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Brest tokrat v.polnem sijaju
Na beograjskem sejmu je Brest dobil Zlati kljuc,
Zlato skrinjo in .dve diplomi
Od 11. pa do 17. novembra so b ill v Beogradu zbrani vsi vidnej~i
domaci proizvajalci pohiStva in notranje opreme. Vee kot tri cetrt se jib je zbralo na najvecji domaci pohi~tveni prireditvi, 23.
mednarodnem sejmu pohistva, stanovanjske opreme ter notranje
dekoracije. Na kar 75 tisoc kvadratnih metrih razstavnih povrsin
je nad tristo razstavljalcev prikazalo najnovejse ob~ovalske stvaritve, proizvodne momosti, pa tudi del svojega »Zeleznega repertoarja«.
V splosno oceno bi lahko strnili
dvoje. Proizvajalci pohi~tva so
se na letosnjo »gala predstavo<<
temeljiteje pripravili kot kdajkoli. Vse bolj jasno postaja, da
je izvoz vse bolj v ospredju, da
postaja ~a paradna disciplina,
resilna bilka in da bo boj za
domacega kupca neizprosen in
trd.

estetsko cistega in uporabnega,
skratka, napraviti izdelek, ki bo
kupceve zahteve in potrebe kar
najbolje zadovoljil, potem je hila ta naloga tokrat in v celoti
odlicno opravljena. Izdelki, ki
smo jib razstavili v bali 1-A, so
bill lepi, toplo oblikovani, funk.
cionalni, torej taki, ki primamijo, prlvezejo pogled, ki zdramljo

Izmed vseh novosti je prav
mladinski program IGOR vzbudil najvec zanimanja. Vse je pri·
tegnil s svojo veliko uporabnostjo in toplino, ki jo je vel na vse
strani. Pritegnil je slucajne sprehajalce, izbirene kupce, mlade in
starejse, pritegnil je poslovnde,
skratka vse, ki imajo radi, kar
je lepo. Pritegnil je tudi ocenjevalni komisiji in pobral dve
najmji priznanji - zlati kljuc
in zlato skrinjo. Cestitke avtorju
so se vrstile.
In kje so zacetki velikemu
uspehu?
Dokaj bleda predstavitev Bresta v nekaj preteklih letih je
pripeljala do spremenjenega na-
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Obilje priznanj na beograjskem sejmu in njuna dobitnlka Torno .Zagar

Brestova oblikovalca Mateja Cukala in
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Zapis o Ietomjem salonu pohiStva pa moramo nadaljevati
nekollko drugace kot obieajno;
drugaee predvsem zaradi izjemnega Brestovega . u speha, uveljavitve Brestove obllkovalske
ekipe; slisati je ze namige 0
Brestovl »Oblikovalski SOlie.
Ce je naloga vsakega oblikovalca obltkovati nekaj lepega,

in sproZijo nepote81jivo zeljo,
imeti tak izdelek tudi v svojem
stanovanju. Imeti v stanovanju
kuhinjo 2003 v jesenovi izvedbi,
sedemo garniture KATI v dnevni sobi, spalnico NADA, mladinski program IGOR, so bile ne
le skrlte zelje obiskovalcev beograjskega salona pohistva.

crta za Ietosnji nastop. Udarno,
novo, z vecjim poudarkom na
celovitejsi ureditvi na~ega, BRESTOVEGA razstavnega prostora,
s poudarkom na novostih, je bil
moto, ki je vodil sluZbo za obllkovanje pri pripravi celotnega
osnutka nastopa.
Izhodisea in smernice so bile
zastavljene ze marca. Skladno z

zastavljenimi nalogami so oblikovalci kot vodje posameznega
projekta prieeli uresnicevati
vsak svojo nalogo, svojo zamisel.
.
Razstavni prostor, katerega celotno podobo je v sodelovanju
z oddelkom za oblikovanje sooblikoval Bojan Klanear, je bil
pr ostorsko in vsebinsko razdeljen v tri dele.
Osrednji del, ki je bil zaokrozena celota, je obiskovalcem
predstavil novosti iz druiine kuhinj Brest 2000 iz temeljne organizacije GABER. Obiskovalci
so si lahko ogledali kuhinjo
Brest 2002, katere fronta je bila
izdelana v rjavem fine line furnirju v postforming izvedbi, pa
kuhinjo BREST 2004 z masivno
jelovo fronto, .kuhinjo Brest
2003 v jesenovem furnirju z novo izvedbo nape.
Prikazana je bUa tudi kuhinja
Brest 2000 z uporabo stojk in
brez njih. V sredini osrednjega
dela je bila kot otok postavljena
kuhinja Brest 2005. Vse skupaj
pasa za ~e tako razvajeno oko.
Ustvarjalec osrednjega dela je
bil Torno .Zagar.
Desno od kuhinjskega jedra
so bile predstavljene preostale
letomje novosti. Predsobe KASKADE v treh postavitvah, katerih avtor je Torno .Zagar, so

vzbudile nemalo zanimanja, za.
nje pa je avtor dobil tudi dvoje priznanj. Izvirna resitev predsobnih elementov, ki jib je moe
zlagati tudi v stopnicast stolp,
slap od tod verjetno tudi
ime, je vsako ·posamezno postavitev naredila prijetno in nenavadno. Lahko bi dejali, zelo
uspesno opravljena dokaj nehvalema naloga.
Jedilnica RONDO, oblikoval jo
je Andrej Vivod, je naslednja
novost. Vitrina, ki lahko sluZi
tudi za pregrajevanje prostorov,
je mehko oblikovana, vendar ji
do uspe8nega izdelka se .kaj
manjka. Zanimivo re8ena je raztegljiva okrogla miza, medtem
ko so stoli ob garnituri delovali
nekoliko preslabotno.
Sedezna garnitura KATI prihaja iz temeljne organizacije
Tapetnistvo. Je sodobnejsa iz.
vedba od ze znanih in uveljavljenih gamitur Ksenja in Lenka. Zanjo se je zanimalo precej
obiskovalcev, predvsem zaradi
njene udobnosti, funkcionalnosti in spro~cenega, igrivega videza.
Spalnica NADA, ki pribaja ze
tudi iz proizvod.nih trakov temeljne organizacije POHISTVO,
je tudi vzbudila veliko zanimanja. Njen avtor je Andrej Vivod.
(Konec na 2. strani)
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NaSi temeljni dokumenti
PRIPRAVA PLANA IN POSLOVNE POLITIKE ZA LETO 1986
Z iztekajoeim se letom zakljucujemo tudi sedanje srednjerocno
obdobje. Srednjerocni nacrt za obdobje 1986-1990 je ·s e v pripravah,, tako da moramo prakticno nacrtovati istoeasno za. celotno
srednjeroeno obdobje in posebej se za leto 1986 kot prvo leto novega srednjerocnega obdobja.
Prav sedaj smo v obdobju, ko
je potrebno intenzivneje p_ripravljati usmeritve in plane za prihodnje leto. Zato smo se v zacetku novembra tudi zbrali na
prvi planski konferenci, na kateri smo usklajevali proizvodno
programske usmeritve za posamezne temeljne organizaeije in
sicer kolicinsko ter po vrstah
posameznih programov in glede
na tri.isce (izvoz, domaci trg).
Opredelili smo tudi »predvidene<<
vhodne in tudi izhodne cene, ki
nam bodo slufile za izracun planiranega dohodka.

Na tej konferenci smo se seznanili tudi z nekaterimi opredelitvami slovenske resolucije.
Le-te bodo skupno z dosezenimi
rezultati in opredelitvami, za
katere smo se dogovorili prav ha
tej konferenci, slu.Zile pri izdelavi nase poslovne politike. Na zakljucku smo opredelili tudi posamezne naloge in nosilce za
prihodnje delo pri pripravi nacrta za leto 1986.
. Ze na prvi planski konferenci.
pa je bilo videti, da bo tudi prihodnje leto izredno zahtevno in
tezavno, kar se ka2e ze pri opredelitvah prvih usmeri.J;ev plana.
Vsem ·tezavam bomo lahko klju-

bovali le z naso boljso organiziranostjo, pridnim in kvalitetnim delom, s pravilnim odnosom
do vseh vrst .sredstev, premgljenimi vlaganji in podobnim.
Usmeritve planske konference
pa so slu.Zile tudi pri pripravi .
nekaterih izracunov in podatkov
za potrebe SOZD Slovenijales in
obcinskega koJOiteja za druzbeno planiranje, ki so jih pripravile strokovne slu.Zbe.
Se naprej pa tece tudi delo pri
pripravi srednjerocnega in dolgorocnega plana. V strokovnih
obravnavah po temeljnih organizacijah so programsko razvojne
in investicijske usmeritve kot
bistveni del srednjerocnega nacrta . .
Kot . vse ka2e bodo planske
aktivnosti . intenzivno potekale Stiskalnica furnirja - T.OZD POHI~TVO
tudi v prihodnjem letu, ceprav
se z njim zacenja ze prvo leta
novega srednjerocnega obdobja. loeajo o de1ovnem dnevu za po- le,ta usklajena z omenjenim .pred·.
M. Siraj trebe •k .rajevnih skupnost:i.; dolo- logom.
cale pa so tud.ri okvirne datume
Seveda pa bo stalna naloga te·
kolektivnih dopustov, med kate· meljnih organizacij in delovne
rimi bi opravili letne remonte.
skupnosti, da vsesko2li racionalno·
V Brestu fimajo vse temeljne izrabllj-ajo •i n razporejajo delovni .
organizacije ~n delovna· skupnost cas ter ga ob morebitnih potre·
ena:ko razpo:reditev urnega sikla- bah delovnega procesa in zahteda, nekoliko drugacno razporedi- vah trga •t;Ja-di prilagajajo in .prelovna obvezndst slehernega de- tev ima le_Iverka za delavce, ki razporeja~o v smislu 42-urnega
M. Siraj
lavca v 1986. letu 266 dnd O:zJiroma delajo v izmenah, s tern, da je tedna.
2.128 ur, pri !i2plaoi'lu osebnih dohodk:OIV-pa dobi tudi nadomestilo
za 9 praznikov (72 ur), kar predstavlja . s!kupno mozno stev:ilo
2.20(} ur. Brez solidarnosti pa je
letni sklad delovnili ur 2.192 ali
povprecno meseeno 182,6 ur.
Razporeditev letnega skJ.ada ur
ob dnevni ·delovllli obve:mosti
osem ur je t-aksna, .da so delovne
tudi nekatere sobote,. ceprav je
bil v raipravah po -temelj-nih orSodelovanje med Kovinoplasti- mercialno sod.e lovanje na podganizacijah .in v delovni skupnosti ko in Brestom je bilo na vee po· rocju zunanje trgovine in nove
tudi predlog o ta!k.Sni razporedit- slovnih podro~jih ze do sedaj do- ·m omosti za razvoj skupnih provi, da bi. bile proste vse sobote. bro. Da bi poleg vsakodnevnega gtamov.
. Vendar je t·a<kisna r~poreditev z sopelovanja se zlasti na komerCeprav bi hila zamenjava racudelOIVnimi sob01am9.. uSikJ.ajena tu- cialnem podroeju in v racunal- nalnika na Brestu umestna z vidi z delovnim 'koledarjem Kowno- niski obdelavi podatkov razvili dika v~cjih zmogljivosti in ugodplastike.
·tudi nekatere visje oblike skup- nejsih ponudb dQbavitelja glede
Pr.i. sestav.i delovnega :koledarja nega dela, je bllo ze do sedaj vee na starejse nabavne pogoje, je
·smo zasledovali nekatere cHje in pobud. Na zalost se nekatera ho- bilo vendarle odloeeno, da bomo
. tenja in -ideje iz preteklosti za- iskali momosti za obnovitev in
sicer:
- da je stevtilo delovnih dni. v radi objektivnih trlnih in cenov- dokompletiranje sedanje opreme
mesecu pr.i!blii.no enako zar.a di nih te.Zav niso UTesnicila~
za vecje zmogljivosti obdelav.
usklajevanja proizvodnje,
Glavni r~l~g za to tiel predvsem
Kot
uspesen
primer
skupnih
- po mo:ZnosDi so delovne prve
v pomanjkanju investicijskih
sobote v mesecu, razen v prime- prizadevanj beleZimo razvoj in sredstev in veliph potreb pri poproizvodnjo
stre5nega
okna.
Korib povezave s p raznikom (za:posodabljanju proizvodne tehnolosredoma ozirom·a v enem mesecu vinski del zanj vgrajuje Kovino- ke opreme.
plastika, naSa 2:agalnica pa izdesta delovni najvee dve soboti),
- da stevil.o dni za obracun luje lesni del. Zanimanje za izdeosebnih dohod.kov po posamez- lek je tudi na tujePl trgu, doDJa
nih meseaih bi:stveno ne odstopa. pa okno Ze uspe~no prodajamo.
Manj uspesni smo bill s proV predlogi.t delovnega koledarlesnih karnis predvsem
ja •je hila podana tudi .moznost, gramom
da se ob sQbotah dela samo v zaradi previsokih cen.
dopoldanski izmenli, se posebej
2:elje obeh kolektivov po priv poletnem delovnem easu. Pri hodnjem sodelovanju in iskanju
tern bi mora:la iizmena, ki v do· novih moznosti so se potrdile tuloeenem ;tednu dela popoldan, de- di na oktobrskem srecanju . vod·
lati na-slednjo soboto, \k.o bo de- stev obeh tovarn. Poleg ocene o
la~a dopo ldan.
do sedaj opravljenem delu na
P·r av v novembru · so temeljne osnovi skupnih dogovorov smo
organizacije 1n delovna skupnost obravnavali tri kljuena podroeja
Glede sodelovanja na podroeju
odlocale o omenjenem predlogu pnoodnjega dela. To so razvoj
delovnega koledarja, hk'l'ati paso racunalniSke obdelave podatkov zunanje trgovine so po mnenju
imele tud.i pnilomost, da se od- s posodobityijo zmogljivosti, ko- obeh delovnih organizacij" se nove
momosti. ~e zlasti bl si .morali
prl.zadevati razvijati visje oblike
sodelovanja na podrocju izvoza
in uvoza.
.
Prav gotovo pa ostaja tudi v
prihodnje glavno teZisce priza·
devanj obeh tovarn iskanje ustreznih novih prograrnov. Dejstvo
.fe >tamree, da preZivljata obe delovni organizaciji doloceno krizo,
kar zadeva momosti za prodajo
nekaterih svojih izdelkov. S padanjem kupne DJoCi in zmanj~eva
njem prodaje koncnih lesnih izdelkov se je zmanj~alo tudi po·
vprasevanje po nekaterih vrstah
okovja. Zato ostaja glavna naloga, iskati nove prograrne, ki bi
lahko hkrati ponGenili tudi deino
prestrukturiran.fe nekaterih seda·
njih programskih usmeritev obeh
tovarn.
Na teh osnovah je bllo v zakljucnem delu razgovor.a dogovorjeno, da bosta obe delovni organizaciji imenovali sodetavce v
skupne strokovne skupine, ki naj
bi iskali momosti za poglabljanje sodelovanje na omenjenih podrocjih dela.
D. Mazij
Na Brestovem razstavnem pros.toru je bilo vedno zivo

Deiovni koledar 1986
Ceprav iz omenjenih podatkov
.v sedanji fazi se ni moino opredeliti nacrtovane rasti dohodka
za leto 1986, smo kljub temu
opredelili osnovno bruto vred·
nost KED na uro za izracun
mase osebnih dohodkov. Morebitne razlocke na tern podrocju
bomo usklajevali pri nadrobnejsi izdelavi pl~na . Zatem smo se
seznanili se z nekaterimi pomembnejsimi ocenami in izracuni za prihodnje leto (obresti, investicije, zahteve nabavnega in
prodajnega trga in drugo).

Za potrebe plana rnoramo izraeunati . tud.ri delovno obveznost
(stevi:lQ delovnih dn:i) za posatneZIIlega delavca. Leto 1986 je navadno - s 365 'dnevti. Glede na
zakonska dolocila (42-urni delovni
rte'den, xamor. -se stejejo it!udi drZa:vni in republislci :prazniki, ce ie:ti
pridejo na dan, k:i .bi sicer bil
delovn~) .in osem urni delaWJ.ik,
imamo v •l etu 1986 delovnih 274
dni.
.

v tern stevih,l delovnih dari je
tudi 9 dri.avnih .jn republiskfu
'p raznikov. Poleg -tega je obvezen
se en delO'Vlli dan za potrebe SO·
olidaTOosti. To pomenli, da je de-

DECEMBRA BOMO VOLILI
V decembru potece dvelt;;tni mandat delegatom v samoupravnih organih temeljnih orga:nizacij, Skupnih dejavnostih
in delovne organizadje. Letos bomo prvic istocasno vdlili tudi
delegate v delavski svet in odbor samoupravne delavske kontrole sestavljene orga:nizacije Slovenijales.
Predvolilni postopki so letos stekli dovolj zgodaj in v skladu z nasimi samoupravnimi akti.
·
Delavski svet delovne orga:nizacije je na svoji 18. seji 21.
novembra 1985 imenoval potrebne komisije za izvedbo volitev in dolocil datum izvedbe - 18. d~cember 1985.

Brest v polnem sijaju
(Nadaljevanje s 1. strani)
Prijetno oblikovana, furnirana je
v mahagonij furnir, luien na
oreh, predvsem pa funkcionalna,
namenjena za opremo manjsih
stanovanj. Malo kdo je verjel,
da gre lahko celotna prikazana
postavitev v prostor, ki ni ve~ji
od deset kvadratnih metrov. Tako se je zgodilo, da je pisec teh
vrstic nevernim Tomafem resnico ve~krat dokazoval z metrom.
Je ze tako, da za konec pustimo najslajso slas~ico, najbolj
so~no torto. Otroski program
IGOR,· oblikovala ga je Mateja
Cukala, pa je bil kot poslastica
po dobrem kosilu. Njegovih uporabnih momosti ni mogo~e omejiti. Z njim je mogoee na ve~
na~inov urediti mladinski koti~ek, opremiti se tako majhno
sobico, ~e je treba tudi za dva
kratkosrajCnika. Da bi nasteli
vse prednosti, ki jib program
~a, imarno preDJalo prostora.
Prlkazan je bil v treh razli~nih
postavitvah in v razli~nih obdelavah. Dvoposteljna soba, ki je
blla izdelana v borovem naravnem furnirju, je sicer pritegnila
najve~ zanimanja, vendar nista
ni~ zaostajali bela izvedba, ki so
jo pozivile modro in zeleno
obarvane povrsine ter kombinacija bukovega korpusa in bele
fronte.
Pravzaprav je teZko opisati vso
o~arljivost in draz programa, ki

je kot otrosld se toliko bolj mi·
kaven, jo preliti na papir. Mogoce so jo se najbolje izpriCali
nekateri obiskovalci, Id se. od
programa kar niso mogli oddvojiti ter so bill pripravljeni l.rtvovati marsikaj, ne le globoko seci v denarnico, da bi svojim
otrokom lahko . podarili to malo
industrijsko mojstrovino. Res·
ni~no lep, prijetno oblikovan izdelek.
Preostali del razstavnega prostora so zapolnili znani Brestovi
izdelki:, ki pa so dokaj neopazno,
nemo spremljali Zivo dogajanje
okoli nastetih novosti. Se bi lahko kaj dodali. 0 celotni ureditvi
razstavnega p r ostora - ocena
odlicno. 0 vzporedni propagandni dejavnosti. Mnogo se je tokrat govorilo o Brestu tudi zaradi njegovih vreck in zna~k.
Vsekakor lepa zamisel.
V naslednjih dneh bo ~as za
skiepno oceno nastopa, za koncne odlo~itve. Odgovoriti bomo
morali na vee vprasanj v zvezi
s proizvodnjo nekaterih novosti.
Oblikovalci so svoje rekli, prikazali. Ali sDJo dovolj pripravljeni, vesci, vztrajni, pa tudi sposobni nekatere od prikazanih novosti spraviti v Zivljenje, do kupcev.
Zavedati se pac morarno, da
saDJo od nagrad tudi na Brestu
ne homo DJogll Ziveti.
V. Frim

MoZnosti za sodelovanje
sKovi.noplastiko
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samezne vrste pohistva, kar poKaj si lahko obetamo od ameriskega trga - je vsakic, ko pri·
meni, da bo za ohranitev konpravljamo plan za prihodnje leto, posebej poJ;Dembno Yprasanje.
Pomembnost izvira iz dejstva, da veillco ve~ino izdelkov, ki jih izvokurencnosti potrebno za toliko
zimo, usmerjamo prav na ta trg. Kaksni so letosnji vtisi in ocene . dodatno zniiati cene. Predlog je
za prihodnje leto? Kaksen je pravzaprav ameruki trg?
v postopku pri pristojnih organih.
Predvsem je ta trg izrazito tr· po prvem preracunu clovek preLetosnja prodaja pohistva je
zen. Cene na njem so dobro veri, ce se ni ustel. Za oblikovno
hila na posameznih amerlskih
znane in jih trgovci do potan· in proizvodno zelo dobre izdelke podrocjih nekoliko drugacna od
kosti obvladajo. Prav tako ima- pa so cene se veiblo rBZIDeroma
»statisti~ne«. Tako je bila bolj
visoke. Na splosno imajo cene Ziva v nekaterih poletnih in slab- jo dobre informacije o gibanju
pohistva gle~e na moeno ponud- sa zdaj v jesenskih mesecih. Oceblaga ter o zalogah - torej o
ponudbi in o povprasevanju. ce- bo se naprej temjo umirjanja, njujejo, da je to posledica neprav gre za zemljepisno in po nekatere celo znizevanja.
kakSnega splosnega varcevanja
Na ameriskem trgu je mocna
potrosnikov pri investicijah in
obsegu poslov izredno veliko tr·
tudi nasa slovenska oziroma ju- pa dejstva, da so se letos dobro
iiSee, ostane le malo pomemb·
nih poslovnih dogodkov skritih. . goslovanska konkurenca. Pri tem prodajali avtomobill. ceprav so
To velja za dobre, pa tudi za pa prav gotovo . nastopamo pre·
ocene za naprej najveekra"t tvemalo povezano oziroma uskla- gane, so poslovneZi s podrocja
slabe novice (na primer za rejeno. Kdor bo znal odpraviti
pohi§tva preteino takega mneklamacije).
to· naso znacifnost, bo precej pri· nja, da izrazitega nazadovanja
Ponudba na ameriskem trgu
pomogel k boljsim rezultatom
(recesije) ne bo, a tudi pretirase je V zadnjem CaSU se . povelesno predelovaliie oziroma po- ne oZivitve trga ne. Vecina ocecala. Konkurenca je izredno
njuje, da se bodo posli za pohisostra, ker jo je vzpodbudil ugo- histvene industrije.
Mocan prltisk svetovnih proiZ- tvo izboljsali v drugem polletju Ena izmed izpeljank mladinskega
den teeaj dolarja. Tako je poleg
·
vajalcev pohistva na ameriski prihodnjega leta.
velike azijske ponudbe pohistva
Govoriti 0 oblikovni znacilnotrg seveda ni pogodu domacim
prisoten tudi skupen nastop
sti pohistva, ki je iskano ali
proizvajalcem. Zato je zdruZenje
skandinavskih dezel, podprt z
o okusu ameriskih kupcev, je
alneriskih proizvajalcev pohistva
moeno reklamo. Njihovi izdelki
sodijo med oblikovno in proiz- vloZilo prve dni oktobra pri svo- praV2:aprav teZko, saj gre glede
na velikost deiele in glede na goji vladi formalno zahtevo za njivodno vrhunske pohistvene stvaspodarsko, rasno, kultUQio-zgoritve. Poleg tega pa imajo po- hovo za§cito.
dovinsko in drugacno pisanost
histvo vseh kakovostnih razrePredlagali so, naj se bistveno
njenih -prebivalcev tudi za razdov, torej za vsakega nekaj.
omeji obseg prodaje pohistva, ki
licne okuse. Vsekakor pa moreV LIPI preizkusajo najsodobPodobno velja tudi za Itali· · se sme . iz posameznih drZav roo izbrati nekatere skupiJ,e ponejso delovno napravo-robota za
(mednje sodi tudi Jugoslavija)
jane. Tako je v prodajalnah na
teze teh okusov ali trgov, ki ve- zadnje lalkiranje indel:kov. Zanj
prosto uvoziti v ZdruZene drlave
drobno moe opaziti dansko in
ljajo recimo za povpre~no poAmerike. Po predlogu naj bi vla- histveno ponudbo. Le-te so pred· pripravljajo rposebne programe za
italijansko pohistvo tudi v druZvsa:k posamezni droelek. Z o:robobi najcenejsih proizvodov. Neka- da uveljavila zapome carine po
vsem . prakticnost, povezana z tam tbodo potem, .ko ga bodo
stopnji 3,5 do 7 odstotkov ~a potere od cen so tako nizke, da
udobjem ter nekonfekcijska za- v:kljucili v novo lakim:ico, zagotonimiva oblikovnost z dobrim vi·
vili -vecjo :in stalno ka!kovost kondezom, ki je vcasih z doloceno cne rpovrSinske obdel'ave pohiSrtva
potezo ali dodatKom ze na meji .in dzboljsali -ra.zmere za delo v lakica. Posebnega pomena je do- k:irnici.
bra povr.Sinska obdelava.
LESNINA se je odlooiJ.a ,za na·
Na§ polofaj na amerukem tr·
gu je nekako dvojen. Lahko re- kup novih prodajno skladisCnih
cemo, da je zadovoljiv tako gle- prostorov v Mostarju. Tam 1e siStrokovna zirija, sestavljena iz predstavnikov vseh r~publi~,
de kvalitete kot glede poslov, cer ze od leta 1968 delovala njeje tudi letos podeilla tradicionalna priznanja Zlati in Srebrni
-p oslovna enota, venda-r v
nakazanih
za prihodnje leto, kar na
kljuc za posamezne skupine izdelkov. Poleg priznanj beograjskromnih dn neprimernih prostozadeva tako imenovano masivno rih.
Slrupna povrSina novih proskega sejma so podelili tudi priznanja revije NAS DOM iz
pohiStvo. SlabSi pa so obeti za storov znasa 1.060 tkvadratnih meMaribora_ ter priznanja Zavoda za ekonomiko gospodinjstva
ploskovno pohistvo. To je prav- trov, od .tega 780 tk;vadratnih metSR Srbije. Priznanja .so dobili naslednji ptoizvajalci (n_asteta
zaprav ze nekaj let stara pesem. rov
ra.zstaNno prodajiDlih m 200
so le pomembnejsa):
Vzroki za to so poleg zunanjih kvadra·
m ih metrov skladiscnih
- Zlati kljuc za najbolje oblikovano sedemo pohistvo je
tudi cisto nasi. Vsi skupaj pa •pov-rsin.
eureditev nov:ih prodobila tovama Stol iz Kamnika za garnituro CIRKL.
nam predstavljajo precej hude storov jihP.rbo
stala 30 milijonov
- Zlati kljuc za sedemo in spalnieno pohistvo je dobila
.ovire za uspe§no prodajo. Pose- chlnarjev.
delovna organizacija Stevan Filipovic iz Valjeva za probej je zadeva teZka,- ker je podgram ABC.
.
jetje SK, ki je eden izmed nasih
V STOLU prltakujejo, da bodo
- Zlati kljuc za kuhinjo .in jedilnice je dobilo Gorenje
pomembnih kupcev, zastavilo letos ~l.j-ub precejsnjim tezavam
iz Titovega Velenja za kuhinjo M-006.
.
.
ostro poslovno politi:ko za zmanj· izvozill za 6,5 milijona dolarjev
- Zlati kljuc za pohistvo za javne objekte je dobila orgasanje zalog, za delne spremembe svojih i.zde1kov, -t o je pr.ib:hlzno
nizacija JADRAN TMN iz Zagreba.
v proizvodno narocilniskem naci- -tolilko kot ilani, vendar nekaj
- Zlati kljuc za ureditev stanovanja je prejel sistem POLO
nu in za nekatere druge ukrepe. manj loot so .z a letos naertovali..
iz Lesonita Dirska Bistrica.
·
·
Prav pa je, da tudi v Brestu Poffilsel je tizvoz v Zahodno Evodpravimo nekatere pomanjklji- ropo, upadel pa izvoz na runeBrest pa je dobil naslednje nagrade in priznanja:
vostl, ki .smo jih zaznali pri ob· risk<> trlisce .in v dezele v lrnZ·
- Zlati kljuc za pohistvo je dobil mladinski program IGOR.
delavi razmeroma zahtevnega voju. Za p:cihodnje leto pri.pravAvtor Mateja Cukala. ·
ameriskega triisca. Vrsta predlo- ijajo vee nov.ih lizvo:mih progra- Zlato skrinjo, ki jo ,podeljuje revija NAS DOM iz Marl·
gov, ki smo ji!J opredelili v ta mov; .predvid eni ·k upci ka.Zejo.naj·bora, za najceloviteje· prostorsko resen '3lllbient je prav
namen, se nana§a zlasti na kraj· vee :zanin:ianja za kolonialne stole
tako dobil program IGOR.
se roke in spostovanje dogovor· z masivmm sedezem.
- Diplomo revije NAS DOM za jugoslovansko pohiStvo 85
jenih rokov, hitrejso izdelavo
za predsobo KASKADE je dobil Tomo Zagar. Za isti iz·
JELOVICI je uspelo prJdobiti
vzorcev, boljso povdinsko ob· posojilo mednarodne banke za
delek je dobil tudi diplomo DOBER DIZAJN, ki jo pode·
delavo, boljso splosno ponudbo, ra.zvo'j I FC v znesku 2.826.528 zaljuje Dizajn center Zavoda za ekonomiko gospodinjstva
zlasti tudi, kar zadeva prospekt· hodnonem skih mark za posodobiSR Srbije.·
ne materiale, slike, podatke.
- Diplomo revije NAS DOM za jugoslovansko pohistvo 85
tev tehnologije v tproizvodnjli oziSkratka, izboljsati moramo roma gradnji montamili objeik·
sta prejela prof. Niko Kralj kot mentor in arhitektka
nas
celoten
nastop
na
trgu.
Netov. Nova sod-abna oprema naj
Danica RoZic, absolventka arhitekture za racunalnisko
katere zadeve homo lahko ure- hi b.ill.a -dobcwljena do konca tega
mizo. Proizvajalec Brest.
dill sami, druge pa teie in bo leta, s posk!usnim obratovanjem
potrebno sodelovanje z drugimi pa naj hi pr-iccli aprila v prihodproizvajalci in drugimi ustano· njem letu.
vami. Dolgoroeno bomo uspe5SAVINJA tpOrabi letno 3.500 kunost nastopa lahko zagotovili le
z dodatnimi investicijskimi ter bi~nih metrov ivemih plos~. V
preteklih letih -so izracunaval-i in
organizacijskimi posegi.
Posebej pa bi rad poudaril, ;pisali nacin :krojenja tplosc po
kako boliJ.O morali za dolgorocno · posameznih elementih ·r<>cno. Na
uspesno prisotnost na tako za· osnovi inovacij>&kega predloga
htevnem trgu kot je ameriski programi.rajo zdaj krojenje plosc
in kakr.Sni so zdaj ze vsi drugi na -racun.almku. Z novim naCinom
trgi (Sovjetska zveza, Evropa) prihranijo Jetno 280 kubicnih
poleg investicijske in organiza- metrov plosc.
cijske zastaviti tudi se trdno in
KLI Logatec u-spe§no razvija
tocno po namenu opredeljeno svojo strojegradnjo. Ta dejavnost
kadrovsko izobra.Zevalno ter de- Je doiivela velik razmah z izgradlovno vzgojno izpopolnjevanje. ujo sodobnega proizvodnega obZlasti to velja za tista podrocja, rata. Vsi stroj-i, ki jih <izdelujejo,
kjer smo sibki.
so plod -1-astnega znanja tin tebnoZ opredelitvijo za izvoz smo logije. Nekaj strojev -so ze prose namrec sami odlocill, da se dal:i tud.i na Ceskoslova.Sko in
spopademo s svetovnim trgom. Kita-jslro, po.gorvarjajo pa se rudi
Le-ta pa danes praviloma ne o prodaj~ na Madzarsko in Po:Ijprizna sarlatanstva in ne povrs- sko. Osnovni :program tproizvodnosti, temvec zahteva gibljiv, nje so ra'lll:icni pr<>grami strojev
strokovno usklajen nastop na za vrtanje, kri.vl~enje, lep~jenje,
vseh podrocjih. Za dobre oziro- susenje in brusenje aesa. v zadma konkurencne proizvajalce je njem Ca.su se usmer~ajo 1ud.i v
na trgu se vedno prostor.
proizvodnjo raeunalnisko vadeZ. Zabukovec nih strojev.
Zaradi nujnih izvoznih poslov - ))rezijci« spet v proizvodnji

Iz drugih lesarskih
kolektivov

Letosnja priznanja
na beograjskem sejmu
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SLOVENIJALES-trgovina izvozl
najvec blaga v Sovjetsko zvezo za 18,5 milijona k1irinskili dolarjev, Zdruiene drlave Amerikeza 14 milijonov ameriski:h dolarjev in -v Ita-lijo - za 11,7 milijona
ameri&kri,h dolarjev. V drlave SEV
izvo~i 31 odstotlrov blaga, cetrtino v CJanice EGS, 20 odstotkov
v druge :razv.ite drlave, 11 odstotikov v clan:ice EFTA 1i1n 13 odstotkov v deiele v razvoju.
NOVOLES je za~beleZil pomemben izvozni uspeh. Za svojega
amerJ&kega partnerja CCFI, s kater,im poslovno sodelujejo ze 16
let, so :izv<mili rmlijonti kos pohistva. V teh ietih so za ameriskega sodelavca izdela1i nad
800.000 gugalnik.ov ter 50.000 sto:l ov in drugih ,p ohistvenih enot.
V LIP Bled so za svojo temelj.no organizaaijo Filbo, ki se jim
je pridrtilila pred siabim letom,
zgradill nove proizvodne in skla·
discne prostore. Le-ti obsegajo
3700 kvadratnih metrov, skupaj
s staro Filbovo halo, s katero tvorijo celoto. Posamezne faze dela
so oprostorsko locene. Z delom
v novih proizvodnih prostorih si
obetajo predvsem bistveno boljse
-in bolj zdrave del.ovne pogoje, s
tern pa tu<lti bolj.SO m vecjo stor.ilnost.
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Ka.Zipot na kriZiscu na cesti proti Brestu. Zal »neznancu« ne po-

ka.Ze, ali naj zavije levo ali
desno

-- --
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BRESTOV OBZORNIK

Sindikati osvojem .delu
v novembru so bile po vseh temeljnih organizacijah in v Skupnih dejavnosti programsko volilne konference osnovnih organizacij
sindikata.
Te konference ne pomenijo le krlticnega obracuna celoletnega
dela organizacije in sprejema programa prihodnje dejavnosti, ampak tudi kriticno oceno gospodarajenja v posarne:znih delovnih
okoljih.
Prav :zato smo se odlocili, da jim posvetimo nekaj vee po:zornosti. tal je bil od:ziv po temeljnih organi:zacijah sila skromen,
ceprav naj bi bil prav sindikat vsebinski usmerjevalec obveseanja
v :zdruienem delu.

Predvsem 1 uospodarjenju
LETNA KONFERENCA SINDIKATA V TOZD POHISTVO
9. novembra je hila v TOZD Pohistvo letna konferenca osnovne
organizacije sindikata.
Iz porocila o delu sindikata v obdobju 1984--1985 je razbrati, da
je bilo vlozenega veliko truda za izboljsanje gospodarjenja v tovarni, ki je ze dve leti v kriticnem polozaju.
Ob obravnavah periodicnih obracunov vedno ugotavljamo in prikazujemo izgubo, kar seveda nalaga vodstvu, da pripravlja sanacijske programe. Ti programi pa v praksi niso vedno izvedljivi
predvsem zaradi nedorecene gospodarske politike, ki se iz dneva
v dan menja in tako postavlja na glavo zacrtane cilje.
Kriticna je bila ocenitev discipline, ki je precej popustila. Kljub
tefavam in tezkemu polozaju pa so se nekatere stvari izboljsale.
Inventivna dejavnost se je precej premaknila na bolje, saj imamo
iz nase TOZD inovatorja leta in upamo, da je se veliko clanov
nas~ga_ kole~tiva, ki razmiSljajo o racionalnejsem delu.
Smd~a~ Je _posk~bel za clane kc;>lekti.va .tudi. po rekreacijski plati
z orgaruziranJem 1zletov, letovanJa, p1knika m praznovanjem pomembnejsih praznikov.
Omenjeno je bilo kadrovanje, kar je zelo perece. To je pogojeno
tudi z nizkimi osebnimi dohodki.
V l.~tu 1985 potece mandat vsem samoupravnim organom ter delegaciJam _S IS. Ob t~m lm:a ~indi}cat ~eliko dela z izbiro pravih delegatov, k1 bodo pnpravlJeru resevatl probleme in dosledno uresnicevati delegatski sistem.
. V . razpra~i so b~ o~rayn~vani predvsem proizvodni problemi,
mzJ? _osebru dohodki, disc1plma, -~~atk~•.J?roblemi, ki se z njimi
sn;cuJl7II_IO v~ak dan v prDizvodnJl m ki Jlh skusamo resevati po
naJ bolJSl poti.
·
Konferen.ca si je zadala cilj, da bo v prihodnjem obdobju skusala se bolJ kot do sedaj z delom vplivati na izboljsanje rezultatov
pre?-vsem odpravljati probleme in vzpodbujati clane kolektiva k
bolJsemu delu in poslovanju, kar je cilj vseh.

Na oktobrskem sreeanju je jubilante pozdravil tudi glavni direktor
Anton Krasevec in jim orisal na5 sedanji gospodarski poloiaj

Z letosnjega sreeanja Brestovih jubilantov

Zahtevne naloge
VOLILNO PROGRAMSKA
KONFERENCA
V TOZD MASIVA

Osnovna sin<likalna organizacija MASIVE je imela clanski sestanek oziroma vol!i.lno progr-a m·
sko konferenco 26. oktobra.
Ob upostevanju sklepa obCnega
zbora (clanskega sestanka) prejsnjega leta je bila le-ta v prostem
casu, saj se zavedamo, da smo v
casu zaostren:ih drufbeno ekonomskih .razmer :in si moramo
prizadevati za izpolnjevanje dolgoroenega programa gospodarske
s ta:b.rlizacij e.
To je bil temeljni interes clanstva s pozivom, da vse os-novne
organizacije v Brestu organiz:kajo volilno programske konference
v prostem easu.
Na konferenci smo ocen:ili de·
lovanje v dveletnem obdobju,
spreje1i programske usmeritve za
naprej, ocenili financnomaterialno poslovanje, sprejeli osnove za
pvipravo financnega naerta ter
izvolili izvrsni lin nadzorni odbor.
V odkritem, kr.iticnem :in samo·kriticnem ugotavljanju o razmerah v lastnili okoljdh smo interese
in poglede !i:zrazil:i. v poroCi.lu o
gospodarjenju :in oceni samoupravljanja.
Poleg stal·n ih nalog je bila po·
sebna pozornost namenjena:
- dejanskim Tazmeram .in razpolozenju clanov, pravoeasnemu
odkrivanju za.l'iSc !in vzrokov, ki
v posameznih okoljih povzrocajo
nezadovoljstva;
- zagotovi.tv.i delovanja sindikata, da bo &irsi krog delavcev
seznanjen z namenom, posledicami in razlogi odlocitev;
- okrepitvi p_o lozaja :in interesov de~avcev pr.i odlocanju.
Iz razprave se je dalo .:razbrati,
da si delovni ljudje ne zel:ijo konfliktn:ih situacij .in zaostvitev,
ampak terjajo akcijo za spreminjanje razmer.
Sprejete ocene :in ugotov.i tve
ter osnutki predikongresn:ih listin
so bile p<Xilaga za pr.i.pravo program-skih usmeritev za prihodnjc
obdobje:
·
- Upo5tevanje ekonomsk:ih zakonitosti, zdrufevanje dela in
sredstev, odloeanje delavcev o
pogojih dn rezultatih dela, doseganje veejega dohodka !in s tern
zagotavljanje in rast osebnih do·
hodkov.
- Usposabljanje .in moHvira·
nje delavcev za boljse delo, boljso izrabo strojev, sredstev in
_predmetov dela.
- inovativno dejavnost moramo razvijati v raznih obHka..l-t
mater.ialnega !in moralnega vzpodbujanja.
- Bolj dosledno mo.ramo spre·
mljati zivljenj·S'ki standard delavcev ter zagotoviti njihovo materialno in socialno varnost.

Letna volilno programska konferenca sindikata v POHISTVU
- P.rizadevanju za rast proizvodnje, izvoza, produktivnosti
dela ~n c:kugih dejavni•k ov razvoja
moramo posvetiti se vee pozornoslli.

- Izboljsati moramo delovanje
sinctikal:nih skupin pr.i. oblikovanju s.talisc in njihovem uresnicevanju.
To je le nekaj izhodisc oziroma smernic, lci jJh bo moral sindikat slrupno z vodstv.i .in ostalimi s-ubjektivnimi si1ami upostevati in bolj dosledno dzpolnjevati.
Ne nazadnje pa ne morem rnimo mnenja, da je najhuje za nas
ta:kSn.o st~je, v katerem :vlada
v vseh oko}jih navoidezn:i mir · ko
ni polernik, ko se ne •lcresejo ~e
nja in razlicne ideje ·i n ko se vsi
z vsem strinjamo.
Naj kancam z zeljo novemu
vodstvlll, da se dosedanje stanje
SIJTemeni v zadovolijstvo !in uspesnost vseh nas.
Z. Novak

Gospodarjenje
in samoupraviJanje
DELOVANJE OSNOVNE
ORGANIZACIJE SINDIKATA
TOZD TAPETNISTVO
Osnov.na organizacija je obravna":a:la vrsto vpras~j. Sprejema·l a Je nekatera s.talisca, ikJi so pomagala odloeitvam organom upravljanja, delegacijam za skupscino lin samoupravne mteresne"
skupnosti.
Ena izmed vainejSili akcij je
bila obravnava sprememb samoupravnega sporazuma o slmpnih
osnovah in mer.il:i:h za .pridobivanje in ra~porej-anje dohodka in
delitev sredstev za osebne dohod~e . Stalisca, lci. sm? jih o&prejemah o teh osnovah m o uvedbi samopris.pevka za izgradnjo solskih
objektov, telovadoic ter vrtcev na
referendumih niso bila uresnicena.
Akcija v zvezi z organiziranostjo lin zdrufevanjem v SOZD Slovenijales je na !I"eferendumu
uspela. Prav tadoo •j e bii sind1kat
nosHec akcije za sprejem novega
sporazuma lesarstva, .k:i je bil
sprejet na zboru delavcev.
Obravnavali smo ·razl:icne samoupravne -sporazume samoupra:vnih interesnih skupnosti in
krajev.nih ·skupnostf za nas:lednje
srednjerocno obdobje Iter se zavzeli, da se .p rogrami teh S!kupnosti usklad}jo z nacrtovano rastjo rezultatov gospodarjenja v ob·
cini, torej z materialn:imi moznos tmi gospodarstva.
Na 2lborih dela:vcev smo •s proti
obravnavali gospodarska g,ilbanja
v temeljni in delovni organizaciji.
Za illboljsanje gospodarjenja in
·s tern poveeanje dohod.ka smo
dali poudarek iskanju notranj.ih
rezerv. P-r i obravnavi devetmesecnega obraouna je -b ilo na prvem
mestu lizpostavljeno podroeje
osebnih ~ohodkov v •temeljm organizacij-i, slabo doseganje nacrtovane pr<rizvodnje ·i n izvoza
ter v-p rasanje del z najnizj~mi
ocenitvami.
Akcija o s-prejemanj.u panoZ<nega sporazuma je usmerjena v
pripravo uskJaditve nasega samo·
upravnega sporazuma o skupnih

osnovah in meriHh za pPidobivanje :in ·r azporejanje dohodka s
panofuim sporazumom lesarstva.
Predlagane reS.itve so usmerjene
tako, da ibomo laihko sistem z no·
vimi merili dopolnjevaH, slaba
meri-la pa opuscaloi.
Vodsotvo osnovne o.rganiza.cije
ocenjuje, da je v ikolek.tivu splosno nezadovoljstvo :zaradi ni.7Jkih
osebtn!ih dohodkov.
V skladu z rokovnikom je osnovna organizaobja evi:dentirala
kamtidate za ded.egacije v samouprav.n e interesne skupnosti in
drul:beno politicno skupnost ter
kandidate za volitve v nase organe 'upravl)anja.
Pred obcnim zborom smo na
7lboru delavcev obravnavali periodioni obracun za devet mesecev .
Na zboru ID:i bHo .posebne razprave, zato ·smo obcni zbor zakljucili
s sprejetjem poroeil.
Ocena dela osnovne organizacije in .izvrsnega odbora ter osnutki listin za kongres sindikatov
Slovenije oziroma Jugoslav:ije pa
bodo podlaga za pripravo programskih usmeritev.

Program
prlhodnjega dela
POROCILO 0 OBCNEM ZBORU
SINDIKATA TOZD PRODAJA
8. novembra je bil obcni zbor
sindikata Prodaje. Na njem so
obravnavali porocila o dosedanjem delu .i zvrsnega odbora, fii·
naneno poroeHo in porocilo nadzornega obdoba. Predsednik Matja:Z Kebe je pPispeval zgosceno
porooi•lo o dosedanjem delu, ki je
temeljilo predvsem na akcijskem
nacrtu, ki ga je sprejela pretekla
konferenca sandi:ka1a.
Po vseh ·p oroeilih je bil razresen staPi odbor ter .izvoljen novi,
ki je p redlaga:l naort dela za leto
1986. VaiJne naloge so predvsem:
krepitev samoupra-vljanTa. z demokraticnim odlocanjem, sodelov·anje z vsemi dr.uzbeno po1i-t icnimi organizacijami, sodelovanje
pr.i uresnoicevanju stalbilizaoijskega programa, krepitev vamosti ·in
dru.Zbene samoz:asCite, oce.na vodstvenih dela'Vcev ob zakljuenem
racunu, zasledovanje standarda
delavcev z najniZjimi osebnd.mi
dohodki ter sport, rekreacija ill
kultura.

Gola formalnost
ZAPIS 0 SINDIKALNI KONFERENCI V SKUPNIH DEJAVNOSTIH.
Predvsem in v prvi vrsti velja pohvaliti delavke v nasem
obratu drufbene prehrane, ki so
ob tej priloznosti pripravile izredno okusno kosilo.
0 vsebinskem delu konference
pa ni kaj zapisati. V rekordnem
casu (osem tock dnevnega reda
v trinajstih minutah) je bila po
bliskovo izpeljana.
Komentar ob tern menda ni
potreben. Ne, narobe je zapisano! Potreben bi bil se kako
temeljit komentar!

BRESTOV OBZORNIK
vih doseZkib s podrocja pobistve·
ne industrije, o zahtevab kupcev
na tr:Ziscu in o prodaji programov
drugib tovarn pohistva. Mislim,
da_je premalo povezave ·med ko·
legi iz iste stroke in premalo dopolnilnega izobrazevanja.
U.pam, da se bo po teb prizna·
njib tudi v tern pricelo obracati
na bolje.

Poglavitne so
potrebe kupcev
RAZGOVOR Z NAGRAJENKO NA BEOGRAJSK.EM SEJMU POHISTVA MATEJO CUKALA, DIPL. lNG. ARH.
- Ker te mnogi clani nasega
kolektiva ne poznajo, predlagam,
da se sama predstaviA.
V Brestov oddelek za obliko·
vanje sem bila sprejeta pred
litirimi leti. Sicer pa sem doma
iz Celja, v sole sem hodila v
Ljubljani, diplomirala pa sem na
FAGG - oddelku za arhitekturo.
Mesto oblikovalke v pohilitveni
industriji Brest je moja prva
redna zaposlitev.
- Kaj te je vodilo pri obliko·
vanju mladinskega programa
Igor?
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Aprila letos je nas oddelek
za oblikovanjee dobil nalogo, da
na beograjskem sejmu pohistva
predstavi nekaj novih zamisli.
Odlocila sem se za mladinski
program predvsem zato, ker v
nalli proizvodnji cesa takega lie
ne izdelujemo. Hkrati pa sem
labko uporabila tudi zamisli iz
svojega pripravniskega mladin·
skega programa.
Tokrat sem spremenila in iz.
boljsala detajle, zmanjsala stevi·

lo elementov, dimenzijsko pa
sem vse skupaj poskusila prirediti majhnim mladinskim sobam. Pri nacrtovanju sem si pomagala tudi z izkusnjami, ki sem
jib dobila prl delu s kupci, pri
svetovanju, pri obiskih v proda·
jalnah in med pogovori s prodajalci. Tako sem spoznala, kaj
Ijudje potrebujejo in cesa si
zelijo.
- Kako ocenjujes organizira·
nost in momost dela pri obliko·
vanju pohiAtva v naAi delovni
organizaciji?
Vsekakor lahko recem, da so
nagrade, ld smo jib Ietos dobili
na beograjskem sejmu pohistva,
pokazale, da je bilo Ietosnje delo
v oddelku veliko bolje organizirano kot prejsnja leta. Velikokrat
je bilo premalo zaupanja v nalle
delo.
Mislim, da so se nove zamisli lie
vedno sposobne postaviti ob bok
slabim poizkusom posuemanja
tujih idej in jib tudi presegati.
Oblikovalci bi morali imeti pri
svojem delu vee informacij o no-

Za Brestove stipendije

med mladimi ni zaniman ja
Vzgojno izobrazeval.ni program

Razpisano

Pode1jeno
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Najborj deficitami. poklici so lesarski, s tern d-a je letosnji odriv
mladine najniZji dosJej. Kljub ternu, da za lesarske pokfl:ice do IV.
stopnje dajemo se dodatek za deficitarni poklic v v:isini 200 took, Jcar
znese 3.104 dinarjev, rta dodatek nic ne prispeva lk: vecjemu Z'Ili.manju.
Letos prv,i c ostajajo 't udi stipendije za kovinarske pok.lice, kar je se
posebej zaskrbljujoce.
Ob taksni rea1izacij:i pridobivanja &trokovnih -kadrov bi kazalo
oresno razmislit:i. o zmanjsanju lesne proizvodnje vsaj za SO odstotkov,
ker bodo v prihodnje kadri glavni omejitveni faktor.
F. Tursic
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Tokrat v <t:ej naSi stalni rubri'ki
predstavljamo Staneta Korosca,
delavca v nasi najus.pesnejS.i temeJ!jni orgam.izacij-i - Mdne-ralki.
»Rojen sem bil leta 1934, leta
1948 pa sem •k oncal osnovno solo. V naSi druZini sva bila dva
otroka. zelja po znanju me je
leta 1949 popeljala v Cerknico,
kjer sem se pdcel v obrtni S.Oli
uti.ti krojastva.
Dopoldne smo ocenci dela-H v
delavrn-icah, popoldne pa s.mo :imcili teoretiCID.i pouk v prostorih
sedanje knjiznice. V i·st:i.h prostorih smo -i meli tudi prakticni pouk.«
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Gradnja zasebnib stanovanjskih his se je zdaj preselila na rakovAko obmocje

-

---

Samoupravna komuna1no ces tna skupnost obCi.ne Cerknica je
ze v letu 1984 nacrtovala popravdlo popolnoma dotrajane regionalne ceste R-320 rned Cerknico in
Martinjakom. Za popravilo potrebna sredstva naj bi v celoti zagotov:ila republiska Slkupnost za
ceste. Zaradi pomanjkanja sredstev pa predV'i.dena nalozba ni bila v celoti :iz:pe'l~ana. Polozena je
bila le izravnalna plast na posarne:z;nih delih tega odseka. Tako
je za leto 1985 ostalo se popravilo
Ceste 4. ma~a v Cerknici, razsiritev cestnega propusta pred Martinjakom in po celotni trasi polo~i-tev asfalt betona.
·

Poleg -teh del pa je komtl:Ilalno
cestna skupnost za Ietos nacrtovala .p opravilo :in -dograditev ploc»Leta 1962 sem se odloei.l za. nikov z ustreznimi rob.niki ob Ceposliti ·s e v Brestu. V ·k rojastvu sti 4. maja v Cerknici, .izgradnjo
so bili -taikra.t IIrizlci osebni dohod- . <:es-tnega pr-i1kljucka od regionalne
ki; pogosto smo mora1i dela1i tu- ceste do stanovanjske soseske
.di po dvanajst ur, ikar je bilo vse- Sinja gorJca, poloz-itev rneteorne
kakor :izredno naporno.«
kanalizacije, izgradnjo plocnikov
- Kak.sno je bilo tvoje prvo in avtobusnega postajalisca v
delovno mesto v Brestu !in:l. kje Martinjaku •in prestavJtev regiovse si delal rv lkasnejSih letih?
nalne ceste R-374 med Lozem in
,Jeseni leta 1962 sem se zaposlil Starim trgom. Te prometne pov tovarni avernih plosc, llci je ob· vrsine naj -b.i bile tudii v celot:i.
ratovala v prostooih sedanje Mi- asfaltirane.
nera1ke. Delal sem pri roCID.em
Lani opravljena dela v vrednovkladanju podloznih. ;plosc pod
na:tresne postaje, kasneje pa sem sti 18 mHijonov diinarjev je pobil razporejen h komandnernu krila skupnost za ceste Slovenije.
pultu postrojenja Iverke. L. 1966 Vrednost predvidenih del v lesem bil zaradi zd:ravstver:ri-h raz· -tosnjem letu znasa okrog 82 mililogov .premescen v klejarno ·v te- jonov dinarjev. Polovko teh sredmeljni organizacij:i Pohistvo, kjer stev je zagotov:ila ·s kupnost za
sem -dela:l samo eno leto. Delovni ceste Slovenije, drugo polovico
.pogoj:i -s o 1b}!i za moje zdravje pa naj bi pr1ispev.a;la samoupravpretciki, zato :sem bil znova pre- na komunaino cestna skupnost
razporejen, tokrat v oddelek rnOID.- obC:ine Cerumica.
taze,. ok:jer ·Sem delal pDib1ifno Sti·
Komunalno cestna skupriost je
ri leta. Leta 1972 se je v salOID.u lahko vecino ·s voje obveznosti
·pohistrva pojavi1a potreba po,d veh (okrog 30 m.ilijonov dinarjev zadelav'cih, k.i .naj hi opremljala gotov-ila s samoupravnim zdruzesalon :in S>Odelovala pri r-azproda- vanjem sredstev iz povraOila za
jah ~n dostavi pohistva strankam cezmemo uporabo cest, ki so ga
na dOilil.. To delo sem opravljal v smislu 46. elena zakona o cesedm let.
stah dolzne prispe-vati vse temelj-

- Katksne so bile tedanje J-IC·
ne raz-rnere?
>>V povojnem obdobju so bile
ucne -razmere >Slabse -kako:r sedaj;
predv·s ern zato, ker ni bilo ustreznih prostorov. Prakt-i cni del
pouka smo op.rav1jahl pri krojastvu Moda, .ki je imela vee dislociranih delavnic. Kasneje, nekako
leta 1959, smo dobili dovolj prostora, v katerem smo lahko delali vsi, pri Modi za.pos-leni de·
lavci.<<
- Kdaj -S>i prise! v delovno organizacijo Brest?
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Tvoji nacrti za prihodnost?
v prihodnje me eaka se velilm
deJa pri tern programu, preden
gre v proizvodnjo. Februarja pribodnje leto pa naj bi v okviru
vsakoletnega razpisa zavoda za
mednarodno, znanstveno, tehnic·
no in kultumo izobrazevanje odsla na Dansko.
Dobila sem stipendijo danske
vlade za stirimesecno izpopolnje·
vanje s podrocja oblikovanja pobistva in notranje opreme.

NASI LJUDJE
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Od uvedbe usmerjenega izobraievanja vsa!ko leto prJbliZno v enakern obsegu razpisujemo stipendije ·z a St:ud.ij :na srednj:i.h, vdSjih in
visolcih solah. To stevilo se giblje med 70 an 90 razpi'sa.n:imi stipendijami.
Letosnja .podoba je takma :
obdelovalec lesa II.
lesar sirokega profila
:lesar tapetnik IV.
obdelovalec kovin IV.
vzdrz. vozil in strojev IV.
oblik. in ·spaj. kov:in IV.
elektrikar energet~k IV.
kuhar IV.
lesar tehnffik V.
strojni tehnik V.
ekonomski tehnik V.
-ctipl. inz. lesa:rstva VII.
-dipl. inz. stt-ojnistva VII.
di.pl. i-ni. racunalnistva VII.
di-p l. inz. matemati.1ke VII.
dipl. ekonomist za komer dej. VII.

tu

-

Zdruzevanje
sredstev
za ceste

V letu 1979 sem se pnijavi-1 za
dela .pri montaii v temeljni organizaciji Mineralka, kamor sem bil
tudi sprejet.
Sedaj v Mineralki opravljam
dela oriroma naJJ.oge dzdelovanje
transportnih trakov in .sem s
svojim delorn kar zadovoljen.«
- Lahko primerjas delo in delovne razmere :izpred mnogih let
s sedanjimi?
»Primerjava je te2Jka. Treba je
upostevati, -da so bile delovne razmere v povojn~h letih in v casu
pred reforrno tezje kot danes. Volja do dela rpri mas, mladih, pa je
bila veeja. Sedaj opazam, da ni
vee ti-ste mladostne zagnanosti,
ceprav ·SO -delovni pogoj1 neprimerno boljSi. V celoti pa lahko
ocenim, da .s o danes delovni utinlci. neprimerno vecji, Jc cemur je
nedvomno bistveno prJpomogel
tehnoloski napredek.«
- Kaj si zel:is v prihodnje?
»Sebi predvsem zd.ravja, Erestu pa Oim ·v ee uspehov pi1i. gospodarje.nju.«
Priprav:il F. Mele

--

--

-~

ne orgarrizacije, ki trajno alii zacasno, zaradi !redne ali investicijske dejavnosti, cezmerno uporab·
ljajo ceste. Ta prispevek bremeni
materialne stroske temeljnih organizacij.
Skupnost se nima zagotovljel1lih
vseh sredstev za poravnavo svoje obveznosti (rnanjka ji okrog
12 milijonov dinarjev). Ta bo
potrebno zagotoviti v prvi polo·
vioi .prihodnjega leta; -do takrat
naj bi namrec -hila predv.idena
dela v celoti -koncana in seveda
izvajalcu tudi placana. Izvajalec
del je Cestno podjetje Ljubljana,
TOZD Vzddevanje.
Zaradi prestavitve dela ceste
Loz-Stari trg je potrebno na
tern odseku ·prestavit:i. tudi strugo
BreZicka. Za to prestavitev je potrebni:h 4,5 mi•Lijonov dinarjev.
Zagotavlja j:ih obmocna vodna
skupnost Ljubljanica-Sava, izvajalec del pa bo VGP Hid>rotehnik Ljubljana, TOZD Hidrogradnje.
M. Kebe

--
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Neskladje med zahtevami in ·moZnostmi
PROBLEM! OSNOVNEGA IZOBRAZEVANJA V NASI OBCINI
0 prenovi osnovne sole, ki se je :zaCela v ~olskem letu 1983/84
v 1., 2. in tretjem razredu, je hila sir~ javnost holj malo semanjena. 0 sprememhi predmetnika in ucnih nacrtov so razpravljali le
pedagoski delavci v svojih strokovnih aktivih. Sprejeta solska zakonodaja - Program Zivljenja in dela osnovnih sol - je uzakonila
novosti za vse slovenske osnovne sole. Nacrtovalci reformnih sprememh pa se niso spra5evali, kako homo zhrali sredstva, ki jib sole
potrehujejo za uresnieevanje novih zahtev in nalog.
Na:jbolj prosvetne delavce moti
veliko nesJdad!je med zahtevami
v solstvu in mofuostmi posameznih sol. Iz leta v Jeto se .zahteve
vecajo, reforma je letos dosegla
ze 6. razred, a denarja v slovens.kili solah je vedno manj. Poleg
tega pa je stabildzacija vehlko bolj
prizadela sole v gospodarsko sibkejsih obCinah. S sedanjim naCinom »indeksiranja« se bogatejsim godi ·bolje, revni pa postajajo
vse bolj sll-oma:Sni.
Iz tega iZVIira rrazlicna .o.preii!!ljenost sol in neenotno nagra..jevanje
prosvetnih delavcev. Osebllli dohodki delavcev, zaposlenili v solah, so se v nasi obC.i.ni v zadnjili
dveh letih sicer izboljsa1i, saj je
sir5a drufbena skupnost pokazala
za to dov.olj razumevanja. A vse·
eno mora.mo povedati, da so v
nekaterili obcinah ze zaceli izenacevati raven osebnih dohodkov prosvetnih delavcev z delavci v gospodarstvu. v nasi obcini
naj bi bilo t o nacelo uresniceno
do leta 1987.
Veliko bolj zas:krbljujoce ·s o ,razhlke med solanri, ka!r zadeva
opremlje.nost z uCili. U.resnicevanje reformn:ih oiljev za:hteva sodobno u cno tebnologijo. Kaksne
so m.ofuosti za uresnic.i.tev le-teh
v n aSi obCini?
S sredstv.i. sam~rispevka sta
bila tudi zgrajena pl1izide.k osnov:ne sole Notranjslci odred Cer.knica m nova sola Tone Sraj-Aljosa
v Novi rvasi Ut.ilnice so bile sodobno opremljene, a brez vsakib
u cil. z novogradnjo so bistveno
porasli materJalni izdatki, a oboinska dzobraievalna skupnost,

katere merilo za financiranje je
se vedno oddelek, tega ni upostevala. Stroski za ogrevanje li:n na:jnujnejse vzdrlevanje so :izpodrinili nakupe nO'V'ih uOil. Tako se
je postopoma zacelo siromasenje
v opremljenosti z ucili. Podobno
velj a za osnovno solo J anez Hribar Stari trg, le s to r azliko,
da za del materialnih str oskov
prispeva zdruZeno delo krajevna
skupnost Loska dolina. Edino
pravilno stalisce je, da sodijo k
opremi sole ucila, kar se je uresnicilo pri izgradnji solskih prostorov na Rakeku in v Begunjah.
Talko sta ·t renutno z o.premijenosujo z uCili na najboljsem osnovll'i soli na Rakelru lin podruZnica Beg:unje. Iz ·s redstev samoprispevka ·so dobiJ.i nove soloske
p rostore, op.remo in u6ila, ki so
se zlasti za predmetno stopn jo
zelo zahtevna in zelo draga.
Ta!ko so pri njili ustvarjene
momosti, da se ciljli pre.nove iUI'e·
sn:icujejo. Vcasih je povsem ·veljal izrek: Sola f.i.'VIi in pade Z UCi·
teljem. A danes, ko sodobni pouk zahteva eks.penimentalno d elo
pri na,ravoslovnih predme tfu, ko
6 ta:bio .in •lcr'edo ze dolgo ne gre
vee, se taka dobe.r in zavzet ucitelj ne bo mogel uresnicevati
v7:gojno dzabra2evalnih smotrov.
Prav 16, da sole nimado pa_!re~
nib uoil, nas moC.no sokrb1. Resi·
tev t eh tezav bo nedvomno zahtevala sodelovanje in pomoc
vseh zaposle.nili ;v na:Soi obCini.
Neuspel.i. referendum je unicil
upanje ucencev lin u citeljev sole
v Grahovem, ilci seda:j delajo v
najslabsih pogoj.f u saj nimajo ne

ustreznih prostor.ov lin ne ucil. Se
posebej p ogre5ajo telorvadnico;
tudi u ce.nci z R-a:kruca amajo pouk
telesne vzgoje v povsem nep.rimemem okol!ju. Kako dograditi
uCilnice v starem de1u cerkniske
.SOle, se spra5ujejo uOiteljli in starsi, saj bo stevilo otrok v prihodnjili letib n arascalo in prostorska stiska se bo poveeala. Ali naj
bi spet presli n a dvoizrnenski
pouk?
Se nekaj pow:roca skrbi delavcem sole, vprasanje solske prehrane. Vsi zaposleni odrasl.i. <imamo urejeno prehrano, t opel obrok med delovnim casoro, medtem ko tega nasa odrascajoca
m ladina nima. Najbrl ni potrebno izgubljati besed, ·k ako nu jno
potrebna je sele njej, v obdobj u
najhitrejsega telesnega zorenja.
Verjamemo lahko vedno bolj
glasnim opozorilom zdravstve.nih
delavcev na posledice nepravilne

Novosti
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in pomanjkljive prehrane solarjev.
Vse nase sole limajo mofnost,
pr.iprav.ljati kosila za ·v se o t rake,
vendar pa je vedno manj ta:kih,
za katere b i stadi se lahko placevali ekonomsko ceno kosila. Menimo, da moramo solsko prehrano urediti takoj .in sice.r taka, da
bi v obCinskem meri1u pois'kali
financne mofuosti za ~regresiranje
solske prehrane. Cena kosHa bi
bila tako sprejemljiiva. Planski
dokumenti, ·koi so .pra\Tka,r v javn.i
razpravi, ne dajejo upanja, .da bi
se sedanji polozaj solstva v nasi
obcini ka i spremenil. Nacrtovane
moznosti ·bodo omogoCile vzd'Iievanj e osnovnega izobrafevanja
zgolj na dosedanjri. ravni. To pa
hkTati tuodi pomeni, da bomo vedno bolj zaostaja1i za zahtevami
sodobne sole. Res je, da morajo
tudi sole nositi breme zaosllrenili
gospodarskih razmer, .toda zavedati se moramo, da nas ibo le
znanje ·pripel:jalo iz sed anj1h tezav.
Za aktiv ravnateljev
M. Lav.renc.i.c

knjiznici

Poe, E . A.: Krokar - izbrano delo
Delo E. A. Poeja je zelo obsezn?, ceprav je ~ivel k<?~aj. d~ pr<~ga
zrelib let. Vseh njegovih pesm1, zgodb, eseJeV, kr1t1skib. m filozofskih zapisov ter pis~m, j.e k~ za okr?g ~500 stram d~belo
knjigo. Vsebina KondorJeve IZdaJe: vse naJbOlJ znane pesm1, odlomka iz najbolj znamenitih eseJev, pomembnejse krajse zgodbe
in pisma.
Konsalik: Zdravnik v Hongkongu
Pisatelj, ki je eden izmed n ajbolj u spesnili pisateljev povoj~e
nemske u spesniske literature (u styaril je nad sto romanov}, se J~
tokrat p reselil v mesto na DalJnem vzhodu, polno skrivnost1,
strasti, mafije in cloveske velicine. Kaj je odkril raziskovalec
tropskib bolezni dr. Merker s kitajskim kolegom dr. Vangom,
preberite v knjigi.
Lipecki, R.: Relaksacija
Glavobol, kronicna nespecnost, neuspeh v soli in poklicu, astma,
cir na zelodcu, srcni infarkt, zvisan krvni pritisk, ponavljajoce se
vnetje ' mehurja, kronicni kolitis, spolna impotenca, frigidnost, alk oholizem debelost, poizkusi samomora in nesrece ... Vse t e in
druge nactloge so odraz napetosti m ed telesom in duhom, ki jo
znanstveniki imenujejo stres. Ob knjigi se lahko naucimo ene ali
vee tehnik za sprostitev.
OBISK PISATELJICE POLONE KOVAC
10. decembra nas bo ob 10. uri obiskala otroska pisateljica Polona
KovaC. V citalnici bo z njo razgovor o njenih knjigah.

Pravuik
odgovarja
Vpra5anje:
Al!i se mom od vseh prim.erov
d ela prek polnega delovnega casa (nadumo delo) ,placevat.i. posebni republislci davek, ali samo
od nekaterih p:nimerov takega
dela?
Odgovor:
De'lo prek polnega delovnega
casa se lahko uvede le izjemoma
dn le v primerih, lci jih p.red videva.ta zakon o delovndh ,ra:zu:nerj:ih in samoupravni s.plosni akt,
tlci ureja to podroCje. Delo -prek
polnega delovnega casa :pa lahko
traja le toliko easa, ko1ikor je
nujno potrebno, venda:r ne vee
kot 30 ur n a mesec.
V skladu z dolooilom 3. odstavka 34. elena zakona 0 dav.kib obcanov (Ur. l!ist SRS, st. 44/ 82) se
doloCijo posebne sto,pnje republiskega d avka za prejem!ke za
delo, iki tratja ·prek p olnega delovnega casa, vendar ne za p r ejemke za taka delo, ilci ga je delavec po predpisili o -delov.nih
ra.zmerjih oziroma po sa:moupravnem splosnem ak1:u dolZan opraviti.
Glede na omenjeno doloC.ilo zakona o davtlcih obcanorv .s e za delo
prruc polnega delovnega casa, ki
je uvedeno v skladu z doloC:ili za.kona .o delovnib razmerjih an sam oupravnega sporezuma o delovnli:h :razmerj.ili, ter ga je ·torej delavec d olZan opra'VIiti, ne placuje -poseben republiski davek,
ampak samo prispevJci, ki se sicer .placujejo od osebnih dohodkov.
V primeru, da bi delavec v posameznem mesecu opravil. ve(;
kot 30 ur dela prek polnega delovnega casa, pa je potrebno od
takega preseZka ur obracunati in
placati :posebllli ·r epublislci davek
po velj avni stopnjL
'A. Peroic
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(Nadaljevanje lz prejsnje stevilke)
·13. Reseto je druga velika skupina jam blizu Kriza. Te jame leze
najnize v jezeru in so najbolj stanovitne. Posamezne jame se imenujejo: Resetna jama, trl Ribiske
jame, t upanje luze, llova jama. V
Reseto se steka Cerkniscica, katera ima zmeraj vodo; radi tega ne
poneha ta jama nikdar pozirati.
14. Jame Velika Karlovica, Mala
Karlovica in Oknice leze ob vznozju navpicnih pecin Skalnatega gri·
ea pod Dolenjo vasjo. To so globoki, protl jezeru odprti, skalnati
vhodi, kateri vodijo vodoravno pod
gorovje. Te jame leze dosti vise
kakor jezersko dno. Zaradi tega
morejo delovati in pozirati le pri
najvecji vislni vode. Velika Karlovica se vzdiguje namree 2,2 met ra, Mala Karlovica in Okence pa
po 1,3 metra vlsoko nad jezerska
tla.
Obe Karlovici sta pod zemljo
v zvezi in sta izvrstnl poziralni jami. Posebno Velika Karlovica s
svojim 12 metrov dolgim in 4 me·
tre visokim zrelom sprejme vase
ob povodnji zelo veliko vode. Pa
krnalu preneha de lovati, ker lezi
previsoko. Mala Karlovica je sicer
dosti manjsa, a zaradi skoraj ene·
ga metra nizje lege pozira dalj
casa. Vanjo izginejo ob povodnji
dostikrat eolni, zivali, lesovje in
vozovi. Cell kupi zaganja v njej
ovirajo odtok vode.
Nad to jamo je stal nekdaj grad
Karlovec. Le lme In nekaj malih
ostankov zldovja je se ostalo od

njega, ki so pa ze porastll z mahom in grmovjem.
Pripoveduje se, da se je nekdaj
peljala grajska gospa gorl v grad
po klancu. Pot pod njo se udre, in
ona izgine s kocijo in konji vred
v jamo. 2alosten nad izgubo svoje
zene je ukazal graseak grad podreti in jamo zasuti, sam pa se je
preselil v druge kraje.
V bliZini gradu je bila nekdaj
jama, imenovana Kraljev dvor. Jz.
nad te jame se je pregledalo vse
jezero. Jama Okence Je sicer globoka, a ni posebnega pomena, ker
odtece Ie malo vode vanjo.
Ob povodnji se vall voda v obe
Karlovici z veliko silo. Nevarno bi
bilo priti blizu s eolnom, ker bi ga
voda potegnila s seboj. Ob majhni
vodi ali susi se gre z Jucjo Jahko
dalec notri. Pred petdesetimi leti
je Gregor Kebe, posestnik iz Dolenjega jezera, prvi pregledal in pre·
iskal Veliko Karlovico.
Mislil je, da mu bo mogoce pri·
ti s kozi jamo v Skocljanski dolini
ven. S pomocjo dveh prijateljev si
je napravil colnie za ponocno voznjo. Z baklaml in vrvmi preskrbljeni so si upall vkljub mocne mu
toku v jamo. Veasi je bilo treba
colnic prenasati cez skale in slapove, vcasi so ga moleee s krbine
zugale razbiti. Z velikim trudom
in s teZCivami so prisli komaj 420
metrov dalee v jamo. Kupl nanesenega bicevja, razbite deske in
drugo plavje je oviralo tezavno
voznjo po jami. Nasll so vee tolmunov, na katerih je plavalo lesov-

je. Prepeljali so se eez nje z velikim naporom. Nazadnje jim pot
zapre nasip ali gric, narejen iz
raznega lesovja, zaganja in druge
sare, . ki jo prinasa voda s seboj
in pusea na enem kupu. Prek tega
griea niso mogli, morali so se ·
vrniti.
Tudi tedanji gozdni adjunkt V.
Putick, katerega je vlada poslala,
da je preiskoval notranjske vode in
jame, je- veckrat pregledal Karlovico. Nasel je v njej pet podzem·
skih jezer, katerih mora biti po
njegovem prepricanju se vee. Vsa
ta jezera pretece voda, predno pride v Skocijanski dolini na dan.
Pri preiskovanju je bil veckrat v
veliki nevarnostl, ceprav je bila
majhna voda. Od stropa v jami
je odpadlo toliko kamenja, da so
se nakopicile velikanske groblje,
katere ustavljajo skrivnostnl tok
vode. Na nekaterih mestih sega
s trop do vodne gladine. Vsled tega
se veeja voda popolnoma zajezi.
Posebno pri prehodu prvega jezera preti taka nevarnost, in preiskovalec sam je bll meseca avgusta
leta 1887 vkljub vsej previdnosti
vee ur zaprt pred vnanjim svetom,
ker ni mogel s treml delavci ne
naprej ne nazaj.
Po osemurnem strahovitem na·
poru se mu je posrecilo, da je nasel skozi ozke in nizke udrtine zeJo tezaven, pa suh stranskl lzhod,
po katerem so se resili iz smrtne
nevarnosti in prisli sreeno na svetlo. coin in nekaj orodja so seveda
pustili v jami. '
15. V blizini Male Karlovice ob
gori so ie druge deloma all popolnoma zasute jame : Svinjska jama, Kamenje in Nartl. Voda se
odteka po njih skozi drobno kame·
nje kakor skozi cedilnik.
16. Jezerska voda, katera tece v
obe jami Karlovici, naredi kakih
2500 metrov podzemeljske poll in
prihaja ze v krasni, 15 metrov nize
lezeci Skocijanski dolini v vee studencih znova na dan. Ti studenci
se druzijo v Rakovski potok.

Skocijanska dolina je znamenlta
radi jam, votlin, predorov, posebno
radi dveh naravnih mostov, kakrsnih ni nikjer na Kranjskem. Vkljub
svoji lepoti je premalo znana in
premalo obiskovana. Pa saj ni eudo,
ce pomislimo, da niti preiskovalec
kraskih jam dr. A. Schmid!, ki je
obiskal leta 1850 Skocijan, ni 'pri
prvem obisku nic slisal o udrtinah
pri izviru Rakovskega potoka in o
ndrugem naravnem mostu«. Niti
eden izmed starejsih opisovalcev
kraskih jam, ne izvzemsi Valvasorja, ne omenja teh udrtin in »dru·
gega mostuu.
Sele, ko so leta 1853 delall ze·
leznico z Rakeka proti Postojni, so
razsirili zelezniski inzenirji vest 0
teh cudezih Skocijana. lstega leta
je prisel dr. Schmid! drugikrat na
Rakek in je bit zelo iznenaden, ko
je slisal se o drugem mostu. Set
ga je takoj gledat in tako vendar
lahko v dodatku k svoji knjigi opisal tudi se >•drugirt skalnati most
v Skocijanu pri Uncu.
Od takrat naprej je »drugi most«
pae znan ucenemu svetu in tudi
najbliznjim domacinom, ali potujo·
cemu obcinstvu je ostal ta biser
Kranjske dezele vendarle neznan.
Skocijanska dolina ali Skocijan,
nekateri jo imenujejo tudi Rakova
dolina, Jezi med Cerknico, Rakekom in Uncem ob Javorniku sredi
gozda. Dolga je blizu 2000 metrov
in deloma le 200 metrov siroka.
Povrsina njena · znasa kakih 50 hek·
tarov. lz Cerknice se potrebuje
mimo Selic dobro uro hoda v doJino, precej krajsa kolovozna pot
je z Rakeka, z Unca pa pelje tja·
kaj celo Jepa cesta.
V Skocijanu iteje V. Putick, najboljii poznavalec kraskih votlin,
s est udrtin, specialna karta pa lma
samo stir! zaznamovane. Tista
udrtina, do katere nas od Rakove
strani pot najpoprej pripelje od
okrogle planotice naprej, ali prva
od cerkniske strani, je najzanlmivejsa. Z njenega severnega roba
uzivas razgled cez "drugi mostcc.

To je kaj licen priroden lok, ki
je se obvisel nad sosednjo udrtino,
vse . drugo se je sesedlo pred stoletji. Most je kakih 30 metrov dolg
in skoraj skozi in skozi enakomerno po 4 metre sirok. Povrsje mu
je nevarno, skalnato in z drevjem
redko porastlo. cez most vodi steza, ki ni nevarna, vendar za omoticave ljudi ni. Pod skalnatim obokom se lepo vidi, kako tece Rakovskl potok skozl najgornjo udrtino, da·
lje pod mostom in se izgublja pod
skalo, na kateri opazujemo ta prizor.
Kdor si hoce vse to natancneje
ogledati, naj gre nazaj nekoliko do
poti, ki vodi od poprej omenjene
planotice k prvi udrtini navzdol. Kakih 35 metrov pod planotico prides
do vode, ki se vije proti vzhodu in
se lzgublja v temen predor. Visoko
gori na desni vidis oknu podoben
preduh, skozi katerega padajo
soncni zarki doli v strahoviti pre·
pad. Tu doli je stala nekdaj rakovska zaga, h kateri so zelo tezavno spuseali krlje, se tezavneje
pa nazaj gori s pravljali deske. In
da bi primitivna zaga ne trpela
mnogo skode, so njeno streho tako
priredili, da so Jahko sneli v pre·
teci nevarnosti in spravili v var·
nost. Vkljub temu ni dandanasnji
dan ne duha ne sluha o tej zagi:
vse je povodenj razdelala in odnesla.
lz te prve udrtine pridemo ob
zahodni strani skozi nizek predor
v drugo manjso udrtino, ki je na
vzhodni strani precej polozna, tako
da bi se clovek upal splezati po
njej navzgor. V tej udrtini pridemo
cez brv z zahodne strani potoka na
vzhodno stran in korakamo potem
lahko do drugega predora. Komaj
prilezemo skozl, dospemo v tretjo
najobsirnejso udrtino, imenovano
Zadnjo jamo, cez katero se oboka
v smelem loku "drugi most". Ta
udrtina je 76 metrov dolga, 23 metrov siroka in 55 metrov globoka.
(Se bo nadaljevalo)

pri

do
gre
nat

edt
sat

DE
(

tic

ter
no·
pat

sis
To
niz

BE
I

dij:
kal
prE
!

pre
b.o
Plt
rot
I
lu~

sv•
USJ

so
im
ski
go
tOI
NC

let
jej
pn

da
us
I

Ko
na

N.A
I
se
da
tal

tar

de

7

BRESTOV OBZORNIK

':!!!

Drulltvo rejcev malih Z.ivali je delovno. Tokrat so pripravill razstavo
na Rakeku

brestov

obzornik

Melioracijska dela na FarovStici
Se pred vodnomela.oraoijskimi
dehl je bilo potrebno urediti tudi
osnovno odvodnjo, katero pa je
kot anves!litor uredila obmocna
vodna sk.urpnost Ljurbljanica-Sava.

V srednjerocnem nacrtu obCine
Cerlmica za obdobje 1980-1985
je bilo zapisano, da se pri-cne z
melioracijsk:imi deli na 450 hek·
tarih zamocvirjenega zemljiSca
na Blooki planoti. V le1Ju 1980 je
hil ~zdelan Jdejni projekt za osu·
sevan>je oz>iroma izboljsavo zem·
ljisc na Blosk!i planot>i. Potem je
ta zadeva »mi<rovala«, na k•a r so
vplivale objektivne, pa tudi druge okoliscine.
Sele v ·l etu 1984· so se pricela
»resnejsa« razmdsljanja o melioracijsk!ih deHh na BloskJ planoti.
V tern letu je bila dok.oncno ~z
delana vsa spremljajoea doku·
mentaoija za melioracijo FarovsCice v povrsini 45 hek.tarov, kar
predstavlja ·Sarno del celotnega
melioracijskega podroeja.
Za :inrvestitorja tega proje.kta je
bila doloeena Mercator/Kmeti}
ska zadruga CerJ.m.ica, katerega
skupna predralunska vrednost
znasa 11.595.000 din. Od tega je
delez nepovratnili sredstev z'Veze
vodnlih skupnosti Slovenije v znesku 9.276.000 din, Mercator/KmeUijska zadruga Cerknica ·p a prispeva 2.319.000 din.
Spornladi v letu 1985 so se pricela dela na melioracijskem pod·
rooju FarovsCica. Do novembra
so bila glavna meiior.acijska dela
(odvodni kanala., propusti, ravnanje terena, krcenje zarasti) :koncana.

Celotna melioracijska dela bodo koncana v letu 1986. Predvsem
bo potrebno opraVliti se agro melloracijs'ka dela: primer-no obdelavo zemljiSca, zalozno gnojenje
z mlineralnimi gnojili dn morebitno apnenje ter setev prJmernih
kultur v skupnem kolobarju. Glede nato, da so skoraj vsa meliorirana zemljJsca v zasebni lastri.
bo ta melioracijskJ del glede na
operativno izvedbo najtezjd. Ker
pa melioracija zemljisca ni sama
sebi namen, ho prav v tej fazi
dela potrebno vloziti vse napore
pili -pospesevalni sluZibJ v Mercator/Kmetijski zadrugi Cerknica
in kmetijski zemljiSki skupnosti
obCine Cerknica, pa tudi pni last-

v se
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SREDSTVA ZA SKUPNI RAZVOJ
Vse veeja poraba elektriene energije, ki jo zahtevata modernizacija
gospodarstva in poveeana potrosnja v gospodinjstvih, nas je krat~o~alo
pripeljala v stanje, ko energetski viri niso kos ~obenim, pov~ca~Jem
gospodarskih zmogljivosti. Tako stanje nas i!l~ med tzgr!ldnJO ~ov1h m~u
strijskih kapacitet (nova tovarna ivernih plosc, nov obrat Kovmoplasttke
v Novi vasi in drugi) prisililo, da si eimprej poiscemo dodatne energetske
~re.

.

Da bi si zagotovili zadostno kolicino elektriene energije z ustrezno
kvaliteto, stalnostjo in zaneslpvo~.tjo, so ~·"~jvecj~ potr~sn!~i elektriene
1 energlje gospodarske organtzac•Je v obcm1 - ze 12. JUntJa 1974 skle• nile samoupravni sporazum o sofianciranju visokonapetostnih daljnovodov v obcinl Cerknica.

1 KOMUNISTI 0 PRIHODNJIH NALOGAH
Stabilizacijska politika ostane se naprej dolgorocna usmeritev. Bistveno
pri tern je, da srednjeroene nacrte razvoja 1976-1980 povsod, od TOZD
do federacije pripravimo kot stabilizacijske nacrte. Pri teh nacrtih ne
gre vee za klasiene plane, na primer v TOZD v smislu prolzvodno-finanenega plana, ampak za samoupravni plan, ki mora upostevati vse
odnose dohodkovne povezanosti do drugih TOZD, krajevnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti.
DECEMBRA BOMO VOLILI
Ob tej priloznosti velja posebej opozoriti na eim s1rso in demokra·
ticno predvolilno aktivnost, ki jo bo potrebno opraviti v vseh nasih
temeljnih samoupravnih enotah. Zagotoviti bo .potrebno pravilno sestavo
novih organov, kar zadeva zastopanost zensk in mladine, zlasti pa zastopanost vseh delov nase delovne organizacije. Le tako bo delegatski
sistem, ki je vtkan v nasa samoupravno organiziranost, resnicno zazivel.
To pa je odgovornost nas vseh, predvsem pa druzbeno-politicnih orga·
nlzacij v nasem podjetju.
BEOGRAJSKI SALON POHISTVA
Med desetimi podeljenimi •Diplomami debar dizajn« je dobil Brest
diploma za sistem polic SAVOJA. Mislim, da tudl rezultat prejetih odlicij
kaze nase stanje na podrocju oblikovanja, prav tako pa tudi na zal vse
prevec neresno lotevanje izdelave vzorcev, improviziranja in podobno.
Spet nas cakajo novi sej mi in razstave. Mislim. da smo se doslej iz
prakse dovolj naucili in da bomo z resnejsim delom lahko dosegali se
' b.oljse uspehe.
PLOD SODELOVANJA. Mehanizirana obdelava oblovine iglavcev na Ma·
rofu - ob tovarni ·1esnih izdelkov Stari trg
lzgradnja mehaniziranega postrojenja ob Tovarni lesnih izdelkov i:a
lupljenje, krojenje, sortiranje in merjenje oblovine iglavcev gre h koncu;
svecano bo odprto 28. novembra - ob Dnevu republike. Ta delovni
uspeh Gozdnega gospodarstva Postojna je plod skupnih dogovarjanj, ki
so se pricela med lesno industrijo in gozdarji pred nekaj leti. S to
investicijo gozdarji dejansko koncujejo program izgradnje mehaniziranih
skladisc na svojem gozdno-gospodarskem obmoeju. Tezko fizicno delo
gozdnih delavcev bo tako precej lazje, cas izdelave gozdnih sortimentov pa se bo bistveno skrajsal.

llasa rekreacija
VADBA V TELOVADNICI
Razveselj:ivo je, da je splosna
rekreacij-ska vadba v .razmahu,
saj se ob ponedeljrkih zbere v te·
lovad!nici vee ·kot trideset rekreat:ivcev o2liroma rekreati'lllk.
VeCi.na zel1, da bi bila vadba
organizirana dvakrat tedens'ko.
Seveda je .p rav, da takim zeljam
ustrciemo, zato bo z decembrom
dalje s.plo-Sna .rekreacija (streljanje, kosar-ka, odbojka, namizrui tenis) vsak ponedeljek in cetrtek od
20. do 22. ure v sportni dvorani v
Cei"knici.
RekreaoijS'ke vaodbe se lahko
udelezrjo ne le Brestovci, ampa:k
tudi delavci in delavke drugih delovnih organizacij.

vee planincev

PLANINSKO DRUSTVO CERK·
NICA JE NA LETOSNJEM TRADICIONALNEM POHODU NA
SLIVNICO, KI JE BIL 20. OKTOBRA, RAZVILO SVOJ DRUsTVENI PRAPOR.

0

0

nikih mel~oriranih zemljisc za in·
tenzivnejso rabo zemljiSc oziroma pridelovanje :poljsCin.
Predvideva se tudi, da bo 82
odstotkov mela.oriranih zemljisc
namenjenih za intenzivno pl'idelavo travinja, 13 odstotkov za pridelavo krompirja ·in 5 odstotkov
zit, kaor hi omogooilo skrupni p.ridelek 185 ton sena, 13 ton :krompirja in 7 ton ,psen:i.ce.
Fa:rovscica je prva »poiz.kus«
vodnomelioracidskega Jzboljsanja
zernljisc na podroeju obcine Cerknica. Uspeilnost te nalozbe bo
zato pomembno vplivala na prihodnje -izvajanje podobnih del na
podrocju nase obCine. .Zato ima
ta nalozba sirsi druiben:i. pomen
in je le ena od priliodnjih podobnih investicij, •ki so predvidene v
srednjeroonem pa tudi dolgorocnem nacrtu obCine Cer-klllica.
R. Klancar

Najprej je mladinsk:i pevski
zbor iz Cer11rnice z.a~pel pesem
Oj, Tdglav moj dorn.
Nato ~e v tkrajsem nagovoru
pozdravil prisotne predsednik
planinskega drustva Cerk,nica Joze Brus. Na 1kratko je spregovoril
o delu planinslkega dr.ustva od
ustanov:itve 1959. leta do daiil.es.
Oceni:l je, da je v drustvu delalo
precej zagnanih planincev, ki pa
svojega dela niso dovolj prikazo-

vall .v javnosti in so tako ostajali"' hre:~Zinmosti. Obenem paso
'imeli tudi dost·i manj gmotmh
sredstev kot so jih potrebova:li.
Povedal je, da je letos obcin·
ska skupsCi.na dodala nekaj sred·
stev in prav •s tern omogoC.ila, da
'bomo letosnje leto zakljucili zelo
uspesno. Pozval je vse prisotne
planince, naj pricno pnidobivati
ljubitelje gora .za clanstvo v
drustvu.
Planinke :in planinci ter ostalli.
pohodniki ·s o v veselem razpolozenju osta1i se do poznih popoldanskih ur in si nazadnje azrekli
»na svidenje na . tradioionalnem
pohodu 1. maja .prihodnje leto!«
J. Brus

REKREACIJSKO KEGLJANJE
Vse, ka se zelijo rekreirati s
kegljanjem, obvescamo, da jim je
na voljo stiristezno avtomat-sko
kegljisce v Cei"kn:i.ci vsak ponedeljek, torek in sredo od 20. do
22. ure. Termin ob tork!ih posebej
priporocamo zenskam.
L. Palcic

Stevilni cerkniski planinci so razvili svoj drulltveni prapor

NOV RACUNALNIK. Zamenjava strojev za avtomatsko obdelavo podatkov
Sistemski stroJi za avtomatsko obdelavo podatkov, ki smo jih postavili
leta 1970, so izkorisceni ze skoraj do skrajn-ih moznosti. Stroji obratu·
jejo v treh izmenah. V letu 1976 pa bo potrebno obratovanje tudi ob
prostih dnevih. Kljub temu. da imajo dosedanji stroji velike moznosti,
da so bili ob postavitvi zelo moderni in da so izredno hitri, smo jih
uspeli v razmeroma kratkem casu izkoristiti.
Poleg Bresta obdelujeta podatke na racunalniku.. ki je na Brestu. se
Kovinoplastika Loz in LIV Postojna. V zadnjem casu pa se pripravljata
na obdelavo tudi Transavto Postojna in KLI Legatee.
NASE MALO MESTO
Naertnemu obnavljanju trgovinske branze nasega malega mesta so
se prenekatere gospodinje potihoma veselile. Pricakovale so namrec,
da jim bo obnova prinesla nekatere se ·kako potrebne ugodnosti. Pa ni
tako. Poglejmo torej, kako se tej . reel sedaj streze. Po zelji dobis kruh
tam do osme ure zjutraj. Ob nedeljah in praznlkih je zaprto vse razen
delikatese, ki obratuje do desetih dopoldne.

-

Cerknillko jezero je tudi v turobni jeseni lepo
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Strelske novtce
TEKMOVANJE
Z ZRACNO PUSKO
ZA »15. OKTOBERu
V ANKARANU

Stojijo od leve proti desni: Romana Jadric (165), Tamara Korosec (183),
Barbara Strukelj (182), Helena Palli (175), Helena Sparemblek (168),
Martina Intihar (180); eepijo: Katarina Rudolf (167), Jana Otonicar
(170), Mateja Lab (165), Mojca Hribar (171), Vesna Sega (167)
Trener: Roman Sivec

Bosta viSina
in znanje dovolj?
V CERKNICI SAMO SE
.tENSKA KOSARKA.
EKIPA TEKMUJE V DRUGI
REPUBLISKI LIGI.
Komaj so se koncaia tekmovanja kadetskih in mladinslcih
vrst, ze se nadaljujejo clanski liga:Slci obracuni. Zvem.i. ligaSi merijo svoje moei ze dobra dva
meseca, za zensko ekipo kosarkarskega k1uba CerJmica pa so se
boji zaceli nekoliko kasneje. v
Cerknici homo letos Za:llahk:o gledali :l e clanice v chugi slovenski
kosarkarski ligi, saj so moske
vrste vse po vrsti razpadle.
Dvema uspesnima tekmovalnima sezonama na:j bi letos dodali
se eno. Na tiohem si dekleta zelijo
uvrstiti se v prvo slovensko ligo, zares dosegljivo p a je verjetno tretje mesto, saj so ekipe zelo
izenacene. Blci.pa v pri.pravl!jalnem obdobju sicer ni izrabila
vseh mofnosti, vendar sta po
prvih uspehih zagnanost in motiv
ze vecja.
Posebna 'tezava je prihajoanje
na treninge. Vse ~gra1ke so ucenke; veC1na jih ohiskuje srednje
sole v Ljubljani ali v Postojni.
Zaradi izmenskega pouka je obi'Sk
treninga veekrat sla:bSi, tllpi pa
seveda tudi kakovost vadbe.

Upamo pa, da bomo z veliko pozrtvovalnostjo -v seh igralk t udi
·t o <tciavo rpremagali
Kar zavidljiva viSina ~gralk in
njihovo kosaPkar·s ko znanje naj
bi bila a-cLuta v prihodnjih prvenstveniJ:l obracunih.
Doslej je ekipa odigra:la ze dve
s-recanj-i, in sicer z. Je:lico B in
Li.tijo. Obakra-t je prepr.iclj.i;vo
~agaJ.a.

Igra1ke in vodstvo si zeHmo,
dosedanja -p rizadevanja
predvsem uspehe lahko delili z
ljubitelji :te pr.ivlacne igre. Zato
w;e pr.i~atelje !kosarke vab.imo, da
pnid~o v timveejem Stevilu spodbujati ek.ipo v preostalih dveh
kolih prvega dela prvens tva.
Sreeanji bosta v Sp.ortni dvorani
v Cerkn:ici, .in sicer:
Cerknica - Comet 7. 12. 1985
ob 17. uri
Cerknica - Ptuj 4. 1. 1986
ob 17. uri
Vstopnine ni, n-avijaski rekviziti ;pa so zazeleni.
Naj se ob tej priloznosti zaihvalimo d elavcem Bresta za gmotno
pomoe, ki -tej ekiipi omogoea nemoteno delo. Za l!o pomoe se jim
bo ekipa odol.Zi:l.a z borbeno D_,gro
in skromno reklamo na dresih in
trenii1k:ah.
V . Frim

Kegljaske novtce
Kegljac.i Bresta so v pripravah
za nastopanje v I. slovenskoi Jigi,
ki se bo pricela 7. 12. 1985, odigrali tri pri.jateljske tekme, od
katerih so dve -na gostovanjih v
Nov.i Gonici in T11bovl:jah izgubili,
doma pa so premagali ekipo Kocevja. Blcipa Bresta bo v ligaskem tekmovanju nastopila zelo
oslabljena, saj sta se dva igralca
huje poskodovala, ta~ko dana njuno -p omoc nrl. mogoee raounati
(Mulec 2 do 3 mesece, Urbas celo
sezono.)
REZULTATI:
Rudar Trbov. : Brest 5073: 5024
(Mulec 821, Veliscek 827, Puntar
830, Preseren 804, Terzic 865, Gornik 877)
Gorica : Brest 5046 : 4963
(VeliScek 819, Ter:zlic 867, P·untar
809, Preseren 807, Zalofnik 832,
Gornik 829)
Brest : Koeevje 5290 : 5013
(Vehlscek 870, Terzic 879, Puntar
806, P.r eseren ·884, Zaloznik 928,
Gornik 923)
TUDI LETOS
OBCINSKA KEGLJASKA LIGA
Kegljaski klub ·bo tudi letos organiziral obcinsko kegljasko .liigo
v disciplini 6 X 100 lucajev.

REGIJSKO TEKMOVANJE
Z PISTOLO FWB
Strel&ka .druZ.ina BREST -je organizirala regijsko 1ekmovanje v
streljanju z zracno standardno
pistolo. Tekmovanja so se udelezili vsi predstavni·k i regije, razen
Ilirske Bistrice.
Rezultati ·so lbili zelo dobri. Tekmova.lci so po tekmi izr<W.lr.i zeljo
po vecjem stevilu tekmovanj s :pistolami. Tekmovanja se je udele·
zil tudi republiSlci On drlavni mladinski prva'k Darko KriZman.
Rezultati: EK.IPNO
1. Repentabor Sezana
2. Postojna
3. BREST

Tekmovanje se bo p:rUcelo predvidoma v prvi polovti.ci decembra. Vse ekipe se lahko pr.ijavijo
do 3. 12. 1985 na keglj·i-Seu Bresta.
V letosnjem tekmovanju je novast, da lahko za vsa~ko ekipo nastopi le po en igralec iz prve ekl
pe kegl!ja:Skega ·k luba.
Stroske ·t ekmovanja (organizaci1o, najemnino, priznanja) nosijo
prijavljene e.kipe, k egljaSki ·l dub
in ZTKO Cerk.nica.

BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organizacije BREST Cerknica,
n.sol.o.
Glavnl in odgovorni urednik Bozo
LEVEC
Urala urednllkl odbor: VIII FRIM, Frenc
GORNIK, Vlktor JERie, Jofe KLANeAR,
Srelo KNAP, Bolo LEVEC, Drago MAZIJ,
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vande IEGA,
Marjan tiRAJ In Franc TRUDEN
Foto: Jofa SKAU
Odbor za obveRanja J• dndbenl organ
upravljanja. Pradladnlca odbora: Vande
I EGA.
Glullo socii mad prolzvod~ lz 7. ~·
prvega odatavka 31. flena ukona o obdavfenju prolzvodov In atorltav v pr-omatu, za b.tara aa ne plai!uja tamalfnl davek od promata prolzvodov (mnanfa Hknlblrlata za lnfonnlran)a lzvrlnaga aveta SR
SlovaniJa i t. -&21·1/72 z dna u . oktobra
1974).

Naklada 2800 lzvodov.
Tlska ~eleznl~ka tlakarna v Ljubljani.

kih.

POSAMEZNO
krogi
1. Darko Kr.i.Zman,
368
Repenta:bor
2. Karlo Baranja, Postojna 356
352
3. Janez Maticic, BREST

Koledar alpskih tekmovanj 1985-86
1. SK Loska dolina
VSL
22. 12. 1985 ob 10. uri Stari trg
2. Rezervni datum
29. 12. 1985
3. TVD Nova vas
VSL
5. 1. 1986 ob 10. uri Nova vas
4.- SD Sovica
SMUK 11. 1. 1986 ob 11. uri Blocice
(ne steje v obcinski pokal)
5. SD Sovica
VSL 12. 1. 1986 ob 10. uri Blocice
6. SD Rakek
VSL
9. 2. 1986 ob 10. uri Rakek
1. SK Cerknica
VSL 15. 2. 1986 ob 10. uri Slivnica
8. SK Cerknica
SMUK
2. 3. 1986 ob 11. u ri Slivnica
Koledar tekaskih tekmovanj 1985-86
1. SK Loska dolina
22. 12. 1985 ob 9. uri Stari trg
2. Rezervni datum
29. 12. 1985
3. TVD Nova vas
5. 1. 1986 ob 9. uri Nova vas
4. SD Sovica
11. 1. 1986 ob 10. uri Blocice
5. SD Rakek »Tek Rakovske
cete<<
16. 2. 1986 ob 10. uri Rakek
6. SK Cerknica
15. 2. 1986 ob 9. uri Lasko
Startnina za vsa tekmovanja je:
Vsi tisti, ki bodo imeli potrjene smucarske izkaznice SZS za
leto 1986, bodo placali - pionirji in mladinci po 50 din, clani in
veterani pa po 100 din. Vsi ostali neclani SZS - pionirji in mladinci po 100 din, clani in veterani pa po 200 din. s tern zelimo, da
bi se cimvec obcanov vclanilo v smucarsko organizacijo.
Pravico nastopa v obcinskem pokalu imaj o vsi obcani obcine
Cerknica. Zato vabimo vse ljubitelje belega sparta, da se v cim
vecjem stevilu udelezijo tekmovanj. Nase geslo je: »ni vafno zmagati, vafno je sodelovati«.
ZTKO Cerknica bo v sodelovanju s smucarskimi klubi v letosnji
sezoni organizirala tecaje za alpske in za tekaske discipline za vse
starosti. Zato izkoristite priloznost in se v cim vecjem stevilu
vkljucite v tecaje. Ne bo vam fal l Predvsem priporocamo starejsim obcru;1.0m, da pridobijo osnovna znanja smucanja v teh tecajih. Zafeljeno je predvsem, da se »nefnejsi spol« aktivno vkljuci v
tecaje predvsem v smucarskem t eku. Saj vemo, da imajo zenske
F. Tursic
r ade vitko linijo, smucarski tek pa je pravo zdravilo.

Strelska dru:Zina Brest je letos
.imela 64 t ekmovanj, kar ka:Ze,
da je V•S ak teden VeC kot ena tekma. To so tekme od druiins-kih,
obOinsJcih, regi1sk:ih, republiskih
-in drlavnih do mednarodnih.
Druiina se je usmeri.la :predvsem na delo z mladimi in -na
rnnoZicnost. Za solarje smo organi.zira1i solska in obc.insko tekmovanje v streljanju z 21racno
pusko. Na republi&kem .t ekmovanju v Slovens.k!ih Konjlicah so
pionirke posta:le -r epubliske prvakinje, medtem ko je bila v posamezni konkurenci Sasa Istenic
druga.
Na republis-kem tekmovanj.u s
serij sko zracno pusko v Murski
Soboti je nas<topilo 10 najmlajsih,
od kater.ih je kar polovli.co .izpolnilo normo za d!rlcwoo prvenstvo.
Na drlavne.rn prvenstvu v Samoboru je Sasa IsteD!ic s 175' krogi
zasedla 11. mesto, Dam1an K-andare s 177 •k rog·i 12. mesto lin Tomaf Klar).car s 176 krogi 18. mesto.

I

Novost letosnjega obcinskega smucarskega pokala b o v tern, da
smo vanj uvrstili tudi smucarske teke. Na sestanku klubov in di:ustev, ki organizirajo tekmovanja za smucarski pokal, smo se dogovorili, da vsi klubi organizirajo tekmovanja tudi v smucarskih teLani smo imeli zelo skopo zimo, tako da nismo mogli organizirati
niti ene tekme. Kot kafe letos, pa se nam obeta obilna zimska
sezona, tako da verjetno ne homo imeli tezav z organizacijo tekmovanj. Nosilec letosnjega obcinskega smucarskega pokala je SK
Cerknica in upamo, da b0do tekmovanja v redu potekala.

PREGLED DELA
IN USPEHOV V LETU 1985

2'

LetoSnji smutarski pokal

.krogi
1064
1048
979

da bi

.

PRIPRAVE KEGLJACEV

Krajevna skupnost Ankaran in
s-trelSJka druzina Ankara.n sta ob
nj.ihovem krajevnem prazn.iku
organi~ra:Ia tekmovanje z zraeno
pusko. Nastopilo je 15 eki-p iz
p rimorsko-notranjske regije -in
drugih !krajev Slovenije. Strelska
druiina Brest je nastop.i'la s pers-pektivnimi m ladi:mi streloi in
stre1kami. Zasedla je solidno 8.
mesto s 781 krogi.
Prehodni pokal si je priborila
ekipa Kranja z 816 kr-ogi, kolikor
jih je ~mela tudi Nova Gor.ica.
Posamezno je hila Ines Otonicar z 265 k!rogi na 21. .mestu od
41 nastopajocih.

Po izbimih tekmah s s-tanda-rdno zracno puS!ko sta bila v slovenski reprezentanci ·n a mednarodni te:kmi Alpe-Adria Ines Otonitar in Damjan Kandare.
Vetl'ko je bilo storjenega tudi
za rnnozicnost, saj ·smo organizira1i obCinsko -ligo z zra:eno pus•k o, kjer je sodelovalo 21 ekip
oziroma 104 posamezniki. Organizirali smo tudi -sind!i:kalno -tekmovanje za Brestove ·delavce (19
ekip, 55 rposameznikov), obOinsko
sinookalno tekmovanje :z. veliko
udelezbo (21 elcip, 78 posameznikov) ter obCins'ke sportne dgre
mladih.
Ciani so ibi-li zlasti uspe5ni z
vojaSko .pu5ko, saj so ze d!rugic
zmagali za :pokal »28. av.gust« v
Sezani, osvoji.lii 2. in 3 . .mesto na
republiiskem noenem tekm.ovanju
za dan mladostli. •ter 3. mesto na
republiskem tekmovanju za me.morial Pera Cestnika.
Bilo pa je tudi nekaj nehvalezJlili, ceprav od1icni:h mest in sicer 4. mesto na republi~kem <t:ek-

mova.nju ostrostrelcev :in 5. mesto na armadnem prvenstvu 1jubljanske armadne oblasti.
Od rnnozi.-cn:ih tekmova.nj z vojaSko pu5ko velja omeniti tekmovanje ob obeinskem prazni:ku za
pokal »19. olctober<<, na ka-terem
je nas<topilo 46 ekip oziroma 154
posameznikov.
Na ma:lok<ilibrskem orozju pa
so hhli _uspesni najmlaj&i, saj so
pionirke v d!isciplini z MK pusko
30 strelov leze postav.i!le nov Tepu·
bliski rekoro s 706 ·kro~ in zma.gali v trostavu z MK pu~ko I
3 X 10 strelov. P!ionirji so h ili v
trostav·u drugi, v ·disoiplmi 30
leze pa .Cetrti.
Sasa Istenic je v trostavu po·stala -republri.ska prva1lcinja, Ines
Otonicar pa je bila dmga v disoiplini 30 1leze. Na <ldarvnem
prvenstvu v Zagrebu pa so. pio. nirke elci!pno z-a sedle nehvalcino
4. mesto lin izenaone lasten republiili rekoro. Posamezno ·s1:a
bilii Isteniceva .in O.tooicarjeva
z 230 'krogi na 11. mestu.
1
Tekmovanj je hilo velli:ko lin s
tern tudi stroskov. Za uresniCitev
zastarvljenili -na.Crtov -p a •je zlasti
pomagala delovna organizacija
Brest, za kar ji gre velika zahvala.
F. Mahne

Filmi v decembru
1. 12. ob 16. uri - ameriska kriminalka POLNOCNI MASCEVALEC.
1. 12. ob 19.30 uri - ameriska drama CAS NE.tNOSTI.
2. 12. ob 19.30 - ameriska grozljivka HUDICEVA OSTRINA.
5. 12. ob 19.30 - ameriski akcijski film PAST ZA EDYJA MACKONA.
·
7. 12. ob 17. uri- ameriske risanke PRIPOVEDUJEM Tl ZGODBE.
7. 12. ob 19.30 in 8. 12. ob 16. uri - ameriski akcijski film NEONSKA D.tUNGLA.
8. 12. in 9. 12. ob 19.30 - ameriSka drama MESTECE PEYTON.
12. 12. ob 19.30 - nemski erot icni film CEZ SEDEM POSTELJ.
14. 12. ob 19.30 in 15. 12. ob 16. uri - ameriski pustolovski film
GOSPODAR ZVERI.
15. 12. in 16. 12. ob 19.30 - ameriSki akcijskl film STRACKER.
19. 12. ob 19.30- francoska kriminalka NOCNA PATROLA.
21. 12. ob 19.30 in 22. 12. ob 16. uri - francoski pustolovski film
PROFESIONALEC.
.
22. 12. in 23. 12. ob 19.30 - hongkonski karate film VELICASTVEN
'PAR.
26. 12. ob 19.30 - ameriSki akcijski film ZAROTA V SAN FRANCISCU.
28. 12. in 29. 12. ob 19.30 - ameriski glasbeni film FOOTLOOSE.
29. 12. ob 16. uri in 30. 12. ob 19.30 - italijanska komedija UGRABITEUI IZGUBUENEGA ZAKLADA.

TUDI LETOS OBCINSKA LIGA
Nogometn:i klub Cellknica organizira obcinsko nogometno ligo
v malem nogometu.
Tekmovanje se zacne 15. decembra; .p rija.ve sprejemamo do
8. decemb.ra do 12. ure.
Startmna za ekipo znasa 5.000
dinarjev.
NK Cerknica
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