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Surovine., dinar.,
devize., trZiSCe . • •
Ob izteku tretjega cetrtletja se pricenja tudi iskanje opornih
tock za usmeritev gospodarjenja v pribodnjem letu. Zato najprej
pregledamo ocene iz preteklih obdobij in njihovo uresnicevanje.
Na podlagi zapazenih gibanj skubmo »ujeti veter« letosnjih napovedl, da bi tako v zadnjem cetrtletju lahko izdelali kar najbolj
trden plan za blizajoce se novo leto.
SUROVINE

te zacnemo nas splosni pregled
s surovinami oziroma nekaterimi
drugimi
vhodnimi
materiali,
lahko ugotovimo, da so se se kar
nadaljevale ze kronicne tezave
s pomanjkanjem nekaterib vrst
kvalitetnega lesa (bukovina, jesen, hrast), pa tudi visoko kvalitetnih furnirjev. Prav tako smo
imeli dokaj teiav zaradi nekaterih premalo kvalitetnih drugih
domacih izdelavnih materialov.
Mnogo domacih dobaviteljev
zahteva za svoje dobave tudi
.zdruievanje deviznih sredstev.
Cene vhodnih materialov so se
kljub zamrznitvi lahko nekoliko
bolj odtajale kot cene koncnih iz.
delkov, ker je praviloma pri
vhodnih materialih prehod na
drugacen tip izdelka z drugaeno
ceno ali drugacno kvaliteto lazji

in kontrola tezja kot pri koncnih
izdelkih. Prl podraZitvah so pred·
njacile cene energije oziroma
z energetiko zvezanih surovin.

da je vzpodbujal neko jugoslovansko posebnost - kako priti
do dohodka predvsem na podlagi
»administratlvnih inovacij«.
Ne glede na vse to smo ugoto·
vili, kako so cene nasih izdelkov
iz razmeroma skromne rasti v le·
tu 1982 precej poskoeile v letu
1983 in so imele letos zopet nekoliko bolj umirjeno rast.
DEVIZE

CENE
Cene (tudi na8ih) izdelkov so
pac morale slediti splosnim giba·
njem na trgu. Doloeeno »nasilje«
nad politiko cen povzroea poleg
nekaterih ugodnih ucinkov tudi
mnogo slabih. Zamrznitev, povezana z izrazito administrativnim
doloeanjem cen, povzroea poleg
cenovnega neskladja skozi ne-dohodek tudi motnje na trgu in
druibeno §kodo, ko se zaradi cenovnih neskladij opuscajo celo
razmeroma dobri programi.
Veljavni sistem cen je bil v bi·
stvu udarec trinosti, pa tudi produktivnosti. Lahko zatrjujemo,

Cene v izvozu so seveda pod·
vriene izrazito mirnejsim giba·
njem. Najveckrat jih merimo v
vseh gospodarsko stabilnejsih
driavah z enomestno stopnjo
rasti. Za izvoz oziroma za uvoz
pa je pomembno se dvoje: delez
deviz, kl po zakonodaji pripada
posameznemu izvozniku od iztr·
zenih deviz ter seveda teeaj posameme tuje valute oziroma di·
narja.
Zal moramo ugotoviti, da so
splosne oziroma skupne druzbene
potrebe tako velike, da driava se
vedno moeno pritiska na zmanjsanje razpolagalne pravice (letos

Na prvo mesto moramo postaviti perspektivo razvoja· ta mora biti skladna s strategijo, za kat~ro smo se opredeUJi. Vsaka
razvojna politika v organizaciji zdruZenega dela mora biti preverjena z vidika vkljucevanja v mednarodno delitev dela (izvozuvoz-energija-surovine). V vsaki organizaciji zdruienega dela
moramo preverjati, kakmo kadrovsko strukturo imamo, s kollko manja razpolagamo, ali je ta kadrovska struktura usmerjena k moderni tehnologiji, ali daje in nudi alternative, da se
zaustavijo negativni procesi pri osebnih dohodklh, standardu,
ali odpira poslovno politiko in razvojno politiko za izhod iz sedanjega tezavnega polozaja.
Andrej Marine

je za Brest 45,9 %). Kar zadeva
vrednost valut oziroma tecaj, pa
lahko ugotovimo, da so vse
glavne valute, ki nas zanimajo
(ameriski dolar, britanski funt,
nemska marka, svedska krona)
rastle razmeroma vzporedno v letu 1982 in delno v letu 1983.
Dolar je sicer ze nakazal prednost v rasti, a je v prvem trimesecju 1984 celo nekoliko nazadoval. Izrazito pa je poudarjena
njegova rast sredi leto§njega leta.

IZVOZ
Zadnje dni septembra se je sestala skupina delavcev s podroeja blagovnega prometa ter poskusala odgovoriti na zastavljena
vprasanja. Glavna izhodisca poslovanja za prihodnje leto naj bi
po oceni bila tale:
- se nadaljnja rast izvoza in
temu ustremo zmanjsa'nje prodaje na domacem trgu;
- veeanje izvoza koncnih iz.
delkov in umirjenej§a rast ali celo zmanj§anje izvoza izdelkov
mzje stopnje predelave;
- rast vrednosti deviz (dolar·
ja) bo se obdriala svojo smer, pri
cemer ni izkljucena dolocena recesija v delu leta;
- inflacijska stopnja ~ nasi
driavi ne bo bistveno drugacna
od letosnje;
- nakazano je prosto obliko·
vanje cen (z momostjo ddavne
intervencije, ki pa se je doslej
pokazala kot pravilo).

TRZISCE
Zakaj nas omenjene zadeve za.
nimajo? Zato, ker je danamje
gospodarsko Zivljenje v svetu tako zelo prepleteno med seboj, da
so vpllvi f.e kar neposredni. Z iz.
vozom si zagotavljamo devize in
s tern nadaljnje delo. Ob tern je
izredno pomemben tudi vpliv domacega trga. Kratkoroene (enoletne) odlocitve temeljijo na ocenah, kl so samo delno zanesljive,
a brez njih ne moremo izdelati
plana za prihodnje leto. :le v za.
eetku je potrebno opredeliti
predvsem:
- koliko prodati na domacem
trgu in koliko v izvoz,
- koliko nabavljati na domacem trgu in koliko uvoziti,
- katera naj bodo uvozna oziroma izvozna podrocja (drZava)
in v kaksnem razmerju,
- kaksno gibanje vhodnih in
prodajnih cen priCakujemo,
- katerlm programom bomo
glede na ekonomske in tehnoloske oziroma surovinske in kadrovske vplive ter momosti dali
prednost in katere bomo opuscali.
Naloga je zahtevna in nehvalema. Ocena je lahko napacna in
se hitro bridko mascuje.

*

Glede na vse do sedaj omenjene in se nekatere druge ugotovitve ter ocene moramo celoten plan
zastaviti tako, da bomo kar najbolj obvladovali domace in tuje
trZi§ee, da bomo v izvozu imell
potenciaine momosti za prehode
z enega trga na druge, ce se kje
pojavi kriza, ter da bomo nepretrgano spremljali sistem domacih
cen in po potrebi takoj ukrepali.
Na splosno je moe oceniti, da
bodo osnovna gospodarska gibanja v letu 1985 v glavnem pribllino enaka kot v letu 1984. V katerib ocenah smo zadeli in v katerib bo slo zivljenje drugaee in
svojo pot, pa bomo videli 31. decembra letos.
Z. Zabukovec

Za vetjo ufinkovitost
DEJAVNOSTI KOMUNISTOV V NAsi OBCINI PO 13. SEJI. CK ZKJ
Na podlagi dokumcntov 13. seje CK ZKJ in usmeritev 6. in 7. seje
CK ZKS ter ocene ugotovitev iz ankete o nekaterih temeljnih vprasanjih delovanja osnovnih organizacij in komunistov v na§i obcini
je predsedstvo obcinskega komiteja ZKS pripravilo program osnovnih dejavuosti komunistov po 13. seji CK ZKJ v na§i obcini.
Osnovne dejavnosti bodo: raz- bilizacijske sposobnosti, ugleda
prava o predlogu sklepov 13. seje, komunistov in njihovih osnovnih
ocena o uresnicevanju polltike · organizacij. Na podlagi ocen in
gospodarske stabilizacije ter mo- (Nadaljevanje na 2. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

IZa vetjo politr
(Nadaljevanje s 1. strani)
ugotovitev mora vsaka osnovna
organizaclja dopolnlti program
svojega delovanja, ki mora pomeniti sistematicno odpravljanje
ugotovljenlh slabosti oziroma ponovno uveljavitev nekaterih osnov za delovanje komunistov.
Na sejl obcinskega komiteja,
ki je pomenlla zakljucek organizacljskih prlprav za delo po 13.
seji, so hili prlsotni tudi clani
politicnega aktiva, ki so poleg ze
zadol.Zenih c)anov obcinskega komiteja, zadol:Zeni za sodeJovanje
v razpravah v osnovnih organizacljah.
s clani obcinskega komiteja,
polltlcniml aktlvistt in s sekretarji osnovnih organizacij je bilo
dogovorjeno, da morajo komunisti v vseh osnovnih organizacijah temeljito obravnavati svoje
delovanje ne le v osnovnih organlzacijah, pac J?B tudi v ostalih
druibeno politicnih organizaci·
jab, organlh upravljanja in dele·
gacijah, da bi lahko ocenili svojo
ucinkovitost in ugled med delovnimlljudmi in obcani.
Vsaka osnovna organizacija si
je zastavlla svoj nacrt dela, tako
da bodo na razpravah prlsotna
tudi vsebinska vpra~anja o delovanju samoupravnih organizacij
in skupnosti v na~i obcini.
Na seji komiteja so bill obravnavani tudi polletni rezultati goapodarjenja v organizacijah zdru·
!enega dela, ki so hili ocenjeni
kot sorazmerno ugodni. Vendar
pa bo potrebno v razpravah oce-

niti tudi gospodarjenje s sredstvi, kjer ~e vedno ni dovolj res·
nosti in discipline. Trdnejse mesto v zdru:Zenem delu morajo do·
biti tudi inventivna dejavnost, so·
delovanje z drobnim gospodar·
stvom in nagrajevanje po rezultatih deJa. Temeljito je potrebno
oceniti tudi izvome r ezultate ter
podrocje skupne in splosne porabe in si zastaviti razvojn c
usmeritve za prihodnje srednje·
rocno obdobje.
Glede na to, d a je razprava
zastavljena zelo ~iroko, se bodo
osnovne organizacije sestale veckrat, da bodo lahko izluscile najpomembnejsa vprasanja. Da bi
dosegli poenotenje ocen in enot·
no zastavili cilje delovanja bodo
sklicane tudi akcijske konference
vseh komunistov Bresta in Kovinoplastike, seja komunistov neposrednih proizvajalcev, posvet
komunistov, ki so organizirani in
delujejo v krajevnih skupnostih
in komunistov na podrocju vzgoje in izobra:Zevanja. Poseben posvet bo namenjen tudi delovanju
mladih komunistov.
Konec oktobra bo seja obciuskega komiteja, ki bo strnila razprave po osnovnil1 organizacijah
in posameznih podrocjih v delovanju komunistov ter oblikovala
usmeritve za prlhodnje delo komunistov v nasi obcini.
Predsedstvo obcinskega komiteja ZKS ugotavlja, da so komunisti prete:Zno delavni samo na
sejah osnovnih organizacij in da
se njihovo delo ocenjuje s sestev-

Tudi drugiC
IZID SEPTEMBRSKEGA
REFERENDUMA
19. septembra je bil v vseh Brestovlh temeljnih organizacijah
spet referendum o spremembah
samoupravnega sporazuma o
skupnih osnovah in merllih za
razporejanje dohodka, in sicer o
vprabnjih razsirjene reprodukclje, minulega dela in spremembi
lestvlce za nagrajevanje inovaclj.
V posameznih temeljnih organlzacijah je od vseh zaposlenih
glasovalo »ZA« spremembe naslednje stevllo delavcev:
POHISTVO
449 ali 60,84 %
IVERK.A
66 ali 39,75%
MASIVA
188 all 64,60 %
ZAGALNICA
151 ali 77,83%
GABER
80 all 51,61 %
JELKA
66 ali 38,15 o/o
PRODAJA
180 ali 71,14 %
TAPETNISTVO
69 ali 53,90%
MINERALKA
23 all 44,23 %

Iz teh podatkov je videti, da je

za spremembe omenjenega spo-

razuma glasovalo v vseh temeljnih organizacijah skupaj 1272 delavcev ozlroma 59,16 %. Kljub temu, da je vecina delavcev vseh
temeljnih organizacij glasovala
za omenj'ene spremembe, pa le-te

•
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niso sprejete, ker v treh temeljnih organizacijah (IVERK.A, JELKA, MINERALKA) ni glasovala
za spremembe vecina delavcev.
Ker gre za sprejcm sprememb
skupnega samoupravnega splosnega akta delovne organizacije,
so le-te sprejete, ce se zanje odloel vecina delavcev v vsaki temeljni organizaciji.
Na predlog sprememb omenjenega sporazuma med javuo razpravo ni bila podana niti ena pripomba. Tako je kar nerazumljivo, da se delavci treh temeljnih
organizacij niso odlocili s potrebno vecino za sprejem teh spre·
memb.
Predlagana resitev glede osebnega dohodka na podlagi minulega dela je namrec takSna, da bi
se dosedanjemu faktorju delovne
dobe pristel ~e faktor uspe~nosti,
kar pa pomeni lahko samo vecje
osebne dohodke delavcev na pod·
lagl minulega dela.
Glede na tak§en rezultat referenduma se za osebne dohodke
delavcev na podlagl minulega dela n e more upostevati tudi faktor
uspe5nosti in se torej osebni dohodki iz minulega dela ne morejo
povecati.
A. Percic

Z referenduma v TOZD P OHISTVO

kom funkcij, ki jib opravljajo, da
pa se ne ocenjuje njihovega de·
janskega dela v dru:Zbeno politicnih organizacijah in dru5tvih,
organih upravljanja in delegacijah - torej med ljudmi.
Tudi metode dela osnovnih organizacij zvecine niso ustreme,
zadol.Zitve komunistov niso dovolj neposredne. Idejno politicno
usposabljanje komunistov je prevee namenjeno samo sebi , proces
idejne diferenciacije prevcc mrt·
vo in se izgublja v tihi enotnosti
komunistov. Skrb za krepitev mo·
ralnega lika k omunista je prej
izjema kot pravilo, zato se mora
v razpravah, ki potekajo, vsak
komunist opredeliti o omenjenill

vprasanjih. Med komuniste mo·
r ata prodreti spomanje in za·
vest, da je uspesnost oziroma
u cinkovitost merilo za delo sle·
hemega komunista. Razprave
m orajo zato biti kriticne in sa·
mokriticne ter dovolj neposredne
in podprte z dejstvi.
Potrebno je opozoriti tudi na
to, da t ak nacin dela komunistov
ne sme in ne more biti prisoten
samo na eni seji oziroma na eni
neposredni akciji. Usmeritve, ki
jih bodo sprejele osnovne organizacijc in obcinski komite na
podlagi ugotovljenih ocen, morajo pomeniti t rajno vrnitev k uveljavljanju dolocil programa ZKJ
ter statuta ZKJ in ZKS o nacinu
in vsebini dela komunistov. Sa·
mo tako bodo izpolnjeni temeljni
pogoji, ki bodo okrepili moralni
lik komunista, s tem pa tudi njegov ugled med delovnimi Ijudmi
in obcanl.
A. Pavlic

Do odslej bolje 1
KOMISUA ZA INOVACIJE
ZASTAVILA DELO
Na pobudo vodstva delovne organizacije se je .konstituirala komisija za ~nventivno dejavnost na
ravni Bresta, da zapolni organizacijsko v·rzel na podrocju inventivne dejavnosti. Ta komisija je
osnovana kot u sk.lajevalec dela
med temeljnimi organizacijami,
dokler n e bomo imeli poklicnega
or ganizatorja inventivne dejavnosti. Smisel in namen te zacasne
komisije je v tern, da se na enem
mestu zbirajo poda tki o inventivni dej avnosti, ki jih je potrebno
obcasno posredovati posamez.nim
sluzbam, ki bodo resevale morebitne problerne pri izpeljavi postopka in podobno.
Po sprejetju pravilnika . ~
ustvarjalnosti pri delu je komlSl·
ja pripravila obrazce in shem~
postopka od prijave do realizaclje u stvarjalnega predloga.
Ker pa skupna komisija o inventivni dejavnosti ne more "?oditi postopka za vsako temelJ n~
organizacijo, poklicnega orgaruzatorja inventivne dejavnosti pa
se nimamo, je potrebno, da vsaka temeljna organizacij a zacasno
osnuje komisijo, ki bo organizacijsko vodila postopek ter o zad evi obvescala skupno komisijo.
Komisija v temeljni organizaciji
.nima nobenih odlocitvenih moznosti, ampak samo zbira, evidentira in skrbi za pravilno izpeljavo
postopka. 0 vsem odlocata poslovni svet in poslovodni organ
TOZD, r a zen v Skupnih dejavnostih, kjer ni poslovnega sveta, in
prevzame njegovo funkcijo komisija.
S. Knap

Osrednje in konkretno vprasanje je nagraj evanje po delu in
rezultatih dela. Zveza komunistov se mora borlti proti sedanji
uravnilovki in plavati proti toku. Potrebna je diferenciacija
v tern smislu, da bodo bolje nagrajeni tisti, ki s svojim ustvarjalnim in drugim kvalificiranim delom vee prispevajo h koncnim dose:Zkom. Ni drugega izhoda. To je realna perspektlva za
kolektive in za dru:Zbo v celoti.
Andrej Marine

Brest in likvidnost
.te veckrat smo v OBZORNIKU pisali o likvidnostnem polozaju
na5e delovne organizacije, saj nas tezave na tern podrocju vee ali
manj stalno spremljajo, ker imamo premalo lastnih in dolgorocnih
virov za trajna obratna sredstva.
Poletni meseci, ko je ze po
obicaju prodaja slabSa, zamik
v proizvodnji za izvoz, neustrezno kreditiranje priprave in proizvodnje za izvoz, rast cen reprodukcijskega materiala
in
kampanjska n abava le-teh glede
na stanje na nasem trii~cu, so
pripomogli k temu, da nasa li·
kvidnost v tern trenutku ni naj·
bolj ugodna.
Tudi izracuni, ki so izdelani
za mesece do konca leta, ka:Zejo,
seveda glede na nacrtovano prodajo na domacem trgu in v iz.
vozu ter na predvidene izdatke,
da bomo morali skrajno preudarno razporejati
financna
sredstva, ce naj ne bi zasli v vee·
je te:Zave.
Ob tern se spomnimo, da
tudi dru:Zba v zadnjem let u po·
sveca mnogo vee pozornosti redu in disciplini na tern obcutljivem podrocju, zato je bil tudi
sprejet ukrep o izplacilu akontacij na osebne dohodke v pri·
meru neporavnanih zapadlih obveznosti na izplacilni dan ter
zakon o zagotovitvi Iastnih in
dolgorocnih virov za trajna
o bratna sredstva, ki omejuje investiranje, ce se dolocila zakona
ne bodo spostovala (o obeh
ukrepih smo v glasilu ze obsirneje porocali).
Tudi gibanje vir ov in trajnih
obratnih sredstev ni ugodnejse
glede na stanje 31. 12. 1983 (prl·
merjava s stanjem 30. 6. 1984),
zato homo takoj priceli z izvajanjem nekaterih nalog, ki so v
tem polo:Zaju nujno potrebne:
- poiskati vse mo:Znosti, da se
poveca prodaja na domacem trgu in v izvozu nad nacrtovano,
- racionalizirati nabavo in s
tern zmanjsati odlive na n ajni:Zjo
mozno r aven,
- prizadevali si bomo, da se
poveca obseg kreditov za pripravo in proizvodnjo za izvoz,

- omejill bomo izdatke za in·
vesticijsko vzdr:Zevanje na naj·
nujnejse,
- iskall homo dodatne fi.
nancne vire (likvidnostni in dol·
goroCni krediti),
- zmanjsali naj bi obseg trajnih obratnih sredstev na najugodnejso raven.
S tem v zvezi bodo naloge
opredeljene se nadrobneje, ker
nismo navedli vseh mo:Znih
ukrepov.
Sledile pa bodo tudi neposredne zadol:Zitve, z rednim spremljanjem izvajanja dogovorjenega.
Vsa prizadevanja pa ne bodo
dala ustreznih rezultatov, ce se
ne homo v prihodnostl se bolj
vkljucevali v izvoz. Se naprej
lahko pricakujemo zm.a njsevanje
prodaje na domacem triiScu, saj
kupna moe nenehno pada, po·
slovna banka krci obseg potrosniskih
posojil,
povecevanje
obrestnih mer pa se dodatno
zmanj§uje zanimanje potrosnikov za najemanje kreditov.
Prednosti izvoza pa so v tern,
da skoraj ni zalog gotovih iz·
delkov, ker je zagotovljen plasman, dane so momostl za koriscenje selektivnih kreditov poslovnih bank, ustvarjanje deviznih sredstev, ki jib potrebujemo
za uvoz in zdru:Zevanje ter ne
nazadnje pomeni s talno soocanje s konkurenco na tujih trii~cih, s tern pa tudi dviguje raven kakovosti nasih izdelkov v
vseh pogledih.
Pozabitl pa tudi ne smemo, da
je financno stanje v delovni organizaciji v veliki meri odvisno
od nas samih, se pravi, da je v
soodvisnosti z ustrezno poslovno
politiko, kajti vsaka poslovna
odlocitev (kadrovska, n abavna,
proizvodna, prodajna, financna
itd.) se na koncu odrazi v finan·
cah in rezultatu poslovanja.
P . Kovsca

MoZnosti za sodelovanje
OBI SK SOVJETSKE
DELEGACIJE
V zadnjem tednu avgusta je bila na obisku v Brestu, Slovenijalesu in Slovenijacestah sovjetska
delegacija, ki sodeluje pri projek·
tu »SEPARACIJA VERMIKULITA V SOVJETSKI ZVEZk
Namen obiska pri n a s je bil:
1. razcistiti vsa neresena vprasanja, ki se nana sajo na pooudbo
in izdelavo idejnega projekta;
2. predstavitev polindu strijskih
poizkusov pri separaciji vermik ulita in analiza -r ezultatov;
3. ogled proizvodnj e
Negor
plosc;
4. momost i za p rihodnje sodelovanje.
Najprej smo obravnavali neresena vprasanja, -k i so n astala pri
izdelavi idejnega projekta. Vse
nejasnosti smo pojasnili in
ustrezno dokumentirali, tako da
je idejni projekt celo vit .in ustreza sovjetskim predpisom.
V sklopu proj ektne naloge in
dogovora v Moskvi smo bili dolzllli dokazati kvaliteto, ki jo ponujamo v ·i dejnem projektu. To
smo d okazovali na polindustrijskih poizkusih. Sovjetski pr edstavniki so bili s tehnoloskimi

r esitvami in koncnimi analizami
zelo zadovoljni. Nas trud in delo
so ocenili kot zelo dobro, saj smo
imeli zelo malo casa za t ako velik poseg. Rezultati so bili na visini mednarodnih norm, ki jih
s projektom tudi zagotavljamo.
K ot so predstavniki sovjetske
delegacije izjavili, so si z najvecjim zanimanjem ogledali nas tehnoloski proces pr i ·i zdelavi Negor
plosc, saj je bilo to zanje povsem
novo. Vedeli so, da uporabljamo
kot osnovno surovino vermikulit
iz Sovjetske zveze, niso pa si
predstavljali, kaksen je proces za
izdelavo plosc. Nakazali so moz(!losti za kasnejse sodelovanje pri
prenosu te tehnologije.
Med obiskom so si ogledali tudi proizvodne prostore SCT Ljubljana, TOZD Strojni infeniring.
V naslednjih mesecih naj hi se
dogovorili in sklenili pogodbo za
izdelavo projektne dokumentacij e, k i jo sovjetski predstavniki
:potreb ujejo za prijavo investiciJe.
Na koncu lahko recem, da je to
.zacetek neposrednega uresnicevan ja n ase ponudbe, ki smo jo poslali v j uniju.
M. Braniselj
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Posvet naSih pohiStven ikov
LEPA PRIZNANJA BRE STU
Na jesenskem velesejmu v Zagrebu je bilo za razstavljalce-proizvajalcc pohistva organizirano tudi strokovno posvetovanje z naz1vom »Ckrogla miza« z istocasno podelitvijo nagrad in priznanj
MOB IL-CPTIMUM za leto 1984.
Prireditev je pozdravil tudi generalni
direktor zagrebllkega
velesejma Bohumil Bemallek,
ki je poudaril, da je pohilltvena
industrija zastopana na 30.000
kvadratnih metrih povrlline in
je torej ena izmed najvaznejllih

ti predstavljeno v takllni luci,
kakrsne so nalle mo:Znostl. Premalo je tistih proizvajalcev, ki
so sposobni zadostiti normam
in merilom kvalitete zahodnoevropskih kupcev, ceprav bi se v
izvozu nasega pohilltva morali
nasloniti ravno na njih. Zato so
prizadevanja proizvajalcev, pa
tudi instituta za drvo iz Zagreba in zagrebSkega velesejma
usmerjeni v to, da bi nasa proizvodnja pohiStva se naprej naprcdovala v smeri doseganja evropslte ravni v kvaliteti pohistva.
Tudi nagrade MOBIL-OPTI·
MUM so namenjene v glavnem

za spodbudo in priznanje oblikovalcem in vsem, ki sodelujejo
pri nastanku izdd ka. Nagrajujejo se namrec tudi trlnost, ekonomska usklajenost in vrsta drugih zadev, predvsem pa zagotovilo, da bo tr:Ziscu zagotovljena
neprekinjena in solidna oskrba.
Brest je za svoje razstavljene iz.
delke dobil letos naslednje nagrade:
- POHVALO za program HELENA
- DIPLOMO za program MA-

JA/ 0

- DIPLOMO za kuhinjo B/ 15
- DIPLOMO za sede:Zno garnituro LENKA.
Menimo, da smo glede izbora
modelov, pa tudi kvalltete oblikovanja na pravi poti, ker nam
je s tern zagotovljena dolgorocna prisotnost na tujem in do·
macem tdiScu.
F. Turk

PROGRAM PRAZNOVANJ OB LETOsNJEM OBCINSKEM
PRAZNIKU
Sobota, 6. oktobra ob 16. ud v Cerknici:
tradicionalno kolesar sko tekmovanje za pokal Gradillea
Nedelja, 7. oktobra ob 8. uri v Cerknici:
selekcijski t urnir osrednje regije v namiznem tenisu v telovadnici v Cerknici
Petek, 12. oktobra ob 19. uri v Cerknici:
predstavitev Cerknice in okolice;
javna r adijska oddaja v restavraciji nad blagovnico
Nedelja, 14. oktobra oo 11. uri v Zilcah:
otvoritev orodiSea gasilske oprem~
Cetrtek, 18. oktobra ob 10. uri v Cerknici:
odprtje 41. stanovanjskega bloka
Nedelja, 21. oktobra ob 9. uri iz vseh krajev v obcini
tradicionalni mnozicni pohod na Slivnico
Petek, 19. oktobra ob 12. uri v Lozu:
slavnostni zbor delegatov skupscine obcine Cerknica, delovnih ljudi in krajanov ob obcinskem prazniku in 30-letnici
Kovinoplastike z otvoritvijo nove Livame in modernizacije
proizvodnje v TOZD Okovje
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Kdaj nove suSilnice 1
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oa:tog nasega gospodarstva. Tu
ji in domaci poslovni ljudje to
s prJdom izkoristijo, saj se tukaj sldepajo zelo veliki in vafni
po:;li, kar prica rezultat se posebej letos sklenjenih pogodb. Sicer ne gre samo za to, temvec

Na to vprasanje v tern trenutku ni mogoce natancno odgovol"iti, ker iz proizvodnje se ni vseh
delov susilnice. Do zamude pri·
haja zaradi pomanjkanja repromaterialov pri izvajalcu del, pa
tudi pri njegovih kooperantih.
v teh dneh so zaceli s pokrivanjem in oblaganjem skeleta susilnlce. Pricakujemo, d a bodo z
montazo strehe in zidov koneali
do konca meseca, nakar se bo
zacela monta:ia opreme v samJ
zgradbi susilnice .
1
Pri tern delu je predvidenih vee
izvajalcev za posamezne dele
opreme. POLIKS Ziri s svojimi
kooperanti bo montiral grelce in
ventilatorje ter napeljavo do
njih, zavod Zoran Rant Skofja
Loka pa bo montiral kondenzacijske agregate ter povezal vse
kljucne dele in pognal sullilnico.
Glede na trenutno stanje oce·
njujemo, da bi zagon opravili do

konca oktobra, kar pa pomeni
stirimesecno zamudo glede na
pogodbo z izvajalci del, ki je hila
podpisana lani decembra. Seveda
se ta zamuda lahko se podaljsa,
ce bi nastopile se dodatne te:Zave
pri samem zagonu in preizkusnem obratovanju. Zato smo predvideli, da bo prvo susenje od zacetka do konca opravil strokovni
delavec zavoda iz skofje Loke ob
hkratnem instruiranju delavcev,
ki so predvideni za upravljanje
s susilnicami.
Zamujanje pri izgradnji su5ilnic bo nujno vplivalo na zamujanje pri rekonstrukciji tovame in
s tern tudi na slabse rezultate po·
slovanja od predvidenih. Zaradi
tega ze orgamziramo proizvodnjo
in su5enje lesa s pospdenim
tempom, da bi si ustvarill pogoje
za kolikor toliko normalno odvijanje proizvodnje in tako izpolnili letosnje planske obveznosti.
M. Kusic

Iz drugih lesarskih
Brest na zagrebskem velesejmu kolektivov

MOBU..
OP"nMUM

Na zagrebSkem sejmiscu, kjer ze 75 let zapored pripravljajo
velike razstave domacega in tujega gospodarstva, je 9. septembra
podpredsednik Zveznega izvrsnega sveta Janez Zemljaric odprl jesenski mednarodni zagrebski velesejem. Udele:Zilo se ga je 1800
• -'41. ' l J lo'- <".li e4 ....
domacih in 1360 tujih razstavljaJcev iz 66 drlav, kar je rekordno
.~c~~wt'..
stevilo tujih udele:Zcnk.
_ .. .
Med kuhinjarni so si obiskoZnacilen za letosnji sejem je
'""'•ANo 1904
bil izredno velik obisk doma- valci lahko ogledali vse stiri t ipe
·--~-:::...:.::.::.~=-.........__
cih, p a tudi tujih obiskovalcev, kuhinj in sicer Brest 09, 11, 12
in 15. Zanje je se vedno dokajski se zanimajo za nase blago.
~......_.
Brest letos ni prikazal poseb- nje zanimanje kljub visokim ce, ~"""-'""" . . - .. - ........ (/!
nih novosti. Razstavljali smo nam, saj obli kovno sodijo med
nase programe iz redne proiz- boljse v konkurenci z drugimi
vodnje, za katere smo dobili tu- kuhinjami.
TAPETNISTVO jc prikazalo
t udi za vtise, ki jib obiskovalci ti posebna priznanja. CerkniSka
temeljna organizacija Pohgtvo svoje sedezne garniture Mojco,
dobijo pri tako raznoliki izbiri,
pa tudi kvaliteti razstavljenih je razstavljala vse tri izvedbe Lenko in Ksenijo. Ponovno so
MAJE v postavitvah otroske potrdile sloves udobnega in kaizdelkov.
Predsednik fuije MOBIL-OP- sobe, dnevne sobe in spalnicc. kovostnega izdelka.
Helena je standarden razstavni
TIMUM je poudaril velik napre- Predstavljena sta bila tudi oba
izdelek z Jelke. Na Brestovem
dek na§e ponudbe vseh vrst po- ses.tava Katarine WH in dncvna
razstavnem prostoru je bil predhiStva, ki pa se vedno ni v celo- soba iz programa 3 X 3.
stavljen v sestavu dnevne sobe.
Slovenijales pa jo je sir5e preds tavil v svojem paviljonu kot
program, namenjen za opremo
celotnega s tanovanja.
MASIVA je s svojim novim
programom mize 730 pozela precej pohval kljub sorazmerno visoki ceni. Miza je bila predstavljena v sklop u s stoli SUHA.
Toliko o Brestu.
Konkurenca v pohgtveni industriji je vse huj sa, razlika med
»Vodilnimi« in ostalimi pa vse
manjsa. Sarno dobr o delo in
kvaliteten izdelek v vseh pogled ih nam zato zagotavlja uspeh
na trgu. Problem pa predstavljajo kopije nasih uspelih programov, ki jib konkurenca zaradi slabse kvalitete po niZjih
cenah uspes no prodaja na trgu.
Letosnji jescnski zagreb ski velesejem v pohistveni industrij i
ni prikazal veliko novega. Proizvajalci bodo verjetno prikazali
svoje novosti na beograj skem
sejmu, ki bo oktobr a.
P. Melc
Brcstov razstavni prostor na zagreb§kem velesejmu
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Skelet nove susilnice v MASIVI
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NOVOLES razsirja svoj »poliestrski program «. Poleg dosedan jih izdelkov iz tega p rograma
so priceli izdelovati se colne. Najprej so izdelali nekaj sto kanujev, ki so zelo lahki in narejeni
iz domaCih materialov, sedaj pa
so v proizvodni program vkljuCili tudi kajake. Prodaja kljub zanimanju k anu klubov se ni povsem stekla (colni stancjo 30.000
do 40.000 dinarjev), ker proizvajalci ne zagotavljajo tudi dodatne
opreme. Proizvodne zmogljivosti
so zadostne in kljub zacetnim te7:avam pricakujejo vecjo prodajo.
STOL, ki praznuje letos svojo
osemdesetletnico, koncuje nekaj
pomembnejsih nalozb. V grobem
razrezu so postavili nov tehnoloski postopek z avtomatslcim
transportom odpadkov, ki omogoca cenejso obliko proizvodne
energije, in zgradili so nove susilnice za zagan les z elektronskim
vodenjem susenja. Obnovili so tudi suSilnice za decimiran les in
h koncu gre gradnja silosa za Iesne odpadke.
Letos bo SAVINJA vlozila
okrog 200 milijonov dinarjev v izgradnjo objektov. Gradijo vecji
energetski objekt, ki ga bodo izkoriScali tudi drugi uporabniki,
interno t imo mrezo za izgradnjo
novega tirnega loka in nove tovorne postaje ter susilnice, s katerirni bodo nekajkrat povecali
zmogljivost, pa tudi samo t ehniko susenja. Gradijo tudi nov
moderen obrat dru.Zbene prehrane, nacrtujejo pa se izgradnjo
r azstavno prodajnega prostora in
vee drugih m anjsih nalozb.
LESONIT bo posodobil svojo
zago. H koncu gre namrec montaza nove zage cepilke, ki bo nadomestila staro opremo. Zaga je
domace proizvodnje, veljala pa je
22 milijonov dinarjev. Z njo bodo

znatno izboljsali tudi dosedanje
delovne pogoje. Obnoviti nameravajo tudi sortirnico in oddelek
embalafe.
V LIP Bled so dobili nove ~kar
je za razrez furnirja. Skarje so
domace proizvodnje - iz tovarne
Kostroj v Slovenskih Konjicah po nemski licenci tovarne Hymm en. Z novimi skarjami je mogoce krojiti vse vrste in debeline
furnirja. S tern bodo dosegli
boljsi izkoristek materiala in kvalitetnejsi spoj. Z novo napravo
lahko furnir veenamensko krojijo, ·k ar se odraza predvsem pri
boljsem izkoriscanju materiala.
NOVOLES je sprejel samoupravni sporazum o poslovnotehnicnem sodelovanju z GG Novo mesto. S sporazumom bosta
delovni organizaciji urejali planiranje dobave h lodovine medsebojno fi,nancno poslovan'je, sodelovanje pri zaposlovanju delavcev, sovlaganja in udelezbo v
skupnem dohodk.u in udelezbo v
skupnem prihodku. Gozdno gospodarstvo proda Novolesu letno
okoli 35.000 kubicnih metrov bukove hlodovine (80 odstotkov vsega poseka) in 12.500 kubicnih metrov smrekove hlodovine (30 odstotkov poseka), ki ju predela
v svoje koncne izdelke, vezane
plosce in zagan Ies.
ALPLES je v svojo p roizvodnjo
vpeljal nov pohistveni program
DOM, ki je nekaksen povzetek
najboljsih resitev iz dosedanjih
programov. Tudi ta program je
sestavljiv, vendar zasnovan tako,
da pri celo manjsem lltevilu sestavov omogoca se vecjo izbiro,
saj l!ludi sest r azlicnih viSin. Ocenj uj emo, da so njegove prednosti te: vecje serije, manjse zaloge sestavov, vecja standardizacija materialov, preprostejse nacrtovanje in vecja telmoloska prilagodljivost .
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Letni remont v Iverki
Kot ze nekaj let nazaj, je hil
tudi letos avgusta v tovarni
ivernih plosc redni letni remont.
V letnem planu je hilo predvideno, naj hi remont neprekinjeno trajal od 13. do 31. avgusta,
tudi oh nedeljah, torej 19 dni.
Dejansko je hil remont koncan 2. septemhra. Pri tern rooramo povedati, da smo oh nedeljah cistili le transformatorske in druge elektricne naprave,
ki jih ni mogoce cistiti oziroma
popravljati pod elektricno napetostjo.
Delovni cas med remontom
je hil od 6. do 18. ure, torej je
trajal 12 ur dnevno. Samo cistilna skupina, ki je delala le
oh normalnih delovnih dnevih,
je imela osemurni delavnik. Poleg nasih 132 delavcev je pri
remontu sodelovalo tudi 64 delavcev INA - Nafta iz Lendave.
Med delovnim casom sta hila
pripravljena dva topla ohroka,
poskrhljeno pa je hilo tudi za
osveillne pijace, kavo, caj in
sedvice.
Ohseg del je hil v letosnjem
remontu nekoliko vecji kot
prejsnja leta. Opravljali smo tudi nekatera montaZna in gradhena dela, ki so nekoliko ovirala in s tern podaljsevala ohicajna remontna dela. Pri tern
mislim predvsem na montafo
transporterjev za sekance in
novi iverilnik ter izgradnjo poslu.Zevalne j ame pod zago za
razrez ivernih plosc.
Precej ohse-".mejsa kot obicajno so bila dela na glavni stiskalnici. Ohnovljeni so bili no-

silci podlomih plosc, povarjene
in zhrusene grelne plosce ter zamenjane vse izolacijske ploscice. Pri tem sta sodelovala
dva delavca firme Dieffenbacher,
proizvajalca stiskalnice. Med
remontom smo v ltalijo poslali
na generalno ohnovitev in delno
predelavo oha lepilna stroja.
Ker je hil rok za obnovitev zelo
kratek ter zaradi carinskih formalnosti stroja nista bila vrnjena v casu, ki je bil prvotno
predviden. To je bil pomemben
vzrok, da remont ni bil koncan
v casu, kot bi sicer lahko hil.
Med remontom smo nameravali temeljiteje ohnoviti in delno preurediti bohen susilnika.
Zaradi tezav z nabavo ustreznega materiala je izvajalec Hidromontafa iz Maribora zakasnil z
izdelavo novih delov, zato smo
morali omenjena dela prestaviti
na naslednji remont.
Oskrbljenost z rezervnimi deli
in materialom je hila letos sorazmerno dobra in pravocasna.

Kroienie oplemenitenih ivernih plosc
Razrezovalko v Iverki smo kupili z namenom, da bo opravljala
razre.z s\Hove in predvsem oplemenitene iverke na formate nasim temeljnih organizacijam in
drugim kupcem.
Kolicina in vrsta razreza teh
plosc sta z leti zelo nihali; veasih
je bilo razreza vee, vcasih manj.

Nova stiskalnica
SIRINSKO LEPUENJE LESA
V TOZD MASIVA

Razvoj tehnologije za predelavo in obdelavo lesa ter vedno
vecje povprasevanje po zahtevnejsih izdelkih zahtevata sirinsko
J.epljenje lesa. Pri lepljenju se
lahko uporabi za obdelavo tudi
odpadek oziroma elemente, ki
smo jih do sedaj prerezovali v
razne frize za izvoz ali za domaci
trg.
Cene, dose.lene na trliscu za
f·r ize, niso prevec vzpodbudne,
zato smo razmiSljali o nakupu sodobne stiskalnice za sirinsko lepljenje lesa. Taksna stiskalnica naj
bi zagotovila boljSe izkoriseanje
vedJD.o drafje surovine in seveda
moznosti za izdelavo zahtevnejsih
izdelkov.
Dosedanje lepljenje je bilo s
pomoejo lesenih svor, ki smo jih
nakladali drugo na drugo in jih
rocno privijali. Delo je bilo zamudno in naporno, nadmere so
bile velike, ker elementov, lepljenih na plosce, ni bilo moe poravnati. Zaradi slabega stiskanja in
s tern slabe kvalitete lepljenja
smo se lepljenja posluzevali le
v skrajnih primerih.

Lepa domaca pridobitev -

Ker vsega le ni mozno predvideti in nabaviti pred remantom, saj bi bilo to tudi iz financnih razlogov neprimerno
(velike zaloge), je hilo potrebno
marsikaj v cim krajsem casu
poiskati in nabaviti med remontom. Ob tern je treba pohvaliti vse, ki so pri tern sodelovali.
Delovna disciplina je bila letos kar primerna. Opaziti pa je,
da delovna vnema proti koncu
remonta popusca. To si lahko
razlagamo z dolZino remonta,
saj je tritedensko delo po 12 ur
dnevno le utrujajoce, predvsem
psihicno. Tempo dela pade tudi
pri tistih delih, ki casovno niso
tako napeta kot tista, ki pravzaprav dolocajo dolzino remonta.
Zato, pa tudi ker je tovarna
vsako leto starejsa in so zato
potrebna obseznejsa remontna
dela, bo treba v prihodnje resno
razmisliti o dveh rednih letnih
remontih.
A. Drobnic

Odlocitev za nabavo stiskalnice
je bila toliko lafja zaradi organiziranja strojegradnje. Ogledali
smo si vee stiskalnic po delovnih
orgrunizacijah, ki le-te ze imajo,
in se odlocili za kopijo ameriSke
stiskalnice Taylor. Izdelali smo
nacrte delo pa je le s tezavo napredo~alo zaradi pomanjkanja
ustreznega materiala na domacem trgu in se je bilo potrehno
poslu.Ziti tudi uvoza.
Stiskalnica je zdaj izdelana in
vkljucena v proizvodni proces.
Pri tern je bilo nekaj teiav, ki
smo jih v glavne~ odpravili. in
stiskalnica zadovolJlVO obratuJe.
S tern bomo prihranili precej
drage surovine, olajsa~~ P!l bo
tudi izdelava zahtevneJ sih tzdelkov.
Kvaliteta lepljenja pa je odvisna tudi od kvalitetnega susenja
lesa. Gradnj a susiJ.nic se je zavlekla ze za tri mesece zaradi tezav, ki jih ima dobavitelj opreme, zato stiskalnica se ne obratuje s pol!D.o zmogljivostjo. Upamo, da bo v kratkem resena tudi
ta tezava in bo delo nemoteno
steklo.
J.Lunka

stiskalnica, izdelana doma

To je povzrocalo velike kadrovske tezave zaradi obcasnega pomanjkanja delavcev in vplivalo
na manjso uCinkovitost proizvodnje oziroma na slahse rezultate
poslovanja.
Kljub prizadevanjem prodajne
slu.Zbe pa se vedno opravljamo
vee kot polovico enkratnega razreza, ki je za to postrojenje popolnoma neracionalen. Letos se je
oh manjsem stevilu zunanjih kupcev formatno razrezane oplemenitene in surove iverke pokazala
se vecja praznina pri izrabi
zmogljivosti razrezovalke.
Pri iskanju moznosti za racionalnejse poslovanje se je ob koncu februarja Gaber odloCil za
razrez formatov na Iverki, ker je
bilo ugotovljeno, da te moznosti
so.
Ob teh dogovorih in pri izpeljavi t eh sklepov je Iverka dokazala, da je sposobna zagotavljati
celoten razre.z oplemenitenih
plosc s pravoeasnimi dobavnimi
roki in pod pogojem, da je IIlarocilo pravocasno. Obenem je zagotovila tudi skladiscni prostor
za trenutno nepotrebne formate
in boljsi izkoristek plosc, saj se
ti formati krojijo iz celih plosc
in ne iz polovicnih, kot so to delali na Gabru. Ta.ko smo na racun
Gabra precej povecali kolicino
razrezanih formatov.
Taksen nacin dela, lahko mu recemo tudi kooperacija, pa zahteva, da se delo nacrtuje in ustrezno organizira. To pa je za Gaber
oCitno pretezko, saj so se odlocili,
da bodo od oktohra dalje sami
.r azrezovali formate iz oplemenitenih plosc iz polovicnih formatov na ohnovljeni razre.zovalki
kljub vsem pomanjklj1vostim
(slabsi izkoristek, podvajrunje
zmogljivosti in drugo), Ob tej
vprasljivi odloeitvi Gabra, ·k i je
ne opravieujejo niti nepravocasna narocila njihovih izdelkov,
ostajajo Iverki stare tezave. Bolj
bi morali upostevati skupni interes Bresta za cim boljse izkoriseanje zmogljivosti in cim boljse
poslovanje.
Oh misli, da smo v juliju in
avgustu potrebe te temeljne organizacije resevali z nadurnim in
nocnim delom v oplemenitenju in
razrezu plosc, da bi pravocasno
izpolnili njihova nepravocasna
narocila in jim s tern zagotovili
nemotetn potek proizvodnje tudi
med remontom na lverki, nam
zmanj,ka besed. Vse to kaze nato,
kako ozkogledi smo vcasih, da ne
vidimo prek .praga svoje temeljne or.ganizaciJe, da se o boljsih
rezultatih skupnega poslovanja
sploh ne menim.o.
Vprasamo se, zakaj tako. Hitre
in nepretehtane odlocitve lahko
Sarno skodijo, kajti racunica na
pamet je lahko zelo varljiva, se
posebno, ce upostevamo delez
materialnih stroskov v ceni izdelka.
D. Modic

Obdelava bukovine v TOZD POHISTVO

Tezave z oskrbo
tn kvaliteto lesa
•

Zaradi vedno vecjih zahtev po
mocJu. Verjetno se bo potrebno
kvaliteti izvoznega pohiStva se povezati dolgorocno, kar nekateri
pojavlja tudi vprasanje nabave drugi uporabniki ze delajo. To bo
kvalitetnega lesa. Verno, da ga ena od zanesljivejsih poti k zavse vee izvazamo in ga je zato dostni kolicini kvali tetnejsega
na tdiScu vedno manj. Pred- lesa.
vsem velja to za les trdih listavKljub objektivnim tezavam
cev, kot so bukev, hrast, jesen.
Da b i zagotovili nemoten potek smo v spomladanskem casu Je
proizvodnje, smo morali razsiriti uspeli preskrheti zadostne kolicikrog dobaviteljev na obmocja iz- ne bukovega lesa. Predvidevamo,
da bo jeseni vecji posek bukove
ven Slovenije.
hlodovine, zato imamo stalne
Spomladi smo ohiskali vee pro- stike z zagarskimi obrati. Dogo·
izvajalcev zaganega lesa v Liki, va·r jamo se, da bo jeseni dobava
Bosni in Slavoniji. V Liki imajo lesa nemoteno potekala. S tern
zaradi posebnosti v kvalitetJ hlo- bomo zagotovili normalne zaloge
dov (vecji premer s·rednjega dela za nemoteno proizvod!l1jo.
je temni bor) drugacen nacin zaV zadnjem casu je na zunaganja.
njem trliScu naraslo povprasevaDeske, razfagane iz srednjega nje po pohistvu iz drugih vrst ledela, so zelo slabe kvalitete in ni- sa, ko t sta hrast in jesen. Pri naso primerne za naso proizvodnjo. bavi tega lesa pa so tezave nekoPoleg tega pa so stroski prevoza liko vecje. Posehno pri hrastu,
glede na oddalj enost zelo visoki. pri katerem zahtevajo najvisjo
Zaradi vsega tega je ohmocje v kvaliteto. Takega je zelo tezko
Liki za nas nezanimivo glede na- dobiti tudi po visjih cenah.
bave zaganega lesa bukve.
V svetu na splosno primanjkuV Bosni in Hercegovini je kva- je lesa, zato postaja vedno dragoliteta bukove hlodovine pnblizno cenejsi. Potrehno ho storiti vse,
enaka liski, a smo vseeno uspeli da ga bomo cimholj racionalno
nabaviti nekaj sto kubicnih me- izkoriScali. Na to se nase temeljtrov bukovine ne povsem zado- ne organizacije ze pripravljajo.
voljive kvalitete. V splosnem po- V Masivi so na primer postavili
manjkanju bukovega lesa bomo susilnico za predsusenje in stitudi tega porabili.
skalnico za sirimsko lepljenje. TaNa obmocju Slavonije so cene k.o se bo skrajsal cas naravnega
111ekoliko viSje, vendar je kvalite- susenja, povecal izkoristek lesa,
ta znatno boljsa. Zato bo potreb- ·hitrejse pa bo tudi obracanje
no v prihodnje posvetiti vee po- obratnih sredstev.
zornosti dobaviteljem na tern ohI. Intihar

Po daljsem casu je bila v cerkni!kem Brestovem salonu pohiStva
spet odprta likovna razstava. Tokrat je slo za kvalitetnejso izbiro:
razstavlja Stojan Razmovski, ki se je s svojimi llkovnimi dell uveljavil doma in v tujini (SO samostojnih in nad SO skupinskih razstav
ter vrsta domacih in tujih priznanj). Po rodu Makedonec :Ze dolgo
vrsto let Zivi v Postojni. Njegova umetnost izvira iz eksoticne srednjeve5ke ikonografije, ki pa ji je dal modeme doZivljajske razseinosti.
Otvoritev razstave je bila korektna, obisk nad obieajnim in pricakovanim.
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Kadrovske Stipendije letos
Temeljna oblika zadovoljevanja prihodnjih potreb po kadrih
so kadrovske stipendije, ki jih organizacije zdruienega dela podeljujejo tistim udelezencem v usmerjenem izobrazevanju, ki se izobrazujejo po vzgojno-izobra:Zevalnih programih in smereh, za katere
so neposredno zainteresirane.
Kadrovske stipendije so torej:
- sestavni del vlaganj v druibeno reprodukcijo,
- instrument kadrovske politike organizacij zdruZenega dela,
- usmerjevalni dejavniki pri vkljucevanju mladine v usmerjenem
izobra:Zevanju,
- oblike povezovanja in vzpostavljanja razmerij udelezencev v
usmerjenem izobra:Zevanju z nosilci zaposlovanja,
- spodbuda mladini za boljse ucenje.
Brest na ·o snovi strukture dela za vse temeljne organizacije razpisuje stipendije za tiste programe, za katere bo potreboval kadre.
Ocenjeno je, da bi letno potrebovali 60 do 70 stipendistov za srednje sole in pribliZno deset stipendistov za visje in visoke sole. Od
teh potreb je 70 odstotkov lesarskih poklicev.
Letos je svet za kadre dvakrat podeljeval stipendije; za srednje
sole tik prek zacetkom pouka na srednjih solah, za visoke in visje
pa tik pred iztekom roka za podeljevanje kadrovskih stipendij,
ki je bil dolocen v skupnem razpisu kadrovskih stipendij za Slovenijo.
Za boljso predstavo navajamo preglednico o razpisanih in podeljenih stipendijah po posameznih programih.
Stopn ja
zaht.

Programi

Razpis.

Sklen.
pogod.

Podel.

Nepod .

A. SREDNJE sOLE
)

i
)

,_

II. obdelovalec lesa
IV. lesar sirokega profila
IV. lesar tapetnik
IV. elektrikar energetik
IV. obdelovalec kovin
IV. vzdr.Zevalec varil. strojev
IV. preoblikovalec in spajalec
kovin
IV. monter in upravljalec
en. naprav
IV. kuhar
V. lesar tehnik
V. strojni tehnik
V. tekstilnomehanski tehnik

13
36
4

Skupaj srednje sole

4
7
4

1

1

7
10

2
13

4
7
4
1
2
12

1

1

1

-9
-29

-5
+ 2

-3

3

1
8
2

-1
+ 5
+ 2

1

13
7
1

13
4
1

87

53

49

-38

ekonomist
dipl. inzenir Iesarstva
dipl. inzenir strojnistva
dip!. inzenir elektrotehnike
dipl. inz. kern. tehnologije
dipl. inz. arhitekture
dipl. ekonomist
dip!. inz. org. dela - rae.
dip!. inz. matematike - rae.
dip!. obramboslovec

2
3
2
1
1
1
3
1

1
2
1
1
7
1
2
1
1
1

-1
-1
-1

1

2
2
1
1
7
1
2
1
1
1

Skupaj viSje in visoke sole

15

19

18

+ 3

.-

·· ···· - - -

L•

B. VlsJE IN VISOKE sOLE
1-

L,
)
)

1-

..

.,
)

1-

'·j
lL-

+ 6

-1
+ 1

~

I,

r

Kadrovske stipendije so v Sloveniji enako odvisne od uspeha in
zna5ajo od 1. septembra dalje za ucence v srednjem izobrazevanju:
zadosten uspeh
400 tock
3.460 din
dober uspeh
480 tock
4.152 din
prav dober
590 tock
5.104 din
odlicen
720 tock
6.228 din
za studente na visjih in visokih solah pa s povprecno oceno:
6,0-6,5
600 toek
5.190 din
6,6-7,2
650 toek
5.623 din
7,3-7,9
720 toek
6.228 din
8,0-8,6
800 tock
6.920 din
8,7-9;3
900 tock
7.785 din
9,4 10,0
1080 toek
9.342 din

I
•-

a

,.
v
()

!•

i.
1-

Za deficitarne poklice pa lahko delovne organizacije podeljujejo
tudi dodatek h kadrovskim stipendijam do 200 toek, kar znese
1.730 din.
Na Brestu podeljujemo 200 tock lesarskim poklicem za II. in IV.
stopnjo ze tretje leto. Odziv mladine za te poklice pa je vedno enak.
Se vedno se ucenci odlocajo za druge poklice ali poklic lesartehnik.
Kje je vzrok? Ocitno v dohodku, ki ga delavci s tern profilom
prejemajo v proizvodnji, saj noben lesar sirokega profila (mizar)
ne zaslufi toliko kot najniZje ocenjeni mehanik.
Veliko preglavic pri letosnjem podeljevanju stipendij nam je
povzrocilo 7 prijav za dip!. inienirja kemijske tehnologije na eno
razpisano stipendijo. Kadrovska slu:lba je skupaj s kemijskimi
strokovnjaki znova ocenila potrebe po tern profilu poklica na tri
do stiri. Delegati pa so glede na deficitarnost tega poklica v Sloveniji, na pribliZno izenacene sposobnosti kandidatov za ta studij
odlocili, da se stipendij~ podelijo vsem kandidatom. Verjetno pa
studija ne bodo dokoncali vsi, ce ga pa bodo, bo kadrovska sluzba
prvic lahko izbirala med boljsimi diplomanti.
Za nepodeljene stipendije za Iesarske poklice obdelovalec Iesa
in lesar sirokega profila se v teh dneh zanimajo tudi ucenci iz
postojnske in ilirskobistriSke obcine, ker je na njihovem obmocju
vkljucene vee mladine v tesarske programe, kot so pa potrebe,
zato v prihodnjih dneh pricakujemo vloge s tega obmoeja.
F. Tursic
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Delo na skladiscu lesa v TOZD ZAGALNICA

Varovanje naSega premoZenja
»Osnovne naloge sluibe za varovanje premozenja so odkrivanje neposrednih vzrokov, pogojev in oko~Mcin, zaradl katerlh
lahko pride do poskodovanja,
nezakonitega odstranjevanja ali
UEdeenja druibenega premoz~
nja, opozarjanje odgovornih delavcev v TOZD na nepravilnosti
v zvezi s tern ter ukrepanje po
navodilih odgovornih. oseb.«
Namenoma sem citiral 3. clen
pravilnika o organizaciji in delu
slu:lbe za varovanje druZbenega
premozenja, da bi s tern opozoril
vse delavce temeljne organizacije Pohistvo in vse tiste, ki kakorkoli gospodarijo z dru:lbeni·
mi sredstvi.
. Prav zaradi posebne naloge
vamostnikov moramo imeti do
vratarjev pravilen odnos. Ta poziv naj velja posebno tistim p<r
sameznikom, ki tega nocejo razumeti in za katere so varostniki-vratarji »mafija« in vse drugo, samo ljudje ne, samo zato,
ker jib veasih zalotijo pri samovolji, pri prekrsku.
Obmocje tovarne smo ogradili
prvic zato, da smo zavarovali t<r
varno oziroma zato, da lahko z
nadzorom varujemo to, kar je
nase, kar je druZbeno. Skoraj
vsak dan pa posamezniki strgajo tovarnisko ograjo, da bi imeli krajso pot do tovarne, da bi
lahko skrivoma prihajali na delo z zamudo, zato, da gredo med
delovnim casom popivat ali na
druga zasebna opravila. Nic jim
ni mar, ce s tern poeetjem ogrozajo premozenje, ce oskodujejo
svoje delavce, ki morajo na njihov raeun vee delati.
Posamezni primeri so taksni
da eloveka spravijo s tira, saj
vidis, da se kljub vsem besedam
0 druibeni samozasciti in splosnem ljudskem odporu ne vkljucujejo v ta sistem in da sta njihova zavest in varnostna kultura nerazvita.

tovarne (odnasanje orodja, inventarja, okovja in podobno).
Posamezni delavci se obnasajo
do slu:lbujoeega vratarja skrajno objestno, kot da varnostnik
opravlja manj vredno delo.
Zaradi omenjenih vprasanj v
zvezi z zavarovanjem premozenja bo moral komite za ljudski
odpor in druZbeno samozascito
cimprej obravnavati in sprejeti
take ukrepe, da bodo premozenje in tisti, ki ga varuje, resnieno zasciteni.
J. Klancar

Takim posameznikom bo treba slej ali prej stopiti na prste
ter pred ostalimi delavci pokazati nanje.
Da pa bomo to dosegli, moraroo k budnosti pritegniti vse delavce, se posebej pa so to dolZni
nadrejeni, saj so jim zaupane
odgovornejse naloge, zato mora
biti njihova osveseenost visja.
Pri tern seveda ne mislim saroo na podiranje in trganje tovarniske mreze, ampak tudi na
obnasanje posameznikov znotraj

Vi vprasujete mi posredujemo odgovore
nja v pocitniski prikolici. Ker so
bile letos prikolice povpreeno zasedene 66,44 dni, znasa polna cena prikolice za en dan 1.002,22
din.

Vprasanje:
Delavci TOZD TAPETNISTVO
sprasujejo, na kakstm naein pridemo na BRESTU do cene 550 dinarjev na dan za bivanje v pocitniski prikolici in koliksen del je
subvencioniran iz sklada skupne
porabe, da si lahko privoseimo
tako »poceni« b ivanje na morju
v primerjavi z drugimi delovnimi
organizacijami, k i zaraeunavajo
znatno manjsi prispevek delavcev.

Konferenca sindikata in svet za
kadre sta ob obravnavanju pogojev za letovanje v letosnji sezoni
sklenila, da se tako kot v pretekle.m letu 50 odstotkov stroskov
za organizimnje letovanja pok·rije iz sklada skupne porabe. Zato
so bile sprejete naslednje cene
dnevnega bivanja v poeitniski
prikolici:

Odgovor:

a) v sezoni od 1. 7. do 31. 8. 1984
- za prikolico s tremi
IezisCi
450 din
- za prikolico s stirimi
lezisci
soo din
- za prikolico s petimi
leziSci
sso din
b) v predsezoni do 30. 6. 1984
in v posezoni od 1. 9. 1984 dalje
- za prikolico s t•r emi
leZisci
320 din
- za prikolico s stirimi
leZiSei
350 din
- za prikolico s petimi
380 din
leZiSei

V letosnji sezoni je v 34 Brestovih pocitniskih prikolicah letovalo 280 delavcev. Prikolice so bile
v avtokampih v Novigradu, Funtani, na Rabu ter v Catezu. Skupni stroski po pogodbah za namestitev pocitniskih prikolic v avtokampe, za Dajemnino prikolic ter
za zavarovanje znasajo 2,263.993,20
din.
Ta znesek predstavlja osnovo
za i2'lracun cene dnevnega biva-

Z upostevanjem teh cen bodo
delavci v treh obrokih po zakljucenem letovanju placali 1,104.990
din; tako bo potrebno iz sredstev
sklada skupne porabe pokriti razliko v znesku 1,159.003,20 din, kar
predstavlja 51,2 odstotka.
Pri tern moramo povedati se to,
da v osnovo za izraoun cene Diso
vkljueeni stroski amortizacije,
popravil, preva:Zanja ter urejanja
prikolic pred zacetkom in po zakljucku letovanja.
Subvencionirani znesek pa je
:>eveda odvisen od sredstev, ki jih
lahko glede na r ezultate gospodarjenja oddvojimo v nas sklad
skupne porabe.
Organizacijsko-kadrovska
sluzba

Ob vratarnici v najvefji cerkni§ki tovarni
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ZeiSki veteri dvanajsto leto
Zamisel kultume skupnosti iz Cerknice je postala kulturna tra·
dicija; poletni zegki veceri v cudovitem okolju cerkve na gricku
ob jezeru so postali ze znana kulturna dejavnost Notranjske. V
casu, ko se svet otepa z lakoto in ko oborozevalna ihta buri clovestvo, je teznja po glasbi in umetnosti sploh - balzam, ki naj
blazi zlo .. .
Saj se da ziveti tudi drugace - s pesmijo, z naravo, z lepoto
in z ljubeznijo do socloveka in do svoje in tuje kultume dediscine;
da se ne bi uresnicevala Orwellova vizija sveta 1984, v katerem
tehnoloski napredek in razvoj slulita vladajoci strukturi za popolno
nadzorstvo nad misljenjem posameznikov in dr:lavljanov, ki live
v bedi in nevednosti - svet, v katerem nihce nikomur ne zaupa;
skratka: svet uniformiranosti celotnega zivljenja .. . Balzam tudi zo·
per vse to .. .
Letosnji zelski veceri ob koncu avgusta in v septembru so
zajeli v svoj program - prvi
koncert pianista Acija Bertone·
lja iz Ljubljane, ki je priznani
pianist doma in v tujini (z mnogimi priznanji, tudi nagrada
mesta Ljubljane 1969 ...)
Iz svojega obseznega reperto·
arja je predvsem navdusil z
Brahmsovimi in Chopinovimi
skladbami; njegova klavirska
igra je ekspresivna, precizna v
ritmicnih in dinamicnih ucinkih.
Odlikuje ga temperan1entna igra.
K.ljub take popularnemu izboru
skladb (se C. Debussy in G.
Gershwin) pa seveda ni bilo dovolj poslusalcev; ali res ne moremo vzgojiti vsaj nekaj prave
koncertne publike?! Ali nas je
strah vsake prave kvalitete?
Drugi vecer je bil gost kitarist
in pevec Tomaz Pengov, ki ga
mnogi poznajo iz nastopov med
mladimi, iz radijskih oddaj in
drugod. Privabil je precej mladih poslusalcev, ki ljubijo kitaro
- instrument mlade generacije.
V izvajanju T. Pengova je bila
poudarjena intimnejsa funkcija
kitare; njegovo igranje je predvsem zvocna kulisa za njegovc
lastne pesmi; zapel in zaigral je
precej pesmi, tudi nekaj novejsih; lepe so bile zlasti: Stari
klovni, priSla je tiha in druge.
Zanimiva je bila modulacija
nekaterih narodnih, na primer
Pegam in Lambergar. Vecer bi
bil bolj dozivet, ce se tekst ne

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Prec onkraj Cerknice na jugo·
vzhodni strani nad Pescenkom se
dviguje proti nebu nad 3000 cevljev
visoka Slivnica. Na njenem prvem
vrhu je stal v starodavnih casih grad
Engelsburg, slovensko Gradisce. Pot
do njega je peljala naposev sem od
Martinjaka. Sledi njegove se pa zdaj
le se malo poznajo. Na sedanjem
najvisjem vrhu je pa globoka jama,
v kateri so nekdaj coprnice taco delale in jo delajo slabovernim se zdaj.
V srednjem veku je mogla biti vera v coprnije in vraze posebno v teh
krajih mocno vkoreninjena in razsirjena, ker Valvazor pripoveduje, da so
bili v vasi pod Stebergom na grmadi
sezgali vse zene tiste vasi kot coprnice, in duhovni cerkniski so hodili
na Slivnico omenjeno luknjo blagoslavljat in tocodelne coprnice ~pa
nat«.
Ker ima coprnija svoj zacetek in
izvir v neznabostvu ali poganstvu, in
ker se jako prilega zlasti nevednim
ljudem, ni cuda, da se je ohranila
bila se pri pokristjanjenih narodih in
se se zdaj ni iztrebila in se ne bo
taka dolgo, dokler ne bodo pripomogle k temu ljudske, posebno ne-

bi izgubljal v prostoru, ki je
akusticno prevec obcutljiv, primeren predvsem za komorni instrumentalni sestav ...
Na tretjem koncertu se je
predstavil Ljubljanski oktet drugic; prvic je bil se »~tudent
ski oktet« . . . Danes rma za
seboj ze 500 koncertov, na tekmovanjih RTV Ljubljana je stirikratni zmagovalec .. .
Odpel je splet popularnih
ljudskih pesmi iz zeleznega repertoarja za moske zbore, ki so
jih priredili razni slovenski komponisti. Taka pesem· je prvinska, spevna, spremlja cloveka
od rojstva do smrti in je trajna
dobnna nase kulture.
Oktet je zrasel v trdno vokalno celoto z obseznim glasovnim
volumnom, s sproscenimi viSinami in toplimi nizkimi glasovi.
Odlikuje jih tudi naravna s tilna
in prefinjena interpretacija pod
vodstvom J. Svara. Poslusali
smo slovenske kraguljcke in
zven zvonov, pokanje mlaticev,
topot konjskih kopit - in obcutili, kje so nase korenine . . .
Na cetrtem zelSkem veceru je
ze tretjic kot gost nastopil Koroski oktet, ki razvija pevsko
kulturo ze dobrih trideset let.
Predvsem imajo izreden posluh za nacionalne prvine, so
med najbolj kvalitetnimi domacimi zbori in mnogokrat tudi
zmagovalci na mednarodnih pevskih tekmovanjih. Posebno jih
odlikuje zlahtnost koroske pes-

deljske sole, ker te so namenjene
ze odrasceni mladosti.
Namesto da se mladini, za kmetijstvo odloceni, vbija nemski jezik v
glavo, ki ga, stopivsi cez solski
prag, ze tudi kot prisiljenega VrZe
v kot pozabljenosti, naj bi se ji rajsi
prav po domace razlagale naturne
moci in postave, in steber vseh praznih ver bi bil v korenini podkopan.
sola v Cerknici je ze nad 200 let;
vprasam: ali se je zavolj nje in po
njej kmetijstvo zboljsalo le za trohico? Ali se je zivino-, sadje-, cebeloreja po ljudskih solah sploh le za
eno ped vise povzdignila? Kakor se
uci mladost v visjih solah tistih vednosti, katere bo potrebovala, nastopivsi svoj novi stan, enako naj se
uci mladost v ljudskih solah vednosti, potrebnih kmeckemu stanu.
Po pravici mislim in po pameti, da
ljudske ali tarne sole na kmetih niso
plodnice nemskega jezika, ne pripravljavke za visje sole, ampak one
so zato, da se uci kmetiska mladost
tistih reci, katere bo pozneje potrebovala pri svojem kmetijstvu, zboljsevaje si svoj tezki in trudapolni
stan. Kadar bodo ljudske sole osnovane po ljudskih potrebah, takrat bodo one zares dobrotnice clovestva.

mi, ki izvira iz srcike slovenstva. Tako opravljajo tudi pomembno politicno poslanstvo,
saj morajo Korosci vedno znova
dokazovati svojo narodno bitnest.
Odpeli so 22 pcsmi in ogrevali
poslusalce. V umetniSki rasti
pod vodstvom Cirila Krpaca so
zlasti razvili homogenost glasov;
vmes so skoraj vsi odlicni solisti (D. Carman, J. Gaspersic, J .
Triler). Tudi obseznost glasovne
dinamike omogoca bogato izraznost. Najlepsa pa je bila koroska ljudska pesem; od Rut ~o
bistre Zile je raslo hrepenenJe
do varovalske ljubezenske pesmi, ki je spojena tudi z nacional·
no boleCino (»Pod oknom sem
stav<<, »Snoci sem pa u anmu
kraju biV«, pa se »Plenicke jc
prala« in »Sem se rajtov zeniti«
in Kernjakovo »Mi smo mi«), da
nc pozabimo, kje so nasi bratje.

Izzvenela jc zvest a pesem kot
spomin na nekaj lepega, minulega; a tudi kot obljuba in upanje
za vse, cesar ne smemo pozabiti.
12. zelSke poletne prireditve so
se s tern koncertom iztekle; zal
bi morale biti na koncertih vee
ljubiteljev glasbc, zlasti mladih;
glasba in umetnost v svojem
bogastvu bi nam morali bogatiti delovni dan in bi morali postati ena izmed oblik nase kulturne rekreacije.
B. Brecelj

Dokler pa tega ni, mlatijo solski
mozje skoraj vecidel le prazno slamo. In ako so sole kje kaj sadu obrodile, obrodile so ga le tam in takrat,
kjer in kadar so se ravnale po potrebah ljudstva. Prijatelji, roko na srce
in povejte mi , ali ni res taka?
Spomina vredne v Cerknici so tudi
rake (Wasserleitungen), ki oskrbuje·
jo zeleznocestno postajo na Rakeku
s potrebno vodo. lz cerkniskega potoka je najpoprej voda izpeljana v velik zidan vodnjak, kjer se voda, prelivaje se skozi pesek in drobno kamenje, po vee predalih nesnage ocisti. Potem se izliva v zelezne, pod
zemljo peljane cevi in tece sama pol
ure dalec do Brodca.
Tukaj jo vzdiguje soparna masina
po nalasc sezidanem stolpu 12 seznjev visoko, tako da jo potem lastn!'l
teza, s katero tisci po stolpu nazaJ,
zene vkreber proti Rakeku do najvisjega mesta, kjer se zbira v veliko
obokano in z zemljo pokrito vodno
hrambo. lz te hrambe pa tece voda
po ceveh sama navzdol proti Rakeku
na kolodvor, kjer sluzi hlaponom,
vsem kolodvorcem, vsemu Rakeku,
ker je izpeljana s kolodvora v vaski
vodnjak in izpeljejo je se grozno ve·
liko s posebnim vlakom na kolodvor
v Postojno.
PODRUZNICE CERKNISKE FARE

Cerkniska fara steje brez Menisije
dus in ima 9 podruznic.
Dve, sv. Roka in sv. Jaheza Krstnika, sta pri Cerknici. Prva na severnem koncu in druga na juznem v polju na pokopaliscu. Obe sta grozno
zanemarjeni in zdihujeta po boljsih
casih; pa jih ne bosta se taka kmalu
pricakali, ker farno cerkev dostojno
za toliksno faro popraviti - in se
v gotiskem slogu (vsaka drugacna
poprava, ce se taka lepa, je le skaza) - bi potrebovalo veliko pomoci
in radodarnosti. Tudi pokopalisce,
ako izvzames rako gasp. Obrezove
rodovine in dva druga kamnita spominka, je revno in res zalostno.
3300

Nasi stalni in priljubljeni gostje -

Koro~ki oktet

Novosti v knjiznici
SAVER, L.: Lov na metulje
Pisateljico zanima Jjubt:ZCIJ kot obcutje, ko ze (ali se) ni to, kar
naj bi bila, temvcc nas grabi in trga tam in tako, da jo obcutimo
kot zivljenje samo. Kot najglobljo stisko zivljenja. Zgodbc so zapisovanje cutenja, prcpletenega z razmiSljanjem o njem.
BOR, M.: Jonko in druge novele
Avtor posega v sedanji slovenski svet, osredotocil pa s•: jc na notranje dogajanje stevilnih oseb, ki se gibljejo na duh ~vnih poljih
z bogatimi, mestoma kar srhljivimi clovdkimi in ccb Lx~mic
nimi vizijami.
LOPES, H.: Smejati - ali jokati?
Bistveno vprasanje romana je boj za oblast in menjavanje guspodarjev. Tonton Hanibal je iz svoje dezele spodil tujc gos;Jodmjc,
ki so se redili ob temnih zuljih, namesto njih pa je postavil scbc
in druge pokorne temnopolte veljake. Gospodar sc jc me!1jal,
bic pa je ostal . ..
PECJAK, M.: Kuhajmo v mikrovalovni pecici
Prirocnik vsebuje uporabo, vzdrzevanj e in ciscenjc .~VP, vr~t c
posod, ki jih rabimo, casi kuhanja, temperatura, naerm kuhanja.
Knjiga vsebujc tudi recepte.
NOVO ZA POTROsNIKA
17. septembra je v Ccrknlci pricela s poslovanjem nova trgovina
s steklom, ki jo je v dvoriscni stavbi na IMOS SGP GRADISCE
Cerknica odprlo STEKLO Izola, TOZD Steklarstvo.
V tej trgovini so kupci lahko postrezcni z vsemi. vrstan:ri, kolicinami in dimenzijami okenskega, ornamentnega m pohrstvenega
stekla.
Ta trgovina posluje v enakem ddovncm casu kot trgovina z gradbenimi materiali na GRADISCU.
·
Trgovina opravlja tudi okvirjanje slik, fotografij in tapiserij.

Tretja podruznica sv. Lovrenca je
v Dolenji vasi. Ta vas je pice! cetrtljaj ure od Cerknice proti jugozapadu, dolga je cetrtljaj ure in steje 101
hiso, ki stoje na desnem in levem
bregu ob cerkniskem potoku. Ustno
sporocilo pravi, da je stala nekdaj
ta vas bolj tja proti Javorniku na
hribcku, ki mu je se zdaj ime Tdisce, pa razdejana po sovraznikih se
je preselila blize Cerknici, kjer zdaj
stojl. lma 3 zage, dva malna in opecnice. lzvrstna v Cerkvi je podoba sv.
Lovrenca, malana na platno od res
umetne roke in vredna, da se po·
gleda.
Cetrta podruznica je sv. Volbenka
v Zelsah. Ta vas je pol ure od Cerknice proti zapadu in steje 15 his.
Na prijaznem oblem hribcku, zraven
nje pa stoji velika prostorna cerkev.
posvecena sv. Volbenku. Zidal jo je
ze veckrat hvalno omenjeni Gregor
Crvic v podobi kriza na tem prijaznem hribcku, ki ga Valvazor .. Rosenbi.ichel• - .. cvetlicnik« imenuje.
Bila je ta cerkev nekdaj romarska.
lmenitna shoda sta bila tukaj vsako
leto velikonocni in binkostni torek,
kamor so prihajali pobozni od vseh
strani, tudi od daljnjih krajev, iskat
tukaj dusne in telesne moci. Valvazor omenja tudi cudezev, ki so se
tukaj godili in zastran katerih so bile preiskave in obravnave med Dunajem in Rimom. Prav bi bilo, namesto
da se vodijo farani zlasti binkostni
torek v procesiji ven iz fare, naj bi
se raje tukaj spet ponovila nekdanja bozja pot, kar bi koristilo tudi
cerkvi sami, ker majhna soseska je
ne more v dobrem stanju ohraniti,
in taka razpada, kar so predniki le·
pega postavili.
Ne izmisljujmo si toliko novih reci,
marvec skrbimo, da ohranimo stare,
hvalevredne v dobrem stanju in da
opuscene, pa koristne, zopet ozivljamo. V tej cerkvi je posebno lepa podoba sv. Jozefa na stranskem altar·
ju, malana na platno.

Ne dalec od tukaj. nazaj proti
Cerknici - v Brodcu je stala nekdaj
cerkev sv. Jakoba, ki so jo pa ob
cesar Jozetovem casu do tal podrli
m se kamenje v zemlj i ni imelo miru,
ampak izruvali so ga delavci pred
stirimi leti m ga porabili za novo,
ondi peljano cesto.
Peta podruznica je ze sprva omenjena sv. Urha na Rakeku.
Sesta podruznica je sv. Petra na
Jezeru. Ta vas je picle pol ure od
Cerknice proti jezeru in steje 44 his.
Ob veli ki povodnji zapodi jezero tukajsnje prebivalce v nadstropja pod
streho, ali pa morajo bezati pred njimi v Cerknico. Tukaj prebiva vrli
mozak Gregor Kebe. :Le velik se je
sele zacel uciti, brati in pisati in
s svojo bistro glavo jo je pritiral ta·
ko dalec, da je pohvalno dopisoval
po domace gosposkam in je spisal
tudi marsikateri sestavek nasim ljubim .. Novicam«.
Sedma podruznica je sv. Vida v
Martinjaku. Ta vas stoji ob cesti, ki
pelje od Cerknice proti Lozu in je
bila 10. avgusta 1861 zvecer ob 6.
pogorela, cesar ne bo tako hitro pozabila. Steje kakih 45 his. Cerkvica
ima 4 zvoncke, dva lastna, dva pa iz
podrte cerkve sv. Elija, ki je stala
nizje pod vasjo blizu jezera. V sredi
med Cerknico in Martinjakom je bila
tudi nekdaj cerkev sv. Magdalene
pod sedanjo novo cesto v Usevku.
Studenec, ondi izvirajoci, se se zdaj
imenuje studenec sv. Magdalene.
Proti severovzhodu, na levi strani
potoka, v hribih pod Slivnico, sta se
dve podruznici. Prva je na Brezjah
sv. Jurja, prijazna cerkvica pol ure
od Cerknice pri vasi, ki steje 8 his.
Druga je pa se bolj v hribih eno uro
od Brezij, namrec: sv. Franciska v
Podslivnici. K tej se stejejo 3 vasi:
Otonica, pri Mahnetih in Podslivnica.
Vse stejejo kakih 24- his. Ves ta
kraj je reven In dolgocasen. Namesto torej, da bi se tja gori trudila
in potila, pojdiva raje se Menisijo
pogledat.
(Se bo nadaljevalo)
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NASI LJUDJE
CERKNICA NA RADIU
Imamo marsikaj, za nase potrebe pravzaprav vse. Ceprav skoraj
nikjer, ne zemljepisno in tudi drugace tezko priznani, ob izvirni
domaCi obrti, visoki delovni storilnosti, nevisokih osebnih dohodkih, nas vse to potrjuje in sili, da se naprej ostanemo kleni, pridni
in po potrebi trmasti Notranjci, ki bomo se naprej vztrajali na
svojem; saj je vendar povsod lepo, doma pa najlep~e.
Oprostite, zaneslo m e je! Prepisal sem del besedila, ld nastaja
za javno radijsko oddajo, ki jo pripravljamo domacini skupaj
s sodelavci Radia Ljubljana za leto~nji obcinski praznik.
Zgolj izsecek iz besedila za oddajo ni dovolj. Zato smo vsi vabljeni v petek, 12. oktobra ob 19. uri v restavracijo nad blagovnico,
ko bodo videli in slisali oddajo v celoti. Zanimiva bo tudi po
tern, da bodo vse tam izrecene besede povedane po domace. Osvetlile pa bodo nase uspehe in neuspehe, seveda vse v vedrem tonu.
Oddajo bodo posneli za Radio Ljubljana in jo zavrteli vsem, ki
je ne bodo mogli priti spremljat v zivo v dopoldanskem terminu
za tovrstne oddaJe ob 10.05 v nedeljo, 21. oktobra 1984 (1. program). Kljub temu - vabljeni na javno oddajo, s.aj je vendar bolje
doziveti vedre trcnutke v zivo in se ob poslu~anJu posnetka spomniti :live oddaje.
I. Urbas

Nekdo mi je pred kratkim dejal: »Ce bos kdaj izbiral ,nasega
cloveka' za predstavitev v Obzonrilru, izberi nekaga od neposrednih proizvodnih delavcev.«
~ekat~Zi n~rec menijo, da v
teJ rubnk1 vecmoma predstavljamo. st~okovnjake, delegate, inovatorJe m podobne, premalo pa pi~emo o preprostih delavcih ki
ustvarjajo in delajo v neposr~ni
proizvodnji.
No, res je, tudi ti so »nasJ
ljudje« in ena tak~nih je ALOJZIJA STRLE iz GABRA. V to temeljno organizacijo je priSla leta
1960 in ji manjkata do starostne
upokojitve se dve leti in pol.
Ko JC stekel pogovor, se je takoj povrnila v tista leta, ko je
pnsla v slu.Zbo. Pravi, da na tiste
case nima lepih spominov. Pogoji
za dela so bili veliko slabsi kot
sedaj, slabo je bilo ogrevanje
zracenje, nihee ni vprasal, kaksn~
delo bos dobil in koliko bo za to
delo plaCila. Delati je bi.lo treba
povsod, pa se zadovoljni so bili
da je bilo dela dovolj.
'
Ker je bila bolj moene postave, je pogosto opravljala delo, na
katerem sedaj delajo moski. Delala je v skladiscu ivennih plosc,
v zabojarni, pakkala je clemente,
oki so bili tezji kot sedaj. Ob tern
se je spomnila kredenc in vitrin
Metk.
V glavnem je s svojim delom
ob~roZ+Ia vso t?varno, sedaj pa
lep1 etlkete. Pn tem na~tevanju
zamahne z roko in pravi: »Takrat sem bila pri moci! Se sedaj
ne vern, kako sem vse to zmogla.
Prvih deset Jet sem hodila z Gor-

Kegljaska sezona
je pred nami
Maratonski koncert zabavnoglasbenih ansamblov, ena najvecjih
tovrstnih prired.itev pri nas, je za nami. Sodbe o njem - zlasti o obcinstvu - so dokaj raznolike.

Naslednje jutro je bilo prizorisce koncerta kot po »ljuti bitvi«. Prireditelj pa je vendarle hitro in ucinkovito pospravil vse, kar se je cez
noc v obilici nabralo.

Razpored tekeftl
V JESENSKEM DELU
NOGOMETNEGA PRVENSTVA
OBCINE CERKNICA 1984/1985
III. KOLO - 30. 9.
Cerknica : Rakek
ob 9. uri
Cerknica (V) : Stari trg (29. 9.)
ob 16. uri
Slivnica : Nova vas
ob 9. uri
Cajnarje : Sovica
ab 11. uri
IV. KOLO - 7. 10.
Nova vas : Cajnarje
ob 9. uri
Stari trg : Slivnica (6. 10.)
ab 16. uri
Rakek : Cerknica (V) ob 9. uri
Rakek (V) : Cerknica ob 11. uri
V. KOLO - 14. 10.
Cerknica (V) : Rakek (V)
ob 9. uri
Slivnica : Rakek
ob 9. uri
CajiD.arje : Stari trg (13. 10.)
ob 16. uri
Sovica : Nova vas
ob 9. uri

• ~r~'·-'~GI' - ·\'- !"-· · ~ .

~

VI. KOLO - 21. 10.
Stari trg : Sovica
ob 15.
Rakek : Cajnarje
ab 9.
Rakek (V) : Slivnica ab 11.
Cerknica : Cerknica (V)
ab 9.
VII. KOLO - 28. 10.
Slivnica : Cerknica
ob 9.
Cajnarje : Rakek (V) ob 11.
Sovica : Rakek
ob 9.
Nova vas : Stari trg (27. 10.)
ab 16.
VIII. KOLO - 4. 11.
Rakek : Nova vas
ob 9.
Rakek (V) : Sovica
ob 11.
Cerknica : Cajnarje
ob 9.
Cerknica (V) : Slivnica ab 11.
IX. KOLO - 11. 11.
Cajnarje: Cerknica (V) ab 9.
Sovica : Cerknica
ob 9.
Nova vas : Rakek (V) ob 9.
Stari trg : Rakek
ab 15.
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Podobno kot ze nekaj preteklih
let se clani keglja5kega kluba
.Brest pred zacetkom vsake kegJjaske sezone ukvarjajo z vrsto
tezav, ki se potem tudi odrazajo
v sportnih u.spehih vseh ekip.
Status in vloga cerkni~kega kegljisca je ze tri leta nejasna. Ke·
gljtisce je v zadnjem letu ves cas
zaprto in ni dostopno sirsemu
kragu obcanov, tta~ka da upada
tudi clanstvo v klubu. Zadnje case na kegljiscu .v adijo samo clani
in mladinci kegljaskega kluba,
·k i okegljiSce tudi sami cistijo in
vzdrlujejo.
Na cerkniskem kegljiscu je za
27. in 28. oktober predvideno
ekipno prvenstvo Slovenije za
mladince, ki pa je se vpra5ljivo.
Ciani kluba si prizadevajo, da bi
kljub neurejenemu •k egljiscu to
tekmovaiiJ.je vendarle organizirali,
vendar bo potrebno zagotovit:i nekaj financnih sredstev (predvsem
za ureditev keglji~ca; arganizaci·
ja tekmovanja pa bo financirana
iz prijavnine vseh sodelujoeib
ekip).
V zadnjem casu se k lub sre·
euje tudi z velilcimi financnimi
tezavarni, saj je veeji del sred·
stev, ki jih je dobil od ZTKO
Cerknica in delovnih .organizacij
nase obcine namenil za abnovo
in popravilo keglj:i~ca. V letu 1984
je bilo treba zaTadi dotrajanosti
zamenjati keglje in vodila ter nabaviti nove krogle. Za vsa ta dela
je moral klub od.Steti 15 starih
milijonov dinarjev.
Zaradi pomanjkanja finanCni.h
sredstev vodstvo kluba resno razmiSlja, da se clanska ekipa kat
prvak notranjske regije ne bi
u deleZila .izbirnih tekem za vstop
v prvo slovenska ligo, kamar bi
po kvaoJiteti tudi sodila.
Po zadnjem ·razgovoru s pred·
stavnik.i delovne arganizacije
Brest, ki je tudi lastnik kegljiSca,
clani kluba upajo, da bo kegljiSce
kma1u spet normalno odprto in
taka dostopno vsem na~im ob·
canom in delavnim organizacijam. Zanimanje za kegljanje v
nasi obcini je zela veliko, saj se
je pred tern organizirano redno
ukvarjalo s kegljanjem vee kot
300 ljudi.
F. Gornik

njega jezera v sl-u.Zbo s kolesom,
saj drugega prevaza ni bilo, pozimi pa sem to pot prepesacila.
Dostikrat je bilo nevzdrzno, toda
kaj sem pa hotela.«
Danes je za delavce v vsem bolje paskrbljena, pa se je sem ter
tja slisati negodovanja. Najveckrat je po sredi osebni dohodek.
In ko je beseda nanesla na osebni dohodek, ni mogla ikaj, da ne
bi dodala:
»Tudi osebni dohodek smo starej si pustili tukaj, saj smo nekaj
casa dobivali 80-odstotne osebne
dohodke. Seda~ pa m e moti le to,
da smo starejs1 pred upokojitvijo
potisnjeni na taka imenovano
la:lje delo, ki pa je po navadi
slabSe placano. Saj ves, ko prides
v leta, zacnes razmisljati, kaksno
pokojnino bos dobil.<<
Sarna pa prizna, da je bolj pozna prisla v slu.Zbo in ji danes to
skodi. Sicer pa doma se nekaj
pridelata z mozem, taka da se
dru.Zina la:le prebije do konca
meseca. »Da bi bilo vsaj zdravje,<<
doda, »pa bo ze slO.<<
Malo dlje sva se zaklepetala, pa
me je ze opozorila, da bosta mo-

rali s sodelavko pohiteti, ce hoceta poloviti izgubljeni cas. Tudi to
dela, ki ga opravlja sedaj, ni taka
lahko, kot mislijo nekateri. Hiteti mora vseh osem ur.
Ko sem odhajal, se mi je zunaj
ustavil pogled na treh praznih
steklenicah, ki so lezale za paleto, kamor so jih odlaZili mladi
po malici. Pri tern mi je takaj postalo jasno, zakaj se Alojzija tako rada v pogovoru vrne v tista
leta ...
F. Truden

Letosnji Dakijev maraton
Partizan Vic, drustvo za telesno vzgojo in sportno rekreacijo,
je tudi letos organiziralo kolesarski maratan z nazivom narodnega heroja Stane ta Semica-Dakija.
Povedati moramo, da toni dirka·
sko tekmovanje, temvec rekre·
acijska voznja kolesarjev-amaterjev na razdalji 130 kilometrov,
kolikor je dolga ta krofua pot.
V sodelovanju s Partizanm Vic
je n astopil tudi kolesarski klub
GradiSce iz Cerknice. Po dogovoru smo tako lahko startali v Cerk·
nici.
· ~. 1
V nedeljo 9. septembra se nas
je ob 8. uri zbralo na startu 18
kolesarjev.
Mlajsi so takoj potegnili IDa·
prej, na koncu pa smo ostali sami starejsi rekreativci. Zal smo
v ovinkih pred Planino doziveli
manjso nesreco, ki jo je imel
eden izmed nasih kolesarjev. PomagaH smo mu, ga obvezali in ga
napotili z avtom v Cerknico
k zdravniku. Potem pa smo jo
slo2no rezali proti Vrhniki.
Bilo je precej hladno jutro, tako da smo kar krepko vrteli pe·
dala. Dohitel nas je Dine Zabukovec s spremljevalnim vozilom, ki
ga je v ta namen posodilo AMD
Cerknica.
Na Vrhniki nismo dobili kan·
trolnega ziga, ker so Vrhnicani
se spali spanje p ravianega. Tako
smo nadaljevali skozi Borovnico
proti Skofljici. Tam so nekateri
popili caj, ki so ga pripravili organizatorji maratona. Sedaj se

cesta ni vee spu~cala, marvee se
je zacela dvigati proti Turjaku in
Velikim Lascam. Postali smo ze
malo utrujeni, stokilometrska
razdalja je ze lezla v kosti in misice. Glavnina je pocasi zacela
nabirati prednost. Z Bojanom
sva ostala bolj zadaj.
V Velikih Lascah sva zlezla s
kales in jo mahnila v gostilno;
zeja je huda stvar. Ka sva odhajala iz Lase, se nama klanci niso
zdeli vee tako strmi. Bojana je
skrbel samo se Boncar, ki je precej dolg in strm. Toda s trmo in
najvecjo prestavo na maratonu
sva ga ka·r salidno izpeljala.
Nova vas. Partizanovci so nama
zeleli dober tek z golazevo juho.
Dobro sva se podprla, zajahala
kolesi se za zadnjo strmiiilo proti
Cerknici. Malo pred tretjo uro
sva zlezla s kales pred avtobusno
postajo v Cerknici. Bila sva med
zadnjimi, za nama je ostal samo
se mladinec Matevz, ki pa se je
ustavil na Blokah p ri stari marni.
Maraton sva prevozila v slabih
sedmih urah. Nisva prevec hitela;
u.Zivala sva v voznji in lepi okolici. Najhitreje je to razdaljo
prevozil Toni Znidarsic, in sicer
v casu 4 ure in 55 minut.
Mislim, da smo bili vsi maratonci zadovoljni, ko smo premagali to veliko 1'azdaljo. Hkrati pa
upam, da se nas bo v prihodnje
taksnih kolesarskih maratonov
udelezilo se vee k olesarjev.
J. Zakrajsek

Razgibana mlada domisljija
Marsikdo je ze pozabil, kako
razgibana in bogata je labko
domisljija mladih. Zato zelimo
v tej stevilki s kotickom nasega
glasila spomniti bralce tudi na
nekdanja - ceprav solska domisljijska snovanja.
»Petarcki« cerkniske osnovne
sole so se ucili, kaj je to uganka
in za nalogo so jo morali sestaviti tud.i sami. Odbrali smo nekaj najbolj zanimivih in domiselnih; upamo, da jib boste znali
tudi resiti (re~itev je le ena).
Bela roza,
crno seme,
a v njej je
zlato breme.
(Helena Karosec)
Bela planjava,
:lito pa sama crnjava;
mimo gre,
kdor ne ume.
(Helena Krasevec)
Po belem listu mravljica bezi,
a za njo se tisoce mravljic hiti.
Kaj je to ?
(Miljana Kresovic)

Ima liste, ni grm;
ima u~esa, ni zajec.
Kaj je to?
(Bojana Petrie)
Majhna in velika,
drabna in debela
iz roke v roko potuje,
ljudi poucuje.
(Ksenija Sterle)
Crne stezice, bela planjava,
a iz njih se veliko naucis,
ce ne mizg.
(Tomaz Albreht)
Bela je zemlja,
erne sledi,
vodijo dalec (Matija Brence)
Popelje te v tuje dezele in mesta;
ce bo~ radoveden,
ti bo spremljevalka zvesta.
(Tine Skuk)
Crno makovo seme po beli moki
posuto.
Kdor si umesi kolac,
bo nekoc se ucenj ak.
(Mateja Kranjc)
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Predstavljamo sportne kolektive
Na pretekli seji uredniSkega odbora smo se odlocili, da bomo
v vrsti nasih prihodnjih stevilk predstavljali sportna oziroma telesnovzgojna drustva v nasi obCini. Pricenjamo s kosarkarskim klubom Cerknica. Pri predstavitvi sta v razgovoru pomagala predsednik in podpredsednik kluba Tone PercH:: in Tone Urbas.
- Osebna izkaznica in kratek
zivljenjepis kluba?

(lz stevilke 84- 30. september 1974)
GRADNJA NOVE TOVARNE IVERNIH PLOSc

Delavci, ki delajo v investicijski skuplni, poleg operativnih del nadzora
gradnje resujejo se odprta tehnicna vprasanja za nemciteno prihodnje delo.
Pogovarjajo se s proizvajalci domace opreme, kl JO bo potrebno do zacetka
montaze opreme dobavitl. Pripravljajo izdelavo projektov za vso drugo
opremo, ki bo z uvozeno predstavljala celoto nove tovarne .
Kljub temu, da je rok za zacetek poskusnega obratovanja nove tovarne
predviden za konec leta 1975, je potrebno krepko delati, ce hocemo , da
bomo v tern casu napravili vse, kar nas se caka. Predvsem pa je v tern
trenutku pomembno, da gradbena deJa na glavni tovarniski hall pravocasno
koncamo. Prepricani smo, da nam bodo tudi sodelavci iz drugih temeljnih
organizacij pomagali pri uresnlcevanju investicijskega programs, katerega
so sprejeli.
ODSLEJ AVTOBUSNI PREVOZI DELAVCEV DRA2:JI

Z novo pogodbo SAP zaracunava dnevno za prevoz delavcev TOZD Pohistvo za vse proge 2.143,25 dinarja. Nova pogodba pricne veljati s 1. julijem
letos.
ZAGREBSKI VELESEJEM

Brest je letos predstavll obiskovalcem in poslovnim partnerjem celotni
proizvodni program pohistva. Poleg izdelkov, ki so ze v prodajl [Dragica,
Living extra, Katarina, Tanja, Julija, Detel, Trenta, Gregor, Vega 74, GAMA
in Sneznik), smo pokazali se vzorce ploskovnega programs Kanin in vzorca
sedeznlh garnitur Julija in Pelikan.
Obiskovalcl sejma in poslovm partnerji so izrazali pohvale predvsem
o uporabnosti In estetskem videzu vecine razstavljenih izdelkov. Od novosti
je zela splosne pohvale sedezna garnitura Urska, verjetno zaradi zelo
lepega tapetniskega blaga. Letos smo bili za razliko od mnog ih razstavljalcev dobro opremljeni s prospektnim gradivom, saj smo oblskovalcem lahko
nudlli prospekte vseh izdelkov, ki so v proizvodnji.
PETA LESARIJADA- CETRTA ZMAG.A BRESTA

Najlepsi je bil trenutek, ko se je lepi prehodni pokal zmagovalcu lesarijade ob viharnem navdusenju spet zablestel v rokal Brestovega predstavnika.
Res lepo priznanje Brestovemu rekreat lvnemu sportu: Brest stirikrat zapored zmagovalec sportnlh iger delavcev lesne industrije Slovenlje! Zavidljiv uspeh, ki tud i zavezuje. Zavezuje k se bolj slstematicnemu delu vseh
sportnlh panog. Zavezuje organizatorje s portne rekreacije, da bl ta dejavnost
postala se bolj mnozicna. Zavezuje, da bi poiskali tudl nove oblike sportne
rekreaclje, ki bo se blize slehernemu delovnemu cloveku .
STEVILNE CESTITKE

Ob izrednem uspehu - cetrti zmagi na lesarijadah - so Brestovi sportniki tudi letos dobili precej cestitk.
Med drugimi so jim cestitali predsednik skupscine obcine Cerknica Slavko Tornic, predsednik obcinskega izvrsnega sveta Janez Pakiz, sekretar
obcinske konference zveze komunistov Joze Frank, predsednlk obcinskega
sindikalnega sveta Edo Lenarcic in drugi.
DVE TEHNICNIIZBOLJSAVI

Potreba po novem aktu o tehnicnih lzboljsavah se cuti najbolj takrat, ko
posamezni delavci prijavljo tehnicno izboljsavo in ko je t reba to izboljsavo
primerno nagraditi. Tako je tudi sedaj, ko sta delavca II. strojne iz tovarne
pohistva Cerknica Janez Zgonc in Anton Vovk predlozil a tehnicni izboljsavi.

Kosarka je v Cerknico prodrla sorazmerno pozna; prva
tekma je btla odigrana 1964. leta
v sedanji kinodvorani. Klub je
bil sicer ustanovljen 1967. leta
(samo clani) in se vkljuCil v nizje tekmovalne razrede. Kvaliteta
kosarke pa je iz leta v leta rasla in k1ub se je vzpenjal po
kakovostni lestvici vsc do prve
slovenske lige.
Sedaj steje upostevaje sekcijo
na Rakeku blizu 200 clanov.
Obsega vse sekcije od pionirjev
do clanov (moski in zenske). z
zensko kosarko smo priceli pred
trcmi leti in je trenutno boljsa
od moske.
-

Najvecji dosedanji uspehi?

Za i:lane je to nedvomno uvrstitev v prvo republisko ligo v
sezoni 1981/82. Mladinke in kadetinje so se pred dvema letoma
uvrstile v finale republiskega
prvenstva in zasedle 3. oziroma
4. mesto. Pozeli smo tudi vee
lepih uspehov v pokalnih tekmovanjih. Pionirke so bile druge Y
finalu republiskega pionirskega
festivala kosarke.
V organizacijskem pogledu je
najvecji uspeh v tem, da smo v
pretekli sezoni uspeli postaviti
celovito orgamzacijo na vseh
podrocjih kosarkarske dejavnosti - od sodelovanja s solskimi
sportnimi drustvi do sodniske
organizacije in uspos~blj a!lja
lastnega strokovnega kadra.
- Poglavitne tdave, ki spremljajo delo kluba?
·
Nasa razvejana dejavnost terja cimvec strokovnih kosarkarskih delavcev in organizatorjev
posameznih dejavnosti. Teh pa
v t eh nekaj letih nismo uspeli
pridobiti toliko kot bi zeleli. ~e
vedno imamo tudi premalo zaledja, iz katerega bi uspeli zagotoviti tudi kakovostno izbiro
igralcev (sama Cerknica je premajhna, iz drugih obcinskih sre:
disc pa so tezave s prevozi; edina Rakek se je ze uspesno vkljucil v nasa prizadevanja).
In ne nazadnje, tezave so tudi
z zagotavljanjem potrebnih financnih sredstev. Od ZTKO dobimo pribliZno tretjino sredstev,

NASE MALO MESTO

Prebivalce nasega malega mesta ze dalj casa v poznih nocnih urah vznemirja hrumec ropot •kolibrijev•, ker so jim njihovi lastniki sneli glusnike.
Obupani mescani imajo zadnje upanje v dolocila temeljnega zakona o varnosti c~~tnega prol!leta, ki zacnyejo veljati 1. oktobra let os, da jih bodo
s pornOCJO odgovorn1h organov resili te hude nadloge.
EKSKURZIJA V MEBLO

20. septembra letos je drustvo inzenirjev in tehnikov lesarstva, aktiv Brest
Cerknica, organlzlralo strokovno ekskurzijo v novogori ski Meblo. lz nasega
aktlva je slo na ekskurzijo 41 c lanov.
~o SV_?j~m namenu. je ekysk~rzija uspela. Dobro bi bilo, da bi organizirali
v~c taksmh ~troko::'nl~ sr~canJ . Prav bi bllo, da bi se prihodnjih organizira~~h strokovmh srecanJ oz1roma ekskurzij udelezlli vsi, saj ima nas aktivl 80
c lanov.

Filmi v oktobru
1. 10. ob 19.30 - ameriska srhljivka ABSURD.
4. 10. ob 17. uri in ob 19.30 - ameriski akcijski film ZRELO II.
6. 10. ob 19.30 in 7. 10. ob 16. uri - amergki western ZAKRINKANI JEZDEC.
7. 10. in 8. 10. ob 19.30 - angleska grozljivka SKRIVNOSTNA
MOC.
11. 10. ob 19.30 - ameriSka komedija FLIRANTI.
13. 10. ob 19.30 in 14. 10. ob 16. uri - ameriSki fantasticni film
GALAKTIKA - VESOLJSKA POSTAJA.
14. 10. in 15. 10. ob 19.30 - ameriska kriminalka POLICAJ IZ
BRONXA.
18. 10. ob 19.30 - ameriSka kriminalka VBOD Z NOZEM.
20. 10. ob 17. uri - ameriske risanke TOM IN JERRY.
20. 10. pb 19.30 in 21. 10. ob 16. uri - italijanski zgodovinski film
NEPREMAGLJIV1 GLADIATOR.
21. 10. in 22. 10. ob 19.30 - ameriski akcijski film ZAROTA V SAN
FRANCISCU.
25. 10. ob 19.30 - ameriSki vohunski film TELEFON.
27. 10. ob 19.30 in 28. 10. ob 16. uri - ameriski p u stolovski film
SARKIJEVI STROH.
28. 10. in 29 10. ob 19.30 - ameriski vojni film GALIPOLI.

NASI UPOKOJENCI
Letosnjega 30. aprila je bila
upokojena Zorka STRUKELJ.
Pri nas je bila zaposlena od
12. 2. 1973. leta. V pokoj je odsla z opravil oziroma nalog ciscenje proizvodnih prostorov.
Delovni k olektiv IVERK.E se ji
zahvaljuje za dolgoletno in prizadevno delo in ji zeli se veliko
srecnih in zdravih let.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organlzacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Glavnl in odgovornl urednik Bozo
LEVEC
Uteja uredniikl odbor: Viii FRIM, Franc
GORNIK, Vlktor JERIC, Joza KLANCAR
Sre~o KNAP, Bozo LEVEC, Drago MAZIJ:
Danoca MODIC, Janaz OPEKA, Yanda $EGA,
Marjan $1RAJ in Franc TRUDEN
Foto: Joia $KRU
Odhor za ohvascanja ja druibenl organ
upravljanja. Predsednlca odbora:
Vanda
$EGA.
Glasilo socii med prolzvodll lz 7. tocke
prvaga odstavka 36, e lena zakona 0 ob·
davcenju prolzvoclov In atoritev v prom•·
tu, za katara sa na placuja t amal)nl davek od prometa proizvodov (mnen)a sekretariata za lnformiranfe lzvrinega sveta SR
Slovenl)e it. 421·1172 z dna 24. Gktobra
1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska :2elezniska tiskarna v Ljub-

ljani.

ki jih rabimo za celo1etno dejavnost. Za zagotovitev preost alih sredstev pa nam pomagajo
delovne organizacije, predvsem
Brest.
Najvec porabimo za drage p revoze in za nabavo sportne
opreme.
- KakSna je osnovna politika
kluba?
Nasa dolgorocna politika je,
organizirati celovito kosarkarsko
dejavnost v vsej obcini' - od
najmlajsih pa do rekreativne dejavnosti veteranov - brez kratkorocnih tekmovalnih ciljev v
posameznih kategorijah. Kakovost tekmovalnih uspehov naj
samodejno in seveda pod strokovnim vodstvom zraste iz mnozicnosti.
V ta namen smo se ze dogovorili z osnovnimi solami, podobne kosarkarske sekcije kot na
Rakeku pa bomo organizirali po
vseh obcinskih srediscih oziroma
krajevnih skupnostih. Vsako leto
bomo organizirali tudi obcinske

trim lige, ki so se ze doslej lepo
obnesle.
Se vee pozornosti kot doslej
bomo posvecali tudi strokovnemu delu oziroma vzgoji in izobraievanju kosarkarskih delav·
cev s trenerskimi seminarji, instruktorskimi tecaji in usposabljanjem sodnikov.
- Kaj lahko pricakujemo od
nove tekmovalne sezone v tek·
movalnem pogledu?

s clani startamo brez vecjih
tekmovalnih ambicij; predvsem
bi zeleli oblikovati novo kakovostno mostvo iz mlajsih igral·
cev, uvrstitev pa naj bo odraz
sedanje kakovosti. Podobno velja t udi za ostale selekcije. Vee
pricakujemo od mladincev ter
zlasti od mladink in kadetinj,
za katere menimo, da so sposobne, uvrstiti se v zakljucni
tekmovalni del v republiskem
merilu.
Koga naj predstavimo v
prihodnji stevilki?
Taborniski
odred Jezerska
scuka. Taborniki so zelo delavni,
vendar o njihovem dclu premalo
vema.
Pripravil B. Levee

Strelske novice
REGIJSKO TEKMOVANJE
PUSKO
'

VOJA~KO

z

Tckmpvanje je bilo na streliscu v Ljubljani, ker v nasi regiji ni strelisca za vojasko pusko. Brest je nast opil z dvema
ekipama. Po pricakovanju naj
bi zmagala Postojna, toda zgodilo se je drugace.
Ekipno:
1. SD Brest I.
2. SD Postojna
3. SD Brest II.

krogov
484
471

388
itd.

Posamemo:
1. KEBE J oze, Brest
2. DE REGGI Janez,
Postojna
3. MARNE Franc, Brest

krogov
167
162
161
itd.

BREST OSVOJIL POKAL
»28. AVGUST«
Ob praznovanju obcinskega
praznika v Sezani sta obcinska
strelska zveza Sezana in obcinski stab za teritorialno obrambo
organizirala tekmovanje v streljanju z vojasko pusko M-48 na
naravnem streliscu v Divaci.
Na tekmovanju je sodelovalo
143 strelcev iz 48 ekip. Tekmovalci so streljali z naboji in puskami, ki jih je dal organizator,
taka da so bill 'pogoji za vse
enaki. Zmagala je druga ekipa
Bresta v sestavi Zalar Milan,
~krlj Janez in Baraga Milan,
ki je prejela prehodni pokal
»28. AVGUST« in pokal v trajno
last.
Ekipno:
krogov
1. Brest II.
128
2. Sezana I.
115
3. Piran I.
114
4. Brest I.
111
itd.
Posamemo:
krogov
1. GERzELJ Edi, Piran
45
2. HRESCAK Branko,
Senozece
43
3. BARAGA Milan, Brest 43
4. ~KRLJ Janez, Brest
43
it d.
PRVENSTVO LJUBLJANE
Z VOJAsKO PUSKO
Mestna strelska zveza Ljubljane je pred republiskim prvenstvom pripravila svoje odprto
prvenstvo.
Rezultat Brestove ekipe je bil
boljsi kot na regijskem tekmovanj u. Med 13 ekipami je Brest
zasedel 4. mesto s 489 krogi ..

REPUBLISKO PRVENSTVO Z
VOJASKO PUSKO
Na streliscu ob Dolenjski cesti
v Ljubljani je bilo republiSko
prvenstvo v streljanju z vojasko
pusko M-48. Tekmovanja se je
udelei.ila tudi strelska druiina
BREST kot regijski zmagovalec.
V casu od mestnega prvenstva Ljubljane do republiSkega
prvenstva je pet clanov, ki so
dosegli norme, imelo samo dva
treninga, ker je zmanjkalo municije, za nabavo nove pa ni
bilo sredstev, saj stane en naboj
23 dinarj ev. z vee treninga bi
dosegli rezultat okrog 515 krogov, kar bi pomenilo osvojitev
3. do 4. mesta.
Na tekmovanju je nastopilo
27 ekip, med katerimi je Brest
zasedel 8. mesto s 497 krogi.
Med posamezniki je bil najboljsi
Maticie Janez s 170 krogi na
24. mestu. Tudi ostali stirje so
dosegli vee krogov kot je bila
norma.
F. Mahne

Y SPOMIN
22. avgusta smo se za vedno
poslovili od dolgoletnega sodelavca Josipa BAHUNKA iz Cerk·
nice.

Tragicna smrt nas je ddavce
Bresta in posebej delovni kolektiv IVERKE zelo prizadela.
V nasi temeljni organizacijl je
bil zaposlen trinajst let, skupaj
na BRESTU pa 27 let.
Sp ominjali se ga bomo kot
vestnega in marljivega delavca.
Kolektiv TOZD IVERKA

