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Dogovori-osnova za usklajen razvoj
BRESTOVE GOSPODARSKE POVEZAVE
V'NOTRANJSKI REGIJI
0 vsebini prizadevanj za bolj~e gospodarjenje na Brestu smo v
zadnjem casu razpravljali in sklepali na najrazlicnej~ih strokovnih,
druibeno politicnih in samoupravnih ravneh. Sprejeli smo vrsto
ukrepov, od katerih jib je veliko kratkorocnega pornena, vendar pa
tudi dolgorocno vplivajo na nail prihodnji razvoj. Skupno izhodi!lce
vseh teh ukrepov je zmanj!levanje vseh vrst stro!lkov, vecja ucinkovitost dela - vecji ostanek dohodka. Te ukrepe na!li delavci prav
gotovo poznajo.

Manj pa srno do sedaj pisali o dejavnostih in prizadevanjih rned
posameznimi delovnimi organizacijami v na!li regiji za bolj!le rnedsebojno povezovanje in katerih koncni cilj je tudi bolj!le gospodar·
jenje. Te dejavnosti vsekakor sodijo k ukreporn za na!le dolgorocnejse
poslovne odlocitve. V tern srnislu usklajujerno nas prihodnji razvoj z
Gozdnim gospodarstvorn Postojna, Javorjern in Lesonitorn.
Tako smo Ietos se pospesili
dogovarjanja z ornenjenimi deIovnimi organizacijami, s katerimi naj bi podpisali ustrezne
samoupravne sporazume. Med
Javorjern, Gozdnim gospodarstvorn Postojna in Brestorn bosta na!le skupne in posamicne
interese opredeljevala zaenkrat
dva samoupravna sporazurna.

S samoupravnim sporazumom
o dolgorocnern poslovno-tehnicnern sodelovanju opredeljujeta
Brest in Javor najprej osnovna
izhodisca, na katerih bosta obe
delovni organizaciji v prihodnje
razvijali rnedsebojno dolgorocno
sodelovanje. V bistvu gre pri
tern samoupravnern sporazumu
za osnove skupnih ciljev na po-

drocju usklajevanja in usposabljanja proizvodnih kapacitet, doseganja vecje produktivnosti ter
racionalnej~e izkori~canje lesne
surovine.

prihodnji usklajen razvoj ognjevarnih programov na osnovi Negor plo!lc, programov na pod·
rocju strojne oprerne in koncno,
programov pohistva.

DELITVE PROIZVODNIH PROGRAMOV

DRUGE
NJA

S tem sporazumorn bodo nakazane tudi re!litve za nekatera
dosedanja neresena vpra!lanja na
podrocju delitve proizvodnih
prograrnov. Javor bo v skladu s
tern sporazurnorn tudi v prihodnje nosilec proizvodnje opainih
plosc, medtern ko naj bi v Bre-,
stovi temeljni organizaciji Jelka
predelovali vso drobno oblovino,
ki napade na obmocju Gozdnega gospodarstva Postojna. Brest
pa naj bi Javorju zagotavljal dolocene kolicine ustreznega jel~
vega !aganega lesa za proizvod·;
njo opafnih plo!lc.
Javor naj bi s svoje strani
zdrufeval dolocena sredstva za
razvoj toplotne energije in susilnic v Brestovi tagalnici v
Starern trgu.
V samoupravnern sporazumu
so opredeljena tudi izhodi!lca za

Poleg ornenjenih podrocij sodelovanja opredeljuje samoupravni
sporazum tudi izhodiSca za so·
delovanje na drugih podrocjih
poslovnega procesa (nabave, prodaje in podobno). Predvideno je,
naj bi vse neposredne oblike sodelovanja na posameznih podrocjih Opt"edeljevali S posebnirni
samoupravnimi sporazumi.
V omenjenern sporazurnu so
predvidene tudi osnove in obiike
zdruievanja dinarskih in deviznih sredstev za uresnicitev
slmpnih in samostojnih nalozbcnih projektov na osnovah
~~-upnega prihodka.
Ta sarnoupravni sporazum je
po poprejsnjem usklajevalnem
postopku na Javorju in Brestu
v preci!lcenern besedilu sedaj v
postopku sprejemanja na ustreznih sarnoupravnih organih obeh
delovnih organizacij. Po dogovorjenem programu naj bi !le
letos obe delovni organizaciji
sporazum tudi podpisali.

OBLIKE

ZDRU~EVANJE
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Iz terneljne organizaclje MASIVA -

- -

Za izvoz

SODELOVA-

SREDSTEV
Z drugirn aktorn, sarnoupravnim sporazumom o zdruievanju
dela in sredstev za rekonstrukcijo v terneljni organizaciji tagalnica, pa gre v bistvu za dogovor med Javorjem, Gozdnim
gospodarstvorn Postoja ter Brestorn o zdruievanju sredstev za
rekonstrukcijo kotlovnice in su!lilnih kapacitet v Brestovi tagalnici v Starern trgu na osnovah skupnega dohodka.
Tako naj bi po dosedanjih
razgovorih Javor in Gozdno gospodarstvo Postojna sovlagala fi.
nancna sredstva. Terneljna organizacija Gozdarstvo SneZnik pa
bo tudi usmer ila vse napadlo
lubje v rekonstruirano kotlarno za proizvodnjo toplotne ener·
glje.
tagalnica pa naj bi dolgorocno oskrbovala terneljno organizacijo Gozdarstvo - Snemik s
potrebno toplotno energijo. Podobno je predvidena tudi oskrba
Javorja z dolocenimi kolicinami
ustreznega jelovega zaganega lesa za proizvodnjo opaZnih plosc.
Ta sarnoupravni sporazum je
v obliki osnutka sedaj v razpra·
vah v Javorju in Gozdnern gospodarstvu Postojna, v katerih
naj bi uskladili vse rnorebitne
pripornbe. Za dokoncno sprejemanje samoupravnega sporazuma na ustreznih organih in pod·

pis je prav tako predvideno, da
se opravi se letos.
SODELOVANJE S KARTONA.1:0
Za sovlaganje v Brestovo ~a
galnico pa kaze dolocene interese tudi Kartonaia. Skupni in
posamicni interesi obeh partnerjev se kazejo v tern, da bi Kartona!a dolgorocno oskrbovala
Brest z ustreznimi kolicinami
kartonske embalaze, Brest pa
naj bi se v prihodnje odpovedal
proizvodnji kartonov v tagalnici.
Za razvoj nadornestne proizvodnje je pripravljena Kartona!a sovlagati v Brestu dolocena
denarna sredstva in odkupiti sedanjo oprerno za proizvodnjo
kartonske ernbalaie za svoje potrebe. Zaenkrat od Kartonaie se
nismo dobili dolocnejsega stallIlea o vseblni sporazuma, ki srno
ji ga pred casom poslali.
SPORAZUM TUDI Z LESONITOM
Tudi med Lesonitom in Brestom so opredeljeni dolgorocni
cilji obeh partnerjev s sarnoupravnim sporazumorn o rnedsebojnih odnosih pri ustvarjanju in razporejanju skupnega
prihodka. Na osnovi ornenjenega
samoupravnega sporazuma, katerega so nosilci skupnih interesov v obeh delovnih organizacijah ze podpisali, so si posarnezne Brestove temeljne organizacije zagotovile oskrbo z neoplernenitenimi in surovimi vlaknenimi ploscami s tern, da so zdruzile dolocena financna sredstva
v Lesonit. Ta sredstva bo Lesonit uporabil za dokoncanje nalozbe v proizvodnjo vlaknenih
plo!lc po suhern postopku.
Ceprav vsi omenjeni sarnoupravni spora:liumi se niso podpisani, lahko ze sedaj ugotavIjamo, da so poglavitna vprasanja rned partnerji razci!lcena.
Zato lahko upraviceno skleparno, da bodo tudi preostale nejasnosti v naslednjih rnesecih
razci!lcene in tako izpolnjeni pogoji za podpis sporazumov.
Vsekakor se s temi dogovori
odpirajo nove rnomosti za sodelovanje, ki pmpenijo korak naprej pri prizadevanjih za usklajen razvoj vseh nosilcev lesne
dejavnosti v nasi regiji. Obenem
pa bodo z njimi odstranjene tudi posamezne temje, ki bi lahko
peljale k podvajanju kapacitet
in drugih neracionalnih re5itev.
Vsekakor pa bodo dogovori,
predvideni s samoupravnimi sporazumi, prispevali tudi pomemben del k skupnemu in pornembnernu cilju nase regije, k bolj!lernu izkoriscanju lesa in lesnih
ostankov ter k vi!lji stopnji oplemenitenja lesa, ki napada n a
tern obmocju.
D. Mazij

--- - - - ·
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BRESTOV OBZORNIK

Odraz sploSnih gospodarskih gibanj
GOSPODARJENJE V NASI OBCINI
V PRVEM LETOSNJEM POLLETJU
Tudi v prvem letosnjem polletju so se nadaljevali zaostreni pogoji
Nedvomno pa so Jrm osnovlli ton dajaJi placlmo oiHlllCm pogoJI. l:\teugoana gospodarska gibanja na podrocju btagovne menjave s tujino, Zlasti pa manjsi izvoz oa nacrrovanega in potrebe po
zagotovitvl oaplatevanja tujm .KrecUtov, so prisilili zveZlli IZvrsni svet,
da Je sp,rejel aoaatne ukrepe na poarocju blagovne menjave s tujino.
V _orga~a~ijah zaruienega dela se je to oarazilo na zmanjsanJU deleza dev~ sredstev oz.rroma pravic, s katerimi lahKo posamezna
organizacija razpolaga. Se ob enKrat vecjem delezu deviz tKot je bilo
prvotn_o predviaeno) so nekatere orgamzacije imele tezave pri zagotaylJanJU potrebnih repromaterialov iz uvoza. Ob tako zmanJSanem
aeJezu pa je bilo potrebno spremeniti tudi proizvodne programe.

g~spoaar)enja.

Neposredno vezana na zlllilanjetrgovmsko menj <wo .pa je oskrba
na domacem trgu. Zmanjsane
mofuosti za uvoz so povecale
povprasevanje na domacem trgu,
.t:jer pa zmogl}ivosti za dodatno
povprasevanje ni. Hkrati morajo
dobavitelji surovin in repromaterialov tucli sarni liz·vazati, kar
zmanjsuje ponudbo na ck>macem
trgu, manjse mofuosti za uvoz
pa zmanjsujejo tudi njihova pro'izvodnjo.
Visoka rast cen se je nadaljev;da tudi v prvem polletju, taKo
da je bilo ze c!.osezeno predvideno ce1otno povecanje cen. Prl
tern pa so neusddajenosti med
cenami se ostale in je tezko oceniti, kaksni bi hili rezul tati gospodarjenja ob vecji usklajenosti
med cenami posame:mili proizvodov.
HHrejsa rast potrosnje od
mofuosti gospodarstva se se nadaljuje, kar velja tudi za Slovenijo, ceprav v manjsi me.ri. Pri
tern se vedno padajo realni osebni dobodki in s tern kupna moe.
Tako je pdMo do prestrukturiranja osebne potr osnje v smeri
vecjega deleza za prehrambene
proizvode in za ogrevanje ter
manjsega deleza za trajne po·
trosne dob.rine.
Naj omenimo samo se likvidnost, ki se stalno slabSa in je
ponekod ze kriticna. Pr.i tern so
moznosti za pridobi:vanje kreditov od bank prakticno izcrpane.
V taksnih pogojih je vrednostni obseg proizvodnje v obcini v
I. polletju dosegel 2.726.980.000
din, kar je 26 % vee .!rot v enakem obdobju lam in 48% letnega
plana. Ob dejstvu, da je bilo v
prvem cetrtletju doseieno 25 %
plana, je bHa v drugem cetrtletju manjsa dinamika. Na to so
nedvomno vplivali prej omenjeni
ukrepi na podrocju zunanje trgovine.
V vseh temeljnih organizacijah
so imeli tezave z os•k rho z repromateriali. Ob manjsih moznostih za uvoz je bilo pomanjkanje
tudi na domacem trgu. Pri tern
so bill repromateriald na domacem trgu veckrat slabse kvalit ete. V nekaterih primer.ih je prihajalo celo do ta·k snega pomanjkanja, da je bi:lo potrebno papalnoma spremeniti proizvodne programe. Planiranje na krajsi rok
ter dnevno pr.ilagajanje proizvod-

nje moznostim nabave pa je postalo ze p.raksa v vseh temeljnih
orgaDJizacijah. Da bi premostili
pomanj.kanje repromaterialov, so
oili potrebni nekajkrat tudi ko·
lektivni dopusti.
Vrednostno niijo proizvodnjo
kot v enakem obdobju lani sta
doseg1i temeljni organizaciji Pohistvo in Mint::raJ:ka. v prvi je bil
vzrok poleg tezav z oskrbo tudi
zamenjava programov, ki so cenovno nizje ovrednoteni. V drugi
pa je zmanjsanje proizvodnje posleaica zavestnega omejevanja
zaracli manjse prodaje. Zat o pro·
izvodnja poteka v skladu s sanacijskim programom, ki ima bistveno manjso proizypdnjo kot
plan. Najvecji porast izkazuje
Avtomontaia TOZD TTN zaradi
a:ktiviranja nove nalozbe.
Nizje doseganje plana je v
TOZD Mine.ralka posledica prej
omenjenih vzrokov in v Novolitu
zaradi pomanjka:nja repromaterialov. Vecje preseganje plana v
TOZD Zagalnica ima vzrO'k v vei.':·
j i dobav.i hlodoV'ine zaradi mile
zime, v Avtomontaii TOZD TTN
pa zaradi razlicne dinamike nedovrsene praizvodnj e.
Celotni prihodek je dosegel visino 4.213.126.000 din. ce pogledamo indeks porasta v prvem cetrtletju (142) in za celotno polletje
(135), pa vidimo, da je dinamjka
ob izlocitvi seronskih vplivov
manjsa v drugem cetrtletju. To
kaze na zaostrovanje pogojev gospodarjenja, kar potrjuje tudi in·
deks porasta zalog gotovih proizvodov (v prvem polletju 131, v
prvem ·k vartalu 119).
Sicer lahko ocenimo porast celotnega prihodka kot zadovoljiv.
Pri prodaj:i repromaterialov in
suro.vin na domacem trgu ni bilo
tezav, kar je ob omejevanju uvoza razurnljivo. Tudi del prodaje
proizvodov za koncnega potrosnika je potekal se kar zadovoljivo k.ot posledica povecanih naporov za prodajo in vecjega povprasevanja zara<li bojazni po
povisa:nju cen in spremembi pogojev prodaje. Ob tern posamezne organizaai:je ugotavljajo, da se
povprasevanje umirja, kar velja
celo za nekatere repromateriale
in surovine.
K vecjemu celotnemu prihodku
je v dobrsni meri prispeval vecji
izvoz, saj je indeks kar 174. Ven·
dar je tak porast predvsem po-

sledica prvega cetrtletja, ko je
znasal lZVOZ 235.U"/1l.UUlJ dm, v
ctrugem p asamo 130.506.000 din.
Vzrokov je vee:
- nadaljevanje recesije v svetu,
- drobljenje narooiol, manjse sel1ije m vee razlicnih izctelkov,
- odpovedi ze sklenjenih poslov
ali tudi nenarocanje smmlll
kupcev,
- pomanjkanje kvalitetnih materialov na ctomacem trgu oo
omejevanju uvoza ne omogoca izdelavo proizvodov za IZVOZ,

-

zalk.onsko s·krajsanje placilnih
ro.t:ov na 60 dni,
- neprila.gojenost opreme za iz·
Cle1avo rzvoznih proizvodov . ..
Zmanjsanje izvoza se odraia
tudi v manjsih moznostlh uvoza,
talco da je uvoz repromatenala
minima len.
Ce izloc~mo vpliv s premenjenega tecaja, je realen porast izvoza
L::i % in r ealen pactec uvoza repromateriala 31 %. Vsekakor to
odraia napore zdruienega dela
po izboljsanJu placilne oilance.
v'endar bo potrebno izvoz se poveca.ti, da bo mofuo izpomiti potr eben ruvoz, oc1placila tujih kreditov in zdruzevanje dev1z v re·
proverigi.
Hitrejsa rast porabljenih sredstev se nadaljuje tudi v tern obdobju, saj je indeks porasta 142.
Na to vp~iva tudi povecanJe
amortizaciJe po predp1sanih minimalnih stopnjah, kjer je indeks
202. Na povecanje por abljenih
sredstev vopliva -povecanje cen repromaterialov in surovin, pa tudi
vecji delez izvoza.
Dobodek se je povecal za 18 %.
Ustreznejs a je pnmerjava druibenega proizvoda, ki se je povecal
za 24 %. Zato lahko porast v sedanjih pogojih ocenjujemo kot
zadovoljiv, ceprav gre za velike
razlike med posameznimi temeljnimi organizacijami. To je lahko
posledica razHcnega polozaja na
trgu, pa tudi razlicne uspesnosti
poslovanja.
v razpo.reclitvi cistega dobodka
so se razporejena sredstva za
osebne dohodke povecala za
20,4 % . Ta;ksen porast je v celoti
v skladu z dolocili dogovora o
uresnicevanju druibene usmeritve razporejanja dohodka za leta
1982. Seveda ·pa bo patrebno ugotoviti, katere TOZD se dogovora
niso driale.
V porastu poslovnega sklada z
·i ndeksom 130 je tudi dosezena
hitrejsa rast sredstev za ra:zSirjeno reprodukcijo.
Mesecni neto osebni dohodki
na zaposlenega so se povecali za
29% in so znasali 12.341 dinarjcv
mesecno na delavca.
StevHo zaposlenih po stanju
konec meseca se je povecalo za
26 glede na preteklo obdobje in
stagnira glede na prvo cetrtletje.

Gradnja rezervoarja za cerkniski vodovod
Ce upostevamo, da v podatkih
niso upos.tevani zaposleni delavci
SGP Gradisca pri izvajanju del
v tujini, je porast se vecj'i, ceprav
je del teh delavcev zaposlen Z3.casno.
lzgubo so izkazale tri temeljne
organizacije:
- TOZD Mineralka v visini
22.768.000 din,
- Nanos TOZD trgov.ina Rakek
v viSini 3.297.000 din,
- Komunala Cerknica v viSini
1.318.000 din.
Izguba je manjsa kot v prvem
cetrtletju. Razlogi za izgube so v
glavnem naslednji:
- v TOZD Mineralka manjsa
prodaja od nacrtovane,
- V Nanos TOZD t'rgovina Rakek padanje realnega obsega
prometa in aktiviranje nove
nalozbe,

-

v Komunali Cei'knica upadanj e gradbene a~ktivnosti in niz·
ke cene komunalnih storitev v
prvem polletju.

Zaskrbljujoce pa je dejstvo, da
poleg izgUJbasev se 7 temeljnih
organizacij ni razporedilo sred·
stev v poslovni sklad, nekatere pa
le minimalne zneske.
Da gre za zaostrovanje pogojev
gospodarjenja, nedvomno kaiejo
tudi kazalci gospodarjenja. Med·
tern ko smo bili vcasib vajeni in·
deksov porasta kazalcev gospodarjenja okrog 140, pa jib je se·
daj kar precej manjsib od Ian·
skega leta, pa tudi mejo 120 ma·
lokateri preseze. Zato tudi bitka
za izboljsanje rezultatov gospodarjenja zdalec nl. parola, temvec
prvo vodilo in naloga vseh zauoslenih.
P. Oblak

Letosnja zetev nad natrtovano
Kmetje - kooperanti Kmetijske zadruge Cerknica so se letos
uspesno pridruiill akciji >>bitke
za kruh« - zasejati cimvec povrliin s psenieo. Kmetijska zacJruga je dobila lansko jesen nalogo in obvezo, da pridela na povrsini 70 hektarov 140 ton trZnih
viskov psenice. Te obveze so bile
letos izpolnjene. S povdin druibeno organizirane proizvodnje in
z njiv zasebnih kmetov je ie prevzetib ISO ton psenice.
Pogoji za odkup in zamenjavo
psenice so bili zelo ugodni, ker
je bila psenica prevzeta takoj po
zetvi izpod kombajna. Psenico je
moe prodati ali zamenjati za koruzo ali moko. Zelo ugodna je zamenjava psenice s koruzo. Namen te menjave je prevzeti vse
tiste kolicine psenice, ki bi jo
pokrmila Zivina.
V okviru zadruge so ustanovljene stiri strojne skupnosti zit·
nib kombajnov (Grahovo, Loska

dolina, Cerknica in Nova vas), ki
imajo 390 clanov.
Letosnja zetev se je zacela 22.
julija na 43 hektarib druibene
organizirane proizvodnje na Ma·
rofu, kjer so zeli vsi kombajni.
Po koncani zetvi na Marofu pa so
kombajni nadaljevali ietev na
svojib zadruinih enotab. Poprec·
ni dosezeni pridelek na povrsi·
nah druzbeno organizirane pro·
izvodnje je bil 32 stotov na hex·
tar.
Za proizvodno leto 1982/1983
so se obveze s 70 bektarov trme
psenice povecale na lOll bekta·
rov. To so zelo velike obveze in
naloge, ki zahtevajo trdno povezovanje in sodelovanje med za·
drugo in zdruienimi kmeti. Le
tako in pa z boljso tebnologijo,
ki pogojuje vecji bektarski pride·
lek, bo mogoce doseci zastavljene
cilje.
M. Mele-Petric

Nenehno se moramo usposabl jati

Prizadevanja za se vecji Brestov izvoz

URJENJE OSNOVNIH
VOJASKIH VESciN
Pri ur esnii.':evanju sprejete zasnove splosne ljudske obrambe
je trajen inter es druibe, da raz:
vije in pmkticno uveljavi koncept najSirsega organiziranja,
usposa:bljanja in sodelovanja
vseh dejavnikov v splosni ljudski
obrambi in druibeni samozasciti.
Pri tern je oboroien boj glavna
in odlociina oblika ter vsebina
upiranja oboroieni agresiji.
Za to obliko obrambe nase dez<:le se moramo pripravljati vsi,
kt smo za to sposobni in ne saroo tisti, ki so kot vojaski obvezniki vpok1icani na sluienje vojaskega roka. Za to se nam odpirajo razlicne moznosti v organ izaciji strokovnih ustanov.
Eno izmed takih us posabljanj
organizira v sodelovanju obcinske konference ZSMS tucli stab
za teritorialno obrambo v Cerk·

nici in je namenjeno predvsem
mladinkam-prostovolj:kam od 16.
leta starosti dalje, ki z 18. letorn
postanejo vojaske obveznice, ter
mladincem-prostovoljcem od 16.
leta starosti do odhoda na slu·
zenje vojaskega roka.
Na tern urjenju se naucijo os·
no.vnih vojaskih vescin, ki SO pO·
goj za kasnejse uspesno vkljucevanje v enote teritoriaine abrambe. Kakor so do sedaj vsa urjenja te vrste, bo t·udi letosnje v vojaskem tabom izven naselij in
sice.r v casu od 8. do 12. septernbra pod vodstvom rezervnih vojas·
kih star esin iz nase obcine.
Vsi kandidati, ki izpolnjujejo
omenjene pogoje in se odlocijo
za taksno usposabljanje, se Iahko
prijavijo do 6. septembra do 9.
ure na obcinski konferenci ZSMS
ali pri obcinskem stabu teritori·
alne obrambe Cerknica.
F. Skrlj

BRESTOV OBZORNIK

Negor ploSCe v ladjedelniStvo
Ognjeodporna minenlllna plosca je namenj.ena z~ vse~transko
uporabo v lad~edelmstvu m ~stre~
za osnovnim nacelom o pozarru
varnosti na osnovi mednarodne
konvencije 0 zas~iti clove~ovega
i.ivljenja na mOTJU SOLAS 1974.
v !adjedelnistvu je mogoce plosce Negor uporabljati za izdelavo
ognjeodipomih predelnih sten,
s~ropov in vra~, z!i izol~cijo proti
ognju odpormh .Je~emh. pr.edel~
kov kot so nav.picm prot1.pozarm
odseki za loceva10je bivalnih od
strojnih, druzbenih, gospod~rskih
prostorov in podobno - tlpa A,
za konstruiranje prosto stojecih
predeiD.ih sten, za obloge boko_v,
opa.Ze, izdelavo stropov, v:r;at m
negorljivega pohiStva - tJ.pa B
in C.
Negor plosca ne vsebuje azbesta, je zdravju neskodljiva, ne
sprosca dima, vnetljivih in. strupenih plinov, upora:bna Je za
konsto:"uikcijo samonosi•l nih delov,
nudi moznost za razlicne povrsinske obdelave in pri oplemenitenju ne pov.zroca tezav. Zaradi
vseh teh kvalitet, ki so pogoj za
upora'bo nasih plosc v ladjedelnistvu, nam je biia prizgana zelena
luc v vseh jugoslovansk:rih morskih in recnih ladjedelnicah. Zaceto ·SOdelovanje Z ladjedelnicami 3. maj, Uljapik, Toogir in
Split, kjer je brl:fa nasa plosca
prvic vgrajena, je opravilo prakticni izp.it in s tern srno si pridobili zaupanje se v ostalih ladjcdelnicah in remontnih delavni-

V ladjedeLnici Spl!it pa so se
vedno t ezave z uporabo nasih
plosc. Nacelno so se odiocili, da
vgrajujejo plosce Negor za stropove in vrata, za ostalo pa uporabLjajo gips plosce.
Ladjedelnica Trogir ze v celoti
vgrajuje nase plosce.
Ladjedelnici Kraijevica smo
prvo .dobavo posredovaU ob koncu lanskega leta, letos pa bodo
opraVIiJ.i pet remontnih del z nasimi ploscami.
Ladjedelnica Vi'ktor Lenac Rijeka je nasa .najvecja remontna
ladjedelnica, poraba Negor plosc
pa je v celoti odvisna od vrste
remontnih del. Nas izdelek je zanje zelo zanimiv in ga bodo gotovo upora~bljali. Konec leta
zacnejo s ploscami za crpanje
nafte, kjer pridejo nase plosce v
postev v veUkih ·kohOinah.
z ostalimi rnanj simi ladjedelnicami in remontnimi ladjedelni-

cami sodelujemo prek njihovih
stalnih dobaviteljev, t~ko da jim
oni drze plosce na zalogi in jih
po potrebi odpremljajo uporabnikom.
Iz tega kratkega sprehoda po
jugoslovans<kem ladjedelniStvu je
VlidetJi, da vsa nasa prizadevanJa
niso bila zaman in da se tudi
nasi temeljni organizaciji Mineralka obetajo boljsi casi.
Mi pa moramo se naprej razvijati nove konstrukci1e, pridooovati ateste in se cim prizadevneje vkljucevati v tiste proizvodnje, kjer naj bi nasa plosca nadornestila uvozene materiale, taka kot v ladjedelniStvu. Z uporabo domaCih kvalitetnih rnaterialov lahko privarcujemo nasi skupnosti prenekatero prepotrebno
devizo.

J. Komidar

Kontrola kvalitete uspela
PRIZADEVANJA ZA IZVOZ T@I NA GABRU

cah.

Nekaterim Brestovcem je ze znano, da se je tudi GABER uspellno pridruill izvoznim prizadevanjem BRESTA in ~ir~e druibene
skupnosti. Za tiste, ki s povecanim izvozom GABRA ~e niso seznanjeni, pa nekaj vee v tern zapisu.

Ko smo prodrli v recne ladjedelnice, kjer so naso plosco v
celoti osvoji<li, je vprojektirana v
vse plovne objekte njlihove pro·
izvodnje. Ladjedelnica 3. maJ je
naso plosco prva sprejela in je
postaia nepogresljiva p ri proizvodnj.i vrat, rpregrad in stropov.
Z njimi .p oskusamo sodelovanje
c)mbolj razsiri!Ji in se t esneje
sodelovati. Sodelovanje se je ze
zacelo na podrocju oplemenitenja Negor plosc.

GABER je imel v planu za leto
1982 nacrtovan izvoz v viSini
400.000 dolarjev. Ta znesek je
tudi uresnicljiv z dosedanjimi
programi otroskih postelj in demontaznimi kuhinjami. Ker pa
so potrebe po deviznih sredstvih
za normalno obratovanje tovarne vecje kot bi jih ustvarili samo z izpolnitvijo p lana, smo z
izvozno slu2:bo intenzivno iskali
nove izvozne programe.

Ladjedelrnca ULJ ANIK Pula
ima trenutno v svojern proizvodnem programu sePijo ruskih ladij
s ~osebnimi zahtevami (teza, grez
dQ 4,5 metra). P.ri tern smo naleteli na velike tezave, saj je bila
zahteva, da Negor plosce ne smejo bi·t i tezje od 180 do 200 kg/ m'.
S tesnim sodelovanjem med projektantam ladjedelnice in nami
srno uspe1i razv·itli plosco, ki je
celo lahja .od zahtevane teze in
z boljsimi znaCi.lnostmi od tistih,
ki so jib uporabljali do sedaj.

s temi. ploscami so ze napravljeni poprejsnji poizkusi v nasih
Iabo.ra1o!1!j<ih in cakamo samo se
uradno testiranje. Tako naj bi si
za naslednje leto zagotovili proizvodnjo ene izmene za omenjeno
ladjedelnico.

I

sebno pa se ob sedanjem stanju
na nabavnem trgu.
Da bi zagotovili dogovorjeni
rok za prve odpreme, 16. avgust,
smo se dogovorili s t emeljno organizacijo Pohistvo, da nam izdela posamezne elemente garderobne ornare. Takoj so nam priskoCili na pomoc in se drzijo dogovorjene kvalitete in dobavnih
rokov.

V aprilu smo navezali stioke z
angleskim kupcem in zelo hitro
je priSlo do ponudbe in izdelave
vzorca. Gre za garderobne omare iz iverice, oplemenitene z ultrapasom, kar vsekakor ustreza
tehnologiji na Gabru.
Moram poudariti, da je kupec
zelo zahteven, kar zadeva kvaliteto obdelave, predvsem pa kvaliteto okovja in dobavne roke.
Tako smo ves mesec maj usklajevali nadrobnosti in sele v juniju zaceli nabavljati potrebne
materiale, nekatere pa srno narocali sele v juliju, ker prej niso
bili opredeljeni. Tako je razumljivo, da so nastale ogromne tezave pri zagotovitvi rokov za
dobave posameznih materialov
zaradi tako kratkega roka, po-

11. avgusta nas j e obiskal kup ec in pregledal omare iz prve
serije. Najprej si je ogledal proizvodnjo vrat v PohiStvu. Dobro
je ocenil tehnologijo obdelave
vrat, pa tudi kvaliteto koncan.ih
vrat. Na Gabru si j e nato ogledal ze sestavljeno omaro z vsem
okovjem in tudi nanjo ni irnel
bistven.ih pripomb. Zatern si je
ogledal se faze obdelave posamezn.ih elementov omare.
Skratka, kupec j e ugodno acenil tehnologijo obdelave in kvaliteto izdelka, posebno pa se
naso pripravljenost za zagotovitev dogovorjenih dobavn.ih rokov.
Omeniti moram se, da odpremljamo ornare v kontejnerjih in
sicer na paletah, •k ar je novost
pri kontejnerskem transportu.
v tern casu smo prve kontejnerje ze odprernili, v proizvodnji pa intenzivno pripravljamo
nove odprerne.
Bistveno, kar rnoram v tern
zapisu se omen.iti je, da tudi ob
povecanem izvozu odpreme za
domaCi trg ne bodo zmanjsane.
Morebitne izpade bomo namrec
resevali Z delom ob SO'b otah, pa
tudi z nocnim delom.

Iz montamega oddelka v GABRU

B. Klesnik

Proizvodna hala v TOZD MINERALKA

Stvari se premikajo
PRIDOBIVANJE ATESTOV ZA NEGOR PLOSCE
Ce zelimo uspesno prodajati Negor plosce, moramo pridobiti ateste

in sicer za material, nato pa se za konstrukcije. Le-te so razlicne oziroma specificne glede na nacin uporabe. Tako v ladjedeinistvu uporabljajo povsem drugacne konstrukcije kot v gradbenistvu.

Pri iz,biri oizroma nacrtovanju
dolocene konstrukcije je va2:na
pravilna izbira debeline plosce,
lepila in vrste oplemen.itenja.
Material, iPa tudi konstrukcije
za minera:lne plosce testiramo v
skladu z mednarodno konvencijo (SOLAS), z IMCO priporocili,
pa tudi z britanskim standardom
za podrocje ladjedelniStva.
Konstrukcija, ki je izpostavljena norma:Jmemu pozarnemu poizkusu, mora v do!ocenem casu
zadr2:ati prehod ognja, poprecna
temperatura na plosCi pa lahko
nara:ste za 139" Celzija nad zacetno temperatura. Obieajno pridobivamo za neko vrsto plosce
atest za predelno steno, strop in
vrata.
Omenjene pozame poizkuse
opravljamo v zavodu za raziskavo mater.iala in konstrukcij v
Ljubljani. K vsakemu testiranju
poklicerno predstavn.ike registrov,
ki pri preizkusu sodelujejo in na
osnov.i uspe5no opravljenega testa in poroCila, ~i ga izda omenjeni zavod, izdajo ustrezni
a test.
Letos smo testirali plosco GL-1
v Ljubljani in ·pridobili ze ateste
za predelno steno in dve vrsti
stropov. Atest so nam izdali naslednji registri:
Jugoslovenski registar brodova, Lloyd's Register of Shipping,
Det Norske Veritas, USSR Register of Shipping, The National
Swedish Administrat ion of Shipping and Navigation.

Velika truda smo vlozili pri
pridobivanju atesta za anglesko
administracijo (Department of
Trade). Omenjena administracija
nam ni hotel:a priznat>i testiranja
v Ljubljani. Zato smo testirali
material v Londonu in konstrukcije v danskem in9titutu.
Posebne tezave so nastopile pri
testiranju konstrukcij, ker smo
morali na zahtevo administracije
uporabljati neoplemeniteno plosco.
Na osnovi tega tes·tiranja nam
je angleska admi.nistracija ze izdala ustrezne ateste, istocasno
pa tudi Norvezani.
v zadnjem casu tecejo priprave za pridobitev atestov v Zvezni
republiki Nemoiji. Njihova adrninistTacija nam ne prizna testiranja v Ljubljan.i in na Danskem,
ampak zahteva, da opravijo testiranje v nemskih .institutih. Tako
smo v Harnburgu uspesno ponovili testiranje ma:teriala. Ustrezni
atest smo ze prejeli. v pripravi
so sedaj se konstrukc·i je za steno
in strop.
Sode1ujemo tudi z italijansko
adrninistracijo (RINA) in racunamo, da bomo v kratkem casu
tudi pri njrih opravili teste za materiaL
Racunamo, da bomo s pridobitvijo nemskega in italijan skega
registra omogoCili predvsem izvozu uspesn ejso prodajo nasih
minera-1nih plosc.
C. Godesa

Prodaja primarnih izdelkov
Rezultati, ki smo jih dosegli v leto~njem prvem polletju, nam kazejo, da je hila prodaja primamih izdelkov v mejah nacrtovane rasti.
Tako kaie tudi se v prihodnje, vendar razlicno pri posameznih vrstah
izdelkov. Zato je treba prodajo primarnih izdelkov ocenjevati s treh
vidikov.
!verne plosce prodajarno le
podpisnicam posebnega samoupravnega sporazuma, le-te pa so
se dogovorile, skupaj zagotavljati
nemoten proizvodni proces v temeljni organizaciji Iverka. V zadnjem casu se srecuj emo s tezavarni, ker nekatere podpisnice pozabljajo na svoje obveznosti in
poravnave le-teh odlagajo. To seveda vp1iva na preskrbo z ivern.imi ploscami za podpisnico, ki
ni poravnala svojih obveznosti,
prizadete pa so tudi .d ruge, ker
proizvodnja ne tece po zastavljenih nacPti:h. Vse to pa tudi nam
kot proiz.vajaku povzroea dodatne stroske.
Proda!ja oplemenitenih plosc je
skoraj v celoti po n a rocilniskem
sis temu. Sprico pomanjkanja fo-

lije si .prizadevamo pridobi•ti taksne porabnike, ki nam zagotavljajo fo lijo sami.
Prodaja zaganega lesa je b rez
vecjih tezaJV, vendar je t udrl. na
tern podrocju outiti rahlo umirjanje. Nekoliko se je zmanjsalo
povprasevanje po tanjsih deskah,
'izredno povprasevam.je pa je po
gradbenih deskah debeline 48 milimetrov in po tramih. Ob tern pa
velja povedati, da proiz:vodnja ni
usklajena s tern, kar domaci trg
zahteva.
Seveda so pr.izadevanja za cim
vecji izvoz mocnejsa kot zelje domacega trga, vendar se je treba
zamisliti, ali je druzbeno •k oristno
izvazati surovino, ki jo lahko
uporabimo v proizvodnji primar(Konec na 4. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

lverka ob polovici leta
VRSTA UKREPOV ZA USPESNEJSE POSLOVANJE
Poslovanje l verke je bilo v preteklem polletju le delno uspe5no.
Sicer ni poslovala z izgubo, saj je ustvarila 4.130.000 dinarjev
ostanka cistega dohodka in izlocila v poslovni sklad 1.881.000 dinarjev, vendar so dose:Zeni rezultati pod predvidevanji. Glede na
letni plan je bil celotni prihodek dosezen s 44,6 odstotka, dohodek
s 44,3, cisti dohodek s 44, ostanek cistega dohodka pa s 37,5 odstotka. Pri tern je bilo 44,7 odstotka porabljenih sredstev od letnega plana.
·
Glavni vzrok za taksne rezultate je manjsa proizvodnja od
predvidene, saj smo v prvih
sestih mesecih dosegli vrednostno 47,5 odstotka letnega plana.
Zelo obcuten primanjkljaj je bil
v
proizvodnji
oplemenitenih
ivernih plosc, saj je bilo v primerjavi z letnim planom izd elanih sarno 29,8 odstotka plosc.
Vzrok temu je nezadovoljiva
oskrba zaradi pomanjkanja deviznih sredstev. V zadnjih mesecih se je oskrba s folijo nekoliko izboljsala, vendar se vedno ni bila zagotovljena proizvodnja v dveh izmenah, vsekakor
pa ni bilo mogoce nadornestiti
primanjkljaja iz zacetka leta.
Proizvodnja neoplemenitenih
plosc je bila motena z obcasnimi zastoji, ki so posledica stiriizmenskega dela in sorazmerno
velike iztrosenosti kljucne strojne opreme. Vecje okvare so bile
predvsem na susilniku, mehanskih transporterjih, jeklenem
transportnem traku in v kotlovnici. Obcasno so se pojavljale
tudi t ezave z dobavo lepila in
mazuta, kar je povzrocilo nekaj
dni zastoja v mebanizaciji.
Seveda to niso edini vzroki za
manjso proizvodnjo. Pr ecej je
tudi subjektivnih vzrokov, pa
tudi posledica neustrezne organiziranosti. Da bi zmanjsali oziroma cimbolj odstranili te vzroke, je bilo predlaganih vee ukrepov.
1. Da bi dosegli nacrtovano
proizvodnjo ivernih plosc bo potrebno v drugem polletju uresniciti naslednje ukrepe:
- zaostriti delovno disciplino;
- spremeniti odnos do dela
in delovnih sredstev;
- preventivno vror:Zevati n aprave pred okvarami in strojelomi;
- uvesti nekatere spremembe
v poslovanj u skladisca materiala;
- prerazporejati delavce iz proizvodnje, ko je stroj, s katerim sicer delajo, v okvari, na
druga dela v proizvod.nji oziroma na ciScenje in vzdr:Zevanje
naprav;
- sestavljati taksne operativne plane proizvodnje, da bo eim
manj menjav deb elin, pa vendar ne bo okrnjen a ponudba
plose po debelinah;
- vzdr:Zevati najugodnej.se zaloge gotovih izdelkov; vsak prese:Zek, ki ga ne bo mogoee prodati doma, bo potrebno izvoziti,
- proizvajati bo potrebno cim
vee plose takih debelin (vecj ih),
ki v proizvodnji ne povzrocajo

tezav in se narocajo v vecjih
kolicinah (manj menjav debelin).
2. Izpada proizvodnje oplemenitenih plosc v prvem polletju
ne bo m ogoce vee nadomestiti,
zavzem ati pa se bo treba - v
ok:viru o'bjektivnih moznosti za izpolnitev plana v drugem
polletju. Ker bo nabava folije
za oplemenitenje te:Zavna t udi v
prihodnje, bo potrebno uresnicevati naslednje ukrepe:
- za kupce - podpisnike sporazuma je nujno treba d osledno
zahtevati dogovorjeni devizni delei;
- TOZD Prodaja naj za izboljsanje prodaje
oplemenitenih
ivernih plosc zadol:Zi delavca, ki
bo stalno in sproti skrbel za
izvajanje sporazuma s kupci
glede devizne udelezbe, sprejemal narocila, usklajeval s proizvodnjo operativne p lane in
opravljal prodajo oplemenitenih
plosc;
- za boljso organiziranost in
izkoriscenost pri razrezu plosc
so potrebna tedenska narocila,
da bi bilo mozno kar najbolje nacrtovati razrez;
- za izvozne programe, kjer
je folija reeksport, ali za kupce, ki nabavij o folijo sami, je
treba predvideti celoten nacin
materialnega poslovanja in dolocit i ceno za oplemenitenje;
- ob pomanjkanju folije za
oplemenitenje se delavce zacasno prerazporedi v druge oddelke ali pa se prera2lporedi delovni cas.
3. Na podrocju vzdr:Zevanja, ki
je se pomembno in mu je potrebno posvetiti kar najvecjo
pozomost, so predvideni naslednji ukrepi:
izpeljati je potrebno ze
predvideno reorganizacijo, taiko
da bo vodenje vzdrfevanja enotno·
_:__ zaradi sprotnega odpravlj anja zastojev v proizvodnji in
nadaljevanja ze zacetih del je
treba uvesti dvoizrnensko delo
v mehaniCni delavnici in delo ob
sobotah; temu ustrezno je potrebno uvesti tudi dvoizmensko
delo v skladrscu rezervnih delov
in materiala;
- dosledno je treba izpolnjevati preventivne ukrepe in preglede strojev in naprav;
- na najpomembnejsih strojih in napr avah je potrebno zagotoviti dnevne preglede, ciScenje in menjavo delov (nozi pri
iverilnikih, podlo:Zne plosce pri
stiskalnici, ciscenje lepilnih strojev, susilnik);

v skladiseu materiala je
treba zagotoviti vecjo urejenost , izboljsati evidenco materiala in rezervnih delov;
- med zast oji j e treba zagotoviti ciseenje strojev in delovnega okolja;
or ganizira ti moramo instruktazo delavcev 0 posluzevanju, delovanju in negi posam eznega stroja.
4. Odnos do dela in delovnih
sredstev je slab. Izboljsanj e stanja na tern podrocju pa lahko
veliko vpliva na boljse poslovanje. Prav tu je mogoce n ajti se
mnogo notraniih rezerv. Opozarjanje n a krsilce delovnih dolznosti naj ne ostane ~e naorej
zgolj naloga vodilnih in odgovornih oosameznikov in disciplinske komisije.
Kratkovidni in skodljivi SO SP.daj dokaj razsirieni ooiavi lazne solidarnosti. V zavest slehernega zaposlenega mora priti spoznan.ie, da s takim ravnanjem
legalizirajo malomarno in nepravocasno opravljanje delovnih
nalog in planskih obvezn osti.
Odklanjanje razlienih d elovnih
nalog in opravil ob zacasnih
prerazporeditvah , pos·kodovanje
in unicevanje surovin, materiala
ali delovnih sredstev, neopraviceno izostajanje in zapuscanj e
dela neposredno zm anj sujejo ooslovni uspeh temeljne organiza-

Dela p:ri remontu na

na~i

Iverki

cije, nj en dohodek in osebni
dohodek vseh zaposlenih.
Zato je potrebno spoznati. da
pravega urejanja delovne discipline in uporabe disciplinskih
norm ne smemo razumeti kot
neke orisile, ampak kot teznjo
delavcev, da se nasa skupna in
drufbena lastnina zavaruje pred
nesamoupravnim in skodljivim
obnasanjem posameznikov.
Spoznajmo, da so resitve vseh
tezav na plecih nas vseh in da
je nase gospodarjenje v nasih
rokah.
A. Drobnic

lzdelek po meri kupca
OB PRODAJI NASIH T APETNISKIH IZDELKOV
Iz vseh vrst teorij o trlenju, ki jih je Zivljenje ze nickolikokrat potrdilo, gre sklepati, da je izdelek najmocnej~i in najucinkovitejsi pospesevalec prodaje. Seveda mora biti narejen po »meri kupca«.
Izdelan mora biti v skladu z zahtevami tr:Zisca, v soglasju z Zivljenjskimi utripi, ki iz njega prihajajo. Le-tem se mora proizva jalec, ce
zeli uspe~no poslovati, tudi prilagoditi. Vendar je tr:Zisce zelo velik in
zapleten model, ki mu ni lahko »vzeti mere«. Prava mera pa je le
dober izdelek.
Za temeljno organi:zacijo Tapetnistvo smo dolgo iskali taksen
izdelek - izdelek po mer i. Se v
p r eteklem letu smo irneli velike
tezave s prodajo tapetilliskih izdel'kov. Gotovo je bilo vzrokov
za slabse prodajne u·s pebe vee,
vendar je bil eden izmed pomembnejsih neustrezen proizvodni in
prodajni prog ram.
Z uvedbo sede:lne gamiture
PETRA so bi:le tezave s prodajo
oblazinjenega pohiStva v glavnem
odpravljene. Uspeh je sedaj o':iten. Prodaja celotne proizvodnje
je zagotovljena in temeljna organizacija kornaj uspe pokl'iti vsa
naroCila. ze v aprilu je proizvodn j a PETRE ·pokrila n ad petdeset
odstotkov celotne proizvod.nje.
Prodaja te garnirure pa ni zastala niti v pocitniskih mesecih.
Pos•ta'Vlja se vprasanje, kaj kupce v taksui meri vlece k omenjenemu izdelku. Odgovorimo
lahko: predvsern njegova funkcionalnost in prijetna oblika. Tro-

sed je mogoce spr emeniti v u dobno le:ZiSce, dodatne uporabne
p r ednosti pa imata tudi dvosed
in 'kot.
P-rLpomniti tudi velja, da se
p rodaja ni zmanjsala niti po dvakra<tni zamenja'Vi dekorativnega
blaga (na slabse) zaradi teza v
pri nabavi prvotnih vzorcev. Prav
nabava blaga pa predstav-lja glavno tezavo v proizvodnji, pa tudi v
prodaji.
Z:1nimivo .ie tudi, da PETRO
ttgodno prodajamo na vsem j\1P.·OSlovaJDskem trgu, najbolje pa v
Bosni in H er cegovini.
V zaostren ih pogojth gospodarjenja, ki se bodo se stopnjevali
po najn ovej sih ukrepih zveznega
izvrsnega sveta (intervencijski zakoni za zmanjsanje vseh vrst porabe. zvisan polog ori nakunu
pohiStva na ootrosniSko posojilo
na 60 nd<;totkov . . .), bo .potrebno
poHtiki izdelka posvetiti se PO·
sebno pozomost. Doc:ezeni u s,ehi
k.aiejo pra.v o oot . Se naprej je
p otrebno izdelovati izdelke »PO
pravi meri«.
V. Frim

Hemont na lverki

V avgustu je bil na Iverki
redni letni remont tovarne. Za
taksen cas remonta smo se ad·
locili na zeljo nasih kupcev,
saj so tudi pri njih v tern ob·
dobju dopusti in remonti, zato
je tedaj t udi povprasevanje po
ivernih ploseah manjse.
V letnem planu je bilo pred·
videno, naj bi remont trajal 21
dni, od 1. d o 23. avgusta. Zaradi
zozenih gospodarskih pogojev pa
smo se odlocili remont skrajsati
na 14 dni, tako da je remont
trajal od 9. do 22. avgusta. Da
je bilo to mozno, je bilo potrebno vloziti veliko truda v
organizacijo in pripravo rernonta, nekoliko povecati (vendar
ne bistveno) stevilo izvajal·
cev del pri remontu in opustiti
nekatera dela, za katera je bilo
strokovno ugotovljeno, da njihova izvedba n i nujna, zahtevajo
pa sorazmerno veliko casa (na
primer zamenjava tesnil pri stis·
kalnici).
·
Povedati pa moramo, da je bil
letos prvic od zacetka obratovanja tovarne ociscen rezervoar
za m azut in b ile zamenjane grel·
ne cevi v njem. Prav t ako je bi·
lo letos potrebno zamenjati vse
grelno olje, kar je tudi treba
opraviti po nekaj letih.
Pri remontu je poleg delavcev
iz Iverke sodelovalo nad 40 de·
lavcev INA-Nafta Lendava ter sa·
mostojne skupine iz nasih te·
meljnih organizacij Pohistvo,
Masiva in Minera1ka. Pr i rernontu je aktivno sodelovala tudi nabavna slu:lba, pa tudi nekateri delavci iz razvojne slu zbe
Skupnih dejavnosti.
Lahko recemo, da je remont potekal brez bistvenih zapletljajev
in tezav, kar je prav gotovo zasluga primerne or ganizacije in
p rizadevnosti vseh delavcev pri
remon tu. Ker je delo p otekalo
12 ur dnevno (le v nedeljo 8
u r), moramo pohvaliti vse, ki so
ves ta cas zavzeto delali. Vecjih
p r imerov nediscipline ni bilo.
Nekaj spodrsljajev, ki so se pri·
petili, je za tako obsezno delo ra·
zumljivih in opravicljivih. Tru·
diti se moramo, da se na pod·
lagi izkusenj, ki jih pridobivamo,
le-ti ne bi ponavljali tudi v pri·
hodnje.
A. Drobnic

Prodaja primarnih izdelkov

s

prodajo (in izvozom) :Zaganega ·lesa ni vecjih te:Zav

(Nadaljevanje s 3. strani)
nih izd elkov. Tudi te namrec lah'ko izvazamo, vendar pri taksnem
n acinu izvazanj a sodeluje vee temeljnih organizacij . Taksna prizadevanja na Brestu so in jih
velja po2)dr avhi ter nadaljevati v
tei smeri.
·Prodaja mineralnih plo~c je v
skladu z nacrtom, ki je zastavljen v sanacijskem programu terneljne organizacije Mi.neralka.
Na tem podr oi':iu so naSa prizarh va.nja najvecja, tako da bi v
l.etu 1983 M.ineralka delala v dveh
izmenah. Poleg ladjedelnistva kot
s talnega odjemalca surovih plosc
iscemo tudi druga podrocja, kjer
bi lahko vgrajevali mineralne
plosee. Tudi gradbeniStvo se je

zacelo bolj zanimati za te izdelke,
ki jih l ahko UJPOra'bijo za Strope,
pode, prede1ne stene in zavaro·
vanje konstrukcij.
V ta n a.men smo n a Brestu
ustanovili oddelek in.Zeniring oprema, ki sodeluje z razvojno
s1u:l>bo .pri resevanju zahtev pro·
jektantov ali nasih lastnih pO·
nudb. U§otavlj am, da je nujno
treba se naprej iskati podrocja,
kjer se ta izdelek lahko uporabi.
Na koncu bi zelel povedati. da
je nujno potrebnega vee razum"·
vanja pri kooperacijskih poslih
med temeljnimi organi1.acijami
in preseci miselnost , da n'l Brestu nismo sposobni izdelati se
cesa drugega, razen pohistva.
M. Mlinar
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BRESTOVI KOMUNISTI PO KONGRESIH:

NASI LJUDJE

Osnovna nalogastabilizacija gospodarstva
Kongresi jugoslovanskih komunistov so se iztekli. Delegati so
ocenili minulo obdobje in oblikovali razvojne cilje. Pribodnost nedvomno ne bo roznata in njeno ustvarjanje terja od
komunistov in od vseh na~ih delovnih !judi, da s kar najvecjo za~etostjo prispevajo svoj delez k izboljllanju te:Zkega gospodarskega polo:Zaja_
Pogovor o odmevnosti kongresov med Brestovimi komunisti in o
njihovih prihodnjih nalogah smo pripravili z BOZOM BAJCEM,
koordinatorjem dela osnovnih organizacij zveze komunistov na
Brestu.

Zivljenjska nit ANTONA LAVRICA 'Se je pricela leta 1934 v
Retjah, revni vasici ob Lo~kem
potoku na robu Dolenjske.

kriti~no

- Katere poglavitne naloge
ste si zastavili po kongresih?
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V glavnem vse nase naloge
temeljijo na stab.ilizacijskem obnasanju. v grobem jih born strnil v nekaj skupin; v prvo sodiio naloge, ki naj bi pripomogle k stabilizaciji delovne organizacije. Predvsem i.elimo cimbolj povecati izvoz tako, da izrabimo vse notranje rezerve in
znizamo ceno nasih izdelkov. Le
taka bomo konkurencni tudi na
svetovnem trgu.
V drugo skupino bi uvrstil naloge, da bi z vrsto ukrepov kar
najbolj povecali produktivnost.
Velik poudarek dajemo boljsemu
izkorgcanj u
delovnega
casa.
Podpiramo tudi inovacij-sko dejavnost, ki Jahko veliko pripomore k boljsi proizvodnji.
V tretjo s~upino nalog socii
skrajsevanje sestankov, konferenc in podobnega. Zavedamo
se, da so sestan'ki nemalokrat
razvleceni, veckrat se ponavljajo
celo iste teme. Strnjenost in jedrnatost gradiv bi .marsikdaj
prihra!D..ila dragoceno :uro, za
katero pa vema, koliko nas stane.
Pod cetrti sklop nalog smo ·si
zastavili uresnicevanje -sprejetih
ukrepov v zoi.enih pogojih gospodarjenja. Malo bo namrec narejenega, ce bodo ostali le na
papirju.
- Ka.kSno je sodelovanje med
Brestovimi in drugimi komunisti v obcini?
_K omtmisti Bresta smo povezani z drugimi •komunisti v obCini
prek obcinske konference. Na
tej ravni pa je povezovanje se
vedno presi:bko. Predvsem mislim pri t ern na tesnejso povezavo na dohodkovnih osnovah z
Jasko Kovinoplastiko in GG Postojna, saj smo z njimi tesno
povezani v tako imenovani reproverigi.
Druga vezna nit med Brestovimi in drugimi komunisti v obcini pa se vlece prek druzbenopoliticnih organizacij v obcini,
prek organov druzbeno politicnih
in samoupravnih interesnih ·s kupnosti. Tudi na teh podrociih se
zavzemamo za stabilizacijska prizadevanja. Na razlicnih posvetih

in sestanokih, kjer se srecujemo,
se pogovarjamo o sprotnih zadevah, kot je gospodarslk i poloi.aj
obCine ter izmenjujemo mnenja
in •i zkusnje.
- Ali je nacin koordiniranja
dela osnovnih organizacij na
Brestu primemej~i kot v preteklosti in ali menite, da ustreza
dana~njemu polozaju Bresta?
Novi nacin je po eni strani
v redu, vendar je zal vse odvisno od koorchinatorja. Moje, komaj nekajmesecne iz.kusnje, niso
dovolj, da obi lahko objektivno
ocenil uspesnost tak~nega onacina dela. Trenutno ni se nicesar
zapisanega, kako naj bi potekalo koordiniranje in kak~ne naloge naj ima koordinator. Po
kongresu slovenskih komunistov
se je sicer govorilo, da bo izsel
poslovnik, ki bo opredelil osnovne naloge koordinatorja. Zaenkrat pa s tern ni ~e nic in vcasih clovek res tava v temi, ker
ne ve, kako ukrepati.
- Menite, da je potrebno sodelovanje med osnovnimi organizacijami poglabljati?
Vseka:kor bi morale biti sodelovanje med komunisti iz temeljnih organizacij vecje kot je. Srecevanje komunistov samo na
skupnih sestankih, kjer govorimo o vprasanjih celotne delovne
organizacije, je premalo. A se

vedno je to vee kot je bilo v
bliznji pretelklosti, ko so se komunisti ozko zapirali le v okvire
svojih temelj.nih organizacij. Dostikrat tudi sam ne vern, kaj se
dogaja po posameznih temeljnih
organizacijah oziroma zvem po
povsem drugih Vli.rih in kanalih
kot bi moral. Sekretarji mi najveckrat ne posiljajo niti zapisnikov s sej, medtem ko jih na ob·
cinsko konferenco posiljajo redno.
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- Kak~na je obvescenost po
osnovnih organizacijah in kako
poteka?
Osnovne organizacije so o vseh
dogajanjih v obcini obvescene
prek obcinske konference, edina
novice iz sesta'Vljene organi-zacije jim posredujem sam. Vsaka
osnovna organizacija informacije
po svoje obravnava. Odmevnost
naj bi se zbirala pri meni, cemur pa zaen·k rat se ni taka. V
zadnjem casu se aktivnost osnovnih organizacij odraza prek njihovih sekretarjev tudi izven temeljnih organizacij in tako prihaja do hitrejsega oblikovanja
stalisc oziroma informacij.
Za konec pa ~e kaj takega, cesar nisem vpra~ala?
Menim, da moramo :komunisti
posvetiti vee pozornosti kadrovanju in da v zvezo komunistov
ne bi sprejemali ljudi le zaradi
stevila, temvec zaradi njih samih. Njihova delo in uspehi naj
bodo merilo in temelj za sprejemanje novih clanov. Tudi v samih vrstah komun:istov moramo
lju-di izobrai.evati in jih dodatno
U51Posabljati. S posebno pozornostjo moramo spodbujati mlade komuniste U< 'Vecji aktivnosti.
A ne Ie v okvirih zveze komunistov, t emvec tudi v zvezi socialisticne mladine, sindiokatu in drugih druzbeno-politicnih organizacijah, skupnostih in dru.stvih.
Ceprav se born morda prevec
ponavljal, vendar je res, da roo·
ramo biti ·komunisti drugim za
zgled. Sicer ni·smo tisto, za kar
se imamo.
Pripravila V. Lavric

,_
l
)

,.

,.

::>

'·
1
1

I

lz temeljne organizacije POHISTVO -

delo pri brusenju

Letos - v letu Brestovega razV:)jnega jubileja - je Tone Lavri:: predlagan za dodei.i.tev priznanja - medaljo dela, za kar
mu vsi iskreno cestitamo ter ze·
limo se veliko delovnih in osebnih uspehov.
'v . Jeric

Tam se je koncno u stavil, si
ustvaril drui.ino in ~e sedaj p:ebiva v Grahovem.
V tavaroni je opravljal najrazlicnejsa dela, od skladanja d:!sk,
nakladanja kamionov, montaznih
del, do del v strojnem brusenju.
Najdalj je opravlja;l dela v strojni. saj je bil v tern oddelku kar
stirinajs t let.
Zarudi posledic svetovne vojne,
takra>t je namrec postal civilnovojni invali-d. za •k ar ima priznano
in·v al'idnost III. kategmije, je sel
na opravljanje lai.jih del - pooravl.i anje izdelkov i:n polizdelkov, kar dela se seda:j .

K±j.ub invalidnosti, ki je pestila
Tone ta se iz vojnih ca•s ov, j e
opravljal dela z vso vestnostjo in
zagnanostjo ze od prihoda v to-

Iz drugih lesarskih
kolektivov
JELOVICA je v zacetku avgus ta slavesno odprla novo zago
ter mehanizirano skladi~ce lesa
in lupilnico hlodov. Na novi i.agi
ne bodo razzagali bistveno vee
hlodov~ne kot na stari (9.000 kubicffih metrov na leto), vendar
bodo predelovali tudi doslej manj
vreden les listavcev. Z novimi
strojri pa bodo precej olajsali fizicno delo zaposlenih in poveCali
produktivnost. Naloi.ba je veljala
I 11 milijonov d:inarjev, od cesar
je Jelavica pnis.pevala 59 milijonov clinarjev, ostalo pa sovlagatel:ji. Na novi zagi bodo zgradili
se suS>ilnico, energetsk,i center in
nekaj drugih objek.tov.
Tudi TOVARNA MERIL bo sodelovala na zimskih olimpijskih
igrah v Sarajevu. Do zacetka
iger bodo i zdelali okoli 950.000
razlicnih simbolov olimpijade.
Izdelki bodo iz kakovostnega bukovega lesa. Poleg miniaturnih
smuci in zastavic z znakom olimpijskih iger in maskote volkca
vsebuje program tudi druge izdelke. Del spominkov bodo izrocili kupcem v Zahodn<i Nemciji
m Aovstriji, pogovarjajo pa se o
prodaji tudi v drugih dr.l.avah.
SLOVENIJALES- trgovina je
z otvodtvijo novega prodajnega
skladi§ca v Ostruznici (na jugozahodnem beograjSJkem obmocjuj
bogatejsi se za en velik objekt.
Le-ta je namenjen predvsem za
skladiScenje in prodajo lesnega
in gradbenega materiala, pa tudi
za prodajo pohiStva. Zazidalna
pavrsi.na novega prodajnega skladisca meri 865 kvadratnih metrov, etai.na (ra2vita) povrsina pa
1622 kvadratnih metrov. Skupna
nalozbena vrednost skladisca, ki
so ga financirali iz lastnih sredstev, je bila 2 mil<ijar di 100 milijonov starih ·dinarjev.

:,
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- Ka~no pozomost namenjate usposabljanju komunistov?
Usposabljanje tece prek obcinske konference. Vsako leta organizirajo seminarje za novo spre·
jete c!ane. v okvire usposabljanja sodijo tudi obcinska marksisticna .Sola, obcinska politiena
sola in trimesecno usposablianje
komunistov v Postojni. Skusamo
se drzati nacela, naj bi se vsak
komunist udeleZil vsaj ene izmed
moznih razlicic U'Sposabljanja. Iz
izkusenj vidimo, da si komunisti tako dejansko pridobijo neko
znanje, ki jim pomaga pri kasnej~em delovanju.

Zaradi tezkih zivljenjskih razmer se je podal s trebuhom za
kruhom na ~e vedno ubogo Blo·
sko planoto, kjer pa ni bilo dovolj zasluzka za ustalitev. Zato ga
je pot vodhla naprej, v CerkniSko
do1ino, kjer se je takrat ze pricela intenzivneje razvijati lesna
industrija. Taka je leta 1956 prise! v taJkratni lesno industrijski
l<.ombinat BREST Cerknica, v
Tovarno pohiS<tva Martinjak.

varno, ceprav je moral marsikdaj
vloi.iti vse napore; za to mu gre
se posebno priznanje. Omeniti je
potrebno tudi to, da je bil Anton
Lavric vseskozi delaven clan v
samoupravnih organih, pa tudi
v druzbenopoliticnih organizacijah.

ludi MEBLO je razstavljal na
ljub!janskem sejmu lesno-obdelova!nih strojev in opreme - taka
kot vecina vodilnih lesarskih podj ::::ij. Razstavljal je stroj za razre--: lami-natov, kaonal za nakrcev?n.je pollestilenslke folije, vreeasti filter in stroj za rocno bru-

senje masivnih elementov. Razstavni program se ni prekrival s
programi druogih razstavljalcev,
kar kate, da so zadeli smer, ki
predstavljoa doloceno vrzel v
s·trukturi jugoslovanske proizvodnje lesno-obdelovalnih strojev.
Delovna organizacija TRIBUNA se je z referen-durnom odlocila, da se prikljuci sestavljeni
organizaciji Uniles in tako j e postala njena enajsta clanica.
LESNINA vse bolj siri svojo
dejavnost in ponudbo na podrocju inzeniringa in opreme - novost so ponudbe za us luge pri
organizaciji in izvajanju celotnih
obnovitvenih del posameznih objektov. Po:nudlbe obsegajo projektiranje, gradbena deJa, najrazlicnejsa instalacijska in obrtniska
dela ter oprerno (dobavo in mon·
tazo izbrane in p rojektirane o·
preme za vse namembnost·i ter
dobavo in montazo tehnoloske
opreme).
V JAVORJU uspesno izpolnjujejo letosnje izvozne obveznosti.
Najbolj je narasel izvoz opai.nih
plosc in zaganega lesa, najslabse
pa je z izvozom pohistva (odpovedana ali prelozena so bila narocila za ZDA, prodo.r na nova triisca
pa ni v celoti uspel). Kljub slabsim dohodkovnim ucinkarn se zavedajo, da je izvoz nujen, ker za
mnoge njiliove izdelke (opazne
plosce, sedei.e in naslone, panel- ·
ke) na darnacem triiScu n i prostora in bi veeji izpad izvoza pomenil celo ustavi'janje proizvodnje.
V GUN Nazarje so ob ponovni
oceni stanja proizvodnih, razvojnih in prodajnili moi.nosti izdelald popravek srednjerocnega
nacrta. Ta temelji predvsem na
dveh izhodisanih pol.izdelkih zaganem lesu in ivernih ploscah
(ostala predela'Va lesnih izdel:kov
je obdelana po posameznih stopnjah); poseben poudarek pa je
dan izvozu kot osnovi za zagotavIjanje pO'treb.ll'ih deviznih sredstev, potrebnih za nabavo reprodukoijskih materialov in rezervnih delov.
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Morje je lahko tudi manj slano
RAZGOVORI 0 LETOVANJU BRESTOVIH
DELAVCEV
Je ze tako, da si poletja ne moremo zamiSljati brez dopusta ali
pocitnic. Vsi vee ali manj sanjarimo, kaj homo poeeli v dneh, ko
nas ne bo dramilo iz sna predirljivo zvonjenje ure. Marsikdo si dopusta ne more predstavljati brez morja in med njimi je tudi
okrog osemsto Brestovih delavcev in clanov . njihovih druiin. Kje
so Ietovali, kaksne vtise so si nabrali in kaj jim je (ni) bilo vsec,
vse to smo povprasali nekaj delavcev, ki so se ze nauZili bolj ali
manj slanega morja. Se to je treba poudariti: vsi nasi sogovorniki
so letovali v Brestovi organizaciji, v nasih pocitniskih prikolicah.
Joiica Pavlic (Skupne dejavnosti)
Z mo.Zem sva prebila dopust
v Primostenu. Kamp mi je bil
zelo vsec, morda se toliko bolj
zaradi urejenih sanitarij in okolice. Z nakupom hrane in drugih
potrebscin nisva imela vecjih tezav. Seveda pa sva morala ipO
marsikaj v Primosten, ker trgovinica v kampu ni bila najibolje
zalozena. S!k ratka, bilo nama je
vsec in ·z eliva si, da bi se imela
tako t udi na prihodnjem letovanju.
Franc Strukelj (Prodaja)
Z druzino, pet nas je bilo, smo
letovali v Novem gradu v B restovi prikolici. Kraj je zelo miren in veliko je moinosti za aktiven oddih. Pla:la sicer ni najlepse urejena in v morju kar
mrgoli jezkov, ki so nam pustili
tudi nekaj bridkih spominov. V
slabo voljo nas je spravila tudi
prazna plinska bomba in to, da

so nam dvakrat izpulili prikljucni kabel za elektri:ko.
Taksen nacin prezivljanja dopusta mi je ne glede na nekaj
pomanjlkljivosti zelo pri srcu.
Tudi stroski niso veliki, saj dejansko nismo potrosili vee kot
bi doma. Pripomnil bi pa se
eno, morda kar malce smesno:
mocno me je zacudilo, da nismo
nikjer mogli kupiti svezih rib, pa
cepra'V smo bili ob morju.
Stane Intihar (Masiva)
Z zeno in otrokoma smo letos
letovali na Krku. Na otok smo
se odpeljali ze 26. junija, ko se
je sezona komaj dobro zacela.
Kuhali smo si sarni, a meso je
bilo bolj redek gost v nasem
loncu. Tudi ob morju je namrec
meso tezko dobiti.
Vreme smo imeli lepo in plaza
je dobro urejena. Jezil pa nas je
pod pred prikolico, ki je bil
mocno nagnjen v eno s tran in
bi ga slej ko prej morali izravnati.

.KA&AJ
"
KNJSKOJ
ZERO IN OKOLICA
(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
ZGODOVINA, USTNO IZROCILO
IN PRIPOVEDKE
Zaradi redkih prirodnih prikazni
je Cerknisko jezero znano po vsem
svetu. Kakor smo ze omenili, so ga
opisali ze razni pisatelji. Valvasorju
se imamo zahvaliti tudi za opis trga
in bliznje okolice. Ze Rimljani so
napravili mimo jezera ob Javorniku
veliko vojno cesto, ki je drzala do
rimskega mesta Terpo pri Lozu in
odtod dalje do mesta Metullum
(Metlje v bloski zupniji). Rimljani
so imenovali jezero »lacus lugeus«,
to je zalostno jezero, ali tudi npalus
lugea«, to je zalostno mocvirje.
Okolica je hila ze zdavnaj obljudena, kajti nasli so v blizini ostanke
naselbin starih narodov. Na Gorenjem jezeru so nasli mnogo hrasto·
vih brun iz casa mostiscarjev. Vero
so razsirjali misionarji iz Ogleja med
prehivalci cerkniske okolice. Sezidali
so tukaj cerkvico ze v devetem
stoletju. Ustno izrocilo pa pravi, da
je stal trg v pol ure oddaljenem Vi·
sevku.
Ko so sovrazniki razdejali ondotna
bivalisca, so sezidali cerkev in nova
bivalisca na sedanjem mestu. Skoraj gotovo je hila ta cerkev takrat
glavna cerkev za vso okolico. Po
cerkvi sta potem dobila trg in je·
zero svoje ime. lmena cerkniskih
duhovnih pastirjev je citati veckrat
v starih pismih oglejskih patrijarhov.
Trg je dobil svojo faro v 13. sto·
letju. Prvi zupnik je bil Leopold 1261 .
leta. Ravno sto let pozneje je izrocil
patrijarh Ludovik I. cerknisko zupnijo menihom kartuzijancem v oskrbovanje. Upravljali so jo nad 400
let. Leta 1660. je bil cerkniski zupnik
Gregor Crvic. Bil je najimenitnejsi
histriski prelat, apostolski misijonar
in naslovni skof. Ljudje so ga imeli
za svetnika. Pokopan je pod stran·

skim oltarjem sv. Ane v farni cerkvi
v lastnem grohu.
Ko so zaceli Turki napadati, po·
zigati in pleniti po nasih dezelah, so
prisli meseca marca 1472. leta prvikrat v Cerknico. V cerkvenem voglu
poleg stranskih vrat je vzidan kamen z latinskim napisom: »Anno
Domini 1472 die domenico ante
annuntiationem combusta est tituIaris ecclesia beatae Mariae Virginis per manus indomitorum Turcorum.« Torej ravno v nedeljo pred
Marijinim praznikom v postu so
Turki pozgali cerkev. Po njih odhodu
so jo prebivalci zopet zaceli graditi
v lepem goticnem slogu in deset let
pozneje je bila dozidana. Takrat so
postavili v ohramho proti Turkom tudi tabor okoli cerkve. To je bilo
mocno zidovje s petimi stolpi. Dva
stolpa in del zidu je videti se danes. Pravijo, da sta zidala dva brata,

lz Cerknice pred sestdesetimi leti

Za prihodnje leto si .zelim, da
bi dopust podobno prezivel. Izbrati pa bi zelel kateri drug termin in ne ze junijski.
Ana Komidar (Gaber)
Z dru:lino smo preziveli dopust v prikolici na Krku. Reci
moram, da smo bili zelo zadovoljni. Lani smo letovali v Novern gradu in zdi ·s e mi, da je
bilo v primerjavi s Krkom slabse. Predvsem mislim na cistoco
kampa in urejenost ·sanitarij.
Tudi iplaza na Krku mi je bila
bolj pri srcu kot v Novem gradu.

Kuhali smo si sami. Nekaj
hrane smo prinesli s seboj, drugo pa smo sproti kupovali. Ce
je clovek bolj skromne sorte,
lahko lepo pre.Zivi dopust tudi z
manj denarja, a vseeno se porabi nekaj vee kot doma.
:Zelim si, da bi dopust tudi v
prihodnje pre:livljali tako, saj
smo se na prikolico .Ze kar navadili.
Alenka Macek (Delavska restavracija Cerknica)
Letos sem ze drugo leto skupaj z mozem in otrokoma prezivela dopust v Novem gradu.
Ker sem zaposlena v kuhinji in
sem nenehno med lonci, sva z
mo.Zem sklenila, da se jih vsaj
med dopustom resim. Tako smo
hodili za kosilo ven, le zajtrk in

vcasih vecerjo smo si priprav·
ljali sami. Veli'ko casa sem imela za pocitek, sprehode in nasli
smo si t:udi nove prijatelje. Zelim si, da bi prihodnje leto priSli
prav sem, vendar moz pravi, naj
bi sli raje kam drugam, da bi
spoznali se kaksen drug kraj.
Franc Brence (Pohistvo CePk·
nica)
Z druzino sem prezivel dopust
na Krku, v prikolici za stiri c!ane. Kuhali smo si sami, vendar
smo imeli precej tezav z naku·
porn zivil. Dolge vrste in slaba
zalozenost trgovin predvsem z
mesom, pa nam pocitnic niso
prevec zagrenile. Cisto morje in
plaza sta odtehtala tudi to. Malo
vee razvedrila bi imeli, c!:' bi bilo
(Konec na 7. strani)

Vrste tudi ob morju; tokrat pred tusem

ede.n cerkev, drugi tabor okoli nje.
Skoraj gotovo je bil zgrajen tabor
tudi v Begunjah okoli cerkve sv.
Jerneja takrat ali kmalu potem. 0
tern taboru danes ni vee nohenega
sledu. Podrli so ga in iz kamenja
sezidali zvonik pri cerkvi, kar ga je
ostalo, so pa ljudje zidali hise z
njim.
Turki so prisli po ustnem izrocilu
dvakrat v Begunje. Pri zadnjem napadu so brambovci s tabora metali
cebele nanje. cebele so Jih pikale,
da so bezali z zabuhlimi obra.zi in
kricali, da so muhe sv. Jerneja hude.
Skoda, da so lepo obokano klet v
taboru poleg sedanje stare sole zasuli s kamenjem. V to klet so lju·
dje ob turskih navalih shranjevali
zivez, orodje, semenje, pa ·tudi sami
so imeli tu zavetje, ker je hila cerkvica premajhna za nebojevnike.
Tudi pozneje je Cerknica veliko
trpela od Turkov. Njih napadi so znani in dokazanl iz let 1476. (dvakrat),
1480., 1491., 1507., 1522., 1528. Po·
sebno hudo so gospodarili leta 1559.
in 1560., ker so opustosili trg in pri·
zadeli sosednjim vasem veliko sko·
do.
Leta 1578. in 1644. je razsajala v
trgu kuga, zato so zadnje leto sezi·
dati cerkvlco v cast sv. Roku, pri·
prosnjiku zoper kugo. Stare zupnij·
ske knjige so se ohranile do danasnjih dni. Krstna knjiga sega nazaj do
leta 1600. .
· Trg je bil yeliko stoletij v oblasti
oglejskih pa!"iiarhov, pred dve sto
leti pa je pri¥1 pod grascino hasher-

sko pri Planini. V starih casih je
slovel zaradi kupcije s soljo, katero
so Cici in Krasevci tvorili iz Kopra
in Pirana sem vsak teden. Tu so jih
cakali prekupci, ki so jo dalje raznasali po dezeli. Zaradi tega je bil
trg precej obsiren in obljuden.
Zupnija, takrat podlozna kartuzijanskemu samostanu v Bistri in na
Loskem, je hila zelo obsirna, imela
je 29 podruznic.
Danes sta cerkvi nase ljube Gospe. v Grahovem in sv. Jerneja v Be·
gunjah samostojni zupniji. Od 29
poqruznic jih je danes se 22, sedem
je podrtih.
V tistem casu so imeli v Cerknici
bratovscino sv. roznega venca, v
katero je bilo vpisanih 80.000 oseb,
kakor pise Valvasor.
Ne dalec od Dolenje vasi proti
jezeru in Zelsam je bila na kamenitem gricu Trziscu prazgodovinska
naselbina. Baje so tu stanovali se
stari pogani, pozneje Rimljani, ki so
pridno trgovali in se bavili tudi z
obrtom. Prica temu so izkopano
orodje, lispi in druge znamenitosti,
ki so jih posebno veliko nasli pri
gradbi pota na Javornik leta 1877.
Nekaj jih je shranjenih v dezelnem
muzeju v Ljubljani, druge in najvrednejse pa v dunajskih muzejih in
veliko v drugih vecjih mestih. Se
vedno nalete na vse polno starin,
ako le malo kopljejo. Tudi Jonce in
razlicne posode iz gline, napolnjene

s pepelom, najdejo veckrat, znak,
da so ljudi sezigali in devali njih pe·
pel v zare ter jih skrbno zavarovali,
da bi imeli mir na onem svetu. Zato
so bila grobisca na bolj varnem
kraju in tako je tudi tukaj grobisce,
ki lezi na gricu, obrnjenem proti
jezeru. lz poznejse dobe so nasli
tudi sulice in cele oklepe. To kaze,
da je bila tu tudi velika trdnjava. se
sedaj je mozno razlocevati mocno
zidovje, ki je bilo jako pripravno za
odbijanje sovraznika.
Na gricu Trziscu je brez dvoma se
mnogo prazgodovinskih zakladov, ki
bi jih bilo treba iz zgodovinskih in
etnografskih ozirov dvigniti ter shraniti v posebnem muzeju v Cerknici.
0 tern se je osebno preprical aka·
demski slikar Franjo Sterle, ki je
pred Jeti kopal za nekega ravnatelja etnografa iz Trsta in ne brez
uspeha.
Enaka zgodovinska naselbina je
tudi na zahodni visini Slivnice, ime·
novana Gradisce. Tu se vidijo se
sedaj mogocni okopi in zidovi. Goto·
vo so tudi tukaj bogati zakladi iz
preteklih casov, ki bi obogatili pre·
potrebni muzej v Cerknici. Omeniti
moramo, da je to Gradisce baje zve·
zano s podzemeljskim rovom in
hodnikom z vzhodnim delom cerk·
niskega trga. Pri Serkovi viii je celo
prostoren podzemeljski rov, po ka·
terem se baje pride precej dalec v
hrib.
(Se bo nadaljevalo)

Ko smo priceli v nasem glaslilu objavljati kot podlistek delo Mihaela Kabaja, :s mo avtorja poskushli tudi na kmtko predstaviti. :Zal pa
smo o njem lahko dobHi le skope podatke. Pred dnevi pa nam je
njegova hcerka poslala ljubeznivo pismo in nam z njim nekoliko
osvetlila osebnost avtorja, cigar delo nasi braloi z zanimanjem sprem·
ljajo.
Zato omenjeno pismo v celoti objavljamo.
V »BRESTOVEM OBZORNIKU«, glasilu delovne organizacije
BREST Cerknica, sem precitala v podlistku sestavek Mihaela KABAJA »Cerknisko jezero in okolica«. Sem zadnja se ziveca hcerka
Mihaela KABAJA, ki je bil dolga leta solski upravitelj, naducitelj v
osnovni soli v Begunjah pri Cerknici in je z velikim zanimanjem
raziskoval posebnosti Cerkniskega jezera ter leta 1924 napisal knjigo
»CerkniSko jezero in okolica«. To knjigo pa je ilustriral njegov pri·
jatelj Fran Sterle, akademijski slikar, doma ob Cerkniskem jezeru.
Moj oce se je rodil 6. 12. 1856 v Belem v Brdih, mosko uciteljisce je
koncal v Kopru leta 1883, nato pa je sluiboval na Vojskem, v Hote·
drsci in Begunjah, kjer je bil leta 1924 tudi upokojen. Ker je moral
iz solskega stanovanja, se je z zeno preselil v Komendo na Gorenjskem, kjer je 1. 5. 1930 umrl. Istega dne je umrl tudi njegov prijatelj
Fran Sterle v Londonu v prometni nesreci.
Zelo sem vesela, da objavljate njegovo delo, ki ga je napisal kot
izreden ljubitelj kraja, v katerem je sluiboval in vse slovenske zemlje,
zato pa je bil ze kot ucitelj v Avstroogrski monarhiji kot zaveden
Slovenec pri oblasteh slabo zapisan. Upam, da sem vas nekoliko se.
znanila z avtorjem vasega podlistka.
Lepo vas pozdravljam!
Anica KABAJ
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Tisoc
kilometrov
po Sloveniji
CERKNISKI KOLESARJI
SO OPRAVILI PRAVCATI
MARATON

NOVI STABILIZACIJSKI UKREPI
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Pred vhodom v nase malo mesto stoji opozorilna tabla z znakom, da je dovoljena hitrost do 50 kilometrov na uro. Toda, vozniki pozor! Prav v srediScu preZi na vas in vase vozilo pravcata
past. Zgodi se lahko, da vam tovor z vozila sfrci v zrak, kot so
pred nedavnim steklenice coca cole s tovornjaka, ceravno je voznik
Jstrezno zmanjsal hitrost. V srediscu nasega maJega mesta je
namrec cestisce taka valovito, da vas skupaj z vozilom lahko
ze pri dovoljeni hitrosti vrie v zrak.
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za necisto in nezdravo okolje« bi lahko rekli cistilni napravi v Dolenji vasi, ki iz svojega trebuha posilja v vodo CerkniScice taksno nesnago, da poginjajo ribe in ostali vodni prebivalci.
Tudi sosedje tozijo o neznosnem smradu, ki se siri iz odtocne cevi.
Predzadnjo besedo bo verjetno izrekla analiza vade, ki je dana
v preiskavo na republiski zavod za ribistvo.
Pri tern je treba se omeniti, da strokovnjakinja zavoda le ni
mogla verjeti, kaksna nesnaga tece v jezero in se je prisla sama
prepricat o zadevi na kraju samem.
Nic bolje ni z otvoritvijo nove struge CerkniScice od Krajceve
zage do mostu pri mlinu. Nekdanje nogometno igriSce in Komunala res ne bosta vee plavala ob vecjem dezevju. Po siroki strugi
se namrec voda kar izgubi, da je ze ogrozen obstanek se zivecih
postrvi v rezervatu ob tovarni pohiStva.

Za letosnja gibanja nasega gospodarstva so se naprej znacilni stabilizacijski ukrepi. Ocitno je, da sedanje gibanje proizvodnje, zunanjetrgovinske menjave, gibanje cen, problem! nelikvidnosti, izgube v gospodarstvu
in drugo zahtevajo novi stabilizacijske ukrepe. Zlasti velja to za nekatere
perece probleme gospodarstva, kot sta primer nelikvidnosf.J in izgube, ki se
kazejo letos se ostreje kot lani. Prav gotovo terja sedanji gospodarski
polozaj se vrsto ukrepov, od katerih bodo nekateri gotovo sprejeti se po
letosnjih pocitnlcah .
Najnovejsi sklep zveznega .Jzvrsnega sveta o oblikovanju ceo doloca, da
se cene lahko spremenijo le sporazumno - z medsebojnim dogovorom
med proizvajalcl in potrosniki - pri cemer pa je potrebno tudi soglasje
zveznega zavoda za cene. Ta postopek zahteva dolgotrajoo proces, ki pomeni za lesno industrijo, v kateri se cene vee kot dve leti niso spremenile,
novo odlasanje glede prave resitve cen. Vedeti moramo. da so se v casu
od zad njega spreminjanja cen v lesni industriji pogoji gospodarjenja zelo
zaostrlli (predvsem podrazitve nekaterih surovin, reprodu kcljs~ih materialov in uslug), hkrati ·pa je sklep o zamrznitvi cen obdrZ.al zateceno stanje.
PREMAJHNA SKRB ZA ODDIH

Ne mislim, da bi morali sedaj ob morju graditi svoje domove . Spominjam
pa se, da so bila pred letl tudi na Brestu ietovanja bolj organizirana, da je
bil dolocen stalnl kraj z gotovim stevilom leZ.isc, regresiran pa je bil tudi
dnevni openzion.
Ne bi bilo odvec, ce bi nase politicne organizaclje, predvsem sindikat, za
prihodnjo sezono to vprasanje bolj resno zastavile, da bi poiskali primernejso obliko letovanja Brestovih delavcev.

Cerkfl'iski ribicl se ze dolgo casa ukvarjajo z mislijo, kako bi prisli do
ribogojnice. Ta ielja je ziva Z.e nekaj let. Vse do letos so o tem tekle samo
razprave in to se te obicajno v ozjem krogu nekaj .posameznikov. Spomladi
letos pa smo imeli clani druZ.ine posvet, na katerem smo s klenili, da se
akcije .lot1mo, ce bodo za to realne moZ.nosti. Okrog moznosti pa moram
povedati to, da je gradnja ribogojnice povezana s precejsnjimi denarnimi
sredstvi, ki jih druzina sama ·ne premore in pa z lastnistvom zemlj'isc, na
katerem bo ribogojnica sta la.
Al:i bo Cerknica dobila ribogojnico ali ne , tore) ni odvisno samo od
ribicev in njihove dobre volje, ampak tudi od denarnih in materialnih
sredstev.
Ill. LESARIADA V OCEH DRUGIH
Logaske novice (KLI Logatec) :
.. . Organizacija Ill. lesariade je p~ipad la nasemu sosedu Brestu iz Cerk-

»Sr:e~nol« izn;cen na startu je
na cilJu zamenJal: »Cestitamo!«.
Zasluiidi so si ga vsi po vrsti.

nice. Ze iz priprav je bilo razvidno. da je organizator dal od sebe vse in se
vee, kakor je mogoce. Vsak clan delovne s·kupnosti Bresta in Cerknican je
imel konkretno nalogo, iz uspeha pa je vidno, da noben clen te verige ni
popustil. Cer-knica in bliZ.nja .okolica je bila na dan prireditve eno samo
igrisce, prebivaloi pa tekmovalci in organizatorji. Orgaoizatorju je uspelo
celotno prireditev speljati v enem dnevu z nevsiljivo hitrim tempom. Tekmovanje je povsod spremljala urejenost kraja . sportnih objektov, odlicna
preskrba, zato organizatorju se enkrat cestitke . ..

Vtise s sedemdnevnega vrtenja
pedal po Sloveniji bomo pos~usali dobiti za prihodnjo steVl·l ko nasega Obzornika saj so
dn~vn~ na tern >~potov~ju<< kar
naJ bolJ skrbno .pisal~. Marsikaj
l~pega in t~di neugodnega je zapisano v n]em.
I. Urbas

V vsej zadevl odnosa nas do studentov in studentov do nas odseva
konflikt dveh generacij, ki sta v zelo razl icnih pogojih in z zelo razlicnimi
.moZ.nostmi pridobivali svoj osnovni poklic. Mnogi med delavci, deset let
starejsi od sedanje studirajoce generacije, so ostali na stopnji osnovne ali
kvecjemu poklicne sole samo zaradi taksnih razmer, zaradi mater,ialne
nemoci njihovlh druZ.in in takratne druzbe . Tisti, ki so si pridobil i kakrsnokoli vlsjo izobrazbo, so jo pridobivali z neverjetno voljo, z neverjetno odgovornostjo in zivotarjenjem pogosto na meji takratnega zivljenjskega mini·
muma. Sicer ima mlad1na za taksno pr,idigo, ki jo vse preveckrat poslusajo,
vselej svoj odgovor: •Ziveli ste v drugacnih razmerah , nocete menda, da
gremo mi skoz enake razmere. kot ste sli vi . .. • .
80 PRJ NAS RIBOGOJNICA?
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Taka zastavljeno delo je pripeljalo najbolj vztrajne k odloCitvi, da se odpravijo na pot po
S.loveniji, na :kolesarski maraton,
~olg tisoc ·k iJometrov. Razdeljen
Je na •sedem eta,p; vsaka od njih
je dolga nad 140 kilometrov.
Peljal jih je iz Cerknice, kjer
so startali v petek, 20. avgusta
zgodaj zjutraj v smeri prou Kocevju. Cesta j·i h je vodila po vseh
pokraji.nah Slovenije, osvojili pa
so tudi Ptuj.sko goro, Vrsic in za
nekaj ki:lometrov obiskali tudi
zamejske Slovence na Triaskem.
Zadnja etapa jih je pripeljala
prek Kopra lin Postojne domov,
kjer so bili sprejeti v Cerknici,
pred Mercatorjevo blagovnico, v
cetrtek, 26. avgusta ob 19. uri .
Ob prihodu so jim bile podeljene kolajne in spominska darila pokrovitelja IMOS SGP GRADISCE iz Cenk!nice. Utrujeni, toda..z~dovolj~ S? b~li kole:sarji,
vt:1s1 se neureJeru, vs1 naopon skoraj ze :~.ozab.lj~; stiski rok svojcev, pn]atelJev m znancev so bili
krepkejsi kot sicer. Spremstvo je
oskrbelo a'Vto-moto drustvo Cerknica. Kolesarje Franceta Levca,
Slavka Kranjca, Tonija Polaka,
Janeza Zakrajska, Petra Vesela
in Franceta Udovica je z vozilom
AMD Cerknica spremljal Dominik Zabukovec.

OB POCITNI~KJ PRAKSI NA~IH ~TIPENDISTOV

ak,
Jeali,

La:ni ustanovljeni Kolesarski
klub GradiSce Cerknica si je v
svojem delovnem programu zastavil predvsem dejavnosti rekreativnega in ma:nj tekmovalnega
znacaJa. Reheauvci redno dvakrat tedensko kolesarijo po cestah v obcini, pa tudi izven nje,
navezali so sti.Js:e s kolesarskimi
kro~ki tpO osnovnih solab, S kolesarsko prireditvijo so sodelovali ob lanskem obcinskem prazni:ku in se bi lah:ko nastevali.
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OB LETOSNJEM VELIKEM SRECANJU KMETOV V NOVI VASI
Kmetijska zadruga Cerknica je 15. avgusta priredila peto srecanje
kmetov in delavcev v Novi vasi, k1 je postaJo ze tradicionalno. Prireditev predstavlja eno izmed najvecjih prireditev v nasi obcini (okrog
3000 obiskovalcev).

I

Pri re5evanju rib iz jezera je vedno dovolj »firbcev«

MORJE JE LAHKO TUDI MANJ SLANO
(Nadaljevanj e s 6. strani)
v blizini kampa kaksno igriSce
ali baliniSce. Ta:ko pa razen mini
golfa ni nicesar.
Rad pa bi malo pokritiziral
odnos Brestovcev do prikolic.
Marsikaj je pokvarjeno, polomljeno, skratka, kot da ne bi bilo
nase. Zares, nekateri se obnasajo skrajno neodgovorno.
Za konec pa lahko recem, da
born dopust se prezivel tako, ce
se bo le dalo. Tudi drugim Brestovim delavcem priporocam, naj
se med dopustom odpeljejo od
doma, pozabijo na vse in se zares spocijejo.

Tako razmisljajo o letovanju
v nal!ih prikolicah Brestovi deJavci. Vsi so izrazili zeljo, da bi
dopust tudi v prihodnje preZiveli podobno. Zdi se jim prijetno
in poceni.
Zaimanje za Brestove pocitniske prlkolice se je povecalo v
lanskem in v tern letu in tako
bi kazalo iz namenskih sredstev
dokupiti lie nekaj prikolic. Postavili bi jih v nove, se neznane
kampe in delavci bi tako spoznali tudi nove kraje.
Pripravila V. Lavric

Srecanje kmetov-kooperantov
ter vseh .kmetijskih 'Proizvajalcev
ima poseben pomen za popularizacijo kmetijstva in kmetijske
proizvodnje, saj v casu gospodarske ustali·tve priznavamo kmetijskim proizva~alcem tisto mesto
v dru:lbeni skupnosti, Jci ga resnicno zas1u:lijo.
Raznolik program tkmeckih iger
in lepa ·s on cna nedelja s-ta se posebej obogatila .to veliko srecanje
v Novi 'Vasi.
Program -kmeOkih iger se je zacel ze dopoldne. Tekmovalne ekipe so zastopale vse nase zadruzne enote: Unec, Cerknica, Begunje, 1:.ilce, Grahovo, Nova vas in
Loska dolina. Pricelo se je s stafetnim te:kom koscev z osovniki,
napolnjenimi z vodo, sledila je
hoja s hoduljami, pa vlecenje
vrvi in tekmovanje mladih traktoristov. Priredit~v se je nadaljevala popoldne s slavnostnim sprevodom vseh tekmova.Jnih ekip

zadru:lnih enot. Velika pozornos ti so obiskovalci posvetili zloscenim nosam, konjskim vprcgam, zapravljivckom, ki so predstavljali imenitnost kmeckega
zivljenja.
Tekmovalne ekipe zadruznih
enot - kosci, grabljice, zanjice,
sekaci-gozdarjd pa so prikazale
nekdanje vesC:ine pri kmeckih
opravilih.
Starejsim
obiskovalcem so
kmecke igre obujale spomin na
tezasko in trdo delo za tanek kos
'k ruha, ·ki ga je nudila skopa notranj.ska zemlja, mlajs im obiskovalcem pa naj bi prikazali, kako
so nekdaj cenili kruh in kako ga
naj tudi danes.
Tekmovanje tezkiih delovnih in
spolltnih konj je zbudilo se posebno zanimanje in obcudovanje
plemenitih zivali, 'k i so bile nekdaj glavna delovna, prevozna in
vlecna sUa.

Zal danes to ze vse premalo
cenimo in skrbimo, da bi se konjereja in te plemenite Zi.vali
ohranile.
N~ sr~ca~ju je Kmetijs.k i zavod IZ L]ubl]ane podelil zlate medaJje rejcem p lemenskih telic sivorjave pasme, ·ki so jih dobile
na razsta:vi .novosadskega sejma.
To r.r~.znanj.e je. vsekakor ponos
za zivmoreJce m vzpodbuda za
pr.ihodnje delo. Po programu
kmeokih iger so bile podeljene
tudi nagrade in pr1znanja tekmovalcem, za skupne uvrstitve
pa so bili podetjeni prehodni pokali zadruznim enotam.
1. Nova vas, 2. Cerknica, 3. 2:ilce, 4. Unec, 5. Lol!ka dolina, 6.
Grahovo, 7. Begunje.
Za prijetno pocutje sta poskrbela napovedovalec novinar
Tone Urbas r.in ansambel Metronomi.
Po te.k.movalnem programu
kmeokih iger so se v prijetnem
razpolozenju kmetje in drugi obi·s kovalci poveselili in pozabili na
vsa:kdanje skrbi o b domacih vizah. Vsi obiskovaloi in prireditelj i si zelimo, naj ostane srecanje
kmetov res tradicija in privlacnost Blaske planote.
Ob tej priloznosti se tudi zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli
p 11ipomogli k uspesni letosnji prireditvi.
J. Markovcic
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Sportni portreti
Tokrat vam predstavljamo
DARKA O:ZBOLTA, zaposlenega
v Brestovi temeljni organizaciji zagalnica, kjer opravlja naloge obratnega elektrikarja. Darko je za svoje neumorno delo
na podrocju organiziranja sport·
ne rekreacije dobil pred leti
priznanje osvobodilne fronte, letos pa se bronasto Bloudkovo
znaeko. v svojem vee kot dvajsetletnem delu na podroeju
sparta je opravljal vrsto odgovornih funkcij, v tern mandatnem obdobju pa je tudi preds ednik zbora izvajalcev temeljne
telesnokul turne skupnos ti.
V okviru praznovanj 35-letnice BRESTA je bilo 14. avgusta telonovanje v balinanju. Sodelovalo je enajst mo~tev in sicer predstavniki
Brestovih temeljnih organizacij, ekipa IP BREST, gostje iz Padric
in Titovega Velenja ter upokojenci in balinarski klub Brest. Prvo
mesto je zasedla ekipa TOZD Prodaja, druga je hila ekipa IP BREST,
tretja pa TOZD Zagalnica. Za prva tri mesta so mo~tva prejela pokale, vse ostale ekipe pa posebna priznanja za sodelovanje.

REPUBLISKO PRVENSTVO V CERKNICI
Kegljaski klub Brest bo pod pokroviteljstvom delovne organizacije BREST ob njeni 35-letnici organiziral slovensko prvenstvo v kegljanju za posameznike. Prvenstvo bo na keglji~cu v
Cerknici v soboto in nedeljo, 25. in 26. septembra s pdcetkom
ob 9. uri. Nastopilo bo 61 tekmovalcev, ki so si pribor"ili pravico do nastopa kot najbolje uvr5ceni v vseh 18 regijah v Sloveniji. Med njimi bodo vsi sedanji in nekateri nekdanji drlavni
reprezentantje iz Slovenije.

CERKNICA : OLIMPIJA
Vse ljubitelj e kosarke se posebej opozarjamo, da bo v sre·
do, 1. septembra ob 19. uri v telovadnici osnovne sole v Cerk·
nici pokalna t ekma med ljubljanskim prvoligasem Olimpijo
in Cerknico.
>>Nova« Olimpija bo nastopila v najmoenejsi ;postavi z re·
prezentantom Vilfanom na eelu, Cerknieani pa bodo pokazali, kaj lahko prieakujemo od njih v prvi slovenski ligi.

LETNE SPORTNE IGRE
V OKVIRU SOZD SLOVENIJALES
V okvJru SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina bodo odslej tudi lctne sportne igre. Letos bodo organizirane prvie in sicer
2. oktobra v Celju. Seveda se je prijavil tudi BREST. Organizator
oziroma pokrovitelj iger je LIK Savinja iz Celja.
Tekmovanje bo v naslednjih panogah:
- mali nogomet - moski
- odboj>ka - moski, zenske
- kegljanje - moski, zenske
- namizni tenis - moski, zenske
- streljanje - moski, zenske
- sah - moski, zenske.
Vsi tisti, ki so pripravljeni sodelovati v omenjenih panogah, naj se
prijavijo pri tov. Miri Drobnie v Skupnih deja.v nostih, da bi Cimprcj
zaeeli s prJpravami - treningi.

Filmi v septembru
2. 9. ob 20. uri- ameriska srhljiVlk.a TEROR EKSPRES.
4. 9. bb 20. uri in 5. 9. ob 16. uri - itaiijanski akcijski film PAR NEPAR.
5. 9. ob 20. uri - ameriski glasbeni film - VRTNICA.
6. 9. ob 20. uri - ameniska komedija VSI SMO BILl HIPIJL
9. 9. ob 20. uri - japons·k i akcijski film BOKSAR.
11. 9. ob 20. uri in 12. 9. ob 16. uri - ameriSki pustolovski film LEDENIPEKEL.
12. 9. ob 20. uri - ameriska komedija SEDECE RACKE.
13. 9. ob 20. uri- francoska komedija JAZ NISEM, ON JE.
16. 9. ob 20. uri - francoski erotieni film KRALJ ZAPELJIVCEV.
18. 9. ob 20. uri in 19. 9. ob 16. uri - italijanski pustolovski film
KARA MURAT.
19. 9. ob 20. uri - francoska drama ODSEV :ZENSKE.
20. 9. ob 20. uri - italijanska komedija TEMPERAMENTNA ROSI.
23. 9. ob 20. uri - francosk.a kriminalka INSPEKTOR NERODA.
25. 9. ob 20. uri in 26. 9. ob 16. ur.i- ameriSki akcijski film KASKADE R.
26. 9. ob 20. uri - ameriSki pustolovski film JETNISNICA.
27. 9. ob 20. UTi - spansk.i ljubezenski film SKUPNO :ZIVUENJE.
30. 9. ob 16. in 20. uri - hongkonski akcijski film BRUCE LEE,
SUPER ZVEZDA.

-

Kdaj si se prvic srecal s

~portom?

>>Moja sportna pot se zaeenja
z odhodom v poklicno solo. Tam
sem se prvie sreeal s kosarko
in to igro sva skupaj z nekim
sosolcem tudi prinesla v Losko
dolino. Na Gabru so nam naredili table, v Kovinoplastiki pa
obroee in konzole, kar vse smo
potem postavili v domu TVD
Partizan in zaeeli igrati. Poleg
kosarke sem igral tudi odbojko,
vendar je prav v teh letih odbojka v Loski dolini propadla
zaradi pomanjkanja denarja. To
pa je bila velika skoda za vso
naso obeino, saj se odbojka se
danes ne mora postaviti na zeleno vejo. v teh solskih letih
sem igral tudi sah za svojo solo
na sportnih igrah jugoslovanskih
elektro sol v Sarajevu. Po razgibanih letih je priSlo v Loski
dolini do sportnega mrtvila, ki
je trajalo celih deset let.
V sedemdesetih letih so se
zaeele pojavljati prve veeje smuearske t ekaske prireditve, ki so
me kmalu pritegnile med svoje
redne udelezence. Doslej sem nastopil na v seh Bloskih tekih, pa
tudi na mnogih drugih tekih po
Sloveniji in Italiji.«
- Kaj pa sportno tekmovalni
uspehi?
»Ce se clovek zaene ukvarjati
s sportom sele pri tridesetih letih, potem pae ne mores prieakovati ne·k ih vrhunskih rezultatov. Zame je bil velik uspeh,
da sem prvie premagal bloske
planjave in to brez vsakega tekaskega znanja in kondicije. Toda led je bil prebit in do danes
sem osvojil tudi nekaj medalj,
seveda v obeinskem merilu.«

V SPOMIN
18. julija smo se poslednjic poslovili od nasega sodelavca mladinca Janeza :ZNIDARf;ICA
iz Kozarisc. 16. julija nas je presenetila novica, da se je kmalu
po koncanem delovnem casu v
Zagalnici smrtno ponesrecil pri
upravljanjt~ traktorja. V temeljni
organizaciji je bil zaposlen od
leta 1976 na skladiScu. za~anega
les:o>. kot suremljevalec vilicarja.
Bil je marljiv in vesten delavec,
vedno pripravljen pomagati sodelavcu in tovarisu. Takega se
bomo vedno spominjali.
Delovni kolektiv
TOZD Zagalnica
BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavni in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Ure]a u redniskl odbor: Vojko HARMEL, Vlk·
tor JERIC, Srecko KNAP, Joze KOROUC,
DBrko LESAR, Bozo LEVEC, Franc MLA·
KAR , Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vanda
SEGA in Franc TURSIC.
Foto: Joie SKRLJ
Odbor za obve!icanje ]e druibeni
unravllanja.
Predsednik
odbora:
PERCIC.

organ
Anton

Tiska Zelezniska tiskarna v Ljubljani. Naklada 2800 izvodov.
G !asi lo sodI med prolzvode iz 7. locke
prvega odstavka 36. cl'ena zakona 0 obdavcenju proizvodov in storitev v prometu,
za katere se ne placuje temel]ni davek
od prometa proizvodov fmnenje sekretaria·
ta za informlranje izvrlioega sveta SR Slo·
venlje st. 421-1 / 72 z · dne 24. oktobra
1974).

Znano rm ]e, da si tudi
eden izmed voditeljev najmlajsih pri smuearskem klubu Loska dolina. Kako ocenjujes delo
s tekaskimi sekcijami v na~i obcini?
»Naertnega dela z najmlajsimi
v nasi obeini razen v Loski dolini skorajda ni. Mislim, da bi
morali tudi po drugih krajevnih
skupnostih organizirati tekaske
sekcije. Tega lepega in koristnega sporta ne smemo zanemariti, saj nam starejsrm nudi prijetno rekreacijo, mlajsim pa
omogoea, da se lahko uvrstijo
celo v republiske ali dr:lavne selekcije. Predvsem na Blokah bi
mladi lahko posvetili vee pozornosti smucarskim tekom, saj
imajo tako lepe terene, pa tudi
svoje Blaske teke. Zakaj ne bi
bil enkrat zmagovalec t ega teka
tudi domacin?«
- Kaj pa .Sportna rekreacija
na Brestu?
>>Ob tern vprasanju b i elovek
lahko veliko govoril. Dokler so
bile lesarijade, so bile priprave
vseh ekip na to tekmovanje zelo resne, tako da je bilo vee kot
pol leta zelo zivahno na vseh
igrisCih. Mislim, da osveseenost
Brestovih delavcev se ni toliksna, da bi se sami zavedali pomena in vloge sportne rekreacije. Ne strinjam se tudi s tistimi, :ki mislijo, da z nastopanjem za posamezne ekipe Bresta koristijo le svoji delovni organizaciji, saj ukvarjanje s spartom ·k oristi predvsem njim. Do·
kler bomo taka gledali na reRE&ITEV
NAGRADNE KRIZANKE
MONI KOVACIC, ANGLOMANIJA, RT, OPEL, KES, TARNANJE, KT, IRAK, ASTA, NISAN,
REEVE, OL, OT, AG, JO~T. MADRAS, GNITI, CI, ELEKTROMOTOR, BIK, HIT, NAZARETH, ANA,
AGOGIK, RASTLINA, NAMAKALEN, OER, ITON, AL, NK, KORALA, AONIJA, AR, ARP, PELE,
EB, TAOIST, OTVA, EBEN, ONSTRAN, RIM, APERTURA, AJACCIO, ELAN, NA, HORN, RASA.
IZID :ZREBANJA
Tudi tokrat so resevalci kriiank nekolik!o razoearali, saj je
do roka prJ.spelo le 80 resi tev.
Izmed njih je komisija izzrebala
naslednje nagrajence:
- po 100 din dobijo Ana Licen,
61380 Cerknica, Gevbieeva 19,
Majda Batistic, 61381 Rakek, Ljubljanska 16 in Damjan Krajc,
61380, Dolenja vas 12 c;
- 300 din dobi Marko Dohlicar, 61380 Cerknica, Videm 41 ;
- drugi zvezek NOTRANJSKIH
LISTOV pa ctobJta Ivank.a Rozanc, 61380 Cerknica, Videm 2 a
in Slavko Obreza, Begunje pri
Cerknici 115.
Denarne nagrade lahko dvignejo v blagajni Skupnih dejavnosti ali pa jih jim bomo poslali po
po&ti, Notranjske li:ste pa dobijo
osebno pri uredniku glasila.

NASI UPOKOJENCI
5. julija je od nas odsla v pokoj dolgoletna sodelavka Jozefa
ALMAJER iz Kozar.i.Se. V nasi temeljni organizaciji je bila zaposlena od leta 1965 v enoti stolarna. Delala je skoraj na vseh oprav.ilih in nalogah v tej enoti, nazadnje pri »prebiranj u elementov po kvalri.teti in barvJ«.
Konec julija pa je naso temeljno organizacijo zaradi invalldske
upokojitve zcupustil Vinko JANE:Z
iz Babnega polja. Pri nas je bil
zaposlen od leta 1977 na delih
in nalogah skladiseenje zaganega
lesa, nakladanje elementov za susilnico in pomoc pri kroznih
ska·rjah v kartonaii, od koder je
tudi odsel v pokoj.
Obema se delovni k olektiv
TOZD Zaga1nica zahvaljuje za
dolgoletno sodelovanje in jima
zeli se veliko veselih in zdravih
let.
Delovna skupnost
TOZD :ZAGALNICA
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kreacijo, bo stanje taksno kot
je sedaj . Naj,prej mora elovek
sam zaeuti ti potrebo po gibanju,
pa naj si bo v naravi ali v dvorani.«
Nas sogovornik je med izgrad·
njo sportnega parka v Starem trgu
veeino prostega easa prebil na
igriSeu z lopato v roki, skupaj
se z nekaterimi navdusenci, ki
so z udarniskim delom pripomo·
gli, da ima tudi Loska dolina
lep nov objekt. Dallku in osta·
lim pa bi bil njihov trud najbolje poplaean, ee bi bila sport·
na igrisea in atletske steze ved·
no polni.
Za naslednjega sogovornika pa
je Darko predlagal predsednika
gradbenega odbora za izgradnjo
sportnega parka Franca Levca iz
Kovinoplastike.
Pripravil F. Gornik

Prizadevni
kosarkarji
PRIPRAVE KOSARKARJEV
NA NOVO SEZONO
Cerkniski kosarkarji, novi elani
I. slovenske kosarkarske lige, so
se ze za.Celi pripravlj·ati na novo
tekmovalno sezono. Prvi skupni
trening so -i meli 16. avgusta, do
takrat pa je vsak igralec ze opra·
vil vsaj osem posamionih tre·
ningov, poleg tega .pa smo odi·
grali ze dve ·pokalni tekmi in se
tako kot lani uvrstili med 16 najboljsih v Sloveniji. Vrisja uvrsti·
tev nam verjetno ne bo uspela,
saj v nadaljevanju tekmovanja
igramo L septembra ob 19. uri v
Cerknici z Olimpijo, ki bo na·
stopila v najboljsi postavi z re·
prezentantom Vilfanom na celu.
Treningi so trikrat na teden,
od 22. do 28. avgusta pa smo imeli skupne priprave na Masunu,
kjer smo predvsem ·pridobivali
telesno moe, medtem ko sta teh·
nika in taktika igre na progr amu
kasneje. v nacrtu imamo tudi
14 prijateljskih tekem, da se bomo do prvenstva, :ki se bo zacelo
v zaeetlku novembra, kar najbolje
pripravili in uigrali. Nas letosnji
oilj je, zaradi odhoda treh najboljsih igralcev •na slu:lenje vojaskega roka, zgolj obstanek v ligi,
kar pa nam bo uspelo z veliko
truda in samoodpovedovanja.
Seveda pa v klubu ne zanemarjamo tudi mlajsih, saj se zaveda·
mo, da 'b omo le tako dobili kva·
litetno elansko vrsto. Ta-ko so se
letos kadeti (do 15 let) uvrstili
v I. slovensko ligo, v kater·i pa so
v prvem delu izgubili vse tekme,
mladinci (do 17 let) so po prvem
delu notranjsko primorske lige
na drugem mestu za Postojno;
kadetinje (do 16 let) in mladinke
(do 18 let) pa so se ze uvrstile v
republisko polfinale. Iz vsega tega je moe vide1Ji, da se za prihodnost cerkniske kosarke ni treba
bati.
Upam tudi, da bo nase tekme
spremljalo veliko vee ljubiteljev
kosarke kot doslej, ko v -C erknici
ni bilo kaksnega veejega navijanja.
Torej, vidimo se v sredo, 1.
septembra ob 19. uri na tekmi z
Olimpijo!
D. Jernejcic
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