krajlnsko prvino. Z desne vodi v 
globino prostora pot, ki zavija nato 
nekam na desno, kjer stoji v daljavi 
cerkvica, verjetno cilj ,pogrebne 
svecanostl. Na desni ob poti raste
jo krepka drevesa, ob njih stojl te
macna bajta, planjavski svet je 
pust, jesenski, ves prizor pa se odi· 
grava pod temacnim, oblacnlm in 
negostoljubnim nebom. Za prepro
stim, kmeckim vozom, ki ga vlece
jo voli, korakajo po cesti redkl po
grebci, na vozu je bela krsta. Slikar 
je odprl vse registre, da bi nam 
cim vern~je pricaral zalost tega do
gajanja. Krajina je jesenska, svet 

diha zapuscenost, vse je priprav
ljeno na skorajsnji sneg, zamisljeni 
pogrebci nekam obotavljajoce tavaj:> 
za vo.zom, vsa podoba deluje nekako 
kot tezke sanje. V Mrtvem kurirju 
je bil lik partizana tisti, ki je prevzel 
tr:Jgicni poudarek, tu pa je Perko 
pustil krajins ko prvino, do odlocnej
se besede. Turobnost krajine je to
rej tisto, kar daje pecat in tezo na· 
slikanemu prizoru. 

Prav gotovo ni slucaj, da je sllkar 
proti koncu petdesetih let poudaril 
krajinsko prvino. Perko, ki se bo 
kmalu naselil v zapusceni me'!nariji 
pri sv. Lovrencu v Dolenji vasi, se 
je ze dolgo intenzivno bavil tudi s 
krajinskim slikarstvom. Morda celo 
v preteznl meri, kajti njegove ziv
ljenjske ter umetnostne sanje so bi
le povezane s skrivnostjo notranj· 
ske zemlje v sirokem pomenu be
sede. In sicer najprej cista krajina 
s poudarjeno okolico Cerkniskega 
jezera, nato pa krajinski element v 
sozitju s clovekom, ki je ta svet 
posedel. 

kar najveeji meri prisluhniti 
svojim elanom in s korektnim 
poslovanjem zadov.oljiti njiho
va pricakovanja«. 

LESNINA Tozd Bor Lasko, 
je za pohiStvo Alea dobila na 
mednarodnem sejmu Ambienta 
v Zagrebu znak kakovosti -
kolektivno blagovno znamko. 
Alea je tako prvi jugoslovan
ski izdelek iz lesa, ki je dobil 
to pomembno priznanje. 

Treba je vedeti, da poobla
sceni strokovnjaki podrobno 
in dolgotrajno pregledujejo 
vsak prijavljeni izdelek (prijav
ljenih delovnih organizacij je 
bilo sedem). Priznanje velja 
eno leto. 

LESNA - Tozd Transport 
in serv1s1 z velikim uspehom 
razvija nove izdelke na po
drocju gozdarske mehanizaci
je. Plod vecletnega inovativne
ga, strokovnega skupinskega 
dela so n9vi izdelki, ki so jih 
letos predstavili na sejmu go
zdarstva in kmetijstva v Kra
nju. Sejemska komisija je za 
izvirne resitve podelila Tozdu 
Transport in servisi dve zlati 
medalji (za zgibni traktor GT 
70 in za avtomatski bremenski 
vozieek ABV 1500). 

JELOVICA je .kar 80 odstot
kov pohistva, prodanega na 
domacem trgu prodala .preko 
lastne prodajne mrefe. Ker pa 
Z.elijo svoje izdelke se bolj pri
blizati kupcem, tako da bi jim 
stavbno pohistvo ponudili ta
koreko.c na gradbiscu njihove 
hise, so se v J elovici odlocili 
za akvizitersko prodajo. 

Poslovalnice J elovice bodo 
poleg stavbnega pohistva zace
le prodajati tudi druge grad
bene izdelke, predvsem kera
micne plosCice, parket, letve 
in drugo, kar je potrebno pri 
gradnji. 

v povezavi s temi iskanji, je ze 
leta 1945 napisal v pismu: »Spet je 
lepo na Notranjskem. Dez je prene
hal, razprsile so se megle in cudo
vito je pod Javorniki. Zjutraj pa je 
bilo nebo temno in pusto. Ko je 
sonce poljubilo zemljo, se je odprl 
cudovit svet. Naslikai sem oraca, 
ki sem ga ujel na njivi.u In nasled
nje leto (pismo 6. 10. 1946): »Nebo 
je pokrito z oblaki. Tezko je, sivo in 
svinceno, sem pa tja je bel podol· 
govat oblak kot luc na nebu. Kljub 
tezi ml je vsec, saj se tako jasnej· 
se odrazajo plavi hrlbi in rjavo drev· 
je, ki moli kvisku roke . . ·" Kasneje, 
meseca januarja 1952 je zapisal: 
»Spet me je zajela Notranjska s 
svojo prekleto revscino. Ta hudice· 
va plava barva je tako lepa In tez· 
ka, da ti opisatl ne morem - vodo 
in brv - most v Dolenji vasi. Mu
cil sem se. Vodo sem se nekako 
nastrihal. Javornike In pa neba ne 
zmorem. Jutrl poizkusim se enkrat. 
Vendar pa je v moji naravi tako -
ce mi takoj ne uspe, zaman ponav· 
ljam ... u Vsi tl clovesko zanimivi 
in lepi zapisi nam jasno pripovedu· 
jejo, kako se je slikar resno in zav
zeto bavil s krajinskimi probfemi 
njegove izbrane lepotice - not· 
ranjske zemlje. 

Kot vidimo, mu ni bilo nic podar· 
jenega, vsaka nadrobnost, da, celo 
barve, so mu predstavljale tezave, 
ki jih je ob zdvajanju in trudu le po
casi reseval. 

Od krajin, ki so nastale v tern ca· 
su, bi na prvem mestu omenili Jutro 
v Dolenji vasi (1953}. Slikar je z ne
kega vzvisenega stala upodobil po
gled na vas, sredi katere tece po· 

BRES'l'OV OBZORNIK 

Tozd Zagalnica: tesalnica je skoraj nared. 

Mladinski servis Cerknica 
Clani Mladinskega servisa opravljamo poleg raznih obcasnih 

del v delovnih organizacijah se prilomostna dela, kot so: 

- nudenje pomoci pri ucenju (instrukcije), 
- prevajanje besedil, 
- priloznostna strezba v menzah, gostiscih ali ob vecjih pri-

reditvah, 
- vodenje turisticnih skupin po obeini, 
- p:rodaja spominkov, razglednic, sreck, izdelkov lastne proiz-

vodnje in drugih proizvajalcev, 
- prodaja vstopnic, dezurstva, vzddevanje reda na kulturnih, 

sportnih in drugih prireditvah, 
- finalno ciScenje zgradb, oken, tal ... , 
- ciScenje avtobusov, vlakov, poslovnih prostorov, 
- opravljanje zemeljskih in drugih nekvalificiranih fizicnih del, 
- razne dekoracije, ureditev p.rostorov, izlozb, 
- pomoc pri inventurah, 
- zbiranje oglasov, narocil, elanarin, prispevkov, 
- pomozna dela pri zemeljskih meritvah, 
- plakatiranje in propagandne prireditve, akcije, 
- varstvo otrok na domu, 
- pomoe pri eiScenju doma, urejanju okolice, 
- t ipkanje ali druga pomozna dela v administraciji, 
- pomoc pri selitvah, 

in se vrsto drugih del. 

Mladinski servis ima sedez v Cerknici na Partizanski 1. Na 
voljo smo vsak delavnik od 7. do 15. ure, ob petkih (cez po
letje) pa od 7. do 17. ure. Po telefonu nas lahko poklicete ob 
vsakem casu. 

Servis za svoje delo zaracunava narocniku 10 odstotkov ma
nipulativnih stroskov. 

tok :z: znacilnim mostiCkom, katere· 
ga smo spoznali iz slikarjevih pi
sem. Jesenski CaS je, kajti crednik 
je zbral okrog sebe credo, ki se ne
urejena pomika po vaski poti na pa· 
so. Ob potoku stojijo hise, v ozadju 
so modri hribl. Perko je krajins_ki 
motiv obogatil z razgibano credo 
in pastirjem, namerno je zajel si· 
roko panoramo tako, da je svet po
stal bolj kosat in notranje obogaten. 

V tern casu je slikar naslikal tudi 
Mrtvega kurirjal V pismu, ki smo ga 
objavili ob tej priliki, je tudi tale 
zanimiv pripls: »Tukaj prilagam, 
,crednika'. Je sicer dobro malano, le 
nekaj sem opazll, da je po motlvu 
folkloristicna stvar, ki nehote spo
rninja na Gasparija, in Je zato ne 
born razstavljal. Nehote, ko nic ne 
mislis, ti skrat uide v sosedov zel· 
niku. Ali gre za naso podobo? Ce 
je slikar mislil na njo, potem bi bil 
lahko brez skrbi, kajti njegov »skrat<c 
je dalec od Gasparijevega »Zelnikacc 
in nima nicesar opraviti s folklor· 
nim slikarstvom. Gaspari bi ob taki 
priliki poudarll namrec Ilk crednika 
(glej njegovo podobo Svinjski pa
stir!) z vsemi znacilnostmi njegove· 
ga poklica - krajina pa bi bila le 
spremljevalka etnografsko zanimive 
postave. Perko pa je zajel vas kot 
celoto, kot enovit organizem, v ka
terem se pac dogajajo po prastarem 
izrocilu dolocena opravlla, ki dopol· 
njujejo in omogocajo clovekovo ek
sistenco na tern koscku sveta. Za· 
res zanimiva pa je slikarjeva cujec· 
nost nad lzvirnostjo lastnega umet
nostnega ustvarjanja! Vse kaze, da 
se je ta cas Perko zavedal nevidne 
prisotnosti, starejsega ze klasicne· 

ga Menisevca in je zato hotel imeti 
povsem ciste racune in mizo. 

V prejsnjih razmisljanjih smo go
vorill o Perkovem flguralnem sli· 
karstvu, ki je lzpolnilo dobrsen del 
obdobja petdesetih let. Omenili smo 
v prvi vrsti njegove dru.Zinske po
dobe, mislimo pa, da je prav, ce si 
pogledamo se nekaj druglh tovrstnih 
realizacij. Leta 1947 je nastala po· 
doba Stara mati (Pucljeva mama 
1947). Slikar je i.zoblikoval visoko 
doprsje stare kmecke zene, postav
Jjene frontalno pred gledalca, gla· 
vo starke je pokrila obicajna ruta, 
ozadje podobe je svetlo, tai<o, da 
pociva ves poudarek na obrazu upo· 
dobljenke. Perko je v tej sliki Jepo 
dokazal, kako se je njegovo rTsar· 
sko znanje lzpolnilo in kako je zato 
lik postal organicen ter krepko zgra· 
jen. S pravo deskripcijsko vnemo je 
slikar prepisoval nadrobnosti s star· 
kinega obraza, kot so npr. gube na 
celu, lega oci, razorana lica in nesi· 
metricna usta - vendar zaradi tega 
celota in izraz podobe nista trpela! 
Mnogo bolj sproscen je bil slikar 
ob s tudiji Veronika (1957, pastel). 
Kakor bi se hotel s sirokopotezno
stjo oddahnitl od nadrobnosti in na· · 
tancnosti prl izgradnji lika stare 
matere, je zdaj s skopimi in drzniml 
potezami copiea upodobil hcerko. 
sedeco za mizo in zaposleno s pi
sanjem. Veronika je postavljena 
frontalno pred gledalca, glavo je 
nagnila v levo, tako, da z njo ocitno 
sledi ritmu njene delovne desnice. 
Risba je Javirano z barvo in nagla· 
sena z dolocenimi likovnimi poudar·· 
ki. Deluje improvizirano, toda prav 
zato je lik deklice ziv in neposreden .. 
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br;stov Dogaja se v gradu SneZnik Plo bzo r n I k Sredi maja letos je bilo v roska na Ravnah. Kot student a ponosni, malce nostalgicni 

(stevilka 141, 30. junij 1979) 

PRIPRAVLJAMO SREDNJEROCNI RAZVOJNI NACRT 

Kar zadeva nalozbe, so po temeljnih organizacijah predvidena naslednja 
vlaganja: 

TOZD Pohistvo - druga faza rekonstrukclje ; 
TOZD Masiva - .izgradnja nove tovarne; 
TOZD Zagalnica - kotlovnica, decimirnica, susilnica, temperirnica, druga 

linija zagalnice in skladanje zaganega lesa; 
TOZD Gaber - izgradnja kotlovnice skupaj s TOZD Z:agalnica; 
TOZD Jverka - lesno-cementne plosce ter nalozbe, povezane s spre-

membo strukture lesnih surovin; 
TOZD Tapetnistvo - izgradnja dodatne hale; 
TOZD Jelka - modernizacija pohistvene proizvodnje; 
TOZD .Prodaja - dve hali za skladiscenje, razsirjanje prodajne mreze in 

nabava novih tovomjakov; 
Skupne dejavnosti - modernizacija pfsamiske opreme. 

BREST ZE SPET (SESTIC) PRVI 
Sicer pa je tudi deseta lesar.iada. ki je bila tokrat v Novem mestu 23. ju

nija, pokazala, da je to ena izmed najvetj ih sportnih prireditev te vrste 
pri nas, velika menifestacija delavske telesne kulture, predvsem pa do'kaz, 
da delovne organ.izacije ,iz leta v leta posvecajo organizirani sportni rekre
aciji delavcev vee pozornosti in skrbi. 

Letos je sodelovalo 49 delovnih organizacij lesarstva in gozdarstva s 
priblizno 2000 tekmovalci. 

KAKO PRIGOSPODARITI DOVOW SREDSTEV 
Ko danes ocenjujemo obseg proizvodnje, vidlmo, da tece po predvideva

njih, medtem ko za prodajo izdelkov to ne velja. Najbolj so pod nacrtom 
v prvih petih mesecih v temel jnih organizacijah POHISTVO, JELKA, MASI
VA in TAPETNISTVO. V juniju je podobno v vseh omenjenih temeljnih or
ganizacijah. V juniju je mimo nacrta padla prodaja ivernih plosc zaradi ve
ll~ih vzdrzevalnih del pri celotni opremi tovarne in zato tovarna ni obrato
vala vee kat pol meseca. Letni remont je bil namrec nacrtovan sele v avgu
stu. 

DRAGOCENO PRIZNANJE 
27. junija je bila v Ljubljani republiska proslava dneva samoupravljalcev. 

Na proslavi je govoril predsednik skupscine SR Slovenije Milan Kucan, 
kulturni program je prispeval mesani pevski zbor Gorenje iz Velenja, ne
katerim delovnim organizacijam in posameZ:nikom pa so bila podeljena 
priznanja in nagrade za uspesno organiziranje in uresnicevanje samouprav
ljanja. Priznanje je dobilo pet ·kolektivov (med njimi tudi Stol Kamn1ik) in 
deset posameznikov, med katerimi je tudi Brestovec Alojz Otonicar. 

VSE TEZE S PRODAJO POHISTV A 
Po daljsem ugodnem <>bdobju za prodajo, ki je trajalo od avgusta !ani 

do marca !etas, belezimo v aprilu in maju izreden padec prodaje pohistva. 
To se nadaljuje tudi v juniju. Prodajna s~uzba ocenjuje, da bo nacrt prodaje 
za drugo trimesecje izpolnjen s komaj 75 odstotki oziroma, da homo pro
dali za cetrtino manj od nacrtovanega. 

Ce pogledamo prodajo pollistva po nasih republikah, vidimo, da je 
konjunktura najprej ·uplahnila v Sloveniji, kjer prodamo priblizno polovico 
vsega pohistva in da je do podobnega pojava kasneje prislo tudi v ostalih 
republikah razen v Hrvatski, ki se je v tern casu pripravljala na turisticno 
sezono. V juniju pa je upadla prodaja tudi v tej republ•iki. 

KJE SMO Z NALOZBO V MINERALKO 

Trenutno potekajo na gradbiscu deJa po dogovorjenem nacrtu in v skla
du s pricetimi montaznimi del:i. Koncujemo deJa proi temeljih glavne stis
kalnice in predstis•kalnice, pri temeljih pod natresno postajo ter pri vseh 
manjsih temeljih v tern obmocju. Vzporedno pa izdelujemo tudi druge te
melje, na katerih bo montaza nekoliko kasneje. Da ne bi prislo do zakas
nitve pri montazi strojev -in naprav, bodo morala tudi v pr-ihodnje vsa 
gradbena deJa teci taka po nacrtih kat sedaj. 

VTISI Z WUBLJANSKEGA SALONA POHISTVA 

Vedno kriticnim potrosnikom smo poleg ze znanih sedeznih gamitur prika
zali tudi vrsto novih proizvodov. Da bi izboljsali ponudbo jedilniskega po
histva, smo pripravili in na sejmu prvic prikazali jedilno garniture M-80 in 
jedilnico BREDA. Slednja zajema vse osnovne elemente jedilniskega po
histva od komode, vitrine 1in TV-vitrine do raztegljive mize in stola, in si
cer v dveh izvedbah, v teaku -in mahagoniju. Jedilnica je sodobno obliko
vana; prav njena celovitost in vecnamenskost ter dobra kvaliteta pa nam 
zagotavlja trzno uspesnost. 

Jz programa igrac Tozda Masiva: pa smo na konju! 

gradu Snei:nik ze cetrto tradi- je svoja likovna dela obcasno notranjski Korosec. 
cionalno srecanje, tokrat po- razstavljal v domaci gostilni v Predstavil pa se nam je tudi 
sveceno 70-letnici obstoja ce- Kotljah in v gostilni Rio v v razlicnih slikarskih tehnikah 
belarskih drustev na obmocju Ljubljani, svoje risbe in gra- - v svincniku: avtoportret, 
obcine Cerknica in 10-letnici fike pa je objavljal v Planin- stari koroski skedenj, Sv. Vid, 
cebelarske zveze obcine Cerk- skem vestniku, saj je vnet pla- krmilnica za divjad v Javor
nica. Na srecanju je sodeloval ninec in kolesar, ter v koro- nikih, kozolec s Cerknico v 
cebelarski muzej iz Radovljice skem Fuzinarju. Poleg studija ozadju; - v pastelu: koroska 
z razstavo panjskih koncnic na Pedagoski akademiji je obi- kmetija, »kasta« s preso, stari 
ali celnic zgodovinske, naboz- skoval tudi dva likovna tecaja mlin pod Peco, Cerk:niSko je
ne, basenske in hudomusne na Akademiji za likovno umet- zero v vee jesenskih dobah, 
vsebine, pevka ljudskih pesmi nost in bil na graficnem izpo- Slivnica v snegu, kozolca v 
Ljuba Jencek s kitaro, Leon polnjevanju. Cerknici in nad Bohinjem; - v 
Frelih - predsednik Zadrui- Njegova san1ostojnejsa likov- gvasu: Sneznik pomladi iz Gra
ne zveze Slovenije s pozdrav- na pot se je pravzaprav zacela hovega, jesen v sipkovih vejah, 
nim govorom in moski pevski v Cerknici, kjer je svoja dela .Spik z Martuljka; - v olju: 
zbor DPD Svoboda iz Loske razstavljal v obcinski knjizni- koroska »kasta« v snegu, ko
doline, ki je zapel ob podelitvi ci, na osnovni soli, v pohiStve- roska krajina, »ajfelni rzi<< 
priznanj Antona Janse zaslui- nero salonu Bresta, pa v Ko- (zdeti snopi) z Ursljo goro v 
nim cebelarjem. vinoplastiki v Lozu in z zele- ozadju, kasta s preso, solzice, 

2. junija so v snezniskem 
gradu odprli razstavo slik Mi
lana Vosanka, likovnega peda
goga iz osnovne sole Grahovo. 
Na otvoritvi so sodelovali se 
Milanovi prijatelji, simpaticni 
mladi in temperamentni glas
beniki iz Cerknice - Bostjan 
in Jernej Smale ter Rado Gre
kulovic s saksofoni in J oze 
Tomsic s klarinetom. Skladb, 
ki so jib izvajali, ni sicer nih
ce napovedal, ceprav je pred 
tern upravnica gradu Vesna 
Bercetova pozdravila navzoce, 
vendar je bila glasba zelo pri
jetna, zivahna, lahka, skratka 
dobro je sla v uho. 

0 zivljenju in delu slikarja 
Milana Vosanka j e spregovo
rila njegova stroga svetovalka 
- akademska slikarka Stana 
Pudobska, kot mi je slikar po
vedal v pogovoru, ko sem mu 
cestitala za velik napredek v 
njegovem slikanju. 

v nase kraje je priSe!, toc
neje, prizenil se je v Cerknico, 
s Koroske - s hribov nad 
Kotljami pod Ursljo goro, kjer 
je bil v stari kmecki druzini 
1954. leta tudi rojen. Umetni
ski talent mu je zapustil oce, 
ki je bil rajsi muzikant, kot 
kmet. Pa tudi Milan rad za
brenka na svojo kitaro. Po 
koncani osnovni in srednji so
li na Ravnah , je nadaljeval so
lanje na Pedagoski akademiji 
v Ljubljani, kjer je diplomi
ral iz likovne vzgoje pri po
kojnemu odlicnemu pedagogu 
in slikarju profesorju Pozarju. 

Milan Vosank ima tudi dip
loma iz zgodovine in knjizni
carstva. Njegovi likOVIni zacet
ki segajo v osnovno solo, kjer 
je zacel z risbo, v srednji soli 
je bil aktiven pri likovnih 
krozkih, poznej e pa se je rad 
odzval vabilom na likovne ko
lonije, kot je znana Groharje
va slikarska kolonija, pa stu
dentska v .Skofji Loki in ko-

zarni Ravne na Koroskem. So- CerkniSko jezero, Sneznik sko
deluje na slikarskih extempo- zi okensko lino, cerkniSki »Ta
rih po Sloveniji, med drugim bor« jeseni, pomlad pod Snez
je trikrat razstavljal na Cerk- nikom, pomladne breze, telohi 
niskem ex temporu. Najraje pod grozecimi oblaki, zimski 
slika pokrajino in tihozitje, pogled na Jalovec, Piran, Po
njegovo slikarstvo pa oznacuje rec. 
abstraktni realizem, barvni eks- V vsaki tehniki posebej je 
presionizem in stilizirana ITiS- mojster svojega copica. Naj
ba. V galeriji Sneznik je raz- bolj vsec pa mi je, da v no
stavil okrog trideset del, licno beni ne pozabi svoje rodne 
kasiranih, pod steklom ali ok- Koroske s staro kmecko arhi
virjenih, predvsem pa prese- tekturo in da z enako vnemo 
netljivo lepo opremljenih z slika lepote notranjske pokra
ustrezno poezijo - dvemi ali jine, v kateri zivi, ter lepote 
tremi ljudskimi pesmimi, ali krajev, kamor ga zanese nje
z njegovo lastno poezijo, s ka- gova tplaninska, kolesarska ali 
tero nas preseneca ta skromni, druzinska pot. S. Tursic 

Brest med zmagovalci 
V soboto, 24. junija so bile 

na spm1tn~h objektih v Domza
lah v organi.zaciji DO LPI Ra
domlje VII. le1me sportne igre 
delavcev OJ.a.nrl.c Sozda SlO'Veni
jales. 

Iger iSe je udeleZilo 16 delov
nih orgam.izaci:j s sk.upaj skoraj 
600 tekanuvalai. Potekale so v 
osmih moS.kth li'll petih zeookih 
di!SaiJplinah. Tokra~t je v ek.ipi 
Bre.sta ma:rrjkala le e.k!ipa v 
2lens!k.i. odboj1ki. 

CelodneV!lla telcrnO'Vam.ja so 
bila zam.i:miva in nap011Ila. Bre
st:oNi teklmovaJlai seveda tudi 
tO!lm"at niso raJZocarali, saj so 
na za.k!ljuani ·s.lmresnosti kar de
veilkrat (od dvanajstih panog) 
stali na zmago:valnih stopnri
cah: 
1. mesto: v malem nogome<tu 
(moski) 
1. m es.to: v tk.egljanju (moski) 
2. mesto: v :keglja.nju (zoo.slke) 
2. mesto: v streil.jaJllju (moski) 
2. me.sto: v streljam.ju (zens;ke) 
2. mesto : v balinanju (moski) 
2. mesto : v sahu (moski) 
2. mesto: v sahu (zenske) 
3. mesto: v namiznem tenisu 
(zenske) 

~~·;:_ ;..-;:t;r-~ ........ 

·---

Tudi v .konikUJrencah, kjer se 
je IIDOC meriti » V steVIii1kah«, so 
bili .nasi teJkmovalci na najvis
jih mes1:Ji.h: 
1. mesro: (388 keglje·v) A'lla Ur
bas - Ji:egljam.je 
1. mesto: (428 ·keg.ltje:v) Roman 
Pi'letic - kegLjanje 
2. mes.to: (427 kegljev) Franc 
Gomi:k - keglja.nje 
3. mesto : (166 kirogov) Iva Kra
sevec - streJ;Jam.je 

Tako dobni rezul:tati so seve
da pogojevali rtludd vilsoko uvr
stitev v kcmenem w.stnem re
du: 
1. SILO'Vemjales T!T~¥>Vina 

392 tOOk 
2. Brest Cer!lmica 

366 tock 
3. KLI Logart:ec 

364 toOk 
Oglejmo si se skupne rezul

tate vseh sedmih dosedanjih 
letnih iger. Brest j e kar pet
krat dosegel prvo mesto, en
krat drugo, in enkrat tretje 
mesto. Ekipa sportnikov Bre. 
sta je bila torej dalec najuspes
nejsa med skupno 22 clanica
mi Sozda Slovenij ales. 

I. stefan 
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. Strelske nov1ce 
BRESTOVI MLADI STRELCI 
SPET IZVRSTNI - DVE 
ZLATI MEDALJI 

V Celju je bilo republiSko pr
venstvo v streljanju s serijsko 
malokalibrsko p~ko (3 X 20) za 
mladince in mladinke. V Bresto
vi ekipi so mladinci in dve mla
dinki, ki so dosegli izvrstne re
zultate. Mladinci so namrec os
vojili naslov republiskega prva
ka. 

Tudi med posamezniki je zma
gal Brestov roladinec Damjan 
Kandare, roedtem ko je hila mla
dinka Sasa Istenic cetrta. Oba 
sta izpolnila norme za nastop na 
dr".tavnem prvenstvu, ki bo sep
tembra na Ohridu. 
Rezultati: 
Ekipno: 
1. SD Brest Cerknica 

1351 krogov 
2. SD zeleznicar Ptuj 

1349 krogov 
3. SD TurniSce Ptuj 

1337 krogov 
Posamezno: 
1. Damjan Kandare - Brest 

517 krogov 
2. Andrej Polko - TurniSce 

471 krogov 
3. Un1s Hren - Grosuplje 

46& krogov 

III. TRADICIONALNO 
TEKMOVANJE ZA POKAL 
NOTRANJSKEGA ODREDA 

Zveza telesnokulturnih organi-
7.acij Cerknica in Strelska druii
na Brest sta ·izvedli na vojaskem 
streliSeu na Blosko polici III. 
tradicionalno tekmovanje za Po
kal Notranjskega odreda. Tek
movanje je potekalo pod pokro
viteljstvom odbora borcev No
tranjskega odreda in teritorialne 
obrambe Cel'knica. 

Tekmovanje se je odvijalo v 
A konkurenci, kjer so tekmovali 
aktivni streki in ekipe izven ob
cine Cerknica, in v B konku
renci, kjer so tekmovale sindi
kalne organizacije, KS, lovci, po
staje milice in ostali obcani. 
Tekmovanja se je udelezilo 
roanj tekmovalcev kot lansko le
ta, kar je posledica pokrivanja 
s termini tekmovanj a lovcev in 
gasilcev. 

Rezultati so hili izvrstni, saj 
sta hila dosezena dva nova re
korda. Med posamezniki ga je 

dosegel Marjan Istenic s 94 kro
gi, ekipno pa mladinci Bresta z 
270 krogi, kar je se posebej 
spodbudno. 

Rezultati: 
A konkurenca - aktivni strelci 
Ekipno: 
1. SD Brest - mladinci 

270 krogov (nov rekord) 
2. GG Cerknica 

269 krogov 
3. SD Brest - clani 

263 krogov 
4. OStO Sezana 

256 krogov 
Posamezno: 
1. Marjan Istenic 

GG Cerknica 94 krogov 
2. Damjan Kandare 

Brest - mladinci 93 krogov 
3. Milan Zalar 

Brest - clani 90 krogov 
B konkurenca 
Ekipno: 
1. Postaja milice Stari trg 

237 krogov 
2. KLANCARJI 

231 krogov 
3. AVTOMONTAZA 

223 krogov 
4. KPL Loz 

219 krogov 
5. KOVIND 

192 krogov 
6. Zavod za urejanje prostora 

184 krogov 

Posamezno: 
1. Bojan Klancar (Klancarji) 

86 krogov 
2. Danilo Tomec (KPL) 

84 krogov 
3. Milan Jurkovic (PM Stari trg) 

81 krogov) 

OSTROSTRELCI NOTRANJSKE 
NISO ZATAJILI 

Republiski stab teritorialne 
obrambe Slovenije je na streli
scu Crngrob pri Skofji Loki or
ganiziral 6. republisko prvenstvo 
ostrostrelcev. Teh prvenstev je 
udelefujejo obcinski stabi TO, 
pokrajinski stabi TO, milica, 
strelske in lovske druzine, ki so 
zmagovalci regijskih prvenstev. 
Iz Cerknice je nastopila ekipa, 
ki je zastopala pokrajinski sta:b 
TO Postojna in zmagala v kate
goriji vojaski:h ostrostrelskih 
pusk. V ekipi so hili Janez Obre-

za, Milan Zalar in Igor Premrov, 
vsi delavci Bresta. 

V kategoriji pusk proste izbi
re pa je hila ekipa OS. TO Cerk
nica druga (Janez Skrlj, Damjan 
Kandare in Vinko Martincic), 
medtem ko so hili strelci SD 
Brest cetrti. 

V konkurenci posameznikov 
· je J anez Skrlj zasedel drugo 
mesto. 

REPUBLISKO PRVENSTVO 
Z VOJASKO PUSKO -
MEMORIAL PERA CESTNIKA 

SD Juteks iz Zalca je na stre
liScu v Struzevem pri Kranju iz-

Taborniske 
Tokrat piSemo o treh akcijah: 

organizirano je bilo srecanje ka
nuistov ob Cerkniskem jezeru, 
bliZata pa se tudi srecanji slo
venskih tabornikov - 10. ZLET 
ZTS v Medvodah in na5a naj
vecja akcija - taborjenje. Pa 
zacnimo od zacetka. 

26., 27. in 28. maja je poteka
lo ze peto orientacijsko tekmo
vanje Kanu scuka zlet pod po
kroviteljstvom Bresta iz Cerk
nice. Tokrat se je za tabornike 
zacelo :Ze v soboto, ko so vnasali 
podatke na karto, izdelali ves~o 
in streljali z lokom. Vecer se Je 
nadaljeval s kulturnim progra
mom. V nedeljo zjutraj · so se 

vedla republisko prvenstvo v 
streljanju z voja5ko pusko za 
memorial Pera Cestnika. Na pr
venstvu je nastopilo 25 ekip iz 
vse Slovenije. 

Rezultati so hili izvrstni, saj je 
bil dosezen nov rekord tekmo· 
vanja. Tudi Brest se je odlicno 
uvrstil - ekipa je zasedla 5. me
sto v Sloveniji. Posamezno pa 
se je izkazal Janez Obreza, ki je 
s 183 krogi zasedel 7. mesto, kar 
je najboljsa uvrstitev roed posa
mezniki na republiskem prvenst
vu z vojasko pusko v obcini 
Cerknica. 

F. Mahne 

. 
novtce 

tabornikom prikljucili se rekrea
tivci. Nastopilo je 31 ekip, od 
tega 15 taborniskih in 16 neta
borniskih. Med potjo, ki je hila 
dolga 7 km, so morali tekmovalci 
opraviti vrsto nalog: streljali so 
s fraco, tekmovali v metu kopja 
v cilj, njihove naloge so bile 
tudi priti v cilj pod kotom in 
Ciro hitreje preveslati hitrostno 
etapo. Izdelati so moraii tudi 
napravo za lovljenje kac. Sreca
nje je bilo tudi tekmovalnega 
znacaja, zato so prve. t;ri ekipe 
dobile nagrade. Zahvalit1 se roo
ramo vsem tistim klubovcem, ki 
so tekmovanje pripravili, Ivu za 
vodenje »Okrepcevalnice«, Pepiju 

Filn1i v juliju 
1. VII. ob 20. uri in 2. VII. ob 16. uri - ameriSka akcijska kome

dija NEV ARNA MAMA. 
2. VII. ob 20. uri - ameriSka drama OSUMLJENI. 
7. VII. ob 17. uri in 20. uri - avstralski pustolovski film 

KROKODIL DUNDEE, II. del. 
8. VII. ob 20. uri in 9. VII. ob 16. uri - ameriski akcijski film 

RAMBO, III. del. 
13. in 16. VII. ob 20. uri - ameriSka kriminalka BEST SELLER. 
14. VII. ob 20. uri- francoska komedija 

DVA BEGUNCA IN OTROK. 
15. VII. ob 20. uri in 16. VII. ob 16. uri - ameriska komedija 

ZRACNA AKADEMIJA. 
20. in 23. VII. ob 20. uri - italijanski eroticni film 

NEMORALNE ZGODBE. 
23. VII. ob 20. uri - ameriski akcijski film SOKOL GA NE LJUBI. 
22. VII. ob 20. uri in 23. VII. ob 16. uri - hongkonski ·karate film 

KUNG-FU DECKI. 
27. in 30. VII. ob 20. uri - ameriski akcijski film PEKEL V SOLI. 
28. VII. ob 20. W'i - ameriska komedija HOLANDSKE LUTKICE. 
29. VII. ob 20. uri in 30. VII. ob 16. uri - mehiski pustolovski film 

TRIJE PRIJATEUI. 

Filtni v avgustu 
3. VIII. in 6. VIII. ob 20. uri - ameriSki akcijski film 

NOC IN DAN MC'CROA. 
5. VIII. ob 20. uri in 6. VIII. ob 16. uri - ameriska komedija 

SMEH V VESOUU. 
6. VIII. ob 20. uri - aroeriska drama OBSEDENA Z MESECINO. 

10. in 13. VIII. ob 20. uri - ameriSka eroticna komedija 
PRIROCNIK ZA SEKS. 

11. VIII. ob 20. uri - ameriska kriroinalka IZGUBUENI FANTJE. 
12. VIII. ob 20. uri in 13. VIII. ob 16. uri - ameriSka srhljivka 

KRVI zEUNE PTICE. 
17. in 20. VIII. ob 20. uri - ameriski eroticni film 

POHOTNA MARYLIN. 
18. VIII. ob 20. uri - ameriski mladinski film 

TUDI TAKO TE UUBLIM. 
19. VIII. ob 20. uri in 20. VIII. ob 16. uri - ameriSka kriminalka 

GLASNIK SMRTI. 
24. VIII. ob 20. uri - aroeriska kriminalka NADIJA. 
26. VIII. ob 20. uri in 27. VIII. ob 16. uri - ameriski akcijski film 

SILA ZUNAJ ZAKONA. 
27. VIII. ob 20. uri- ameriSka drama DEPRESIJA. 
31. VIII. ob 20. uri - ameriski ljubezenski film 

UUBEZENSKE SANJE. 

RAZPIS ZA TEKMOV ANJE FRAJTONARIC »KORAJZA 
VELJA« 

Vse godce trajtona.ric obvescamo, <la ho 3 . . tekmovanje v 
nedeljo, 20. avgus:ta, ob 14. uri. v Gorenjem Logatcu. 

PI'ija.VIi.jo se lahko vsi, ki imajo veselje nastopati pred 
obC:iustvom in ocenjevaJno komisijo. 

Z !Ilastopom boste popestrili pdredirtev, Tazveselili boste 
ob6ins.tvo, sebi pa dokazali, da korajZa vetlja. 

Pr1jave sprejemamo od 1. do 31. juHja na na.os1ov Gasil
sko drustvo Ta:bar Logatec, aili na telefoosloo stevilko 
741-475 ali 741-477. Vsi nastopa!joci .bodo gostj e prireditelja. 
Prv.ih pet najb.oljsih tekmovalcev bo illagrnjenih, vsi ostali 
pa bodo preje l!i .spominske plaikete. 
Z gaostiJl~Skim pozdravom Na pomoc! 

Predsedndk GD 
Tabor Logatec 
Aloj Molk 

BRESTOV OBZORNIK 

za dobro hrano, in pa seveda po
krovitelju. Razilli smo se z ob
ljubo, da bo tekmovanje tudi 
drugo leto, seveda z nekaterimi 
novostmi. 

Akcije ZLET ZTS, ki bo od 1. 
do 10. julija v Medvodah, se bo 
iz na5ega odreda udelezilo okrog 
15 clanov, in sicer ekipi, ki sta 
zmagali na podrocnem mnogo
boju v svoji kategoriji - Griz
liji, ekipa iz Grahovega, in Klu .. 
bovci, ki bodo pomagali pri 
predstavitvi porecanstva, pred
stavili pa bodo tudi kanuisticno 
tekmovanje Kanu scuka zlet. 

Cerknicani homo skupaj s Pri
morci bivali v taboru z iroenom 
Martin Krpan. Pr ogram zleta bo 
pester in zanimiv in vsakdo bo 
lahko nasel tudi kaj zase. Po
udarek bo predvsem na tabor
niskih panogah, ki jih sicer pre
cej zanemarjamo (zivljenje v na
ravi, pionirstvo ... ). 

Ostala podrocja pa so: pore
canstvo, gozdne sole razlicnib 
vrst, zvezde - vreme, ekologi
ja, izleti, sport, razlicna tekmo
vanja, kultura, kdor pa rad raz
pravlja, se bo lahko udelezil 
okroglih roiz, kjer bodo na spo
redu vroce taborniske teme. Pre- . 
davali bodo mnogi taborniSki i~j 
vedenci, povabilu pa so se o,; 
zvali tudi nekateri drugi strl.. 
kovnjaki. :r. 

Zlet bo torej zanimiv in nalo
ga vsakega udele:Zenca je, da se 
tudi sam potrudi in prispeva 
svoj delez k uspehu srecanja. 

Pa se o taborjenju. 
Taborili homo v eni izmeni, oc.l 

petka, 21. julij a, do ponedeljka, 
31. julija ob reki Idrijci v Idrij
ski BelL 

Letos bo nekaj sprememb v 
organizaciji taborjenja. MC-ji in 
nekateri klubovci bodo postavili 
skupen tabor, vodi TT pa bodo 
taborili v svojih »taborckih«. S 
tern homo r azvijali vecjo samo·. , 
stojnost in iznajdljivost TT ·jev. , 

V blifini tabora je urejeno ko
palisce, okolica pa je primerna 
za izvajanje taborniskega pro· 

Tabornina bo znasala predvi· grama. l 
doma 700.000 dinarjev za 10 dni. 
Zaradi narascanja inflacijc pa 
cene niso zajamcene. Zato smo 
se odlocili, da udelezenci lah.ko ·· 
plaeajo tabornino v dveh obro· 
kih in sicer: 

Prvi obrok v viSini 400.000 din 
je potrebno placati do 24. junija 
1989 na ~iro racun 50160-678-59220 
OJS CERKNICA. Do tega dne je 
treba oddati tudi prijavnico, ki 
je veljavna s potrdilom o placa· 
nem prvem obroku. 

Drugi obrok je treba poravna· 
ti do odhoda na taborjenje ~po· 
trdilo imejte s seboj). Visino 
drugega obroka vam homo spo· 
roeili pismeno do 11. julija. Ti· 
sti star5i, ki jim tabornina pred
stavlja velik stro5ek in bi otro
ka vseeno radi poslali z nami, 
naj prilozijo k prijavi tudi pro~· 
njo za pomoc oziroma zn iZanje 
tabornine. Skupaj s Centrom za 
socialno -delo homo skusali po· 
magati. 

Znano je tudi ze vodstvo ta· 
bora: staresina bo Matjaz Mli· 
nar, taborovodja Matj a:Z Harmel 
in vodja programa Alenka Zni· 
darsic. 

Na taboru bo organiziran tudi 
dan odprtih vrat. Za:Zeleni so 
obiski starsev in vseh, ki jih 7.a
nima, kako poteka nase delo in 
zivljenje na taboru. 

A. znidarsi'~ 

BRESTOV OBZORNIK - informativ· 
no glasilo delavcev delovne organl· 
zacije BREST Cerknica, n. sol. o. 
lzha)a na dva maseca y nakladl 2.800 1z> 
vodov. 

Glavnl In odgovoml urednlk: Yanda LAVRie. 
Urednlskl odbor: Mlran PETAN, Franc GOR· 
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Jo& KO· 
ROSEC, Zdravko ZABUKOVEC, VIII FRIM, 
Andrej VIVOD, Hedvlka MELE, Hermina 
MALIS, Jozlca SKERU, Franc MELE, Anton 
OBREZA. 
Foto: Joze SKERU. 
Odbor za obveJC!anJe J• lzvrlllnl organ cfe. 
levskega sveta delovne organl.zacl)e, Pred· 
sednik odbora: VIII FRIM. 
Tlska :teleznllka tlskama v L)ubl)anl. 
Glasllo sodl mod ptolzvode lz 7. toae 
prvega odstavka 36. c!lena zakona o obdav· 
i!en!u ptolzvodov In storltev od ptom8Q 
prolzvodov (mnen)e sekretarlata za lnfor· 
mlran)e lzvrlnega aveta SR Slovenl)e lt. 
421·1/72 z dne 24. oktobra 1974}. 


