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NaSe gospodarjenje
v sedanjib pogojib

..

KAKO 08 NAJNOVEJSIH IN PRIHODNJIH ZVEZNIH UKREPIH
UTRJEVATI GOSPODARJENJE NA BRESTU
Najnovejsi ukrepi zveznega izvdnega sveta, posebej devalvacija
dinarja za 30 odstotkov, so naleteli na najrazlicnej~ odmeve, komen·
tarje, preracunavanja in iskanja novih poti v gospodarjenju.
Da bi preprecili nekatera zmotna mnenja, kako bo devalvacija kar
naenkrat odpravila vse slabosti nasega gospodarjenja in stikov s tujino, je bilo ze ob sprejemu ukrepov posebej poudarjeno, da devalvacija in zamrznitcv cen ne moreta odpraviti tudi vseh vzrokov, ki
so pripeljali do nje. Zato bo potrebno v prihodnje in dolgoroeno
posvetiti izjemno pozornost prav odpravljanju vseh teh vzrok ov.
0 vseh teh in podobnih vprasanjih, ki neposredno zadevajo gospodarjenje na Brestu, smo pripravili poseben razgovor z glavnim direktorjem inZ. Jozetom Strletom in njegovim pomocnikom Danilom
Mlinarjem.
- Kako po vajinem mnenju
najn<JVejsi IStabiiizacijski ukrepi
neposredno vplivajo na gospodarjenje na Brestu?
Najprej velja omeniti, da smo
stabilizacijske ukrepe pravzaprav
vtkali ze v letosnji gospodarski
nacrt. Naj ~ enkrat poudarimo
nekatere izmed njih: prizadevanja za vecji izvoz, omejevanje
uvoza, ne poveeevati stevila zaposlenih, bolj5o izrabo delovnega

casa z novimi organizacijskimi
prijemi, vsklajevanje nalozb z nasimi moinostmi, vecja delovna
disciplina ...
Zato nas omenjeni ukrepi niso
nasli nepripravljenih, saj smo
bili vseskozi med tistimi, ki smo
podpirali realnejSi tecaj dinarja,
kar je ob na5i usmerjenosti "
izvoz razwnljivo.
-

Racunamo torej lahko, da

bo nas izvoz celo veeji od nacrtovanega?
To bi vsekakor teiko trdili. :2:e
trenutni ucinek devalvacije masa
20 odstotkov, ker so se zmanjsale
izvome stimulacije. Zaradi podraZitev uvozencga materiala pa
se pojavljajo tudi ze novi pritiski
na zvisanje cen, tako da bodo le-ti
ob koncu leta verjetn,_o prepolovili sedanji ucinek devalvacije.
Zaradi nasih prizadevanj za
vecji izvoz moramo Se vnaprej
obdriati interno spodbujanje izvoza znotraj Bresta, eeprav se
homo morali o visini stimulacije
znova pogovoriti, ko bodo koncani vsi preracuni.
Za Brest pa v glavnem velja
ugotovitev, da imamo, ce upostevamo uvoz opreme, pribliZno iz.
ravnano plaCilno razmerje med
izvozom in uvozom. Zato bodo
potrebni 5e dodatni naporl, da b~
izpolnili Ietomji Ietni plan izvoza.

Razstava o .Zivljenju in delu tovarlsa TITA, ki so jo pripravlli p<>stojnski gimnazijci - tudi v Cerknici
- Ali tudi na zunanjih tr.ZiScih
ni najbolj ugodnih pogojev za
nas izvoz?
Tako je. Poleg Jugoslavije se se
niz drugih driav temeljito usmerja v izvoz. Zato je v razvitih de·
zelah zahodne Evrope in v Zdru·
zenib driavah Amerike konku·
renenost vse vecja, obenem pa je
tudi vse manj~ povpra5evanje
po izdelkih, ki jib ponujamo mi.
K temu naj dodamo se ocitna
znamenja temkajsnje recesije.
V teh deielah imajo razvito tudi
lastno pohi!tveno industrijo pa
je jasno, da jo prav v kriznih obdobjlh Se moeneje zav~jejo.
Tudi v deiele v razvoju je tezko prodreti, ker je tam kupna
moe prebivalstva nizka in povprasevanja po trajnih potrosnih
dobrinah kakSno je pohistvo, skorajda ni.
Zato bo potrebno nasa prizadevanja za izvoz v prihodnje se
okrepiti z dolgoroeno usmeritvijo
na tuja trZisca, s temeljito obdeIavo teb trZi!C in s prllagajanjem
nasih proizvodnih programov njihovJm potrebam in povprasevanju.
- Ka!ksen pa je sedanji polozaj Brestovega uvoza?
.:2:e z letosnjo poslovno politiko
in planom smo se dolgorocneje
usmerili v sistematicno zmanjsevanje uvoza. Da bi to usmeritev
se okreplli, so hili tudi po vseh
Brestovih temeljnih organizacijah
izdelani ustrezni ukrepi s tega p<>drocja.

(!} b

- Doslej smo govorili v glavnem o ,zuna!JJJjetrgovinskem poslovanju. Kak.o pa se bodo novi pogoji odrazili v nasi prodaji na
domacem trgu?
Prav gotovo bodo novi ukrepi,
ki jib prica.kujemo, teilli k
zmanjsevanju vseh vrst porabe.
Ob omejevanju porabe bodo
spet posebej prizadete trajne potrosne dobrine; zato si v prodaji
pohistva na domaeem trgu ne
moremo obetati kaksnega bistvenega poveeanja. Poleg tega meramo upostevati, da se bo iz ze
omenjenih razlogov moeno povecala tudi konkurenca na domacem trgu in se bodo pojavile motnje v pretoku blaga med posameznimi trinimi obmocji.
Morda bo delno povecala prodajo na domaCem. trgu pos~a
stanovanjska izgradnja, ki jo nalagajo staollizacijski ukrepi.
Vendar nas ta misel ne sme
uspavati. Storiti moramo vse, da
obdriimo vsaj svoje dosedanje
mesto na trgu. To pa homo d<>segll le s kvalitetno ponudbo,
konkurenCnlmi cenami, uporabnostjo na5ih izdelkov ter s pri·
merno predstavitvijo in postrefbo.
- Kako se bo vse to od.razilo
v financnem polozaju nase delovne organizacije?
Najprej bi v zvezi z na5o prodajo omenili potrosn!Ske kredite.
Zmanjsanju kupne moci sledi
tudi vellko pomanjkanje teh kre(Konec na 2. strani)

4. juliju

ce~Jtita mo tJ6em oor:cem
Nase plosee NEGOR iz nove temeljne organizacije MINERALKA, ki bo v kratkem zacela z normalnim obratovanjem
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aSe gospodarjenje
v sedanjih pogojih
(Nadaljevajne s 1. strani)
ditov. Nekatere trgovske organi·
zacije fe sedaj grozijo, da bodo
ustavile na~o prodajo, ee jim ne
preskrbimo sredstev za potros·
niske kredite. Zato smo v te na·
mene iz poslovnega sklada doslej
ze prelili del sredstev, kar seveda
slabo vpliva na likvidnost in inve·
sticijsko sposobnost Bresta. Zato
bi bilo po na5em mnenju treba
podpreti industrijo, ki izvaia (in
lesna industrija je tako usmer·
jena) s tern, da ji s potrosniSkimi
krediti omogocimo prodajo na
dQmaeem trgu.
- Iz povedanega je moe skle·
pati, da likvidnost v na~i delovni
organizaciji .ni ravno najbolj~a?
Veckrat se sicer izgovarjamo,
da j~ nelikvidnost splosen jugoslovanski pojav. Ob tern pa je
treba resno povedati, da je to
vprasanje na Brestu lie posebej
zaskrbljujoce in izredno tefavno.
Omenjeno je ze bilo, da smo
znaten del sredstev oddvojili za
potrosnilike kredite. Splosno fi·
nancno stanje pa je taksno, da
tudi od bank ni pricakovati pomoci; drugih virov pa ni.
Ker nimamo dovolj sredstev,
homo morali do skrajnosti za·
ostdti politiko nabave repromaterialov in zmanjsati njih zaloge
celo na mejo kriticnosti. Zato preverjamo racionalnost vseh zalog
materialov, nekateri repromate·
riali pa se bodo morali po dogovoru pretakati tudi med na~imi
temeljnimi organizacijami.
Racunati moramo celo na to,
da pride lahko zaradi tak~nega
stanja tudi do motenj v poslovanju, saj ze doslej nismo mogli
poravnati vseh obveznosti do

- S financnim stanjem v delov.ni organizaciji so seveda povezani ·t udi osebni dohodki .. .
Posebej je treb a poudariti, da
smo pri izplacilih osebnih dohodkov vezani na odgovor o drui·
beni usmeritvi razporejanja do·
hodka in na sprejeti letni plan,
ki ju morarno dosledno spostovati. To pomeni, da bodo osebni
dohodki lahko vi~ji samo ob
ugodnej~ih rezultatih gospodarje·
nja.
Na tern podroeju bo potrebno tu·
di nenehno usklajevanje v okvirn
Bresta, saj so v sedanjih razme·
rah pogoji za pridobivanje dohodka po posameznih terneljnih organizacijah zelo razlicni. Sarno z
usklajevanjem in solldamostjo
se bomo lahko izkopali iz seda·
njih in prihodnjih tezav.
-

Kako bi •torej lahko sklenili
ta nas razgovor?

DOBREMU GOSPODARJU SE NI
TREBA BATI STABILIZACIJE!

2e na prejsnji seji je .bilo ocenjeno, kako smo gospodarili v
na~i obcini lan.i in v prvem leto~·
njem trimesecju. Ta seja je po·
menila pravzaprav nadaljevanjc
ocene. Med tern casom je Zvezni
izvrsni svet sprejel tudi dopolnil·
ne ukrepe za dosledno uresniceva.nje gospodarske stabilizacije.
Z doseda.njo dejav.nostjo druzbenopoliticnih organizacij so bile
politicne opredelitve, resolucije o
razvoju SR Slovenije v letu 1980
ter druibeni dogovor o razporej a
nju dohodka vgrajene v planskt!
dok!umente vseh ·temeljnih orga·
nizacij in skupnos:ti v obcini.
V prvih petih letosnjih mcsecih
sta skupna in splosna poraba narascali v skladu z drufuenim dogovorom o usmerjanju delitvc
dohodka v letu 1980. Osebna poraba se je pri veeini uporabnikov
druibenih sredstev gibala v
prvem tri-mesecju v skladu z druzbenimi dogovorom, pet organi zacij zdruienega dela pa je do·
govorjene osebne dohodke preseglo.
Na podrocju gospodarskih odnosov s tujino niso bili do5ezeni
taki rezultati kot so bili nacrtovani, saj je bilo dosezenih koma.i
15 odstotkov nacrtovanega izvoza.
Ob relativno ugod.nih ostalih gos podarskih rezultatih se ne sme;mo zadovoljiti, saj so nastali v
dokaj nestabilnih pogojih ob zelo
visoki inflaciji.
Prihodn~a rast proizvodnje bo
v vecji meri kot d oslej odvisna
od povecane rasti lzvoza. Pogoji
za gospodarjenj e se bodo s sprejetimi in predvidenimi ukrepi
bistveno spremenili. Zato bodo
osnovne organizacije zveze komunistov obravnavale naloge pri
uresnicevanju gospodars-kc stabilizacije in v.kljucile v o'kviru druzbenopoliticnih or.ganizacij in samoupravnih organov vse delovm:
!judi v prizadevanja za gospodarsko s-tabilizacijo.
Ko so na ikonferenci razpravljali o nalozbah, so ugotovili, da
zacetih nepokritih .nalozb ni niti
v gospodars.tvu niti v negospodai:'Stvu, vendar bo treba ponovno ·pregledati ucinkovitost -predvidenih nalozb in jih uskladiti ~
pobticnimi usmeritvami ter se
nekaterim tudi odpovedati.

Ta misel nam med drugim nalaga, da temeljito proucimo1 ali
smo storili, zares vse, da bi bill
dobri gospodarji in sarnoupravljalci. Obenem nam tudi z vso
resnostjo nalaga, da se tako ob·
naliamo trajno. Nenehno rnoramo
irneti v zavesti, da je stabilizacija
dolgorocen proces, s katerim si
rnoramo ustvariti trdnej~e mesto
v mednarodni delitvi dela.
Razgovor pripravila
P. Oblak in B. Levee

16. junija je bil v vseh temeljnih organizacijah Bresta
in seveda v vsej sestavljeni organizaciji referendum 0
sprejemu novega predloga samoupravnega sporazuma 0
zdru:litvi v SOZD Slovenijales-proizvodnja in ~rgovina .
Brestovi delavci so glasovali takole:

Tapetni~tvo

Pohi~tvo

Masiva
Zagalnica
Jelka
Iverka
BREST:

S PRETEKLE SEJE KONFERENCE ZVEZE KOMUNISTOV
Na seji obclnske konference zveze komunistov so osrednjo tocko
dnevnega reda posvetlli nalogam zveze komunistov pri uresnicevanju
gospodarske stabilizacije.

REFERENDUMUSPEL

Gabet·
Prodaja

0gospodarjenju in nafrtovanju

Morda bi bilo najbolje ta razgovor zakljuCiti z mislijo predsednika zveznega izvrlinega sveta:

bank.

TOZD

Seja obcinske konference zveze komunistov

Stevilo
volil.
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149
226
132
768
300
182
175
163
2.095

121

8
29
18
80
38
36
27
42
278

172
79
488
231
129
131
83
1.434

%

81,2
76,1
59
63,5
77
70,8
74,2
50,9
68,4

Brestovi delavci so taka ~e enkrat pokazali pripravljenost, da bi ~imprej uredili in utrdili medsebojne odnose
v sestavljeni organizaciji zdruienega dela Slovenijales.

Kriticno so ocenili tudi -dosedanj_e priprave srednj erocnih nacrtov. Posebej so poudarili, da morajo biti srednjerocni nacrti stabilizacijski. Osnovne organizacije zveze komunis tov se moraj c
vkljuciti v priprave in .nastajanje
nacrtov ter vplivati, da bodo pri
nacrtovanju -sodelovali vsi delavci. Kasnitve Iahko povzroeijo, da
bodo obravnave pred sprejema·
njem -srednjeroenih .nacrtov po·
manjkl1ive. Se 'J?Osebej •s e bodo
pogovorili s tistJmi nosilci nacrtovanja, ki zelo kasnijo in s tem
ovirajo naslednje faze samoupravnega -sporazumevanja med posameznimi nosllci nacr tovanja.
Prestrukturiranje gospodarstv<l
v nasi obcini ni potekalo talco
kot je bilo predvideno; zlasti zaostajamo na podrocju gostinstva.
kjer ni bilo niti ene nalozbe. Skle·
nili so, da bodo o razvoju gostin·

LETOSNJI DAN BORCA
ZA DAN BORCA - SPOMINSKI OBELE2:JI V PODCERKVI
IN BABNEM POUU .
Za praznovanje dncva borca v nasi -obcini je vse priprav·
ljeno. Posebni pripravljalni odbor pri obcinskem odboru
zdruzenj zveze borcev je pripravil vse potrebno, da bomo
obcani ta dan dostojno proslavili.
Natanko 4. julija bo minilo sedemdeset let od rojstva in
dobra leto dni od smrti revolucionarja, legendarnega partizanskega komisarja, pisatelja in castnega obcana nase obcine, Matevza Haceta. Ob tej 'priloznosti bomo na njegovi
rojstni hisi v Podcerkvi ob 9. uri odkrili spominsko plosco.
Obelezje bo odkril predsednik predsedstva SR Slovenije, narodni heroj , Hacetov soborec, vojni tovaris in prijatelj, Viktor Avbelj.
Nato se bomo obcani ob 10.30 zbrali na osrednji prireditvi
v znani partizanski vasici v Babnem polju. Na hisi Jozeta
Malnarja bomo odkrili spominsko obelezjc kot spomin na
14. marec 1945. leta, ko so kurirji T V-18 bili neenak boj z
domobranci Rupnikovega bataljona. Tedaj je padlo pet kurirjev. Spominsko obelezje bo odkril Joze Vintar-Strnad, eden
izmed dveh prezivelih kurirjev tedanjega napada, sicer pa
predsednik partizanskih kurirjev - pododbora za Notranjsko.
Ob tej priloznosti bodo podeljene svojcem padlih tudi spominske plakete.
Kulturni program ob odkritju teh obelezij bo pripravilo
DPD Svoboda iz . Laske doline, sodelovali pa bodo moski
pevski zbor, godba na pihala, pionirski pevski zbor osnovne
sole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga in Prezida ter recitatorji. Po svecanosti bo tovarisko srecanje.
S . Berglez

VABIMO NA TABORJENJE

All NAM JE RES VSEENO?
20. junija letos je bila sklicana 's trokovna konferenca

Glasovalno mesto v TOZD POHISTVO

stva in turizma pripravili poseh
no .problemsko konferenco.
· Srednjerocni nacrti moraju
vsebovati vse sestav1ne, gospo·
darske, socialne in prostorske:
ter upostevati osnovne usmeritve
glede dolgoroenega povecevanj~1
izvoza.
StaliSca predsedstva ccntralnc·
ga komiteja zveze komunistov
Slovenije o uresnicevanju samo·
upravne .politike zaposlovanja
mora'jo biti natancnejc opredeljena v srednjerocn~h nacrtih.
Bolj~a kvalifikacijska sestava zaposlenih pomeni tudi vecjo moz
nost za Stpreminjanje druzbeno·
ekonomskih odnosov. 0 osnovnil1
usmeritvah prihodnjega razvoja
smo se ze veckrat dogovorili, za to
je prav, da to upootevamo tudi
pri sestavi srednjeroeneganacrta.
Dileme, ki se bodo pojavljale ob
sporazumevanju in dogovarjanju
pri pr.ipravi srednjeroenih na·
crttov, bo treba sproti razci~CC·
vati.
Le s skupnim prizadevanjem
vseh delovnih !judi bomo naloge
gospodarske stabilizacije t udi
uresnicili.
J. Hren

dru~tva

in:lenirjev in tehnikov Bresta, na kateri naj bi obravnavali osnutek srednjerocnega razvoja Bresta. Povabljeni so bill tudi nekateri drugi od·
govorni tovarisi iz Prodaje in Skupnih dejavnosti. Prav tako ni bila
omenjena udelezba neclanov dru~tva, ki bi lahko tvomo sodelovali
v razpravi.
Po polurnem cakanju se je tudi tistih deset zbranih tovari~ev razslo.
2:alostna, vendar resnicna je ugotovitev, da nas ocitno nic ne za.
nima, kam plovemo?!

Od 9. do 22. julija bosta odreda
tabornikov iz Cerknice in Grahovega organizirala letno taborjenje v Funtani pri Porecu. Na
•taborjenje vabimo tudi netabor·
nike, ki bi kasneje zeleli delovati
v enotah! Prijave zbira OJS Cerknica, Gerbiceva 32.
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dnja pot umetnika
Dalj cas ni t rupla gledat,
dih prvi ga zdrobi;
s rce s amo zavzetim
ostanc pred ocmi ...
F. Preseren
Prvi dan tega poletja smo vrnili. 7.emlji, kar pripada n jej od
fanticka, ki so mu v dolini pod
Sneznikom pred 71 leti dali ime
LOJZE PERKO.
Malo je to, kar smo vrnili.
Skoraj vse, kar nam to ime pomeni, ostaja tej prsti, tej pogoltni minljivosti - nedoseglii·
vo. To je tudi edina tolazba, ki
jo premoremo. ·
Zahtevni notranjski zemlji
smo vrnili senco enega najbolj
slovenskih umetnikov, umetnika
naiie zemlje, nallega cloveka in
njegovega dela na njej. Lojze je
zrasel s to zemljo in ji je ostal
zvest do konca. Brez nje bi ne
bil Lojze Perko, in brez njega
bi ta zemlja ne bila taka kot je,
tako opevana, tako povelicana,
tako bogata in talco nasa. Njena
svojska lepota bi n e bila odkrita.
Pokopali smo svojega >>desetega b-rata«. Zaznamovan s to
notranjsko deielo, s temi vlazni·
mi g07:dovi, s temi lchami, s temi vodami, z mladostjo pod
sh:mmatimi kocami, s tern nasi!Tl
clovekom na njivi, pri zivini, za
n~izo doma in v gostilni, pri
ga r anju in pri vinu - zavdan z
lepoto svoje rodne zemlje, s pr·
vobitno dobroto in norcavostjo
svojih Notranjcev - ni mogel
in ni hotel biti drugega kot sli·
!tar tega svojega elementa, iz
katerega se je rodil, s katerim
j e rase!, kateremu je dal vso
svojo neizmirljivo globoko ljubezen - kjer je tudi padel, nedoumljivo, nenaravno, v popolnem nasprotju s predstavo smr·
H, kakrsno je doiivljal, kal<rsna
mu je bila domaca, kakrsno je
slikal in se je ni bal.
Sveza paleta notranjskih juter, rumenega sonca nad zorecimi polji, rdecega maka v zlatem zitu, zelenih voda in modrine neba, zarecib oblakov nad
vso to barvitostjo - ta paleta
Zivljenja in veselja nad njim je cez in cez potemnela. Nase
veselje nad njegovo sreco, kadar
je radosten ugotovil, da ga je
roka ubogala, da je zvesto sledila trepetanju njegovega cutenja, se mora umakniti v obmocje spominov.
To nam tern bolj greni slovo,
ker vemo, da je v sebi nosil se
tolilw slik, da njegova umetnost

se zdalec n.i bila izcrpana, da je
imel se toliko naslikati, se toliko izpovedati; na toliko resnic
in lepot nas je hotel se opozoriti.
Danes pravzaprav se ne vem o,
koli'ro je naslikal. Verno le to,
da je mnogo in da je ustvaril
iz ciste, postene umetniske duse.
"emo, da je nenehno sledil svojemu ustvarjalnemu klicu . nikoli zadoscen, nikoli povsem pomirjen, nikjer zakljucen.
Poznali smo njegovo brezmejno dobroto, ki jo je vedno nosil v sebi in jo otrosko-razsipnisko razmetaval med ljudi, ki so
jo hoteli sprejemati, prav kot
sonce razsipa svojo svetlobo in
mn je nikoli ne zmanjka.
Slovenci smo tokrat poloz!li v
to tezko notranjsko prst se enega od stevilnih svojih umetnikov, ki so jib matere rodile s
strahom, da rodijo se enega pastirja in se enega hlapca, pa jib
je sla po bolj cloveskem zivlje·
nju neizprosno gnala v svet, da
postanejo umetniki - plemeniti
prolelarci svojega na:·oda -proletarca. In boj za ta crni ume~
niSki kruh med nami ni bil lazji
od vseh tlstih bojev, ki so jih
bili vsi drugi pastirji in hlapci
te zemlje za svoj kos kruha, za
svoj delavski ponos, za svojo
zravnano hrbten.ico.
Skupaj s svojim ljudstvom se
je zvijal skoz vse muke in tezave in ni zahteval privilegijev ne
zase, ne za svoje, ne za umetnost. Tudi za umetnost ne, zakaj
svojo umetnost je stel za delo in
ga ni cenil visje od dela, ki ga
je upodabljal: od zetve, od okopavanja, od nakladanja sena in
od vozarjenja.
Vedel je, katero delo sodi v
njegove roke, pa zato ni manj
spostoval dela, ki ga opravljajo
roke njegovih sosedov.
Zato je bil Lojze Perko od zacetka do konca s srcem in
umom in z vsem svojim delom
- ljudski umetnik. Nic imenitna, toda posebej zlahtna in rodovitna jablana sredi domacega
vrta je bil. Zdaj je to drevo padlo. Eno zadnjih. Nasadili bomo nove, imenitnejse sadike, toda tako zdravih, tako odpornih,
tako po domu diseeib sadezev
zlepa ne bomo vee pridelali.
Mnogo bo, ce bo mladi rod za
njim povzel dvoje njegovih velikih naukov, ki jib ni nikoli
oznanjal, izpovedoval pa z vsakim platnom in z vsako risbo ·
posebej: to sta postenost umetnBkega izpovedovanja in delov-

na trma neusahljiva de111V·
nost ob vecnem nezadovoljstvu
z dosezenim.
Lani smo praznovali njegovih
70 let. Praznovali smo 70-letnico
mladenica, fanta, ki je za jubilejno razstavo garal kot student akademije pred svojo diplomo - in je v tern mladostnem zagonu v nekaj dneh ustvaril vrsto tako svezih in zdravih
platen kot jib lahko ustvari samo clovek, ki se vsakega dela
loti kot zacetnik z nakopiceno
zalogo Zivljenjskih sil in ustvarjalnih moci.

Morda je preuranjeno, da pisem
o tej zadevi. Morda bo zamera, a
upoma Je, da je ne bo, ker vse
skupaj naj bo fletno, in je vredno,
da ne odide v pozabo ...
Risi, familija Risov je zivela tam
zunaj Cerknice, tam nekje, kjer
stoji cerkvica svetega Roka, ki je
bil znan dobrotnik clovestva, ranocelnik in tako rekoc prvi kirurg.
Koliko jih je bilo Risov, tega ne
vem, tega ne ve nihce, da jih je
bilo pa mnogo, to je pa znana
stvar . . . S cim so se ukvarjali, od
cesa so ziveli, tudi to je obdano s
kopreno skrivnosti. A dejstvo je:
bili so, ziveli so in vsa cerkniska
kotlina jih je dobro poznala. Vsaj
po poreklu! ... Nekaj, kar spominja na Krjavlja, na Ursko, na Martinka Spaka, je bilo na njih, nekaj,
cesar do kraja ne odkrije nikoli nihce .. .
Torej, stanovali so zunaj prelepega trga in tam od svetega Roka

-----
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se je siril njih bogati delokrog in
sloves. Obcinski ocetje so trdili
uporno, da so Risi nadlega. To ni
res! To je grda krivica! Kdo je
cistil greznice na sodiscu, v soli in
vsepovsod? Oce Ris! Poginil je
konjicek, telicek, pujsek . . . to se
dogaja! ... Kdo bo pospravil mrhovino, kdo uredil? Oce Ris ...
Majhen je bit, trsat in odkar sem
ga poznal, je nosil na glavi isti
klobuk. Siv, ozkokrajen klobucek je
bil to, a za plesnjivim trakom je
imel pero od pestrokrile soje. s
tem klobukom na glavi je stal do
kolen v greznici cerkniske sole,
smrdel, kadil ocetovo cigaro in
dvigal mirno korce dalec segajocih
vonjav ...
Kako pomagati kravici pri porodu
ali kobilici, ki ima tezave - vse
to je vedel in znal oce Ris ... Zgo·
dilo se je, da so ljudje kasneje
ugotovili, da je bil operiran isto·
casno tudi petelincek, ali pa putka . . . Nic hudega. Perutnina je

od delavca, ki je delal za svoj e
ljudstvo do k0nca in k i mu je
namenil se toliko dati. Mi se
poslavljamo od njega kot Notranjci, ki smo z njim preziveli
lepih in hudih ur, pa nikoli nismo rekli, da se bomo nehali
tolci za lepoto, dobroto in postenje med ljudmi. Tudi zdaj
ne bomo odnebali talco kot do
zadnjega ni odnehal on.
J. Praprotnik

prevec silijo na beli dan. Tedaj
nastopi Sega, silni sluga pri sodiscu, popoldne in zvecer birt, sicer pa istocasno neizprosni izvrsevalec strogih paragrafov, jecar in
profos.
Ko gre Je prehudo, poisce Sega
Jakca pri s vetem Roku in ga odpclje v jeco, ki je poleg drvarnice
na dvoriscu sodisca. Tam je zelo
lepo; gostje so le mimoidoci beraci, brezdomci, kak ljubezniv pijancek prespi tam svoje tezave.
Sicer tam res ni nic hudega, kajti
strogi profos Sega skrbi za svoje
kvartirante, nosi jim lastnorocno
hrano iz svoje gostilne, ki stoji tik
justicne palace in jo zaracuna dvojno. To je njegova pravica . ..

Silvestrovo. To Jakcu ni bilo vsec.
In zgodilo se je . . .
Pod vecer je poizkusil Jaka, kako
krepke so mreze oknic, ugotovil, da
so rahnega znacaja, pritisnil je na
levo, na desno . . . smuk . . . in nad
Jakcem je svetila najleps a noc z
vsemi zvezdicami, ki so hodile ta
poslednji vecer v letu svojo nelzprosno zarisano pot ...
Da, res, zvezde in svoboda pod
nebom, vse to je navdalo Jakcevo
duso s svetovljansko sirino. Stopil
je k Werliju v stacuno, ki je bila
ta vecer se odprta, kupil je lepo
razglednico in znamko. Potem je
napisal: »Gospod Jakob Sega, sodni sluga, Cerknica. - Jakob Ris
Vam zeli srecno Novo leta!« Nato
je izginil ...

Zato se nam niegovo nasilno
slovo zdi toliko bolj nerazumljivo, toliko bolj krivicno. cutimo, kot da smo okradeni, ogoljufani. Kot da nam je na silo
in naskrivaj vzeto nekaj dragocenega, samo po sebi umevno
- nasega in - vecnega. Ukraden jc del nase ljubezni, napravljeno je nasilje nad naso in·
timnostjo; smrt je segla v nase
srce, da bi izruvala iz njega dobrsen del lepote, clovecnosti in
dobrote. Tisti del, v katerem
sleherni izmed nas nosi Lojzeta
Perka kot del svoje kulture. Nosi za sebe, tiho, a varno, sra-

bila pri Risovi hisi sploh v casteh ...

DRUZiNA RISOV

mezljivo kot prvo ljubezen, 0
kateri se ne govori.
0 umetnosti Lojzeta Perka
bodo zdaj pisali slikarji, kritiki, umetnostni zgodovinarji. Razkladali bodo njegove slike, tolmacili njegove poteze in razclenjevali njegovo slikarsko paleto.
Mi pa se poslavljamo od nje·
ga kot od enega izmed nas. Kot

V tej hisi je bil nekr!o, ki Qa
imam posebno v spominu, in ·to
je bil sinko Jaka. Jaka je bil m'Jj
sosolec. Njegova solska izobr.-zha
res ni trajala dolqo. Zanj ABC h
enkratena niso bili problemi. Vse
bolj ga je zanimrlo. kje nnezde postovke, kje so kosi in kje kavke,
katerim pristrizes peroti, pa so poto kralu pogruntal. lzmaknil se je
l<malu pogruntal. lzmaknil se je
zatohli solski ucilnici in cez stirinajst dni je prinesel ocetu najlep·
se divjal<e vseh sipkov, kolikor jih
je raslo v tej cudezni dolini ... Po·
tem je spet izginil iz sole, ki je
nikoli ni dovrsil ...
Kogar udari sum, je obsojen na
vecne case .. . Kriv, ne kriv si vsega, kar se dogodi v okolici necednega . . . Pri Werliju je izginil petelin! .. . Kdo ga je vzel? Pri Milavcevih je bilo ulomljeno v drvarnico! .. . Kdo? .. . Kdo lovi ribe v potoku? . . . Kdo? Pa se nekaj obesenega perila je izginilo z dvorisca
pri Hrenovi Franci! . . . Kdo? Na
solskem vrtu so bile cez noc obra·
ne vse hruske . . . Kdo? Nihce ne
rece nic, nobenega imena se ne
imenuje, a vsa srenja tocno ve,
kdo je neznani nepridiprav in zlikovec . . .
Zgodi se seveda tu pa tam, da
postanejo s tvari otipljive, da le

*

Jaka Ris se je veckrat seznanjal
s temi prostorl, ki so imeli samo
zaradi ustrahovanja zamrezena okna . . . Sicer tam ni bilo nic hudega in tudi sodnik Jerala ni bil nikak
inkvizitor . . ·" Tri dni, ob odhodu
deset na rit!" Taka je bila sodba,
katero je Sega posebno glede drugega deJa zelo vestno in tocno izvrsil. o, 5ega ni poznal sale, on
je vedel, da je treba paragrafe
spostovati. To so vedeli tudi vsi, ki
so imeli z njim posla, kajti Jaka
je bil ob odhodu potem vsaj par
dni nesposoben . . . Silo je zelo
lepo!
Zgodilo se je nekoc, da je za.
bredel Jaka tocno za Bozic v
kremplje neizprosnega Sege . . . Pa
so minili prazniki in blizalo se je

lzginil je tudi zame. Pa sem
prasal tu pa tam zanj, nihce mi ni
vedel povedati nicesar o njem. Tudi familija pri svetem Roku je izginila v neznano. Samo enkrat po
dolgih letih se mi je zgodilo . . . Takole je bilo: v kavarni sedim ob
oknu . . . pred oknom je stal clovek udrtih lie in mrzlicnih oci in
strmel vame. Bit je Jaka Ris .. . Pomignil sem mu z ocmi, prise! je v
lokal in brez daljsih izprasevanj
sva odpravila srecanje . . . Odkod je
prise!? .. . Vem! Ka m je sell Vem!
Par bednih dinarjev, pa spet naprej
v neznanoznano . . .
Pozdravljen s osolec in brezdomec Jaka!

-.-

BRESTOV OBZORNIK

6

Zivahen kulturni utrip
REVIJA OBCINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
13. junija se je v kulturnem
domu na Rakeku zralo pet moskih, dva zenska in dva me~ana
pevska zbora (skupaj 180 pevcev). Zdruieni zbori so sk upaj
zapeli ~tiri pesmi, vsak zbor
pa je pripravil se tri pesmi, od
katerih je bila ena partizanska.
Organizatorja revije sta bila
ZKO obCine Cerknica in KUD
Heroj Iztok Rakek.
Pri vecini zborov je bilo cu
titi kvalitetno izvedbeno rast in
dobro izbiro programa; predvsem pri tistih, ki imajo dobre·
ga in sposobnega strokovnega
vodjo.
Za prizadevno delo so vsi zbori dobili kot priznanje akvarele
clana likovne skupine ZKO, li-

kovnega ustvarjalca samorastnika Mirka Jadriea.
~e nekaj misli ob reviji:
V vseh odraslih zborih so
zvecine starej~i pevci. Pravijo,
da mladi nimajo volje in zanimanja do zborovskega petja.
Mogoce pa temu le ni tako.
Najbd bi mladi raje peli s sebi
enakimi ali pa v starej~em zb0ru, ki ima dobrega strokovnega
vodjo in ki odloca pri izbiri programa. Na zalost strokovnih vodij v na~i obcini nimamo na pretek, vsaj usposobljenih ne, saj
jih uvazamo iz Ljubljane, · Grosupljega in nas tudi veliko stanejo.
Ce borne hoteli se naprej razvijati in ohranjati zborovsko
petje in ostale zvrsti glasbe, bomo morali o kadrovski politiki
obcine razmisljati vsi, ki smo
za to odgovorni. Moznost za
vzgojo teh kadrov nam bo za-

PROGRAM LETOSNJIH
ZELSKIH VECEROV
Na osnovi sklepa odbora za izbiro programa ZelSkih koncertov in ponudb Festivala Ljubljana smo pri zvezi kulturnih organizacij obcine Cerknica pripravili naslednji program
za letosnje ZEL~KE VECERE:
petek, 1. avgust ob 20. uri - RIBNI.SKI OKTET cerkev
petek, 8. avgust ob 20. uri - NEW SWING Quartet
crnskih duhovnih pesmi
zelSka cerket
petek, 15. avgust ob 20. uri - SLOVENSKI OKTET zelSka cerkev
petek, 22. avgust ob 20. uri - HUBERT BERGANT
FEDJA RUPEL- flavta
cerkev v Cerknici
petek, 28. avgust ob 20. uri - TOMAZ LORENZ ALES KACJAN - flavta, JERKO NOVAK - kitara
zelSka cerkev

koncert

zel~ka

-

vecer
koncert

-

ox:gle
violina,

Poslu~ati koncert v prostoru, ki ima izredno akustiko in
prelivanje glasov glasbe, petja in govora, je enkratno dozivetje!
Sarno enkrat boste prisluhnili in bill blizu tej lepoti, pa
jo boste hoteli se veckrat dozivljati.
Letos smo poleg dveh koncertov zborovskega petja, vecera
crnskih duhovnih pesmi in koncerta komorne instrumentalne
glasbe pripravili tudi orgelski koncert svetovno znanega organista v cerkniSki cerkvi, kjer so zelo kvalitetne orgle.
Upamo, da vam bo program vsec in da boste koncerte
obiskovali v cim vecjem stevilu, saj so namenjeni predvsem
prebivalcem na~e obcine.
Abonmajske karte (cena 200,00 din za 5 koncertov) in vstopnice za posamezne koncerte (cena 50,00 din) bodo v predprodaji pri Zvezi kulturnih organizacij obcine Cerknica, Gerbiceva 32, tel. 791-256 in eno uro pred prieetkom vsakega koncerta pred zelSko cerkvijo, za cetrti koncert pa pred cerknisko cerkvijo. Osnovne organizacije sindikata in drustva lahko
nabavijo vstopnice z narocilnico.

gotovljena prav sedaj, ko je
pred ustanovitvijo posebna izobrazevalna skupnost za kulturo.
Le-ta naj bi omogocala solanje
kadrov na vseh kulturnih podrocjih in dejavnostih, ki jih bomo potrebovali v dru~tvih in v
solah, v usmerjenem izobra:levanju.
Z zakonom o svobodni menjavi dela na podrocju kulturnih
dejavnosti se nam ponuja pri·
loinost, da bodo izvajalci in
uporabniki zagot ovili mo:Znosti
za kulturno Zivljenje, ugotavljali
osebne, skupne in celotne drufbene potrebe in interese na podrocju kulturnih dejavnosti.
Mladi, delovni ljudje, upokojenci in drugi bomo morali zacutiti, da ni kultura samo
sprejemanje kulturnih vrednot,
ampak je v prvi vrsti sodelovanje pri ustvarjanju teh
vrednosti v dru5tvih, skupinah,
klubih, samoupravnih organizacijah in skupnostih, kjer nacrtujemo in kujemo nacrte za
boljsi, sodobnejsi kulturni jutri.
Dokler pa si homo kulturni
delavci in pe5cica h kulturi nagnjenih ljudi belili glave sami ob
pomanjkanju osnovnih mo:Znosti
za razvijanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ob zelo slabem
stanju in opremi kulturnih domov, ob na pol praznih dvora·
nab pri stevilnih kulturnih pri·
reditvah . •. PRIZNAJMO, da ne
Zivimo s krajem in z njenim
utripom, ampak le vsak sam zase.

NASA BESEDA
V CERKNICI
Splet kulturnih tprireditev mla·
dih rz razlit.nih podrocij kulturnih
dejavnosti imenujemo v Sloveniji
Nasa besed.a. Nosilci teh lilkcij
so republiS.ki in obCins'ki si:ndikati, zveze kulturnih organizacij,
mladina in druStva prijateljev
mladine v sodelovanju s ~olam1
in drustvi ter klubi. Le-te potekajo vse leto v Olkviru obcinskih,
medobcinskih in zakljucnih prikazov mladinske ·k ulturne ustvarjalnosti.
Zakljucna prireditev za filmski,
likovni in fotografski del NASE
BESEDE je bila letos v Cerknici
pod Ljubljansko banko z dopoldansko iJll popoldansko .predstavu
kratlkih filmov (sodeloval je tudi
filmski klub Cer·knica z dvema
filmoma), z otvoritvijo likovne in
fotograf.ske razstave ter »Okroglima mizama.«
Organizacija in potek prireditve sta bila v redu; n a zalost le za
~ir5o slovensko javnost. Cer·knicanov ni bilo blizu, posebno ne
likovnih uciteljev, mentorjev likovnih krozkov in ucencev, ki v
njih delujejo, pa tistih, ki so zadolzeni za films.ko vzgojo v ~olah,
predstavnikov druibenopoliticnih
organiozacij.
Na neobve~cemost se ne more
izgovaTjati nihce - vzrok je po
vsej verjetnosti v tern, .da v teh
dejavnostih .pri nas »caplj amo«
zadaj (filmska vzgoja v solah,
kinemaJtografih; ru odprtosti mentorjev in mladih ustvarjalcev
navzven; fotografskih .krozkov
skorajda ni).
KRATKE NOVICE

Doslej so clovdke ribice veljale za edinstveno redkost, s katero se
je ponasala samo Postojnska jama; tudi v nasi KriZni jami je ~e niso
zasledill. Nedavno pa so jib ob kopanju za kanalizacijo nasli v
ViSevku v Losld dolini. Loska dolina vedno znova preseneca ... Spet
bo posla za znanstvenikel

ZKO Cenknica in folklorna sku·
pina osnovne .Sole Rakek sta v
maju in juni~u pripravili srecanjc
ljuds:kih godcev (na Rakeku s
petimi, v Cer.knici pa s stirimi
godci). Pohvali•t je treba vodjo
folklorne skupine Danice .Stefancic, ki je v stirih letih nauc ila
mlade :plesalce maTSi·kaj od otro·
skih plesov, :partizanskih kol, parnih plesov do druZabnih plesov
raznih pokrajin Slovenije.
S. Sestanovic

Projekcijl\ amaterskih filmov na NASI BESEDI

Vse bolj trdno organiziran·
0 DEJAVNOSTI SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA
VARSTVO PRED P01:ARI
V cell vrsti preteklih stevilk smo predstavljali obcinske sam()o
upravne interesne skupnosti; tokrat se zelimo zaustaviti ob »pozanxl
skupnosti«, njenem delu in .n acrtih. Ceprav ~e ne deluje dolgo casa,
se ze kaZejo prvi uspebi nove organiziranosti.
0 teh in drugih stvareh smo pokramljali z Matijo ~EGO, pred·
sednikom skupscine te skupnosti in Andrejem ~ILCEM, predsednikom obcinske gasilske zveze.
- Kako je to podroeje dejav·
nosti, ki ima sicer zelo bogato
tradicijo, organizirano v novih
- samoupravnih odnosih?
Najprej velja poudariti, da pomeni nova oblika organiziranosti
vel<lk korak naprej v primerjavi
s prejsnjimi Ca.si, ko :so posamezna gasilska drustva zivotarila in
se brez pravega dotoka sredstev
omejevala le na najnujnejso dejavnost.
Osnovna oblika nove organiziranosti je seveda po:larna skupnost (ce naziv skrajsamo), ki se

memben del. Ugotavljamo pa, da
so ostali clani civilne zascite
strokovno premalo usposobljeni
za gasenje pozarov· iJll za drugo
gasHsko dejavnost.
- Kako nasploh skrbite za p()o
zarno varnost?
Ob tern moramo najprej opozoriti, da so ustrezni obcins-ki
organi premalo delavni in da po:larne inspekcije sploh ni, republiska pa ne more delovati vsepovsod. Mi smo sicer opravili
ustrezne preglede, opozarjali na
pomanj.kljivosti in strokovno

V nasi obcini deluje 21 gasilskih drustev, od katerib so tri
industrijska.

V njih je okrog 750 clanov, med njimi nad sto v pionirskih
desetinah.
Za njihovo dejavnost se je I. 1978 nabralo 147 milijonov,
lani 225 milijonov, za letos pa predvidevajo, da se bo zbralo
295 milijonov starlh dinarjev.

prek delegatov povezuje z gasilskimi drustvi, delovnimi ljudmi
in obcani ter navzgor v ustrezne
republiske organe.
Skup~cina je dvodomna; zbor
uporabnikov sestavljajo delegati
iz temeljnih organizacij ter drugih :Samoupravnih in dru2:benopoliticnih skupnosti, zbor izvajalcev pa delegati gasilslcih drustev.
Lahko II'ecemo, da so skupsC:ine
zvecine .sklepcne in da delegati
zivo sodelujejo v njenem delu.
Posebej se to ka:le ob sprejema·
nju planov, delovnih programov,
finanenih nacrtov in obracunov
dela. S.kratka, ·skupnost oblikuje
sido programsko politiko in za·
gotavlja druibellli vpliv.
- Kaksna pa je vloga gasUske
zveze?
Le-ta je strokovno-operativni
organ skupnosti. Z neposrednimi
stiki Slkr.bi za strokovno povezavo z gasilskimi drustvi in usklajuje njihova delo. Reg.ionalno je
povezana z Logatcem i:n Vrhniko
(organiziranje skupnih tekmovanj in drugih prirectitev) in seveda navzgor z r epublisko zvezo.
- Pozarna varnost je pomemben del druZ:bene samozasCite.
Ka.ksna je povezava z njenimi organi?
Resnici na ljubo, ne najboljsa.
Na ravni obcine se nekako je
(izdelane so ocene ogrozenosti
pred po:lari in nabavljena ustrezna oprema), de.lno tudi po delovnih organizacijah. SJa:b~e je po
krajevnih skupnostih, kar pa nameravamo vsaj z nase strani oi.mprej papnwiti. V glavnem, povezave s stabi civilne zasCite so,
~aj so gasilske enote njen po-

svetovali, ne moremo pa seveda
upravno ukrepati z izdajanjem
odlocb.
Sicer pa lahiko trdimo, da smo
dobro pripravljeni in usposobljeni za hitro in ucinkovito posredovanje.
- Ste zadovoljni z naCinom fi.nanciranja vase dejavnostl?
Da. Koneno ni vee prosjaCe:nja
·po delovt11ih OI'ganizacijah in pri
posameznikih. Na osnovi samoupravnega sporazuma prispevajo
delavci in obcani 0,30 odstotka od
brutto osebnih dohodkov, nekaj
pa se nabere od nekater.ih zavarovalnih tpremij pr.i. zavarovalni
skupnosti T·riglav. Doslej ·smo vecino teh sredstev dati drustvom
za osnovno dejavnost (oprema in
obnovitev gasil-skih domov na
Uncu, Gor. Jezeru, Cajnarjih, Zilcah, Vel. Blokah). V 2 letih in pol
smo temu namenili akrog 100 mil:ijonov starih .d.inarjev. S to
osnovno politiko nameravamo
nadaljevati ~e leto ali dve.
- Kaj pa potem? In all se vam
ne zdi, da je v tako majhni obCini gasilstvo prevec razdrobljeno na toliko drustev?
Nikakor ne. V naSi obCini j e dosti naselij v odma~knjenih koncih;
iz prakse pa vemo, da so ob pozarih prvi in najhitrejsi domacini. Zato je dobra, da imamo
cimvec drustev. Pa ~e vedeti je
treba, da se motorka ze ob enem
samem pofaru amorti:zira.
V prihodnje pa :nameravamo
oblikovati mocne gasHs.ke enote
z najmodemejso opremo v treh
ali ~tirih obcinskih sredisOih.
- In skrb za pridobivanje
(Konec na 7. strani)
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ATESTJRANJE »NEGOR« OGNJENOODPORNIH MINERALNIH
PLOSC
Mineralne plosce Negor so posebno tvorivo namenjeno za uporabo
v gradbenistvu in ladjedelnistvu. Da pa imajo plosce res takSne
Iastnosti kot zatrjujemo, moramo to preveriti z uradnim preizkusom,
dokazati z atestom odgovorne organizacije. Zato smo plosce preizkusili na Zavodu za raziskavo materiala in konstr ukcij v Ljubljani.
Za uporabo v ladjedelnistvu
doloea preizkus SOLAR 1974; t r;
je mednarodna konvencija o zaseiti eloveS!kega zivljenja in premozenja ria morju. Negorljivost
doloeamo po IMCO postopku, ki
pravi, da je negorljiv material
tisti, ki ne gori, niti ne povzroca
vnetljivih hlapov v taki kolieini ,
da bi se lahko pri segretju na
priblizno 759 stopinj Celzija vneli
z majhnim vzigalnim plamenom .
Vsak drug material je gorljiv.
Negor p losee so namenjene v ladjedelniStvu •kat loCilne povrsin1~
tip tB-15.
LoCi1ne .povrsine tip B-15 ali varujoce pred ognjem so nepropustne stene, grajene taka, da
prepreeujejo .prehod pozara do
poteka prvih 15 minut in da_ po:
preena temperatura na stram, k1
je nasproti ognju, naraste za vee
kot 139 stopinj Celzija nad zaeetno temperatura in TI!'l nobeni
tocki •p ovr-sine vkljueno z nav.pienim stikom ne naraste za
vee ·k ot 225 stopinj Celzija. Vsi
materiali, ki so uporabni za gradnjo loCilnih povrsin, pa morajo
sami biti negorljivi.
Za preizkus smo pripravili vse
tri tipe plose: L, LG in G, dimenzij 2500 X 2000 milimetrov. Plosi:e
so na zavodu vzeli v konstrukcijo
v .peei. Z ene .strani je na plosco
deloval plamen s temperatura
kat je preCLpisano. Poleg tega pa
so merili temperatura s termo·
eleni na posameznih toekah na.

plosei. Vsi trije tipi plosc so
preizkus odlieno prestali in se
pokazali kot kvaliteten negorljiv
material.
Prvih peotnajst minut ni priSlo
do preboja tempera•ture, v prvih
tridesetih minutah pa niti do preboja plamena in rplinov, ne do
porusenja kOillstTukcije.
Jugoslovamke ladjedelnice gradijo ladje v glavnem za tuje
kupce, ki imajo svoje biroje in
za njihove potrebe izdajo ates tc
in .s tern zagota!Vljajo ·kvaliteto in
ustreznost materiala.
Na ;preizkus smo povabili predstavnike vee registrov:

Lesni sejemv Ljubljani
Na Gospodarskem razstaviSeu
v Ljubljani je bil od 10. do 13.
junija tradicionalni, letos ze stirinaj sti MEDNARODNI LESNI
SEJEM.
Na tej specializirani gospodarski · prireditvi so domaCi in tuji
proizvajalci razstavljali stroje in
opremo za predelavo in obdelavo lesa.
Razstavl]ali so:
-

opremo za posek, spravilo

aSa najmla.iSa TOZD
24. junija so delavci v tovarni
ognjenoodpornih .plose imeli referendum o organiziranju temeljne organizacije. Doslej je
ta nalozba .poteka'la v sestavi
TOZD -POHISTVO iz Cerk.nice.
S sklepom, ki so ga sprejeli z
vecino glasov, pa so to, razmeroma povsem zaokrozeno dejavnost
opredelili kot samostojen osebek
zdru:lenega deJa.
Ka'ksna je osebna iz.kaznica nove temeljne orgooizacije?
- ime: TOZD MINERALKA,
tovarna ognjeodpornih plose, n.
sol. o.,
- sedez: Cerknica;
- glavna dejavnost: proizvodnja ognjeodpornih mineralnih
plose vseh vrst in izdelkov iz teh
plose;
- stranska dejavnost: opravljanje storitev iz glavne dejavnosti, proizvodnja stranskih :proizvodov, ki izhajajo iz opravljanja glavne dejavnosti, opravljanje kljoueavniearskih in kovinskostrojnih del.

Register SSSR,
Loyd's Register,
DNV (-norveski register),
J ugoregis ter,
Biro VeTitas.
Ko nam bodo ti registri potrdili prei-zkus, bodo nase ladjedelnice lahko vgrajevale Negor
plosce v ladje za vse tuje kupce.
Za gradbeniStvo je potek preizkus<~. enak, -samo rezultati sc
izpisujejo po JUS, DIN, ONORM
ali drugih standardih. Tudi po teh
standardih so Negor plosee negorljiv material in ustrezajo svojcmu namenu.
To je bilo prvo atestiranje.
Kasneje bomo prei:ukusili Negor
p!osee se kot toplotno in zvocno
izolacijo, polpropustno in drugo.
Preizkus negorljivosti je za nas
naj"aznejsi, saj smo z njim do
kazali uporabnost plosc -k ot negorljiv material, ki je dobra zascita proti pozaru.
D. Mikse

Trenutno je v t ej temeljni organizaciji zaposlenih 37 delavcev.
Po naertu naj bi se jih postopoma zaposlila se skoraj petnajst.
Na referendumu je od 37 voIilnih Ulpravicencev glasovalo in
svoj glas >>ZA« organiziranje temeljne organizacije oddalo 33
delavcev oziroma 89 odstotkov.
Povejmo se, da je bila 23. junija zapisnis'ko prevzeta celotna
oprema oziroma proizvodna linija s strani nase komisije. Iz zapisnika o prevzemu je videti, da
so i:upolnjooi vsi pogoji za prieEtek proirzvodnje. Preostane le
se formalna pridobitev nekaterih
soglasij.
Kaj naj recemo? Spet nov delovni uspeh Bre.stovih delavcev
oziroma njihovih zdru:lenih temeljnih organizacij. Zazelimo nasi najmlajsi in najmanjsi temeljni organizaciji vse dobra na njeni
zivljenjski poti!
Z. Zabukovec

Pred naso vzorcno delavnico

in prevoz lesa iz gozda do predelovalnih obratov;
- opremo za primarno mehanska predelavo lesa - stroje
in transportne naprave za mehaniziranje del na hlodisCih, v
zagah in na skladiScih zaganega
lesa;
- opremo za obdelavo lesa v
pohiStvo;
- opremo za povrsinsko obdelavo lesa (brusenje, lu:lenje in
lakiranje);
- opremo
za
odvzemanje
ostankov lesa s strojev s prezracevanjem in ogrevanjem delovnih prostorov;
- opremo za pridobivanje toplotne energije iz ostankov lesa;
- rezila in drugo orodje za
obdelavo lesa.
Sejem je pokazal, da si proizvajalci prizadevajo za avtomatizacijo strojev oziroma linii v
posameznih delovnih postopkih.
Posebej velj a omeniti, da so razstavljali predvsem domaei proizvajalci, eeprav je bila ponudba dokaj skrornna.
Verno, da pri celotni predelavi in obdelavi lesa v Jugoslaviji
(14 mi!ijonov kubienih metrov
lesa) z domaco proizvodnjo !esnih strojev pokrivamo komaj 20
odstotkov letne nabavne vrednosti. Iz tujine uvazamo tudi stroje, ki bi jib lahko proizvajali
in razvijali doma, delno domaea
industrija, delno pa v kooperaciji s tujimi proizvajalci.
Zavedati se moramo, da bodo
pogoji za uvoz tujih strojev in .
opreme za lesno industrijo vedno tezji (ze nekaj let proucuj emo gospodarsko, tehnolosko in
razvojno upravieenost uvoza), pa
tudi vzdrzevanje uvozenih strojev in opreme bo zaradi uvoznih
omejitev cedalje tezje. Zato se
moramo cimprej odlociti za cimvecjo proizvodnjo teh strojev
doma - v Jugoslaviji.
0 teh vprasanjih je bilo na
sejmu organizirano strokovno
posvetovanje z naslovom Proizvodnj a strojev in opreme za lesno industrijo v Jugoslaviji.
Referati na posvetovanju so
predstavili sedanjo proizvodnjo
strojev in opreme za predelavo
in obdelavo lesa v Jugoslaviji ter
ugotavljali moznosti za razvoj
te proizvodnje.
Vsega najbri ne bi bilo smotrno proizvajati v Jugoslaviji;
da pa bi morali cimvec teh strojev in opreme izdelati doma, pa
je prav gotovo nujno potrebno
za prihodnji razvoj predelave lesa v Jugoslaviji.
F. Bauman

Posnetek iz TOZD JELKA -

furniranje

lz drugih lesarskih kolek ivo
V STOLU ocenJUJeJO, da so v
zaeetJku letoSnjega leta dobro gospodarili. Veeina kazalcev gospodarjenja je v okviru na.Crtovanih;
posebej velja poudariti, da sta
produk·tiv.nost dela in izkoristek
delovnega casa znatno porasla.
Tudi izgradnja nove tapetniske
delavnice i:n samopostrezne restavracije .gre po nacrtih. ~e najbolj jih pesti nesorazrnerje med
rastjo cen -s.urovinam in lesnim
tvorivom ter Ta-st1o cen konenim
izdelkom.
Uspe5no so v prvih letosnjih
mesecih gospodarili 1udi v TOVARNI MERIL, ki se sicer ze vee
let otepa z izgubami. Moe-no je
porastel izvoz, •k i je ves usmerjen
na konvertabilna podroeja, dosti
tezav pa imajo z omejitvijo uvoza, od •katerega so moeno odvisni
in so morali proizvodnjo v nekaterih oddelkih zaradi tega znatno
omejiti.
INLES je ena izmed sovlagateljic v mesanem .p odjetju Slovenij<'. Bois v Centralno-afris·k i republiki (t o porl!jetje sedaj zaposluje ze 600 deJ.avcev). Obetajo
si, da booo o:d tam letno uvafali
okrog 4.000 kubicnih metn;>v zaganega lesa rza -svoje potrebe, ee
bodo imeli dovolj last-nih deviznih sredstev. Sicer pa si prizadevajo za obUkovoanje lastnega primarnega kompleksa: v kratkem
bo dograjeno mehanizirano skladiSce lesa, ki je plod skUipne nalozbe z gozdnim gospodarstvom
Ribnica.
JAVOR je o-b koncu maja slaves-no odprl novo obmoeno zago
v Pwki - v neposredni biizini
mehaniziranega skla:diSea lesa.
Tako so .Se po veeletnih prizadevanjih uresnieili nacrti o novi in
sodobni tehnoloski predelavi hlo·
dovirrle. Doslej je lbila Javorjeva
proizvodnja zaganega lesa razdrobljena po vee zastarelih zagah, raztresenih po obeini. Nova
zaga je veljala Otkrog 144 milijonov dirrlarjev in je najvecja Javorjeva nalozJba v za-dnjih desetih
letih, letno bodo o-bdelali 60 tisoe
kubienih metrov hlodovine.
Idrijska LESNA in POHISTVENA INDUSTRIJA je odprla novo
tovarno za primamo predelavo
lesa. V njej naj ibi predelali letno
40 tisoc kubicnih metrov hlodov,
kar je prilagojeno zmogljivostim
gozdov z obmoeja soskega gozdnega gospodarstva. Nova tovarna
je z opremo vred veljala okoli
160 milijonov dinarjev in bo posrpesila razvoj tudi drugih temeljnih or.ganizacij, ki so usmerjene .predvsem v izvoz. Skupai s
stirimi s lovenskimi .p artnerji so
zgradili tovarno pohistva tudi v
Avstraliji. Ta delovna organizacija je lani .prodala A.ovstralcem
za vee kot 400 tisoc dolarjev svoj ih izdelkov.
I .ESNINA se pripravlja na
vstop v firmo ADK na Slonokosceni obali. Prevzela bo tudi celotno vodenje tega .podjetja, ·k atereg.a program bo obsegal pro-

izvodnjo
hlodovine, rezanega
lesa, vrat, furnirja, vezanih plosc,
gradbenega lesa, .pohiStva in
okrasnih letev. Podjetje bo zaposlovalo okrog 1500 delavcev.
ALPLES si resno prizadeva za
razvoj svojega in.Zenidnga (delo
po naroeilu kupca). Ugotovili SO,
da so moznosti za inzeniring vcHke -doma in na tujem, saj dosedanje ponudbe ze presegajo
okvire njihovih zmogljivosti.
Doslej lahko opravljajo le tista
dela, kjer je moe uporabiti njihova serijsko pohiStvo z manjsimi ali vecjimi dodelavami.
MARLESU se je pridru:lilo podjetje SLOG Maribor, ki zaposluje 143 delavcev in bo predstavljalo dve Marlesovi ·temeljni organizaciji. Proizvodni program je
za obe enak - projektiranje in
izdelava opreme za nalozbene
objekte. Opremljajo hotele, restavracije, motele, dru:Zbene objekte, samske domove, domove
upokojencev in podobno.
V J E LOVICI ocenjujejo, da je
v prvih petih letosnjih mesecih prodaja na dom aeem t rgu
ugodna, izvoz pa moeno pod naertovanim. Na domacem trgu je
zlasti povprasevanje po stavbnem
pohistvu, -ki je v celoti prodano
ze do septembra. Podobno je pri
izvozu, ki naj bi se letos kar trikrat povecal, zaustavilo .pa se je
tako kot doma - pri prodaji oziroma izvozu montaznih hiS.
ELAN s svojimi najrazlienejsimi sportnimi or odji vse pogosteje sodeluje na velikih sportnih
tekmovanjih v domovini. Taiko je
!etas prispevala tudi roeke za
maj.sko evropsko prvoostvo v dviganju utezi v Beogradu in telovadna orodja za mednarodno
prvenstvo Ljubljane v gimnastiki.
V LIP Bled gre h koncu r~kon
strukcija obrata o pafnih plosc,
ki se je prieela ze pred nekaj leti,
tezave pa so bile z uvozom strojne opreme. Rekonstrukcija bo
omogoeila postopno poveeanje
proizvodnje na 780.000 kvadratnih metrov kvalitetnih opafnih
plose ob stiriodstotnem prihranku osnovne surovine in zmanjsanem stevilu zaposlenih. V osnovna sredstva so vlozili 22.500.000,
v obratna pa 20.665.000 dinarjev.
Istoeasno se pripravljajo na prenovitev proizvodnje vhodnih in
garaznih vrat.
SLOVENIJALES trgovina
gradi svoj skladiscno-prodajni
center v crnucah. Zgrajeno je ze
skladisce le&nega materiala, sedaj pa se bodo lotili gradnjc
skladiSea notranje opreme.
V MEBLU posvetajo letos posebno pozomost izvozu . Ze lani
so izvozili kar za 13 in pol milijonov dolarjev, predvsem polizdelkov (iverke). Za letos naertujejo
kar za 43 odstotkov veeji izvoz.
Najvee izva:lajo v ltalijo, arabske
dr:lave in v Sovjetsko zvezo.
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NASI LJUDJE
Cez nekaj dni bomo praznovali
4. julij - dan bore~, .zato n~ s!ucaj, -da vam v rubnkt »Nast lJudje« predstavljamo kar dva sogovornika, ki s-ta clana zveze
zdrllZenJ borcev. Poleg te&a sta
tudi oba »Stara« Brestovca m tesna sodelavca, saj oba prodajata
primarne izde~e. To ~ta tovaris~
Rado Udovic m Ludvik StrukelJ·
Tovaris Udovic je na Brestu ze
petin-dvajset Jet in i.e lear petnaj?t
let prodaja zagan les.Do zdrui.ttve z Jelko je delal na domacem
in ·tujem trgu, od zdrui.it.ve naprej pa dela samo !'Ia tzvo:w:
Tudi tovaris StrukelJ vseskoz1
deJa z lesom in je na Brestu otl
leta 1972. Eno leto je delal v nabavi kot prevzemalec zaganega
lesa od takrat naprej pa je zaposlen v prodaji, kjer prodaja
iverne plosce.
Oba se se zelo dobro spomi·
njata vojnih dni.
· TovariS Udo·vic je bil leta 1944
s sedemnaj.stimi leti sprcjet v
SKOJ in je kot aktiv~st orga~i
ziramo deloval v planmskem m
skocjanskem podrocju, dokler se
ni 1945. leta vkljucil v Hcrcegovsko .brigade in med ·drugim sodt!loval tudi pri osvobodi·tvi Rakcka.
Tovaris Strukelj pa se kot domacin - Blocan i.ivo spominja
Roske ofenzive leta 1942, ko so
italijanski okupato·rji na Blokah
hkrati zazgali sedemnajst vas i in
zaselkov. Mnogo !judi so pobili
in jih odpeljali v internacijo. To
je bil povod, da se je kot komaj
petnajstletni fantic leta 1943
vkljuCil v SKOJ in organizirano
sodeloval v narodnoosvobodilnem
boju. Takoj naslednje leto pa jc
odsel v partizane.
Po vojni je bilo treba najprej
obnovi:ti poruseno domovino. De·
!ali so cele dneve, saj so imeli

manj prostih nedelj kot imamo
zdaj sabot.
Oba sta vseskozi aktivno vklj u
cena v drui.beno politicno ziv·
ljenje v krajevni -skupnos'ti in v
delovni organizaciji. Mnoge obveznosti :pa imata tudi v zaseb·
nem zivljenju, saj imata oba urejeno druzino, razne konjicke in
podobno.
v zvezi s prodajo zaganega lesa
je tovaTis Udovic povedal, da je
povprasevanje na tujih trgih zelo
veliko. Pred leti je prodaja v iz·
vozu nihala, priSlo je celo do zastoJeV. Zadnja leta pa prodaja ni
vprasanje in so izgledi za izvoz
po devalvaciji se boljsi. Nasi g!av
ni kupci so neuvrscene dezclc, pa
tudi Svica, Nemcija in Italija.
Seveda pa vemo, da jc plan
secnje pri nas vsako leto manjsi.
s tern pa sta omejena tudi pro·
izvodnja in prodaja zaganega
lesa.
Tovaris Strukelj je povedal, da
tudi s prodajo ivernih plo!E: ni
te:lav in se vseskozi dobro prodajajo. Zaloge so bile 1e koncc
leta 1976, ker so bile uvozene
iverke cenejse. Preccj tdav p:.
povzrocajo neurejene cene na tem
podrocju.
Danes bi lahko na domacem
in tujem trgu prodali veliko vel;
iverk, vendar ~ ih na :lalost ni·
mamo dovolj.
Kako lepo bi bilo enkrat slisati,
ko bi rekli, da bi lahku prodali
vee pohiStva kot ga imamo, kot
to lahko sliSimo za :lagan les in
ivernc plosce!
Zelo tezko je na kratko predstavHi cloveka kot sta tovarisa
Udovic in Strukelj in bo to zares
samo skrornen prikaz njunega
zivljenja in dela.
A. Kogej

_,/'1l/JV1/

\BIIESTO\IK
upolcojenci o

brestu

iiJ

Ceprav je Franc Bauman zc
osem let upokojen, sc se vedno
rad spominja tis1ih trinaj st Jet,
ki jih je prezivel na Brestu.
Na Brest je priSe! leta 19S6.
Zaposlil se je kot gradbeni r eferent. Nadziral i·n vodil je vsa
gradbena dela v zvezi z novimi
nalozbami in z vzdr:levalnimi
deli po vseh Brestovih temelj~i~t
organizacijah, ki so bila adrru~l
strativne in tehnione nara ve. Bllo
je zelo dosti dela, saj je bilo
poleg novograd.enj s~ dosti. rusenja in odstranJevanJa stanh objektov.
Treba je bilo odstran!ti t~di
stevilne lesene barake, saj so blle
stalna nevarnost za po:lare. Dobro se spominja pozara v Cerknici
leta 1959 in vseh del, ki so bila
potrebna po njem. pelal .i.e c~le
drievc, pa tud1 ponoct, ker JC bil<>
gradbenike takrat zelo tezk<? dobiti, deJa pa so m?r!'lla tec1 n.aprej. Kljub tako vehkl obrememtvi pa clovek pozabi na vse tezave, ko vidi us·peh svojega deJa.

Preveckrat si pod pojmom >>slovenscina v javni rabi« predstavljamo
zaolj rabo nasega jezlka v Ieposlovju, drugih tiskanih delih in v sredstvih javnega obvescanja, kar pa naj ne bi bila nasa stvar.
Pozabljamo pa na pravilno in lepo sloven5cino v drugih ob!ikah
pisnih sporocil, denimo v prosnjah, obvestilih, vabilih poslovnih il1
drugih dopisih, pa se marsikje . . .
.
Primer taksne, milo recene brezbriznosti do jezika je prosnJa : a
sklenitev delovnega razmerja, ki smo jo nedavno dobili.

~ ~.

VI. f!JSO.

Ne kaie opozarjati na skoraj grozljive napake v tern pisanju, kcr
jib zlahka opazi domala vsakdo; nehote pa clovek pomisli, kako se
je ta pisec pretolkel in previharil skozi osnovno in zlasti srednjo
solo.
Vsekakor je tak6 napisana prosnja cedno Iastno »priporocilo« za
sprejem v delovno razmerje.

Pravnik odgovarja

PRiZNANJA DESETIM
Ob 30-letnici samoupravljanja so za svoje dosedanje delo
v sindikatih in za prispevek h graditvi nase samoupravne socialisticne druzbe dobili SREBRNI ZNAK SAMOUPRAVLJANJA:
Drago Frlan - Brest, TOZD Pohistvo Cerknica
Polde Kocevar - Komunala Cerknica
Majda Lenarcic - Osnovna sola Jozeta Krajca Rakek
Jo:la Levee - Kovinoplastika, TOZD Plastika Loz
Sreco Lonear - Kovind Unec
Anton Mahnic - Kartonaia Rakek
Fikret Mehadzic - Skupscina obcine Cerknica
Tone Srpan - Kmetijska zadruga Cerknica
Milan Sterle - Kartonaza Rakek
Darko .Znidarsic - Brest, TOZD Masiva Martinjak

SlovenStina v javni rabi

Kljub 1emu, da je odsel tovariS
Bauman leta 1971 v .pokoj, je vsecno sodeloval pri izgradnji Iverkt!
v Podskrajniku, kjer je pomagal
nadzorovati gradbena deJa.
Zdaj pa dela doma pri hiSi,, ze
dvanajst Jet dela v svetu kraJevne skupno-sti, kot delegat krajevne skupnosti pa je clan izvrsnega
odbora komunalnc interesne skupnosti.
Na koncu je se povedal, da statno spremlja uspesen Brestov
razvoj in je vesel, da imajo nasi
ljudje zaposlitev v svojem kr~ju.
Brestov obzornik re dno preb1ra,
pravi pa, da pogresa v njem
novic o dclu in tezavah krajevnih
sku pnos ti.
Tovarisu Baumanu i.e limo dosti
zdravja, da bo lahko se dolgo
sledil svojemu zivljenjskemu vodilu - de lu.
A. Kogej

BliZajo se letni dopusti in zato se v zadnjem casu pojavlja
precej vprasanj v zvezi z regresom za letni dopust. Vprasanja so predvsem o tern, all pripada regres za letni dopust delavcem, ki delajo krajsi delovni
cas od polnega delovnega casa
in delavcem, ki so delno invaIidsko upokojeni in delajo samo
po1ovicni delovni cas. Pojavlja se
tudi vprasanje, ali imajo pravico
do regresa delavci, ki jim je ze
prenebalo delovno razmerje, v
delovni organizaciji, so pa letos
ze izkoristili ves dopust oziroma
del dopusta.
Odgovor:
Najprej moram povedati, da je
pravica do regresa za letni dopust povezana s p ravico do letnega dopusta. To pomeni, da
ima vsak delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, tudi pravico do regresa.
Kdaj ima delavec pravico do
dopusta, pa je u rejeno v zakonu
oziroma v nasem samoupravnem
sporazumu o delovnih razmcr-

j ih. Tako pripada regres za letni dopust tudi delavcem, ki de·
Jajo krajsi delovni cas od polnega delovnega casa in delavcem, ki so delno invalidsko upokojeni in delajo samo polovicni
delovni cas.
Takim delavcem pripada regres v obsegu, ki je odvisen od
trajanja delovnega casa in ocl
dosezenih uspehov pri delu po
osnovah in merilih, dolocenih v
samoupravnem splosnem aktu
(na primer delavcu, ki deJa samo stiri ure na dan, kar jc
so odstotkov delovnega casa, pripada SO odstotkov regresa za
letni dopus t). Prav tako imajo
pravico do regresa tudi delavci,
ki jim je ze prenehalo delovno
razmerje v delovni organizaciji
in so ze izkoristili ves dopust
oziroma del letosnjega dopusta.
Ce so izkoristili le del dopus ta,
jim seveda ne pr ipada ves regres, pac pa le ustrezen. del, k!
je odvisen od tega, kohko dm
dopusta so dejansko izkoristili.
·
A. Percic

ZADNJA STAFETNA PALICA OB DNEVU
MLADOSTI, Kl JE BILA TOVARISU TITU
IZROCENA NEPOSREDNO -IZ CERKNICE
KONCERT POSTOJNSKIH GIMNAZIJCEV V ZELSAH
SPET RAZSTAVA V NASEM SALONU POHISTVA
V juniju je bila v Brestovem Salonu pohistva po daljsem casu spet
slikarska razstava. Tokrat je razstavljal Mitja KLANCAR, rojen 1943.
leta v Ljubljani, sicer pa je zadnje razrede osnovne sole obiskoval
tudi v Cerknici. Je clan drustva likovnih samorastnikov v Ljubljani;
doslej je razstavljal enkrat samostojno, enajstkrat pa skupinsko.
V razstavnem katalogu je o njegovem slikarstvu med drugim zapisano: ,,V njegovem slikarstvu prevladuje ekspresionizem kot razpolozenje in stil. Najvecje zanimanje v zadnjib delih je namenjeno po·
krajini in tako je pejsaz postal skoraj edina tema v njegovem razstav1janju.«
Kot obicajno, Cerknica sama za razstavo ni pokazala posebnega zanimanja.

Bilo je enkr·a tno, hvale vredno
in ubrano ·petje stiridesctih srednj esolcev v zelski cerkvi 18. junija.
Odlicen dirigent, mlad in sposoben, .k.i je v enem letu osnoval
kvaliteten mladinski pevski zbor
s programom lepih slovenskih in
koros'kih narodnih pesmi.
Ceprav je bilo vreme izredno
slabo, je bilo poslusalcev okrog
sto in vsi so ..si bili edini, da je
bil koncert cudovit. v zboru nastopajo tudi mladi iz nase obcine.

Lani smo ob dnevu mladosti poslednjic z vso iskreno ljubeznijo
in spostovanjem neposredno izrocili nasemu dragemu predsedniku
TITU stafetno palico - simbol bratstva in enotnosti, simbol zahvale vseh nas in zaobljube, da bomo dograjevali to, kar je gradil
in zgradil za nase narode in narodnosti.
Ta dragoceni simbol, ki bo nedvomno na posebnem mestu v
muzeju »25. majcc v Beogradu, kamor se bodo stekale stafete
mladosti tudi vsa prihodnja leta, je oblikovala Cerknicanka Milena
BRANISELJ-KRAJC - nekaj casa tudi Brestovka, sedaj studentka
akademije likovnih umetnosti v ljubljani.
v eni izmed prihodnjih stevilk bomo poskusili pripraviti razgovor
z mlado umetnico, ki ji je uspelo to izjemno likovno delo.
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Vet ali man j po natrtih
Z .dogovorom o osnovah dru2benega plana razvoja obcine Cerknica za obdobje 1976-1980 ter samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti ot1·oskega varstva obcine za isto obdobje
je bila opredeljena izgradn.fa vzgojno varstvenega zavoda v Cerk·
nici.

se ena pddobitev za nase malo mesto! Nova lekarna, ki je skromnc
pricela delovati pred Ietom dni in je imela deljen obratovalni cas,
je na veliko zadovoljstvo obcanov uvedla celodnevni delovni cas. Tako
Iahko obcan, ki je moral obiskati zdravnika, takoj zatem obisce t udl
lekarno. Ni mu treba cakati, ali celo dvakrat hoditi v Cerknlco.

\llriDr:;:i!J~rn~~
GL~S I L D
(lz 33.

stevilke -

[.....<CJL_~L..-<-r I"-/~

30. junij 1970)

lNVESTICIJE V ZAKLJUCNI FAZI

Gradbene investicije se blizajo h koncu. V zakljucni fazi je novo
obsezno skladisce gotovi h izdelkov. Koncne
obrise dobiva nova delavska restavracija, ki je med lverko in Tovarno
pohistva. Od vecjih investicij je treba omeniti skorajsnjo dograditev
trgovine s pohistvom in dodatnih delovnih prostorov. Preselitev delavske
restavracije pricakujemo v juliju, trgovina in ostalo pa bo nared nekje
v zacetku septembra.
Na podrocju Cerknice je letos zamisljena prenovitev stare upravne
zgradbe v IBM sredisce, prenovitev nekdanje Hrenove hise v Gasilski
dom, izgradnja garaz za tovorne avtomobile, nova vratarnica pri mostu,
rekonstrukcija mostu, ureditev cest in platoja, postavitev industrijskega
tira ob tovarni.
3600 kvadratnlh metrov

VEe IZVIRNOSTI TUDI V PROPAGANDI

Letosnji obseg ekonomske propaganda je financni plan precej skresal in znizal. Mislim, da je to znizanje pri povecanem obsegu prodaje
isto, kot ce ne mazemo lezajev pri naj bolj obcutljivem stroju. Obenem
pa trdim, da je treba propaganda usmerjati taka. da bo c·imvecji ucinek
cutiti v prodaji.
Za najbolj uspele propagandne resitve letos lahko stejemo: svetleci
napis nad halo Tivoli, prospekte in njihova izvedbo, sodelovanje na svetovnem kosarkarskem prvenstvu In jazz-festlvalu, TV-oddaje iz TV s redisc.
NOVI POSLOVNI PRIJEMI PRODAJNE SLUZBE

Pripravlj alni odbor za izgradnjo je izdelal predlog samoupravnega sporazuma o zdru2evanju sredstev za sofinanciranje
izgradnje vrtca in predlog o vrs ti gradbenega objekta. V teh
predlogih je bilo zapisano, naj
vsi delavci, ki so zaposleni ali
prebivajo v krajevni skupnosti
Cerknica, zdruiujejo sredstva v
ta namen. 0 tern predlogu je
sklepala skupscina skupnosti
otroskega varstva in posredovala sporazum v podpis vsem gospodarskim in negospodarskim
delovnim organizacijam ter delovnim skupnostim s sedezem v
krajevni skupnosti Cerknica, od
katerih je vecina ta sporazum
podpisala.
Po njem se zdruzuje en odstotek od brutto osebnih dohodkov za dobo treh let, s pricetkom zbiranja v Ietu 1979.
Sredstva za izgradnjo se zagotavljajo na osnovi samoupravnega sporazuma, iz sredstev
skupnosti otroskega varstva in
sredstev
krajevne
skupnosti
Cerknica. Pred pricetkom del v
oktobru lani je znasala predra·
cunska vrednost:

SALDO SREDSTEV
(A-B)
1.457.569,80

Obveznosti po samoupravnem
sporazumu ne izpolnjujejo na·
slednje delovne organizacije in
skupnosti:
GG Postojna TOZD Gozdarstvo Cerknica, Mladinska knjiga
TOZD Trgovina Ljubljana-Cerknica, Postaja milice.
Delovne organizacije oziroma
skupnosti, ki sporazuma niso
podpisale, pa so:
TOZD LKP Cerknica· - Perut·
ninski kombinat Pivka, Ekspozitura SDK Cerknica, SAP TOZD
Notranjska Cerknica, LB - Go·
spodarska banka - Ekspozitura
Cer knica, E lektro enota Cerknica, SGP Gradnje - enota Cerkn ica, Jama - TOZD Gostinstvo
Cerknica, TOZD Telekomunikacije Ljubljana - enota Cerknica,
Trgovina Borovo, Tabak Ljubljana in Delo, Vinotoc Cerknica,
AMD Cerknica, Kino Cerknica,
Veterinarska postaja Cerknica,
Strokovne sluzbe obcinske zdravstvene skupnosti in skupnosti
za zaposlovanje Cerknica ter
skupne sluzbe samoupravne stanovanjske skupnosti Cerknica.
T. Zigmund

24.294.000 din
1.069.540
2.000.000
1.000.000
28.363.540

Drustvo prijateljev

din
din
din
din

Zaradi pomanjkanja sredstev
in ker je oprema v dosedanjem
vrtcu se uporabna, bi po sklepu
izvrsnega odbora skupnosti otroskega varstva zacasno to opremo prenesli v novi vrtec. Ce pa
bodo stredstva dopuscala, bi
opremo dopolnjevali ze med
gradnjo, sicer pa v naslednjih
letih iz srcdstev redne dejavnosti.
Predracunska vrednost za izgradnjo vrtca se zagotavlja iz
nasJednjih virov:
1. s samoupravnim spor azumom o zdruzevanju sredstev
10.960.000 din
2. Sredstva skupnosti otroskega varstva:
- v letih od 1978 do 1980
z najetjem kreditov:
4.866.040 din
- na osnovi vezanih sredstev
z odplaCilno dobo 9 Jet 2.537.500
din
- kredi tom z odplacilno dobo
6 let in obrocnim odplacevanjem, v katerem sodeluje tudi
KS Cerknica v visini 1.000.000
din v znesku 10.000.000 din
SKUPAJ: 28.363.540 din
Ker se sredstva na podJagi
sporazuma zhirajo od leta 1979
do 1982, je bilo potrebno najeti

tnladine v Cerknici
Koncno smo ustanovili drus tvo
mladine tudi v Cerknici. 9. junija je bil ustanovni
obeni zbor, na katerem je bilo 2!l
clanov.
Za predsednika -dru stva je bila
izvoljena Marija Opeka, za tajni·
ka Iva Ravselj in za blagajnika
Zofka Obreza. Izvoljeni so bili
tudi samoupravni organi: izvrsni
odbor, nadzorni odbor in discip linsko sodisce.
Osnovna naloga, zastavljena s
programom drustva, je skrb za
otroke in mla<tino. Zavzemalo sc
bo za enotno druZ:beno in druzinsko vzgojo mladega rodu, za oblikovanje socia:listicne drmzbooc
zavesti, za usposabljanje mladine pri sodelovanju v druibenent
zivljenju, za ustvarjalni odnos do
prihodnjega poklica in deJa sploh,
za spoznavanje pridobitev nasih
narodov in vsega clovestva na
razlicnih ;podrocjih sociaJnega.
zdravstvenega, tehnicnega, umetniSikega in drugacnega ustvarjan ja, za zblizeva.nje vseh narodov
v prid miru in [lapredku v svetu,
za razvijanje vsestranske dejavnosti osebnosti z umskimi in moralnimi ·J astnostmi clr?.avljana soprijate~jcv

Poleg tega, da smo formlrali potnisko mrezo. smo se lotili tudi posebnih prodajnih akcij, da bl problem plasmaja blaga v mrtvi sezoni kar
bo mogoce pospesili. Teh oblik se do sedaj nrsmo posluzevali, ceprav
so v svetu normalne, nekatera podjetja pa so jih tudi pri ·nas ze nekaj
let prldno izkoriscala. Da se jih pri nas nismo posluzevali, je bll vzrok
v tern, ker preprosto nismo imeli potreb, saj nam je stalno primanjkovalo
blaga za redno odpremo.
KAJ VSE RASTE PRJ BRESTU?

Kar Brest danes ima, ni ne park, ne poskusni nasad, od obojega
je nekaj. Ta vrt je ze tako prirasel sodelavcem Bresta, da ga ni. ki bi
ga pustil uniciti in ga ni, ki ne bi ime l nasade rad. Pa poglejmo, kaj
vse raste na tern notranjskem svetu, kaj je pokazalo voljo do zivljenja , ceprav ni doma le iz Evrope, ampak tudi z drugih ce lin.
Najmocnejsa zbirka rastlin je pred Skupnimi sluzbami. Gredica ob
zidu ima razen lepe je lke tudi siroko razprostrt kitajski brin, pred njim
pa je kot grm siroka trnasta kltajska aralija. Blizu rasteta se dva grmica
divje pomarance, pri ograji pa se kot bakla dvigu je vitka trepetlika.
Prva je sama od sebe imela vitko linljo. letos pa je v treh dne h zacela
mrsiti veje in da ni bila povezana, bi se jl s nopasta oblika gotovo podrla. Pri tej trepetllki pa raste smreka, ki jo ·ima ves svet v veliki casti.
Prestala je namrec tezke case ledene dobe, njeni zadnji ostanki so se
zadrzali v kotu Srbije, Crrie gore In Bosne. lma le spodnjo stran igllc
srebrno, njena vitkost pa je njena poglavitna lepota.

c.

A. PRILIV:
l. Sredstva skupscine
otroskega varstva 2.712.771,75
2. Sredstva del. org.
zbrana po
sporazumu
2.870,838,05
SKUPAJ - PRILIV 5.583.609,80

l. Gradbena in obrtniSka

dela ter
instalacije
2. Oprema
3. Projekti, taksc
4. Ostalo
5. Podraiitve
SKUPAJ:

premostitveni kredit pri Stanovanjsko-komunalni banki Ljubljana 18.850.000 din in pridobiti
pohiStvo na priliv sredstev v
letu 1980.
Imenovan je bil tudi gradbeni
odbor, ki je takoj zacel z delom.
Vrtec gradijo skladno s sprejetim zazidalnim nacrtom v soseski na juinem delu Cerknice
- ob Sinji gorici. Vrtec naj bi
sprejel 240 otrok in ga gradijo
v klasicni obliki. Izvajalec gradbenih in instalaterskih del jc
SGP GRADNJE Postojna. Z
gradnjo so priceli v novembru
1979 in bo trajala eno leto.
Gradnja tece po nacrtih, tako
da bodo gradbena dela do konca maja 1980 ze do tretje gradbene faze. Vrednost no so gradbena dela do konca aprila oprav·
ljena v visini 7.887.860,20 din.
Vecina podpisnic sporazuma
sproti placuje svoje obveznosti.
Pregled priliva sredstev in po·
rabe pa je:

B. POTROSNJA:
l. I zloci tev sredstev
za nalozbo
3.056.500.2. Placilo projektov in
soglasij
1.069.540.SKUPAJ - POTROSNJA
4.126.040.-

Gradbillce otroskega vrtca v Cerknici

ciaJisticne skupnosti in za izboljsanje telesnega zdravja, posebno
z razvijanjem telesne vzgoje kot
osnove za ustvarjalno zivljenje.
Ko bodo zaiivela drustva prij a teJjev mladine tudi v ostalih
krajevnih skupnostih, bose obcni
zbor ~veze drustev prijate!jev
mladine.
M. Opeka

VSE BOLJ TRDNO
ORGArNIZIRANI
(Nadaljevanje s 6. strani)
mladega clanstva in njegovo
usposabljanje?
Gasilska zveza si stll!lno prizadeva za pridobivanje novih, predvsem mladih clanov. Po gasilskih
druS.tvih je vse vee pioni-rskih
dese tin, za katere organiziramo
tudi obbnska in regijska tekmovanja.
T udi sicer imamo ·sta-lne tecaje,
za katere pripravlj a gasilska zvcza programe, placuje pa jib po·
:Zar.na skupnost. zal pa imamo se
vedno premalo sposobnih organizatorjev.
- Bi za zakljucek se posebej
opozorili na kaksno zadevo, o kateri nismo p<>vprasali?
Se vedn o se premalo zavedamo
velikega gospodarskega pomena
pozarne varnosti in njenega vidnega mesta v okviru druzhenc
samoza5cite. To cutimo tudi pri
oblikovanju kljucnih razvojnih
dokumentov v obcini, kjer najde
ta dejavnost odlocno premalo
prostora in pozornosti.
Razgovm· pripravil B. Levee
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z oCmi Vzpon kraljice Sportov
naSe
kamere
LEPI USPEHI MLADIH CERKNISKIH LAHKOATLETOV
V ZADNJIH LETIH
.

Skrbne gospodinje s Skupnih dejavnosti med malico nakupijo vse
potrebno, sicer bi kasneje ostale brez teh dobrin . . .

v juliju
3. 7. ob 20. uri- jugoslovanska drama JOVANA LUKIN.
4. 7. ob 16. in 20. uri - jugoslovanski vojni film PEKLENSKI
OTOK.
5. 7. ob 20. uri in 6. 7. ob 16. uri - ameriska kriminalka UMOR
V AMSTERDAMU.
7. 7. ob 20. uri - ameriSka grozljivka NOSFERATU - NOCNI
FANTOM.
10. 7. ob 20. uri - ameriski pustolovski film PIRANHA.
12. 7. ob 20. uri in 13. 7. ob 16. uri - ameriski vojni film NA
LOVU ZA STEGNERJEM.
13. 7. ob 20. uri - italijanska komedija OGNJEVITA BOLNICARKA.
14. 7. ob 20. uri - ameriska grozljivka DOMENIKA, DUH, KI
UBIJA.
17. 7. ob 20. uri - HONG KONGSKI KARATE film DEBELUHOVE
PUSTOLOVSCINE.
19. 7. ob 20. uri in 20. 7. ob 16. uri - ameriska komedija NELOCUIVA DVOJCKA.
20. 7. ob 20. uri- ameriska kriminalka DEMONSKO SEME.
21. 7. ob 20. uri - ameriska kriminalka GARETTOVO MASCEVANJE.
22. 7. ob 16. in 20. uri - ameriSki western BEL! BIZON.
24. 7. ob 20. uri - ameriski Ijubezenski film KO POMLAD PRIHAJA.
25. 7. ob 20. uri - jugoslovanska drama TROFEJA.
26. 7. ob 20. uri in 27. 7. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film
FLYPER.
27. 7. ob 20. uri - franeoska eroticna drama ZBOGOM, EMANUELA.
28. 7. ob 20. uri - angleski eroticni film ZAPELJIVKA.
31. 7. ob 20. ur i - Hongkongski karate film DINAMIT JOHNSON.

SreCanje mladih SOZD
Brestovi mladinci smo se 24.
in 25. maja v Sabeu udelezili ze
sestega tradicionahnega srecanja
mladih SOZD Slovenijales. Prireditelj letosnjega sreeanja je bila
delovna organizaeija Jela Sabae.
Program je zajemal tekmova·
nje v malem nogrunetu, kegljanju
in volilno programsko konfereneo.
Tekmovanje, na katerem je sodelovalo petnajst delovnih organizacij, je bilo izredno zanimivo
in borbeno.
Rezultatl:
Mali nogomet
1. JELA Sabae
2. TRGOVI.NA I., Ljubljana
3. S.YEA Zagorje
10. BREST Cerknica
Kegljanje - zenske
1. OPREMA Izola
2. LPI Idrija
3. TRGOVINA Ljubljana
6. BREST Ce11knica
Kegljanje - moski
1. LIK Kocevje
2. LPI Idrija
3. TRGOVINA I. Ljubljana
4. BREST Cerknica
Ek~pna uvrstitev
1.- 2. TRGOVItNA I. Ljubljana
1.-2. LPI Idrija
3.
OPREMA Izola
6.-7. BREST Cerkniea

v nadaljevanju srecanja je hila
sklieana volilno programska konferenea na ~ateri ISmo za obdobje
1980-1982 izvolili novo vodstvo
KSZSM SOZD, ter se dogovorili,
da naslednje 7. sreeanje organi·
zira Slovenijales TRGOVINA
Ljubljana krajem meseea maja
1981 v Ljub1jani.
Razsli smo se s parolo
ZDRU.ZENIH V ZSM SOZD SLOVBNIJ.A!LES - POT DO USPEHA
Sreco Drobnic
BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organizacije Brest Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovornl urednik Bozo
LEVEC.
Ureja urednlskl odbor: Marta DRAGOLIC,
Vanda HACE, Ana KOGEJ, Boio LEVEC,
Marta MODIC, Leopold OBLAK, Anton
OBREZA, ' Bernarda PETRI¢, Beno !KERW,
Irena ZI!MUAK In Vlktor l!NIDARSIC. Foto:
Joze SKRL.

Tiska ~eleznlska tiskarna v LJubljani. Naklada 2800 lzvodov.
Glasllo sodl med prolzvocle lz 7. tolke
prvega odatavka 38. lHene zakona o obclavi!anju prolzvoclov In storltev v prometu, za
katare se ne pla~uje temeljnl dave" od
prometa prolzvodov (mnenje aekretarlata za
in.formlranje lzvrinega sveta SR Slovenlje.
it. 421· 1/72 z dne 24. oktobra 1974)

CerkniSka lahka atletika ima
ze kar lepo tradieijo. Pionirsko
pot te sport:ne zvrsti je v nasi
obcini zacel Franc Popek, takratni drlavni reprezentant v metu
kopja. Od rtakrat dalje dozi'Vlja
.kraljica 5portov v nasi obcini
vzpone in padoe. Bilo je preeej
dobrih atletov, saj so bili neka·
teri eelo drfavni in republiski
prvaki ter reprezentanti in celo
rekorderji.
V letu 1978 se je pricel ~e en
vz:pon eerk.niS:ke atletike. Se isto
leto so eerknilli pionirji lila republiskem prve:n.stvu osvojili dva
naslova repurbli~kih prvak:ov (Bernarda Smale - skok v vi~i:no in
Metod Mahne - skok v daljino)
ter dve drugi mesti (Miha Pakii
- skok v visino in Bostjan Loncar- met kopja).
Tudi naslednje leto so bili pionirji usp~ni na republiSkem
prvenstvu. Marko Zgonc je zma·
gai v teku na 2000 metrov in bil
drugi na 1000 metrov. Druga sta
bila se Bernarda Smale v metu
diska in Samo Urbas v metu .krogle. Poleg tega pa je bila Smal·
ceva tretja v metu kopja.
V lans·ki sezoni sta se izkazali
Ida Stemberger z odlienim rezultatom v skoku v viSino in pionir·
· ska stafeta 3 x 1000 metrov na
tek.movanju Ob zici okupirane
Ljubljane 5 tretjim mestom (Loncar Bostjan, Mele Robert, Zgone
Marko).
Vsi na5teti atieti in atletinje
so v lanski sezoni dosegli vidne
rezultate tudi na tekmovanjih
mlajsih in starejsih·m.ladineev.
Leto5nja sezona se ni koncana,
vendar lahko trdim, da je se
uspe5nejsa od. ;prejsnjih dveh.
Na -r epubliskem prvenstvu v
krosu je pri pionirjih zmagal
na5 Tomai Strle, Marko Zgonc je
bil pri m.lajsih mladineih drugi,
Marija 2nidarsi<: pa je pri pionirkah zasedla 12. mesto. Bkipno
je Cer.k.niea zasedia 7. mesto v
Sloveniji.
Zgone in Strle sta uspesno na·
stopila tudi na drlavnem prven·
stvu v ·k rosu, kjer je bil Zgone 7.,
Strle pa 9. pri mlajsih mladineih
Gpionirske kategorije ni bilo).
V tekmovanju »Bcemo najboljsega skakaiea V viSinO<< sta V pionirski kategoriji nastopili Ida
Sternberger in Bennarda .Smale,
ki sta osvojili 4. oziroma 6. mesto.
Ce.prav z nepopolno ekipo smo
nas1opili ltudi na ekipnem repub·
liSkem prvenstvu za mlajse m.ladinee, kjer je Ida Sternberger
dosegla odlicen rezultat v skoku
v visino (160 em).
Na posamienem republiskem
prvenstvu za mlajse mladinee
smo osvojili eno srebrno kolajno
(Marko Zgooe - 3000 m), dve
bronasti (Marko Zgone- 2000 m
ovire in Samo Ur:bas - met krogle )in tri cetrta mesta (Miha iPakiZ - 300m ovire in skok v visino ter Ida Sternberger - skok
v visino).

V SPOMIN
Sredi cvetocega junija nas je
nenadoma tragiCn.o zapustil nas
sodelavec Bontt JERNEJCIC.
Ceprav 5e mlad, saj je komaj
vstopil v tretje desetletje svojega
Zivljenja, je bil ze start Bresto·
vee. Svojo fivljenjsko usodo je
ie zgodaj povezal z Brestom in z
lesarstvom. Najdalj je delal v
oddelku za standardizacljo v
Skupnih dejavnostlh, nazadnje pa
je bil tajnik v TOZD Prodaja.
Bil je dosleden komunist in po·
Iiticni delavec na Brestu in v §fr.
si dru.Zbeni skupnostl, poZrtvovalen in nesebicen sodelavec,
Brestovec z duso in telesom.
Ta.ksnega se ga bomo vedno spominjali, kot prizadevnega sodelavca, predvsem pa kot ~loveka,
ld je razumel soljudi in se jim
razdajal.
Kolektiva Skupnih dejavnosti
in TOZD Prodaja

Posebno uspe5ni so bili lctos
m ladinci v pokalnem
re.pub'lisocem ;prvenstvu, kjer so
fantje dosegli 4. mesto, dekleta
pa 10. mesto.
Z dvema tekmovalcema smo
nastopili tudi na drzavnem
prvenstvu za mlajse mladince.
Marko Zgonc je bil 5. na 1500 m
z ovirami in 6. v teku na 3000 m,
Miha Pakiz pa je bil 7. v teku na
300m z ovirami in 14. v skoku v
visno. Samo Urbas in Metod
Mahne nista nastopila, ker nam
organizator ni sporocil, da so v
na~i mlaj·~i

njunih diseiplinah potrebne kvalifikaeije.
Pogoji za atletiko so se v zadnjih nekaj letih preeej izbolj~ali.
Z novo telovadnico je omogoeena nemotena zimska vadba, pa
tudi vse vee srednje5olcev ostaja
doma in se v solo vozi, kar predstavlja lepo osnovo za cerkni~ki
sport.
Ni!kakor pa ne moremo biti zadovoljni z izgradnjo atletskih naprav pri osnovni sol.i CePk.niea,
saj se gradnja vlece ze v nedogled. Z izgradnjo tega objekta pa
bi bili nekako i.z.Jpolnjeni osnovni
pogoji za se vecji napredek eerkngke lahke atletike.
S. Ferfila

UspeSno tudi ob koncu
Kegljaski klub Brest je uspesno zakljucil letosnjo sezono. Zakljucno tekmovanje je bilo prvenstvo notranjske regije za posameznike in dvojiee, na kate·
rem so se kegljaci Bresta odlicno uvrstili, saj se je na prvenstvu posameznikov med dvanajst najboljsih uvrstilo vseh
osem Brestovih tekmovaleev
Nastopilo je 60 tekmovaleev iz
Vrhnike, Logatea, Ilirske Bistriee, Postojne in Cerknice.
lzidi:

Posamezniki
1. Urbas 2. ZaloZnik
3. Srebot 4. Prime 5. Turk -

Brest
Brest
II. Bistriea
li. Bistriea
Brest

-

2613
2608
2578
2555l
2524

DELAVSKE
SPORTNE IGRE
Komisija za sport in rekreacijo pri obcinskem svetu zveze
sindikatov je organizirala obcinsko sindikalno prvenstvo v malem nogometu. Tekmovanje je
bilo 11., 12. in 13. junija na igriscih na Rakeku in v Starem tr·
gu. Nastopilo je 16 ekip iz vseh
vecjih delovnih organizacij v
nasi obCini.
Uvrstitev:
1. Kovinoplastika
2. Gozdarstvo II.
3. Gradisce
4. Nanos
5. Brest - Pohistvo
6. Kartonafa
7. Gostinstvo
8. Avtomontafa
9. zelezniska postaja
10. Kovinoplastika II.
11. Brest - Gaber
12. SO Cerkniea
13. Gozdarstvo I.
14. Brest - Masiva
15. Kovind
16. Komunala

tock
26
22
19

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gornik - Brest
Preseren - Brest
Tomazic - Logatee
Rolih - II. Bistrica
Veliscek - Brest
Krasevee - Brest
Hlabse - Brest

Dvojice
1. Srebot-Prime
Ilirska Bistrica
2. Gornik-Zaloznik
Brest
3. Urbas-Preseren
Brest
4. Turk-Veliscek
Brest
5. Kra5evee-Hlabse
Brest

2523
2516
2506
2504
2499
2494
2492
itd.

5133
5131
5129
5023
4986
itd.
F. Gornik

tisniti zige kot dokaz za osvojene
vrhove. .Zig je v skrinjici na vsakem vrhu poleg vpiSille knjige.
Po :prehojeni poti lahko dobite
znacke vsak prvi cetrtek v mesecu v pisarni ;planinskega drustva pri Kinu Cer.k!nica od 19. do
20. ure.
Pa sreeno pot!
F. Korosee

VABILO
NA POTEP

V novoletni Stevilki Brestovega
obzornika ste lahko brali sestu17 vek 0 stevilnih naseljih z imenom
16 Brest in njegovimi inacicami.
Kooec julija nameravarn obis15
14 kati vasi Brest nad Buzetom, pri
13 Ucki in •p ri Igu blizu Ljubljane,
12 spotoma pa ~e znano Juko BRE11 STOVA pri Plovmi:nu, od koder
10 vozijo trajekti na otok Cres. Potovanje bo traja'lo predvidoma tn
9
8 do ·s tiri dni. Potoval bom z mo·
7 tornim 'kolesom TOMOS.
6
Program potovanja: Cerkniea
5 -Koper (servi:s in po mo.Znosti
ogled tovarne Tomos); nadaljeF. Gornik
vanje poti proti Buzetu in nato
do vasi Brest I., Brest H, P.lovmin, Brestova, Rijeka, Deliniee,
Kocevje, Ig, Brest IJI. in cez
CERKNISKA
Osredek in Zilee domov. Pot je
PLANINSKA
dolga okrog 400 -kilometrov; prenoCisce v ~otoru; prehrana v loTR~NSVERZALA
ka'lih. Seveda se potuje na Jastne
V Zarometu ste morda ze pre· stro~'ke in odgovomost.
Na potovanju bodo rarzgovori
brali krat'.k:o novieo o prvih markiranih planinskih poteh na s preb ivalci - tBrestovci o njivrhove okrog Cerkniee. Tako vo- hovih segah in obieajih ter ogled
dijo iz Cerknice tri markirane zgodovinskih in kulturnih znapoti: na Veliki Javorni'k, Slivnico menitos ti IPOSameznih krajev. Poin na Spicko, na Krizno goro pa tovanje bo z zmerno voznjo in
bo casa dovolj.
iz Bloeic.
Prica'kujem, da se mi bo na
Vsakdo, ki zeli prehoditi t e letosnjo dopustnisko pot pridruvrhove, dobi v planinskem dru- zilo vee ljubiteljev ta'ksnih potostvu Vodnik po eerkni's ki trans- vanj.
.
verzali. Ogla'Si naj se pri Janezu
Prijave posljite na naslov: SteZakrajsku (lahko tel. 791-256), . fan BogovCic, Brest, S.kupne deali Mitj i Zemljak.
javnosti do 7. julija. Vsi prijavljenci bodo deset dni pred potoZ'a prehojene ·t ri vrhove do'bite vanjem dobi'li p rogram potovanja
srebrno znacko p laninskega dru- in ostale potrebne informacije.
stva, za vse stiri pa zlato. Na
zadnjo stran Vodnika morate od·
s. Bogovcic

