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• 

lasilo delovne o 

a oZbe predvsem za 
po odobitev proizvodnje 
LETOsNJI NALOlBENI NAcRTI 

Ob nacrtovanju letosnjih naloib nam je bilo vsem jasno, da so 
nase realne moinosti za investiranje izredno omejene. Omejujejo 
jib ze zakonski predpisi (omejevanje uvoza, zaostreni pogoji kredi
tiranja prl domacih bankah in drugo), obenem pa so tudi nase 
moinosti za izlocanje dobodka za ra:zSirjeno reprodukcijo izredno 
majbne. 

Letos se bodo morale nase 
naloibe prl zagotavljanju Iastnih 
sredstev gibati predvsem v okvi
rih amortizacijskib sredstev. Pri 
tem pa velja poudarlti, da bo 
skoraj cetrtina amortizacije po
rabljena za odplacila ze doslej. 
najetib posojil. 

Seveda pa se vsi zavedamo ve· 
likih potreb po obnovitvi opre
me, saj je ta v povprecju eko
nomsko zastarela in fizicno ze 
skoraj v celoti iztrosena. 

Taksno stanje in opredelitev 
temeljev novega srednjerocnega 
obdobja 1986-1990 v smislu na
daljnje delitve deJa in z osnov
nim ciljem povecati proizvod
njo masivne)!a pohistva za iz-

voz, sta nas vodila k evidenti· 
ranju dveh investicij pri Med
narodni financni korporaciji 
(IFC). Gre za nalozbi, ki imata 
znacaj rekonstrukcije in poso
dobitve proizvodnih zmogljivo
sti v TOZD Pohistvo in TOZD 
Iverka in sta izrazito izvozno 
usmerjeni. Seveda so moi nosti 
tudi za delno uresnicitev. vsaj v 
Ietu 1986 majbne. 

Majbne so zato, ker pri ban
kah primanjkuje financnih sred
stev, ker je tezko dobiti zainte
resirane sovlagatelje, ki imajo 
lastna sredstva in predvsem za
radi teiav prl zagotavljanju na
sih Iastnih sredstev v Brestu. V 

· vseh proizvodnih temeljnih or-

ganizacijah se je stanje prl za· 
gotavljanju virov trajnih obrat
nih sredstev ob koncu leta 1985 
poslabsalo. 

Poslabsanje je predvsem po
sledica visoke stopnje inflacije, 
ki ji s poslovnimi rezultati in 
vlaganjem v poslovni sklad ob 
zakljucku leta ne moremo sle
diti. 

Taksno stanje se odraia tudi 
na podrocju likvidnosti, kjer ho
mo morali pred naloibami daja
ti prednost sprotni oskrbi pro
izvodnje s surovinami in repro
materiali. 

Zato bomo morali pri uresni
cevanju naloibenih nacrtov upo
stevati predvsem naslednje: 

- prednost moramo dati 
predvsem dokoncanju zacetih 
nalozb, prl katerlh so viri sred
stev ie zagotovljeni; pri tern mi
slimo predvsem na naloibo v 
posodobitev opreme za masivno 
proizvodnjo v TOZD Masiva; 

- pou~arek in prednost roo
ramo dati tistim naloibam, ki 

Leto5nje volitve so pokazale veliko druibeno zavest obCanov (na sliki volisce v POHisTVU) 

najbolj ustrezajo investicijskim 
merilom, opredeljenim v teme
ljih srednjerocnega plana; 

- cimvec naloib moramo raz
resevati z zdruievanjem sred
stev na ravni delovne organiza
cije; 

- za vsako pomembnejso na
lozbo moramo prlpraviti ustre
zen investicijski elaborat, za 
manjse nalozbe pa vsaj ekonom
ske izracune o uspesnosti nacr
tovanih vlaganj; 

- za vsako naloibo moramo 
poprej preveriti likvidna sred
stva na ravni delovne organi
zacije. 

Ob upostevanju vseh nastetib 
merll nacrtujemo za letos pred
vsem trl vecje naloibe in sicer: 

- dokoncanje nalozbe v po
sodobitev opreme za masivno 
proizvodnjo za izvoz v TOZD 
Masiva; 

- rekonstrukcijo in posodo
bitev opreme za povecanje ma
sivne proizvodnje v TOZD Po
histvo; 

- obnovitev in posodobitev 
linije za proizvodnjo ivernih 
plosc v TOZD Iverka. 

Med njimi imata prednost vse-

kakor dokoncanje nalozbe v 
TOZD Masiva in posodobitev 
opreme za povecanje masivne 
proizvodnje v TOZD Pohistvo, 
ki je tehnicno-tehnolosko nada
ljevanje procesa v obdelavi ma
sivnill proizvodov. 

Med manjsimi naloibami, ki 
pomenijo nabavo posamezne 
opreme predvsem za zamenjavo, 
moramo omeniti nacrtovano na
bavo opreme za postforming v 
TOZD Gaber. Tudi te manjse 
nabave bodo izvajane glede na 
razpolozljiva investicijska sred
stva in ob upostevanju nacel, ki 
so opredeljena v srednjerocnem 
planu. 

Poudariti pa moramo, da bo 
vrstni red in nujnost uresnice
vanja dolocUa posebna komisija, 
ki bo oblikovana na ravni de
lovne organizacije. 

Ob koncu pa moramo po
udariti, da bo potrebno letos se 
vee strokovnega dela posvetiti 
vzdrzevanju strojev in naprav, 
da bo potrebno izboljsati kvali
teto in povecati proizvodnjo tu
di pri sedanjih zmogljivostih. 

J. Korosec 

Nas prispevek kongresu 
R:\ZPRAVA NA 11. KONGRESU ZVEZE SINDIKATOV SLOVENI
JE, KI SMO JO PRIPRA VILI NA BRESTU 

Izmed vseh delavcev v no
tranjsko kraski regiji jih je kar 
tretjina zaposlenih v lesno pre
delovalni industriji. Zato posve
ca sindikalna organizacija tej 
dejavnosti se posebno pozor
nost. Obenem pa nam tudi <>~ 
spodarska gibanja v zadnj1h k
tih kaiejo znamenja staguacije, 
pa tudi zaostajanja v primerjavi 
z drugimi panogami; to se se 
posebej kaze pri ustvarjanju 
akumulacije in pri osebnih do
hodkih. 

Na taksen razvoj lesno prede
lova1ne dejavnosti na tern pod
rocju je mocno vplivalo bogato 
surovinsko zaledje. Ta industri
ja je s svojim razvojem - kot 
delovno intenzivna - vseskozi 
od povojnega obdobja dalje za
poslovala veliko delavcev, med 
njimi predvsem veliko zensk in 
jim s tem nudila tudi socialno 
varnost. Vseskozi je ta industri
ja precej izvazala in s tern pri-

pomogla k razresevanju svojih, 
pa tudi sirsih druzbenih zadev 
na tern podrocju. 

Sedanje razmere v lesno pre
delovni industriji pa nasi orga
nizaciji vzbujajo zaskrbljenost. 
Podatki iz periodicnih obracu
nov za devetmesecno poslovanje 
v minulem letu nam namrec ka
zejo, da je imela slovenska lesna 
industrija skoraj 3 milijarde di
narjev izgub ali 358 odstotkov 
vee kot v enakem obdobju leta 
1984. 

v nasi regiji pa je v okviru 
celotne lesno predelovane indu
strije struktura proizvodnje se 
manj ugodna. Tako delovna or
ganizacija Brest proizvaja pred
vsem ploskovno pohistvo, pri ka
terem je osnovna surovina iver
ka. To pa je proizvod energet
skih virov, katerim cena v Jugo
slaviji neprimerno hitreje nara
sca kot cena drugim surovin-

(Konec na 2. strani) 
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Krititna in bogata razprava 
VOLILNO PROGRAMSK.A SEJA OBCINSK.E ORGANIZACIJE 
ZVEZE KOMUNISTOV 

2:e podnaslov pove, da je imela leto~nja konferenca na~e obCin
ske organizacije zveze komunistov programsko in volilno obelezje. 
Kar zadeva prvi del, je potekala konferenca v duhu sedanjih 
dogajanj in uresni~vanja usmerltev in nalog zveze komunistov, 
ki so bile sprejete na prejsnji konferenci. V porocilu za konfe
renco so bila predstavljena glavna vprabnja in naloge, za katerih 
razr~evanje je delalo dosedanje predsedstvo in obcinski komite 
s svojimi organi in komlSijami. 

Razprava na konferenci pa je 
pokazala tudi na najbolj zgoce 
tdave, ki bodo spremljale delo
vanje komunistov in ~e zlasti no
vo izvoljeno vodstvo obCinske 
organizacije. 

lzredno pomembne naloge, ki 
zadevajo tudi zvezo komunistov 
v na~i obcini, se nan~ajo na 
program dolgoroene gospodarske 
stabilizacije. 

Delegati iz posameznih okolij, 
5e zlasti pa iz industrije, so na 
konferenci dokaj krltieno raz
pravljali o kljucnih vpr~anjih, 
s katerimi se sooea gospodarst
vo. Gre za bitko prl uresnlceva
nju na8e izvozne proizvodnje. Iz
voz je za pomemben del obCin
skega gospodarstva Zivljenjska 
nuja, opredeljen pa je tudi v ak
cijskem programu zveze komu-

Nas prispevek kongresu 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
skim virom. V delovni organiza
ciji Lesonit pa se tezave pojav
Ijajo predvsem po nalozbi v no
ve zmogljivosti s sodobnejsim 
postopkom proizvodnje plosc, ki 
ne onesna:luje okolja. 

V se tri Iesno predelovalne de
lovne organizacije s tega obmoc
ja (Brest, Lesonit in Javor) pa 
se kljub temu tudi v taksnih 
razmerah mocno vkljucujejo v 
izvoz, saj si s tern odpirajo no
ya tdiSca za prodajo svojih 
tzdelkov, obenem pa prete:lni 
del teh deviz ta industrija ne 
porabi za svoje potrebe. S pre
hodom na novi devizni zakon 
pa so se razmere v tej dejav
nosti mocno poslabSale, zlasti 
oskrba proizvodnje (kar zadeva 
pravocasno placevanje tujini). 

Tudi sprotna gospodarska po
litika izvoza ne spodbuja, kar 
obcutimo predvsem pri nereal
nem tecaju dinarja v primer
javi s tujimi valutami, zmanjse
vanju stimulacij za izvoz in ne
stimulativnih ukrepih na podroc
ju kreditno monetarne politike. 
Ti se kaiejo predvsem v tern, 
da krediti za pripravo izvoza ne 
sledijo inflacijskim gibanjem, 
hkrati pa so tudi obrestne mere 
pri kreditih za pripravo izvoza, 
pa tudi pri izvoznih kreditih 
hitreje narascale kot splosne 
obrestne mere. 

Obenem veljajo zelo. ostre 
omejitve za uvoz opreme in si
cer tudi za izvozno usmerjene 
organizacije, kar onemogoca po
sodabljanje proizvodnih zmoglji
vosti in s tern prilagajanje trZ
nim razmeram. Tuji trg pa po
leg zniZevanja cen zahteva 
majhne serije, dobra kvaliteto 
in vee masivnega lesa. Ker pa 
je nasa oprema ze iztrosena in 
tehnolosko zastarela, ne omogoca 
enakovrednega konkurenenega 
boja predvsem na tujih tciiscih. 
Dosezeni rezultati pa ne onemo
gocajo niti enostavne reproduk
cije, kaj sele razsirjeno v poso
dabljanje proizvodne opreme. 
Na taksne rezultate pa mocno 
vpliva tudi velik delez izvoza iz 
te dejavnosti v minulem in se
d~ljem obdobju. 

Ker so to v preteZni meri konc
ni izdelki, smo poskusali za raz
re5evanje teh zadev tudi z do
hodkovnim povezovanjem v re
proverigi, bodisi z nasimi doba
vitclji bodisi s trgovino, na 
osnovah skupnega · prihodka. 
Vendar pa nasi partnerji v dru
gih panogah za to niso bili za
interesirani, ker bi jim to po
menilo niZji dohodek. Nekaj na
predka pa smo vendarle dosegli 
v sami regiji pri povezovanju 
mcd lesarji in gozdarji, ko se v 
novo ustanovljeni plansko po
slovni skupnosti dogovarjamo o 
medsebojnih obveznostih. 

vsem posledica do sedaj opisa
nih vzrokov, ne zadoseajo za 
ustrezno nagrajevanje v seda
njih razmerah in v primerjavi z 
drugimi dejavnostmi. To pa se 
po drugi strani odraza v kvali
teti in obsegu proizvodnje, pa 
.tudi pri tezjem pridobivanju 
strokovnih delavcev in v manj
sem in teresu rnladih pri odlo . 
canju za te poklice. 

Nizki osebni dohodki in s tern 
v zvezi kadrovske tez.ave, zasta
rela in iztrosena oprema ter iz
redno nizka akumulacija pa 
onemogocaJO proizvodnjo za 
bud konkurencni boj na svetov
nem trgu ob ze tako nestimula
tivni politiki. 

Zato · nam neenak polozaj v 
pridobivanju dohodka pomeni 
za to dejavnost prakticno »zivo
tarjenje«, saj · se ta krog s tern 
sklene, vendar na vedno niZji 
ravni. To pa ne pomeni tezke 
perspektive samo za delavce in 
njihove dru:line, pac pa tudi za 
sirso druZbeno skupnost oziro
ma regijo kot celoto, ki je v ve
liki meri odvisna prav od re
zultatov lesno predelovalne de
javnosti. 

Zato moramo predvsem z 
ustreznimi sistemskimi zakoni in 
z drugimi ukrepi v smislu stabi
lizacijskega programa zagoto
viti tej dejavnosti normalne po
goje za njihovo poslovanje in s 
tern za ustvarjanje druZbenega 
proizvoda, ki bo ustrezna osno
va za hitrejsi njihov in celoten 
druZbeni razvoj. Glavna naloga 
delavcev v tej . dejavnosti pa je, 
da z omejenimi proizvodnimi 
dejavniki gospodarimo cimbolj 
racionalno in da z vgraditvijo 
znanja osnovno surovino se bolj 
oplemenitimo ter tako iztdimo 
ustrezen dohodek predvsem na 
zahtevnih konvertibilnih trliscih 
in tako dosezemo kar najboljse 
rezultate. 

nistov nase obcine kot kljuena 
strat~ka naloga. Prav pri tern 
pa prihaja v zadnjem easu do 
nekaterih teiav, ki bi lahko og
rozile Ieto~nje izvozne nacrte, 
povzrocile zastoje v proizvodnji 
in mocno vplivale na financne 
rezultate izvozno usmerjenih de
lovnih organizacij. 

Sri tezav tiCi v neustrezni sti
mulaciji izvoza, v prevelikih raz
likah med cenami vgrajenih su
rovin in repromaterialov ter ce
nami koncnih izdelkov, ki nam 
jib priznava svetovno trli.Sce. 
Zatika se prl pravoeasni oskrbi 
proizvodnje z uvoznimi m.ate
riali. 

Drugo podroeje, ki je bilo prav 
tako izpostavljeno kot pomem· 
ben dejavnik v motenju poslova
nja, je preobse:lna in stalno 
spreminjajoca se »predpisoma
nija«. Gre za poplavo najrazlic
nej~ih zakonov in predpisov, 
sprememb le-teh ter za birokrat
sko r~evanje kljucnih zadev za 
nemoteno gospodarsko Zivljenje 
delovnih organizacij. 

Konferenca je tudi ocenila, da 
prepocasl uresnicujemo nekatere 
temeljne usmerltve in naloge 
zveze komunlstov na podroeju 
na~ega kmetijstva. Komunisti s 
podroeja kmetijske dejavnostf 
vidijo glavne vzroke za t~no 
stanje v neusklajenosti cen, ne
ucinkovitih motivacijskih spod· 
budah, se zlasti tudi tistega dela 
kmetijstva, kl se nana~a na hri
bovsl<a obmocja. 

Komunisti s podrocja dru:lbe· 
nih dejavnosti pa so kritieno 
spregovorlli o tezavah pri uresnl
~vanju njihovih programov. Gre 
za pomanjkanje finanCnih sred
stev, obenem pa za momosti 
zdru:lenega dela pri izdvajanju 
sredstev za tovrstne potrebe. 

Tudi clani aktiva neposrednih 
proizvajalcev so bili v svoji raz
pravi kriticni. Se zlasti jih boll 
oportunizem v vrstah komuni· 
stov. Tefave vidijo v premajhni 
usposobljenosti clanov aktiva. 
Menijo, da je prevee adminlstra
tivnega razrdevanja teiav in go
vorjenja, premalo pa neposred
nih ucinkov. 

Konferenca je· opozorlla na 
premajhno sodelovanje mladine 
v gospodarskem in dru:lbenem 
iivljenju. Mladi menijo, da tici
jo vzroki za tillno stanje v 
vpr~anjih perspell!tive mlade ge-· 
neracije, momostih zaposlova
nja, momostih za izobra:levanje 
glede na naravna nagnjenja po
sameznika, prem.ajhni zastopano
sti mladine v delegatskem siste
mu in podobnem. V tem vidijo 
mladi tudl delni vzrok za pr&
majhno vkljucevanje v clanstvo 
zveze komunistov. 

To je bila rdeea nit razprav na 
Ieto~nji letni konferenci. Mora
roo omeniti, da se konferenca ni 
izognila tudi drugim vpr~anjem 
iz politi6nega in gospodarskega 
Zivljenja obcine, na primer vpra
sanjem turizma in gostinstva. 

BRESTOV OBZORN/1.. 

ODBOR ZA OBVESCANJE V NOVEM SESTAVU 
V marcu se je konstituiral tudl nov sestav odbora za obvesea· 

nje, cetudi Brestove dru:lbeno politicne organizacije se niso ime
novale svojih delegatov. Na predlog sindikata je bil za predsed.nika 
odbora izvolje~ Franc Mlakar (Gaber), njegova namestnica pa je 
Stefka Mikse-Sebalj (Jelka). 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da odbor za obve~eanje doslej 
se ni odigral vloge, ki bi jo moral. Odbor je obravnaval tudl oceno 
obvescanja v zdru:lenem delu, ki je bila pripravljena za problem· 
sko konferenco CK ZKS o obveseanju in ob njej ocenil tudi obve
seanje v Brestu. Ugodno je ocenll tudi vse oblike informacij ob 
obravnavi in sprejemanju zakljucnih racunov. 

Na koncu seje je imenoval tudi novi oziroma prenovljeni uredni
~ki odbor Brestovega obzornika. 

Morda bi na konferenci lahko 
kaj vee povedali tudi 0 nekaterih 
uspehih v minulem letu, ki so 
prav gotovo bill v zdru:lenem de
lu, pa tudi na negospodarskem 
podroeju. 

Prav gotovo, da bo v predkon
gresnem in pokongresnem Zivlje
nju ~e veliko povedanega, kar bo 
korlstno dopolnilo akcijskega 
programa nase obCinske organi· 
zacije. Mislim pa, da bodo ko
munisti najbolj smotrno opravili 
svoje naloge, ce se bomo vee so-

oeali z neposrednimi vpr~anji 
vsakdanjega gospodarskega in 
druzbenega Zivljenja in uresniCe
vali naloge iz sprejetega akclj
skega programa ob prakticnih 
primerih iz vsakdanjega Zivlj&
nja. Same konference in sestankl 
naj bodo le mesto za razcis~va
nje pogledov, nakazovanje usme
ritev, poenotenje akcije. To je 
bilo tudi eno od napotil let~nje 
programsko volilne konference 
zveze komunistov. 

D. Mazij 

Odmevi iz temelinih organizacii 
IZ OBRAVNAV ZAKLJUCNIH 
RACUNOV IN PLANSKIH DO
KUMENTOV NA BRESTU 

V zadnjih dneh februarja smo 
imeli na Brestu poleg referen
dumov, s katerimi smo sprejeli 
Brestov sporazum o skupnih 
osnovah in merilih za pridobi
vanje in razporejanje dohodka 
ter skupne temelje planov Bre
sta in SOZD za srednjerocno 
obdobje, tudi obravnavo in 
sprejem zakljucnega racuna in 
poslovnega porocila za leto 1985 
ter poslovne politike in plana za 
leto 1986. 

Pri obravnavi zakljucnega ra· 
cuna in poslovnega porocila za 
leto 1985 so bila izpostavljena 
predvsem naslednja vprasanja: 

- odnosi pri sovlaganju v 
druge temeljne organizacije v 
okviru delovne organizacije (v 
TOZD Iverka), 

- vrednotenje obrestnih mer 
za posojila med temeljnimi or
ganizacijami v· okviru Bresta (v 
TOZD Iverka), 

- razlike pri porabi sredstev 
za reprezentanco med posamez
nimi temeljnimi organizacijami 
(v TOZD Masiva), 

- revalorizacija zalog in vpliv 
le-te na financni rezultat (v DS 
Skupne dejavnosti), 

- visoki stroski za obresti, 
reprezentanco in povezava le
teh z osebnimi dohodki (v DS 
Skupne dejavnosti) . 

V vseh temeljnih organizaci
jah in v delovni skupnosti pa 
so bili sprejeti predlagani sklepi 
in delitev dohodka ter naCin po
krivanja izgube v TOZD Iverka. 

Poslovno politiko in plan za 
leto 1986 so temeljne organiza
cije in delovna skupnost obrav
navali · na zborih delavcev in 
sprejemali na delavskih svetih. 
Pri obravnavi teh dokumentov 
je bilo posebej opozorjeno na 
tezave ze pri sami sestavi pla
na, pa tudi na bistvene elemente 
plana (obseg in kvaliteta proiz· 
vodnje, vhodne in izhodne cene, 
obresti za izposojana sredstva, 
zunanji pogoji poslovanja, izvoz, 
zaloge surovin in repromateri
alov ter gotovih izdelkov, ome
jene mo:lnosti investicijskih vla
ganj ... ). V Skupnih dejavno
stih je bilo" se posebej opozor
jeno na vecjo vlogo inovativne 
dejavnosti (notranje rezerve), v 
Masivi pa na investicijsko de
javnost. 

Na vsa vprasanja so bill po
sredovani tudi ustrezni odgo
vori. 

Na podrocju nagrajevanja smo 
v lesno predelovalni industriji 
sicer dosegli skupna izho"disca s 
sprejemom samoupravnega spo
razuma dejavnosti, vendar pa 
dosezeni rezultati, ki so pred-

Z voJilno programske seje obcinske organlzacije ZKS. Spredaj: novi sekretar komiteja Drago Mazij ter 
dosedanji in novi predsednik Viktor Paki:l 

Prav , je, da delavce Bresta 
sprotno seznanjamo s poloza
jem in dosezenimi rezultati, pa 
tudi s predvidevanji za naprej, 
saj le tako lahko odlocajo in s 
svojimi predlogi nemalokrat pri
spevajo k ustreznejsim resitvam. 

M. Siraj 
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BRESTOV OBZORNIK 

l Nas letoSn ji prodajni program 
Leto~nji prodajni letni nacrt je znan. Na domacem trgu naj 

bi prodajo pohistva glede na dosezeno v preteklem Ietu povecali 
za skoraj 130 odstotkov; prodaja primarnih proizvodov pa bo; 
tako predvideva letni plan, rasla nekoliko pocasneje. 

Med temeljnimi organizacija· 
mi pri.Cakuje najveeji porast Jel· 
ka, saj predvidevamo dva.kratno 
rast prodaje pohistva, le nekoli· 
ko manjsi dvig je nacrtovan za 
temeljni organizaciji Masiva 
(164) in Pohistvo (153). Prodaja 
kuhinjskega in oblazinjenega po
histva 10aj bi se glede na minulo 
leto podvojila. 

Proizvodnja programa Helena 
in naroeila inZeniringa naj bi za· 
polnila proizvodne zmogljivosti 
v temeljfi.i organizaciji Jelka. Ker 
se program Helena zelo dobro 
prodaja, lmamo za prvo polletje 
ze' dovolj narocil. 

Ze dalj easa nam primanjkuje 
stolov in miz, po katerih je pov
pra!levanje nekajkrat vecje od 
nase preskromne ponudbe. Ob 

tako nizki proizvodnji bo te-".lko 
uresnicljiv tudi letni nacrt, saj 
smo za prva dva meseca za te· 
meljno organizacijo Masiva do
segli le 41 odstotkov nacrtovane 
prodaje. 

Glede na dokaj ugodne prodaj
ne rezultate v zacetku leta in na 
pricakovano poZivitev nare po· 
nudbe z nekaterimi novostml v 
drugem polletju lahko vendarle 
dokaj optimisticno gledamo na 
preostanek leta, kl ga je pred na· 
ml sicer se dobrsen del. 

V. Frim Letni plan postavlja pred nas 
torej zelo zahtevne naloge. Ka· 
teri so tisti vzvodi, s katerimi na
crtujemo zastavljene cilje dose· 
Ci? Med mnogimi je proizvodni 
program gotovo najpomembnej
simi. In kakSen bo letos? Brestu tudi >>Ziati most<< 

Iz na5e najveeje temeljne or
ganizacije Pohistvo homo kup
cem nudlli tri sestavljive progra· 
me: MAJO 0, MAJO BL in VES
NO, medtem ko smo prodajo 
MAJE M in spalnice MIJA uki· 
nili. Vse tri programe kupci ze 
poznajo. Program VESNA homo 
dopolnili se s stranicami visine 
1856 milimetrov in zakljuCnimi 
venci ter s tern omogoeili kup· 
cern nakup nizkih regalov brez 
uastavkov, po katerih je bilo 
povpra~evanje precejmje. Spal· 
nica NADA, katere prvo serijo 
smo v minulem Ietu zelo hitro 
odprodali, bo na voljo potrosni· 
kom tudi letos. Seveda bo po
trebno pri naslednjih .stiristotih 
odpraviti napake, ki so se poja· 
vile pri prvi seriji. 

Najpomembnejsa novost v Ie
tosnjem proizvodnem programu 
v tej temeljni organizaciji pa bo 
lanski dobitnik stevilnih priz
nanj, otroski program IGOR. Jz. 
delovali ga homo v dveh izvedbah 
- borovi in bell. Kupci bodo lah· 
ko izbirali med tremi razlicnimi 
sestavi, na voljo pa jim bo pred
vitloma v avgustu. 

OB SKOPSKEM SEJMU »MEBEL 86« (10.-16. MAREC) 

Ze tradicionalna sejemska pri
r editev v Skopju, sejem pohiS
tva, dekoracije in opreme za go
spodinjstvo, je tudi prva vecja 
leto~nja preizkusnja jugoslovan
skih proizvajalcev pohistva. 

Sejem je istocasno tudi baro
meter za dosezke v na~i skrbi 
za potro~nike v juinem delu 
ddave, kar j e seveda pomemb
no tudi za pribodnje uveljavlja
nje na tern trziscu. 

Letos smo na tern sejmu pr
vic enotno na enem prostoru 
nastopile clanice sestavljene OT· 
ganizacije Slovenijales. Predsta
vili smo se kot celota, ki je spo
sobna zadovoljiti ne samo potre
be svojih partnerjev, temvec tu
di ugoditi vsem, se tako izbr a
nim zeljam potrosnikov na tern 
obmocju. 

celoti dobro sprejet in gre 
vsem, ki so sodelovali pri obli
kovanju in proizvodnji vse pri· 
znanje, predvsem seveda obliko
valcu, arhitektu Tomu .Zagarju. 

Poslovno so rezultati Bresta 
na tern podrocju zadovoljivi, 
pravzaprav zelo dobri. Tudi zato 
moramo v prihodnje storiti vse 
za se bolj ucinkovito prisotnost 
na tern tdiscu. To pa bo rno· 
goce le s solidnirni odnosi z 
nasimi partnerji. 

Trenutno so programi Bresto
vega pohiStva z manjsimi izje
mami na tern obrnocju zelo do
bro sprejeti. Tezave so le zaradi 
pomanjkanja nekaterih izdel
kov in pa zaradi prepocasnega 
re§evanja nekaterih reklamacij , 
predvsem, kar zadeva dostavo 
pohistva. 

Pred nami so ze nove razstave 
in sejmi. Tudi na njih bodo vid· 
nejsi uspehi odvisni od dobre 
predstavitve vseh nasih progra
mov, predvsem izdelkov, ki bodo 
zagotovili ~e ugodnejse bivanje. 

F . Turk 

Kuhinja BREST-2000 

Kuhinie Brest 
Prodajo kuhinjskega pohistva 

v prvih treh mesecih novega le
ta lahko ocenimo kot ugodno, 
se posebej, ce upostevamo, da 
so uspehi predvsem posledica 
bolj~e sortiranosti posameznih 
kuhinjskih programov in boljse
ga sodelovanja proizvodnje s 
prodajo. 

Seveda pa to se ne pomeni, 
da je izdelani projekt ponudbe 
kuhinj BREST-2000, ki jib pro
izvaja Gaber povsem zazivel. 
Znacilnosti novih kuhinj so na
rekovale tudi nov sistem proiz
vodnje in z njo povezanih te
zav. Predvsem velja to za doba
vitelje, kar se koncno kaze v 
delno slabsi odpremi kuhinjskih 
elementov kupcem. 

Tako je bilo v prvib dveh me· 
secib prodanih (odpremljenih) 
5.897 elementov kuhinje BREST-
11, 2.189 elementov kuhinje 
BREST-15, 2.802 elementa kuhi
nje BREST-2000, 763 elementov 
kuhinje BREST-2001 in 528 dru
gih elementov. Skupna vrednost 
prodanega znasa 177.019.000 din. 

Ceprav nam podatki o koncni 
prodaji stevila kuhinjskih ele
mentov v marcu ~e niso na vo-
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2000 na trZiSCu 
ljo, lahko ugotovimo, da je pro
daja kuhinjskib elementov ku
mulativno v januarju in febru
arju izpod letosnjega plana. 

Omenjeni podatki so vsekakor 
odraz prilagajanja novih progra
mov kuhinj zahtevam domacega 
trga, saj nekateri proizvajalci 
programov kuhinj iz prejsnjih 
let k3Zejo na vecjo zalogo goto
vib izdelkov in z njo vezanih 
obratnih sredstev. 

Da hi pridobili pri komplet
nosti programa kuhinj, homo v 
naslednjib mesecih razsirili po
nudbo in sicer s fronto v jese
novi izvedbi ter se z nekaterimi 
dodatnimi elementi. Novost p ri 
sedanjih elementih sta viseCi 
omarici nad stedilnikom z vgra· 
jenim filtrom, ki se lahk:o upo
rablja za obratovanje na odpad· 
ni, pa tudi za obratovanje na 
obtocni zrak. 

Tako lahko ucinkoviteje odva
jamo paro in snovi, ki se vezejo 
na mascobni filter. Droge spre
membe, ki so nastale pri seda
njih elementih, pa so predvsem 
tehnicne narave ter omogocajo 
boljso namestitev in vezavo ele
mentov. S. Cecek 

V temeljni organizaciji Gaber, 
drugem najvecjem proizvajalcu 
pohistva za domaci trg znotraj 
Bresta, homo se razsirili ponud
bo kuhinj iz druiine BREST-
2000. Prav sedaj prihaja s proiz
vodnih trakov fronta za kuhinjo 
BREST-2002, ki je bila prikazana 
tudi ze na beograjskem salonu 
pohistva. V drugi polovici leta ho
mo na trZisce ponudili se kuhi· 
njo BREST 2003 v jesenovi izved
bi, medtem ko bodo kupci lahko 
tudi v prihodnje izbirali med ele
menti kuhinj BREST-2000 in 
BREST-2001. Postopno homo uki
nili prodajo kuhinj Brest-11 in 
Brest-15 in tako prelili na enoten 
korpus za vse kuhinje. 

Ob skupni predstavitvi izdel
kov Slovenijalesovib clanic pa 
velja omeniti, da je treba v or
ganizacijskem, pa tudi v estet
skem pogledu se marsikaj iz
boljsati. Vendar ze to, da so 
obiskovalci kljub precej~nji od
daljenosti sedanjib od p rejsnjih 
razstavnih prostorov mnozicno 
obiskovali HALO V in prostor 
SOZD Slovenijales, pomeni veli
ko priznanje predvsem razstav
ljenim izdelkom, pa tudi dobrim 
poslovnim zvezam. Skupni cilji zdruiena sredstva 

Temeljna organizacija Tapetni
Stvo ima ze nekaj let razresen 
proizvodni program, ki je trino 
se vedno zelo zanimiv. Zato do 
veejih sprememb tudi letos ne 
bo pri~lo. Kupci bodo se naprej 
lahko izbirali med Mojco, Kseni· 
jo, Dano in Lenko. Proizvodnja 
je za prvo polletje ze razproda· 
na, zaradi cesar so se precej po
dalj~ali dobavni roki za vse gar· 
niture. 

Kuhlnja BREST-2002 

Brest se lahko kot proizvaja· 
lee pohistva, ki je na trliscu 
Makedonije in Kosova, pa tudi 
jume Srbije zelo znan in upo
stevan, mirno pohvali z enim iz. 
med najvecjih dosedanjih obi
skov na tej prireditvi, pa tudi 
priznanj ni bilo malo. 

Uradna zirija je letos podelila 
sistemu kuhinj Brest-2001 in 
Brest-2002 najvisje priznanje in 
sicer »ZLATEN MOST« za naj
boljso kuhinjo v Ietu 1986. Ker 
smo ze !ani dobili priznanje 
»SREBREN MOST« za kuhinjo 
Brest-2000, lahk:o sklepamo, da 
je sistem kuhinj Brest-2000 v 

INFORMACIJA 0 PRIPRAVAH NA GRADNJO RAZISKOVALNEGA 
INSTITUTA ZA LESARSTVO - DRUGA FAZA 

V TOZD za lesarstvo, ki je bila ustanovljena kot delovna orga
nizacija v okviru Biotehni~ke fakultete za izobraievanje na visjem, 
visokosolskem in podiplomskem ~tudiju, je svoje desetletno delo
vanje proslavlla z izgradnjo prve faze prostotov, kar bo pripomoglo 
k prihodnjemu opravljanju pedagoskega in raziskovalnega dela 
saj se sedaj izobrafuje na vseh treh stopnjah ze nad 400 studento.,; 
lesarstva. 

Nacrt za gradnjo lastnih pro
stomv v TOZD je izdelan tako, da 
ornogoca postopno gradnjo treh 
samostojnih in funkcionalno za· 
kljucenih objektov in sicer mklo
nisca, predavalnicnega objekta 
in laboratorijsko-kabinetnega ob-

. jekta. Glede na to, da je hila lani 
zakljucena prva faza, ·ki j e ob· 
segala zakloni~ce in predaval
nicni objekt, smo se ze pred za
kljuckom te gradnje lotili pri
prav projektov za izvedbo dru
ge faze, ker je Republiski komi
te za vzgojo in izobrazevanje ter 
telesno kulturo zahteval, da v 
roku dveh let predloZimo korni
teju dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za vpis v razvid izobra
zevalnih organizacij. To pa hkrati 
pomeni: ce . v zahtevanem roku 
ne bi uspeli zagotoviti ustreznih 
pogojev za studij, bi IDOI'ali pri· 
hodnji studentje lesarstva na
daljevati .studij na ustreznih 
ustanovah v drugih republikah. 
Projekti za izpeljavo druge faze 
so v koncni obdelavi, m~jka 
samo projekt kanalizacije, ker 
obmocje, kjer homo zidali n.i 
ustrezno urejeno . . 

V drugi fazi bodo zgrajeni na-
slednji objekti: . 
- raziskovalni institut 

{laboratoriji s ·kabineti) 
1031 m2 

- lopa za les in pohi~tvo 
305m2 

- pokrito dvoriSce 280 m• 
- pokrit hodnik 36m2 

Raziskovalni institut bo obse
gal pritlicje in dve nadstropji. 

V pritlicju bodo prostori za: 
- katedre za pohistvo, ki bo

do obsegali 308 m2 in v katerih · 
bodo vaje s podrocja ploskov
nega lin sta:vbnega ·pohistva ~vr
sinska obdelava, lepljenje, testi
ranje, konstrukcije); 

- la:boratoriji za lesna tvori
va - 50m2, v katerem bodo 
vaje s podrocia lesnih tvoriv, 
hkrati pa homo lahko dosedanje 
naprave dopolnioJi z aparatura
mi, ki jib imarno zaradi po
manjkanja prostorov v Meblu 
v Novi Gorici; 

- skupni prostori (sanitarije, 
hodniki, stopnisca) bodo pred
stavljali 78 m•, kaJT je 18 % ce
lotne povrsine pritlicja. 

V prvem na:dstropju prostori 
za: 

- lesno-kemicni laboratorij 
{dva prostora 15 in 50m2 povr
sine), · 

- laporatorij 
(33m2 po.vr~ine), 

za plaste 

- fizikalni laboratorij (33 m2 
povrsine), . . . 
· - laboratorij za lesna tvoriva 
(28m2 povrsine), 

- 4 kabineti s po 11 m2 povr
sine za potrebe uciteljev in SO· 
delavcev. 

Ta;ko bo prvo nadstropje s 
skupnirni prostori obsegalo 
287m2. 

V drugem nadstropju skupne 
povrsine 176m2 bo 8 kabinetov 
(po 13 m2) s skupnimi prostori. 

Ta del, ki se pripravlja v II. 
fazi, je le tretjina laboratorijsko
kabinetnega objekta, ki je na
menjen katedram za tehnologi· 
jo lesa, zascito lesa, organizaci
jo in ekonomiko lesa, lesno 
strojniStvo in delno tudi kate
dram za pohistvo in plosce z 
vsemi spremljajocimi skupnimi 
prostori. 

Od leta 1976, ko smo podpisali 
prvi samoupravni sporazum o 
zdruievanju sredstev za izgrad
njo, je bilo do danes zbrano 
124.017.269 din, kax predstavlja 
dve tretjini sredstev, hi ki jib 
morala zbrati slovenska lesna 
industrija na osnovi podpisanib 
samoupravnih sporazumov. Od 
tega je bilo za I. fazo (zakloni
sce in predavalnicni objekt) po
rabljeno 87 milijonov. Za pri· 
pravo dokumentacije za II. fazo 
smo investirali 3 milijone din, 
take da imamo za izgradnjo II. 
faze se 34 milijonov din. Stro
~ki za gradbeno obrtniSka .dela 
II. faze po cenah iz decembra 
la.n.i so ocenjeni na 183.172.220 
din. 

Delavci VTOZD za lesarstvo in 
studentje lesarstva se slovenski 
lesarski industriji zahvaljujemo 
za dosedanje razumevanje in fi. 
nancno pomoc. 

dr. N. Torelli 



Pravilnik o potitniSki dejavnosti 
Z vedno vecjim zanimanjem za 

organizirano preZivljanje letnega 
oddiha v Brestovih poCitniskih 
objektih in z vsakoletnim pove
cevanjem poCitniskih zmogljivo
sti se vecajo tudi tezave pri or
ganizi:ranju poCitniSke dcjavno
sti. 

Da bi se izognili tern tezavam 
·in omogocili boljso organizacijo 
letovanja, smo izdelali osnutek 
PRAVILNIKA 0 POCITNISKI 
DEJAVNOSTI IN 0 ENOTNIH 
MERILIH ZA UPORABO POCIT
NISKIH ZMOGLJIVOSTI. 

Osnovtni namen pravilni:ka je, 
da bi pocitnisko dejavnost enot
no in sporazumno ured.ili ter po
citniS.ke zmogl}ivosti uporabljali 
na osnovi enotnih pogojev. 

S tern pravilnikom se urejajo 
med drugim predvsem naslednja 
vprasanja: 

- pravica do uporabe pocitni
skih zmogljivosti delovne organi
zacije BREST, 

- meri'la za dolocanje vrstne
ga reda pri uporabi pocitniSkih 
zmogljivosti, 

- odgovornost uporabnikov 
poCitniskih objektov. 

Temeljno naeelo poCitniSke de
javnosti je, zagotov1ti vsem de
lavcem delovne organizacije ce
nejso, kakovostno in organizira
no i.z.rabo letnega dopusta pod 
enakimi pogoji, upostevaje nace
la racionalnosti dobrega ilD skrb
nega gospodarjenja s skupnirni 
sredstvi. 

Poglavitne rnisli iz pravilnika: 
- Pravice do uporabe pocitni· 

skib zmogljivosti v objektih, s 
katenimi upravljajo delavci delov
ne organizacije BREST, -imajo 
vsi· delavci in upokojenci delovne 
organizacije BREST, ob njihovi 
p1:1isotnosti pa tudi clani njihove 
druzinske skupnosti. . 

- V pnimeru, ko se za iste ter
mine v sezoni prijavlja vecje ste
viJo letovalcev kot so poCitniske 
zmogljivosti, bomo uporabljali 
merila za doloC.anje vrstnega re
da pri uporabi pocitnillkib zmog
ljivosti. Ta merila so: 

- deloV'lla doba v delovni or
ganizacij.i, 

- druZine s soloobveznimi ot
roki, 

- dosedoanja uporaba poci:tnis· 
kih zmogljlivosti, 

- posebne delovne obveznosti. 
Pri zdravstveno regresira.nem 

poCitmkovanju ali v spornih pri
merih se upo~va na prnlla~ 
ustreznih dokaz1l tudi mer.iio: 
mater.ialni in zdravstveno-socialni 
polozaj prosi:lca oziroma d.rufin.. 
ske skupnosti. 

- Zaradi neodgovornega ob
nasanja nekaterih letovalcev, ki 
so povzrocali materialno skodo, 
pustitli nepospravljene pocitniske 
objekte, niso dosledno upollteva-

li navodil za uporabo poci·tniskih 
objektov, je btlo v pravilniku 
nujno potrebno obli·kovati po
glavje o odgovornosti uporabni· 
kov poCitniskih objel\tov. 

Uporabnik pocitniskega objek
ta je materialno odgovoren za 
vzd.r.levanje reda v objektu. Dol
zan je poravnat:i vso §kodo, ki je 
na poOitniskem objektu ali in
ventarju nastala med, njegovo 
uporabo po njegov.i krivdi ali 
·kr-ivdi souporabnikov. 

Zoper krsilce doloCil pravilni-

ka se uvede di.sciplinski posto
pek. Predvidene so tudi sankcije 
m kazenski ukrepi. 

Osnutek pravi-lnika bo v aprilu 
v javni razpravi. po osnovnih or
ganizacijah sind4kata. Aktivno 
sodelujte s kriticnimi pri.pomba
mi in predlogi, ker bo organiza
cija letosnjih letovanj potekala 
i.e po tern pravilniku. v zacetku 
aprila bodo znan:i tudi pogoji in 
objavljen bo razpis za letosnje 
letovanje. 

L. Palcic 

Novo v izobrazevanju 
PREDLOG SPREMEMB SAMO· 
UPRAVNEGA SPORAZUMA 0 
IZOBRAZEV ANJU 

Organizacijsko kadrovska slui.
ba je pripravila predlog spre
memb samoupravnega sporazu
ma o izobrai.evanju. Ta pred
log spreminja nekatera dolocila, 
ki se doslej v izvajanju niso 
obnesla, na novo pa vnasa dolo
cila 0 pripravnistvu, ki jib je 
sprejela Gospodarska zbornica 
Slovenije v letu 1984. 

Sporazum bi po sprejetju na
tisnili v prirocni knjizici ter ga 
razdelili uporabnikom. Sedaj 
namrec opai.amo, da ga celo 
tajnilltva ne uporabljajo. 

Poglavitne spremembe spora
zuma so: 

- stroski izobrai.evanja za 
pridobitev izobrazbe bremenijo 
sklad skupne porabe (doslej so 
bill izplacevani iz materialnib 
stroskov); . 

- izvedbeni ucni nacrt doloca 
za vsakega ucenca posebej iz
vajalec sproti - glede na raz· 
mere v temeljnih organizacijah; 

- ucencem v proizvodnem 
delu se doloca nagrado po lest-

v1c1 m ne v skladu z delovnim 
prispevkom k ·rezultatom dela, 
kot je bilo urejeno doslej; 

- svet za kadre doloca tudi 
visino nagrad za obvezno in ne
obvezno pocitnisko delo, cesar 
doslej nismo imeli zapisano; 
. - ucenci v prakticnem pouku 
naj bi imeli enake pravice in 
obveznosti kot ucenci v proiz
vodnem delu, razen nagrade; 

- z delavcem, ki mu je svet 
za kadrovske zadeve odobril 
udelezbo v vzgojno izobrazeval
nem programu nad 100 ur, se 
sklene pogodba, kar doslej ni 
bilo izrecno doloceno; 

- med pravice in obveznosti 
studenta ob delu se uvaja tudi 
pravica do mirovanja medseboj
nih obveznosti, ce tako odloci 
svet za kadrovske zadeve; 

- deloma se razsirjajo in na
tancneje dolocajo pravice in na
loge mentorjev, izvajalcev pro
izvodnega dela in predavateljev; 

- stipendistom se ukinja ob
vezna udelezba v mladinskih de
lovnih brigadah; 

- druge spremembe se nana
sajo na pripravnistvo. 

ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE KANUISTOV KANU-stUKA 

Tekmovanje bo 11. maja ob 8. uri na Cerkniskem jezeru. Start 
vseh ekip bo pri taboru, ki ga bomo postavili pri Mrzleku v Zad
njem kraju. 

Tekmuje se v dveh kategorijah: 
- TABORNIKI (3-clanska mesana ekipa), 
- NETABORNIKI (2-clanska ekipa). 
Med orientacijskim pohodom bodo tekmovalci opravljali nasled

nje naloge: lokostrelstvo, test o varstvu okolja, izdelovanje vesla, 
h1trostna etapa, streljanje s fraco. Taborniki pa se vrisujejo kon
trolne tocke v karto in risejo skico obale. 

Oprema ekipe: kanu, 2 vesli, resilni jopic (ce je tekmovalec brez 
njega, tekmuje na lastno .odgovornost), primerna obutev in obleka. 

Stroski tekemovanja in prehrane na udelezenca znasajo 500 din, 
poravnali jih boste lahko pred zacetkom teekmovanja. 

Informacije in prijave: UNIS TURIST v Cerknici (792-113). Pri
jave sprejemajo vkljucno do 5. maja. 

Ce bo vreme slabo, bo tekmovanje prestavljeno na 18. maj. 
Pokrovitelj akcije je BREST. 

Iz TOZD POHISTVO - delo za izvoz v Sovjetsko zvezo 

BRESTOV OBZORNIK 

Tudi na Rabu imamo svoje pocitnis_ke prikolice 

Svet za kadre je na svoji seji 
31. januarja ze obravnaval pred
lagane spremembe in sklenil, da 
se delavskemu svetu delovne 
organizacije priporoci, naj ome
njene spremembe samoupravne
ga sporazuma o izobrai.evanju 

posreduje v javno razpravo in v 
sprejem. 

Delavski svet bo o predlogu 
sprememb razpravljal v teh 
dneh in ga predvidoma posre
doval v javno razpravo. 

F. Tursic 

Pomauamo sebi in drugim 
KAM SREDSTV A IZ SKLADA_ SKUPNE PORABE? 

V sklad skupne porabe so 
razporejena sredstva, ki so na
menjena za zadovoljevanje skup· 
nih potreb in sicer v delovni or· 
ganizaaiji oziroma v temeljnih 
organizacijah ter potreb, ki jih 
skupno resujemo z dru~ or-

. ganizacijami na osnovi samo· 
upravnih sporazumov. 

Rezultati poslovanja oziroma 
razpolozljivi ostanek cistega do
hodka dolocajo, koliksna bodo 
sredstva, ki jib lahk'o razpore
dimo v sklad skupne porabe. 
Glede na naso uspesnost v mi· 
nulem letu je jasno, da za taks
no deli tev nimamo toliko sred
stev' kolikor bi si jih vsi ze
leli. 

Najvecji delez, ki je namenjen 
potrebam izven delovne organi· 
zacije, smo razporedili za iz. 
gradnjo komunalne mrefe v 
obcini v viSini skoraj 19 milijo
nov dinarjev. Za izgradnjo bio· 
tehnicne fakultete je namenjeno 
4,8 milijona dinarjev ter za ce
lodnevno !lolo v Starem trgu 
1,75 milijona dinarjev. 

Regres za letni dopust je naj
vecja postavka, ki je namenjena 
delitvi v delovni organizaciji. 
Nacrtovano je, da bi letos bil ta 
prispevek k letovaniu 15.000 di
narjev neto povprecno na delav
ca, kar skupno s prispevki zna· 
~a za delovno organizacijo sku
paj 40 milijonov dinarjev. Sko· 
raj 2{) milijonov smo 1namenili 
za odpravnine in jubilantske na
grade. 

Druge vecje postavke so se: 
- za regresiranje kampiranja 

pocitniskih prikolic 5,2 milijona 
dinarjev: 

- izobrazevanje ob delu, ki 
pomeni pridobitev solske iz-

v 

obrazbe moramo po novem (tu· 
di v letu 1985) financirati iz teh 
sredstev, zato ie nacrtovana po· 
raba v skupnem znesku 2,5 mili
jona dinarjev; 

- za nakup prikolic oziroma 
drugih pocitniSkih objektov je 
na voljo 4 milijone dinarjev; 

- letos prvic izdvajamo sred
stva v skladu skupne porabe, ki 
so namenjena financiranju na· 
kupa ozimnice in kurjave. V ta 
namen naj bi obracali 1,5 mi
lijona dinarjev; 

- za praznovanje ob novem 
Ietu, ki je namenjeno nasim naj
mlajsim, smo izdvojili 1.794.000 
dinarjev; 

- za zdravstvena okrevanja 
in socialne pomoci predvideva
mo, da bomo potrosili do 1 
milijon dinarjev; 

- za financiranje obeh pihal
nih orkestrov smo namenili 1,9 
milijona dinarjev; 

- sindikat, mladina in odbor 
:za !lport in rekreacijo bodo imeli 
skupno na voljo 2,8 milijona di
narjev; 

- za morebitne nujne preko
racitve posameznih postavk 
(predvsem za jubilante in od
pravnine), za razlicne dotacije 
humanitarnim ustanovam, druZ
benirn organizacijam, drustvom 
in podobnim ter za nekatere 
druge obveznosti je del sredstev 
v rezervi (13 milijonov dinarjev). 
Skupna vsota, ki smo jo tako 
razporedili, ni prav majhna, saj 
znasa 117 milijonov dinarjev. 

Potrebe in zelje so seveda se 
vecje, vendar velja se enkrat 
poudariti, da moramo vse, kar 
je namenjeno delitvi, najprej 
ustvariti. 

P. Kovsca 

knjiznici 
KOVACIC, L.: Prisleki; 3. del 

Po dveh letih je izsel 3. del knjige, ki obravnava cas od leta 
1945 do 1948. Popisuje prihod partizanov v Ljubljana, pisateljevo 
sodelovanje pri ustanavljanju Mladinske revije .. . 

BUNC, Mirko: Integrirani marketing v nabavi 
Prirocnik obravnava sodobno tri.no usmerjeno gospodarsko po· 
slovanje. Nekaj naslovov posameznih poglavij: Temeljni pojmi o 
integriranem marketingu; Integrirani marketing . in gospodar sko
poslovni sistem samoupravnega socializma; Marketing in nabavni 
trg; Moine oblike organizacije nabavnega marketinga. 

CEVC, T.: Arhitektumo izrocilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na 
Slovenskem 
Knjiga s podrocja etnologije, ki nas pripelje do globljega razu
mevanja bivalne kulture pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slo
venskem. Obravnava njihova naselja, gradnjo, konstrukcijo stavb, 
prostore in opremo, pa tudi likovno kulturo. 

KAROL YI, M.: Vera brez Uuzij 
:2:ivljenjepisni roman madZarskega grofa, ki je svoje bogato pre
mozenje razdal kmetom, svoje i.ivljenje pa zrtvoval boju za rav
nanje po lastnem prepricanju. 
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BRESTOV OBZORNTK 

Pred kongresom 
slovenske mladine 

Pred nami je XII. kongres slo
venske mladine, na katerern bomo 
pregledaJi svoje delo zadnjih sti
'I'ih let, se bolj pa bo potrebno 
jasno opredeliti naloge, k.i nas 
cakajo. Sedanje stanje ozkoma 
prihodnost nam ne dovoljujeta 
nekih nacelnih opredeHtev, tern
vee jasna ter neposredna stili
sea in naloge. RazliOni in naspro
tujoci si interes.i delovnih !judi in 
obcanov se morajo uveljaviN v 
demokraticnem boju mnenj ·v 
politicnem sistemu socialisticne
ga samoupravljanja. Tudi inte
.res in naJoga mladinske organi
zacije sta, zagotovi'ti prevlado 
interesov najnaprednejsih dru.Z
benih skupin na vseh ravneh. 

Tudi mladi iz nase obcine ozi
roma regije obravnavamo kon
gresne dokumen,te, - vendar zal 
najYeokrat samo forumslro. Mor
da so uprav.icene pr.ipombe, da 
je osnutek gradiva napisan v je
z.iku, ki je »povzdignjen« na ra
ven zlorabe javnostJi, jedrnatosti 
in razumlj-ivosti za skso mnozico 
mladih. 

),Zaloga vseh zavestn:ih sil nase 
druzbe in tudi mladtinske organi
zacije je, odpravibi forumsko de
lo, saj mladinska organizacija ne 
more bi1Ji organizacija samo dela 
mladtih, temvec se mora razv•ijati 
kot demokraticna fronta mladih, 
v katei1i naj se resujejo najbolj 

neposredna vprasanja. Zato smo 
se mladi se bolj zavzeli za uve
ljavljanje najrazlicnejsih dejav
nosti, ki bi pi1itegn·ile oim vee 
mladih. Ob teh dejavnostih pa 
morajo mladi cutiti svojo pri
padnost svoji orgarrizaciji kot 
enakovrednemu delu nase samo
upravne s·ocialisticne skupnosti. 

Osnovno vprasanje je tudi vse 
slabSi druzbenogospodarski po
lozaj delavskega razreda, ki se se 
posebej odraza v mladi genera
ciji. Organizacije zdruzenega de
Ja prakticno ne odlocajo vee niti 
0 enostavni, kaj sele 0 razsi·rjeni 
-reprodukciji, zato se moramo 
zavzemati za odpravo -etatizma, 
ki nadzoruje proces razsirjene 
reprodukoij e. 

Cedalje bolj se pojavljajo teza
ve v dzobrazevalnem .procesu, sti
pend:ijski politliki in kadrovski 
politilci, stanovanjski problema
tioki, ·k.i postavljajo nrlado genera
cijo v poseben drliZbenogospo
darski in druzbeno politicni po-
1ozaj. 

Mladi se moramo zavzernati in 
se vkljucevati v prizadevanja za 
uresruicevanje dolgorocnega pro
grama -gospodarske stahi.Jazacije, 
saj imamo le taka rnoznost in 
pravico v sedanjem trenutku go
vor.iti 0 nasi prihodnosti. 

B. Kocevar 

T udi letos so sodelavke lepo 
praznovale svoj praznik 

Poleg skromne pogostitve So hili povsod pripravljeni tudi kulturni 
programi 

Vesela druiba 7.ena v TOZD Pohistvo, kjer jib je skoraj polovica vseh 
zaposlenih · 

Tokrat smo se odlocili za raz
govvr s SANDIJEM LOVKOM 
ki bo eden izmed delegatov n~ 
bliznjem kongresu slovenske 
mladine. Sandi delavec v TOZD 
Pohistvo, je tudi p.redsednik 
Brestove mladine. 

- Neposredno pred nami je 
kongres slovenske mladinske or
ganizacije. v cern je predvidena 
sri njegove zastavljene vsebin
ske zasnove? 

Dvanajsti kongres zveze soci
alisticne mladine Slovenije ozna
cuje cas vedno vecjega prepada 
med moznostmi .in zeljami, stra
horn in upanjern, cas, ko se za
vedamo, da je zastoj dru.Zbenega 
gospodarskega razvoja odvisen 
od podobnih zakonov kot so ti
sti, ki utesnjujejo osvobodilne 
teznje po vsem svetu. 
. Prav zato moramo jasno vede

tl, kdo smo in kaj hocemo. Ro
dili smo se v tej drliZbi in rasli 
z njo. Izkusnje nas ucijo, da 
nihce ne sme imeti monopola 
nad resnico, da nihce ne more 
imeti monopola nad revolucijo. 
Ta cas je nas cas, mi ne bomo 
imeli drugega casa, zato bomo 
mor_ali na kongresu odpirati te
~elJna vprasanja nasega zivlje
DJa. 

Vsebinska zasnova kongresa 
j~! da nasa mladinska organiza. 
ClJa ne srne biti organizacija sa
roo dela mladih, razvijati se 
mora kot demokraticna sociali
sticna fronta mladih, ki vklju
Cl;lje mlade ljudi kot posamez
mke, v kateri lahko resujejo tu
di svoje najbolj neposredne pro
bleme in kot organizirane sku· 
pine. V njej nam ne gre za fron
to forumov in organizacij skih 
oblilc zaradi njih, marvec za 
fronto mladih in njihovih orga
nizacij zaradi resevanja poseb
nih druzbenih, ekonomskih in 
poli ticnih vprasanj mlade gene
racije in s tern tudi delavskega 
razreda. Povedali bomo tudi svcr 
je mnenje o usmerjenem izo
braievanju, stipendijski politiki, 
o ekoloskem problemu, skratka, 
o vseh problemih, ki se vmesa
vajo v vsakdan nas, mladih. 

- Kako ocenjuje5 priprave 
na kongres mladih Slovenije v 
nasi obcini? 

Priprave na kongre!> so bile v 
nasi obcini v forumski obliki. 
Vsi predsedniki osnovnih orga
nizacij so dobili »Osnutek gradi
va za XII. kongres ZSMS« in s 
tern je bil predlog gradiva za 
kongres dan v razpravo sirokirn 
mnozicam mladih. Vsak, ki se 
le malo zanima za delo mladin
ske organizacije, je imel moz
nost, da s svojimi pripombami 
in dopolnitvarni poskrbi, da bo 
kongres popolnejsi in ucinkovi
tejsi. Precej pripornb je bilo na 
racun nerazumljivosti gradiva, 
kar pa je bil pojav po vsej Slo
veniji. 

:L:e ob tern, da je vsakdo imel 
moznost in ima se vedno moz
nost, da prek svojih delegatov 
vpliva na potek kongresa, mi
slim, da so bile priprave uspes
ne; vendar bi bile lahko se ve
liko bolj, ce bi mladl v nasi ob
cini bili bolj delavni. 

- Kaj od kongresa neposred
no pricakujes? 

Kongres za nas naj bi ne bil 
nekaj novega, ampak le pregled 
izpolnjevanja smernic prejsnje
ga kongresa. Pomembnejse so 
usmeritve, ki jih bomo sprejeli 

Delegati govore 
za prihodnje obdobje. PriSel je 
cas, ko ne smemo o n!cemer 
dvomiti, pa naj gre za gospo
darske, politicne ali gospodar
ske probleme, moramo imeti 
svoje trdno in enotno stalisce. 
Zavedati se moramo ali se bo
lje, rnoramo se zaceti povsem 
zavedati svojih dolznosti in tudi 
pravic. Pricakujem, da bo kon
g>res utrdil in poveeal vpliv mla
dinske organizacije na druzbeno 
politicno zivljenje v Sloveniji. 

- Bo po tvojem mnenju kon
gres s svojimi stalisci in za
kljucki vidneje vplival tudi na 
bogatejse delo mladih na Ere
stu? 

(lz stevilke 102 - 31. marec 1976) 

Povsod po Sloveniji in tudi po 
Jugoslaviji je mladina nedelav
na in nezeinteresirana za vse 
oblike delovanja mladih. Tako 
tudi nasa obcina in tudi Brest 
nista izjema. Se vee, lahko bi 
r ekli, da je delo v rnladinski 
organizaciji nekaksno nujno zlo. 
Dokler ne bomo sami v svojih 
vrstah naredili red, ne morerno 
pricakovati, da bodo druge druz
beno politicne organizacij~ upo
stevale in sprejele nase mne
nje. Ni treba, da vee delamo, ne 
borimo se, da bomo manj dela
li, ampak da bomo bolje delali 
in predvsem, da bomo vsi delali. 
Ni treba iskati izgubljene gene
racije! Tu smo! 

SMOTRNA DELITEV DELA IN CELOVITOST PROIZVODNEGA PROGRAMA 
Bezen sprehod skozi proizvodne programe temeljnih organizacij nam 

pokaze, da smo na tern podrocju le dosegli dolocen napredek. Napredek 
se kaze predvsem v prihodnjem poglabljanju proizvodne specializacije 
znotraj Bresta. Vsaka ozja specializaclja pa nosi v sebi tudi vecje tve
ganje, predvsem ob trznih nihanjih, ko lahko v trenutku pade povprase
vanje po dolocenem proizvodu. Taksna horizontalna delitev deJa znotraj 
Bresta pa je vsekakor opravicljiva, saj zasleduje dosledno delitev znotraj 
skupnega programa. Taksna oblika delitve deJa je pogoj za dosego boljsih 
gospodarskih rezultatov. 

Ne nazadnje moram omeniti, da taka oblika specializacije proizvodnih 
programov omogoca tudi trajnejse povezovanje znotraj delovne organi
zacije Brest in njegovo sodelovanje v vertikalni integraciji (sestavljeni 
organizaciji). 

PRIZADEVANJA ZA VEtJI IZVOZ 

Na Brestu se zavedamo, da bomo v taksnih pogojih na trziscu kot so 
sedaj, dosegl i boljse uspehe le ob se boljsi povezavi in ob medsebojnih 
organiziranih nastopih na zunanjih trziscih. Ob tern bo verjetno nujno 
potrebno· razcistiti tudi odnose med izvoznikom - trgovcem in proizvod
njo, zlasti se v zaostrenih pogojih gospodarjenja, ko se ves riziko glede 
konkurencnosti, pa tudi pri drugih rizikih (prekinjena pogodba, neplaca
nje itd.) v glavnem vedno prevail na proizvodnjo. 

PRODAJA POHISTVA NA OOMACEM TRGU 
Zaostreni pogoji za placevanje silijo trgovske organizacije, ki v vecini 

primerov nimajo dovolj obratnih sredstev, da zmanjsujejo zaloge In jih 
prenasajo na proizvodne organizaclje. Poleg tega pa zaloge zmajsujejo 
s tern-, da •stare grehe« oziroma neuspele izdelke, ki so jim oblezali 
v skladiscih, poskusajo prodati za vsako ceno, tudi na racun manjse 
in ozje ponudbe drugih idocih izdelkov. 

SAMOUPRAVUANJE IN Ml 

0 zadevah. ki jih poznamo in so nam blizu. se razgovorimo na dolgo 
in siroko, se do njih opredelimo in tudi z odgovornostjo sklepamo, ker 
so nam vnaprej znane posledice posameznega sklepa. 

Drugace pa se obnasamo pri razpravah o tezjih zadevah kot so na 
primer letni plan, zakljucni racun, proracun obclne. razlicni druzbeni do
govori in podobno. Razprave so ob takih primerih navadno dokaj picle 
in zadevajo obrobne stvari. Ko glasujemo za sprejem al i potrditev, sto
rimo to z negotovostjo ter v mislih prenasamo odgovornost na organ, 
ki je gradivo in predlog sklepa pripravil. 

NA~E MALO MESTO. Ob letosnjem pustu. 
In se to: tudi letos dajemo v razmislek predlog, da bi to - nedvomno 

najbolj mnozicno, iz srca nasih delovnih ljudi pripravljeno zabavo, dali 
v okvir organizirane turisticne-zabavne kulturne priredltve, ki bi nasla 
trajno folklorno vrednoto v nasem kulturno-zabavnem revnem prostoru. 

LETOS BOMO PRICELI Z GRADNJO 
Zaradi prostorske stiske po solah je bil izglasovan z referendumom 

naslednji vrstni red izgradnje solskih prostorov in telovadnic: 

- izgraditev 8 ucilnic in telovadnice pri osnovni soli 
Cerknica 

- izgraditev sole z 8 ucilnicami in obnovitvijo 
doma TVD Partizan v Novi vasi 

- izgraditev 4 ucilnic, vecnamenskega prostora in 
ureditev telovadnice na Rakeku 

- izgraditev telovadnice v Grahovem 
- obnovitev sole in telovadnice v Begunjah 
- izdelava investicijsko tehnicne dokumentacije, 

komunalna ureditev zemljisc 
- oprema 
SKUPAJ PORABLJENA SREDSTVA 

PRVENSTVO BRESTA V KEGLJANJU 

din 

12.000.000,00 

8.400.000,00 

4.650.000,00 
1.280.000,00 

550.000,00 

9.200.000,00 
7.060.000,00 

43.140.000,00 

lzteklo se je letosnje prvenstvo Bresta v· kegljanju. Organizirala ga je 
kegljaska sekcija pr1 odboru za sportno rekreacijo, ki deluje v okviru 
sindikalne organizacije. Za letosnje prvenstvo velja ocena, da je bilo 
res mnozicno, saj je tekmovalo 192 tekmovalcev in tekmovalk, torej vsak 
deseti Brestovec·. 
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m. oviN ranjski listi 
:te dalj casa je v pripravi tretji zvezek Notranjskih listov, poljud

no znanstvenega domoznanskega zbornika, ki ga izdaja kulturna 
skupnost obcine Cerknica v sodelovanju z obcinsko raziskovalno 
skupnostjo in organizacijam.i zdn!Zenega dela, od katerih prispe
vata Ievji delez financne podpore Brest in Kovinoplastika. Knjiga, 
ki jo v zaloZni.Stvu Paralel iz Ljubljane (ta je bila tudi zaloZnica 
prvega zvezka zbomika, ki je izSel leta 1977 ob proslavi petsto
letnice podelitve mestnih pravic Loiu) tiska ljubljanska tiskarna 
Kresija, bo precej obsemejsa od prvega (240 str.) in drugega zvez
ka (360 str.), saj bo imela kar blizu 500 strani obicajnega velikega 
formata in nekako 250 fotografij, izmed njih vee dvostranskih. 

Vsebinsko je prvi del zborni
ka posvecen naravoslovnim, zgo
dovinskim, etnoloskim in kultur
niskim temam. Prispevek Ma
tjaza Puca nam prikazuje lepote 
KriZne jame, ki si jih bodo ob 
objavljenih fotografijah Fran
cija Bara lahko predstavljali 
tudi tisti, ki v njej se niso bill; 
dodan je tudi k;ratek popis na
ravnega zivljenja v tej jami iz
pod peresa dr. Borisa Sketa. 

Zgodovinski del zacenjata raz
pravi iz srednjega veka: Bozo 
Otorepec govori o gradu Snez· 
niku in Sne:Zniskih, J anez Sum
rada pa nam pripoveduje o vi
tezib s ~teberka in njiliovi po
sesti. Mag. Stane Granda je pri
pravil kratek, a zanimiv zgodo
vinski vir iz leta 1809, iz kate
rega izvemo, da so se tedaj 
notranjski kmetje v pravem 
kmeckem uporu dvignili zoper 
francoske okupatorje in njihova 
izkoriscanje. 

Na podlagi katastrskih virov 
iz zacetka 19. stoletja sta na
stali dve razpravi. J<!-Ilez Kos pi
se o gospostvu SneZnik v tern 
casu, Stane Granda pa prikazu
je gospodarske in druibene raz
mere v Loski dolini in Babnem 
polju. Oba prispevka bogatijo 
stevilne tabele, iz katerih je vi
den obseg obdelovalnih povrsin 
travnikov, senozeti, gozdov, ste: 
vilo Zivine in prebivalstva. Taks
nih prispevkov bi si v prihodnje 
zeleli tudi za druge predele No
tranjske, saj nam pojasnjujejo 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 
Kako obcuten je jezerski svet 

za moco in kako dalec sega ob
mocje, ki oddaja vodo v jezero, se 
prepricamo iz popisa dr. Hinka 
Dolenca, kl je prezivel veliko let v 
tern kraju in je kakor lovec pre
hodil vso jezersko okolico noter 
do Sneznika. Pise namrec: 

»Bilo je leta 1877 ze proti jeseni 
in velika susa. Studenci in tudi 
taki, ki so najbolj vztrajni, so po
nehali In vse je zelelo dezja. Juzna 
sapa popiha, nebo se povlece in 
dober dez se ulije popoldne, ali 
ze na vecer zasuce sapa, in zjutraj 
je bilo vse jasno. 

Peljal sem se na Bloke In ko 
gledam proti jezeru, vidim breg, 
ki se vlece od Obrha mimo Gore
njega jezera, popolnoma zalit, in 
skoraj da bi se hotela voda pri 
Behli cez ravnino razlivati. Zacu
dim se temu, ogledujem na Blokah 
vse studence in vsako vodico, ali 
nitl najmanjsega znamenja ni bilo 
nikjer od minulega dezja. Tudi ko 
se vracam v Losko dolino, sem sel 
takoj ogledovat Loski Obrh, ki se 
pri Danah v zemljo pogublja, a ni 
bilo niti kanca vee vode kakor 
zadnje dni poprej, a vendar je bil 
jezerski Obrh, ki izvira komaj pol 
ure od Dan, poln In do vrha napet. 

Govoril sem z ljudmi o tern, ali 
vedel mi ni nihce kaj povedati, ne
go ponavljatl to, kar se bere tudi 
v Valvasorju, da se prik8Ze voda v 
jezeru, ce le grmi okoli Sneinika, 
in dosti je resnice v tern govor
Jenju, kar se vidi iz sledecega. 

Prehodil sem do malega vse goz
dove od· Javornika dalje in okoli 

nekaj nadvse pomembnega: go
spodarsko stanje nasega kmeta 
ob koncu fevdalne dobe. S tern 
homo lahko bolje .razumeli ves 
kasnejsi razvoj tega obmocja in 
razloge, ki so notranjskega kme
ta taka mnozicno pripeljale v 
vrste borcev za nasa druibeno 
revolucijo. 

Sledi prispevek mag. Eve 
Holz, ki nam prikazuje upravno
teritorialni razvoj celotne No
tranjske od sredine prejsnjega 
stoletja do prve svetovne vojne 
in nam predstavlja najpomemb
nejse u:pravne uradnike. Za raz
iskovanJe gospodarskega zivlje
nja ob koncu prejsnjega in v pr
vti- polovioi na.Sega stoletja bo po
memben tudi Pregled zadrumili
tva na Cerkniskem do leta 1945 
avtorja Branka Sustarja, ki ka
ze, do koliksne mere je obvla
doval gospodarsko zivljenje na
sih ljudi v obravnavanem casu 
klerikalni kapital. 

Uredniska politika Notranjskih 
listov si je ves cas prizadevala, 
da bi zbornik iz obcinskih okvi
rov .p:rerastel :tudi na obmocje 
celotne Notranjske. Ceprav to 
organizacijsko se ni uspelo, se 
pojavljajo ze od drugega zvezka 
naprej razprave, ki slu:Zijo temu 
cilju. Tudi v knjigi, ki je v pri
pravi, je nekaj taksnih prispev
kov. 

Taka obravnava Boris Rozman 
Sokolsko drustvo Dolenji Loga
tec od leta 1908, ko je bilo drus
tvo ustanovljeno do pristopa ce-

Sneznika in se dalje doli po Hrva
skem, a v nobeni dolini, v nobe
nem jarku ne opazls niti ene stru
ge od vode razrite. Bil sem v hu
dih nalivih v gozdu ali kakor hitro 
je dez nehal, tudi po tleh ni bilo 
vee vode, sproti gine, ne napolni 
se noben kallc, po nobeni strugi 
ne tece voda. 

lz tega se lahko sklepa, da vsa 
tla po teh hribih puscajo in da so 
pod vsemi votline, all prav mogoce 
tudi podzemeljsko jezero, katerega 
glavni iztok Je Obrh pri Gorenjem 
jezeru. Ako torej tudi se onkraj 
Sneznika hudo dezuje, v tern ko po 
jezeru sonce sije, je mogoce, da 
nagloma pridrvi voda, kar se tudi 
veckrat zgodi. Tudi o priliki, o ka· 
teri sem govoril, sem povpraseval, 
kod je bilo kaj vee dezja, ter po· 
zvedel, da je bilo onkraj Sneznika 
proti Klanem vee dezja, kakor ta
kraj hribov. 

cudno je pri tern, da ima pod
zemeljsko jezero najbolj obcutne 
oduske ravno pri Cerkniskem jeze
ru, ko je vendar dosti bliznjih do
lin takraj in onkraj Sneznika, vze
mimo Losko dolino, v kateri izvira 
voda tudi iz vee jam, In vendar, 
kakor sem omenil, se ni nikjer po
znalo · dezja, samo Jezerski Obrh 
je bil napet. Vsak, ki pozna kraje, 
bo sodil, da izvira voda, ki ponikuje 
pri Danah v Loski dolini, zopet on
kraj hriba pri Obrhu v Cerkniskem 
jezeru, in vedar preneha Jezerski 
Obrh o susl popolnoma, a Loski 
Obrh nikdar ne, In Jezerska struga 
se napne ravno od Obrha doli ta
krat, ko Loska ne kaZe niti kanca 
vee. To bodl v premislek tudi ti-

lotnega Iogaskega Sokola v osvo
bodilno fronto (septembra 1941). 
Tudi prispevek etnologa Jurija 
Fikfaka obdeluje del Notranjske 
izven cerkniske obcine. Avtor je 
v temeljnih obrisih podal demo
grafski, gospodarski in socialni 
razvoj obmocja sedanje obCine 
Postojna v zadnjih sto Ietih. Et
nolosko razpravo o furmanstvu 
v »Cufariji«, dezeli med Planino 
in Babnim poljem, je spisala 
Melita Kebetova. 

Priznani umetnostni zgodovi
nar in redni clan SAZU dr. Emi
lijan Cevc objavlja razpravo u 
dragocenem alabastrnem kipcu 
iz Begunj nad Cerknico, ki je 
kopija slovitega kipa Marije iz 
Trapanija na Siciliji, in je ne
znano kako in kdaj prispela v 
na.Se kraje. Dr. Marijan Slabe 
predstavlja starejse upodobitve 
Cerknice na slikah od sredine 
16. do konca prve polovice 19. 
stoletja. 

0 cerkniskem rojaku glasbeui
ku Franu Gerbicu je napisal 
tehtno razpravo akademik dr. 
Dragotin Cvetko, dolgoletni 
predsednik plenuma kulturnih 
delavcev osvobodilne fronte, 
cerkniski rojak Tone Kebe pa · 
je prispeval nekaj spominov na 
cas pred dvajsetimi leti, ko so 
Cerknicani uredili Gerbicevo 
spominsko zbirko; le-to je danes 
neusmiljeno prizadel zob casa. 
H Gerbicu v Cerknico je prisel 
leta 1868 na obisk slavni ceskl 
pesnik Jan Neruda. Njegove po
potne vtise iz Postojne, Predja
me in s Cerkniskega jezera je 
prelila v slovenscino Albinca Li
povceva in jim prispevala sprem
no besedo. 

Kat obieajno, je tudi tokrat 
najobsemejsi del zbomi-ka po
svecen obdobju narodnoosvobo
dilega boja. Franc Pasetta ob
javlja obsefuo in tehtno pisano 
r azpravo o nastanku in razvoju 
Borovniske cete, v uvodu pa je 

stim, ki vedo 0 nasih podzemel)· 
skih vodah pri vsaki, kje se po
gublja v zemljo in kje prihaja zopet 
na dan.« 

Kakor ni gotovo, kdaj bo voda 
odtekla iz jezerisca, tako se tudi ne 
ve, kdaj se bo osuseno jezero zo
pet napolnilo. Navadno ostane do 
konca septembra suho. Ali ce med 
tern casom. dezuje le nekaj ur, pri
teka ze podzemeljska voda iz ne
katerih jam in lukenj v jezero. 
Ako se kmalu zvedri, preneha pri· 
tok, in voda izgine zopet pocasi 
v jame. 

Velikanski prizor, ko nagloma 
narasca vodovje jezerskega kotla, 
se vrsi sele v dobi jesenskega de
zevja. Od vseh strani priteka pod· 
zemeljska voda v jezero, in sicer 
veliko silneje, kakor more odtekati. 
Takrat se pokaze, da poziralnikl ne 
zadostujejo v dezevju, ker so pre· 
majhni in dostikrat na pol zasuti. 
~umenje in bobnenje naznanja pri· 
hod vode iz podzemeljskih prosto
rov. Jame Bobnarice, Suhadollca, 
Vranja jama ter luknje In luknjice, 
katerih je od Obrha do Zadnjega 
kraja - tri cetrt ure hoda - vse 
polno- ob bregu, zacnejo dajati ve
likansko mnozino vode iz sebe. 

lz teh jam in lukenj pritece to
liko vode, da zalije Zadnji kraj in 
da tece od tam pri Vratih v jezero. 
Ker donasajo v dezevju tudi potoki 
veliko vode, na primer Cerkniscica, 
2irovniscica, ~teberscica, posebno 
pa Obrh, postaja jezero vidno sirje 
in globocje. v takem casu pritece 
v jezero vsako sekundo 155 ku
bicnih metrov vode, a odtecl je 
more v istem casu samo 85 ku· 
bicnih metrov. Na ta nacin se na
polni jezero v 8 dneh, prJ mocnem 
in naglem nalivu pa celo v 2 ali 
3 dneh. Z lzbruhano vodo, katera 
je vcasi kalna radi blata v neka
terih jamah, se pokazejo v nadze· 
meljskem jezeru zopet ribe, katere 
je voda pri odtekanju potegnlla s 
seboj v neznano globocino. 

Kakor hitro doseze jezero svojo 
najvecjo visino, pricne zopet pada
ti, ker pozro vecino njegove po
topne vode v!se lezeci p~zi{alniki, 

pregledno orisal razvoj napred
nega delavskega gibanja na Vrh
niki in v Borovnici med obema 
vojnama . Lojze Ule je napisal 
razp:cavo o razvoju osvobodilne 
fronte in oborozene vstaje v 
okolici Grahovega do velike ita
lijanske ofenzive leta 1942. Raz
prava Damijana Gustina obrav
nava partizanske enote na No
tranjskem v prvi polovici leta 
1942 in nekoliko natancneje ba
taljon Milosa Zidanska. Fran]o 
Bavec, notranjski partizan Bran
ko, je p ripravil zapis o Lo~kem 
odredu, znani notranjski publi
ciJSt Franai Strle pa sodeluje v 
zbo.rn.tku s pregledom razvoja in 
poveljniske sestave stirih Notra
njskib odredov; njegova razprava 
je pravzaprav ze osnutek za r.no
nograf:ijo o teh prurtizanskih eno
tah. Lojze Tr5an je obdelal par
tizanske tehnike na Notranj
skem med leti 1941 in 1945, Bran
ko Korosec pa je izbral za obja
vo nekaj primerkov ohranjenih 
partizanskih kart in skic z No
tranjskega in jih komentiral. To 
tematiko zakljucujejo zanimivi 
spomini predvojnega komunista 
in partizana, pokojnega Franca 
Strleta-Nina. 

V novi rubriki Zapiski, v ka
teri nameravamo v prihodnje 
objavljati krajse prispevke, je 
sestavil Andrej Makovec seznam 
mlinov, zag in nekaterih drugih 
obratov, ki so delovali na 
osrednjem Notranjskem pred 
industrializacijo de:Zele po zad
nji vojni. Roman Gorjan je po
castil minulo petdesetletnico 
smrti osvoboditelja Maribora, 

to sta posebno Velika in Mala Kar
lovica. 

Pojasniti je se treba, kako je 
to, da Bobnarica, Suhadolica in 
Vranja jama in nekatere manjse 
jame pozirajo vodo pri upadanju 
jezera, v dezevju jo pa z drugiml 
luknjami in jamami vred dajejo 
zopet iz sebe. Misliti sl moramo, 
da je tu v razvotlenem kraskem 
svetu premnogo razpok, podobnih 
krivim nategam, to je zakrivljenim 
cevem, katerih krajsa rama drzl ·v 
podzemeljsko jezero in v kotle, z 
vodo napolnjene, daljsa pa do je
zera. 

Kakor hitro se popolni podze
meljska vodoshramba ob dezevnem 
vremenu, da voda v njej stoji vsaj 
malo vise, kakor krivina natege, 
zacne se voda vsled vodoteznega 
pravila odtekati po razpoki. Odte
kala se bo tako dolgo, dokler nje 
gladina v vodoshrambi ne pade do 
konca krajse rame krive natege. 
Potem preneha jama ali studenec 
vodo dajati, in sicer za toliko casa, 
da se vodoshramba znova- napolnl 
do zaznamovane visokosti. Ta doba 
bode tern daljsa, cim prostornej
sa je vodoshramba in cim manj 
vode ji priteka · pocasi od strani. 
ce se lepo vreme redoma vrsti 
za grdim, bodo studenci ob jezeru 
tekli in presihali v enako dolgih 
dobah. V neredno dezevnem letu 
bodo podzemeljske vodoshrambe 
skoraj vedno napolnjene z vodo, in 
studenci bodo tekli tudi nepre· 
stano. · 

Jezero pokrlva prl srednjem sta· 
nju vode le majhen del jezerisca. 
Ali o dolgotrajnem dezevju narasca 
voda zelo, in jezero se zacne raz
sirjati ,proti vzhodu in severovzho
du, to je proti Slivnicl. Skora) polo
vico njiv bliznjih vasi poplavl voda, 
in prebivalci trpe radi. tega veliko 
skodo. Ob veliki-povodnjl pride vo
da celo v vas Dolenje jezero in 
prezene njene stanovalce iz his. 
leta 1881 je stala skoraj en meter 
visoko v hisah te vasl in je odtekla 
popolnoma sele cez pet tednov. Ta
ke velike povodnjl, da bi voda pri-
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generala Rudolfa Maistra s 
kratkim zapisom o Maistrovem 
odnosu do Notranjske, kamor je 
hodil na Unec na pocitnice in 
tam leta 1934 tudi umrl. Zadnji 
je polemicen zapis Francija Str
leta ob ponovni naselitvi risov 
v :nasih gozdoV'ih. 

:tal moramo pri pregledova
nju vsebine tretje stevilke ugo
toviti, da urednistvu tudi tokrat 
ni uspelo vkljuciti v zbornik 
kaksnega tehtnejsega prispevka 
iz dobe socialisticnega razvoja 
po letu 1945, ceprav si je za to 
prizadevalo. Skusalo bo to na
domestiti in u jeti zamudo v na
slednj ih zvezkih. Sicer pa je tre
ba reci, da precejsnjega stevila 
oddanih prispevkov u rednistvo 
iz . r azlicnih razlogov ni moglo 
uvrstiti v to stevilko zbornika. 
Nekateri bodo objavljeni v pri
hodnji, cetrti stevilki. 

Dodajmo se, da je zbornik 
uredil uredniski odbor, ki je de
laval pod vodstvom J aneza 
Sumrade, organizacijsko financ
ne posle pa je vodil izdajatelj
ski svet, v katerem so p red
stavniki dru:Zbeno polit icnih 
organizacij in obcine ter zdru:Ze
nega dela, njegov predsednik pa 
je glavni direktor Bresta Tone 
Krasevec. 

Zaradi ·tehnicnih te:Zav p.ni tis
kanju bo zborrnk prise! ,iz tiskar
ne ok:rog 10. junija. P.redstavljen 
bo na tiskovn.ri. konferenci v 
Cerknici. Tiste, lci ga doslej se 
rnso naroCili, pa vabimo, da to 
stor,ijo pri .izdajatelj-ici, Kulturni 
sku.pnosti obcine Cerknica. 

sla v vas, niso navadne, manjse se 
pa ponavljajo veckrat, in nekoliko 
njih je skoraj vsako pomlad ali je
sen zalitih. 

Njive, katere so ob povodnji pod 
vodo, niso ·v jezeru, temvec le ob 
krajeh in se ne stejejo k jezeru. 
Napacno je torej misliti in verjeti 
trditvi, katera se se dandanes do· 
s tikrat slisi in bere: da t'eze kme
tic v osusenem jezeru brazde s 
plugom; da se navadno seje proso 
all jecmen, ki hitro raste; da za
njice pozanjejo zito; da pogostoma 
pribobni voda iz jam in preplavi je
zerske njive, predno je zito dozo
relo in podobno. 

Vse to ni resnicno. Res je, da ra
ste v osusenem jezerskem svetu 
samo trava, le ob straneh je ob
delan svet, kamor pride voda ob 
povodnji. Ako se te njive stejejo k 
jezeru, se res lahko rece, da se v 
njem seje in zanje. Potem bi se pa 
morale tudi ob bregovih mnogih 
tek lezece njive steti k njihovim 
strugam, ker jih vcasi reka po· 
plavi. 

Pac so se pred 180 leti se po
znan sledovi njih v jezeru, katere 
so imell kmetje blizu Dolenje vasl 
in Dolejega jezera, na krajih, ka· 
mor takrat navadno se ni segla 
voda. Mala povodenj jih je ycasih 
preplavila, ali voda je kmalu od
tekla skozi obe Karlovici, njive so 
se posusile in sadeze so pobrall 
in spravili domov. Toda scasoma 
so morali te njive opustiti, ker so 
se jame polagoma zmanjsale in 
deloma zasule. Zato so ostale njl· 
ve predolgo pod vodo, kar je bilo 
pridelkom v veliko skodo. 

Kmetje iz teh vasi in trzanl so 
placevall v tlstem casu neki davek 
od jezerskih njiv, ce je jezero od· 
teklo ali ne. Tudi so se dobili ·V 

sedanjem jezeru mejnikl, na katerlh 
se je poznalo, da je nekdaj na njih 
stalo lesovje. Tudi pri Gorenjem 
Jezeru so imeli v jezeriscu obdelan 
svet, kar izpricuje nekdanji mlin 
Malinsce na Obrhu, katerega sle
dove je komaj najtl. 

(Se bo nadaljevalo) 
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Db letoinjih volitvah 
Po najsirsem in demokratic

nem evidentiranju moZnih kan· 
didatov v vseh okoljih - temelj
nih organizacijah in krajevnih 
skupnostih in po opravljenih kan
didacijskih postopkih smo v ee-

l trtek, 13. marca na svojih delov
nih mestih in v nedeljo, 16. mar· 
ca v svojih krajevnih skupnosti 
odsli na voliSea in izvolili delega
cije za skupscine druzbenopoli
tiCnih in interesnih skupnosti ter 
delegate v druZbenopoliticni zbor 
skupsCine obcine. Koncale so se 
torej vee kot leto dni trajajoce 
predvolilne in volilne dejavnosti. 
Pred nami so le se druga obcin
ska kandidacijska konferenca in 
pa konstitutivne seje obcinske 
skupscine in skupscin samoup
ravnih interesn.ih skupnosti. 

Seveda velja pri tem poudariti, 
da S ID() se priprav na cetrte de-

Iegatske volitve lotili z veliko od
govomosti, pa tudi z rahlim ob
cutkom strahu in nemoel. Smo 
v zapletenih druzbenih in gospo
darskih, pa tudi politicnih raz
merah, ko realni iivljenjski stan
dard pada, raste pa inflacija, in 
tudi nl dovolj vldnih uspehov pri 
uresnicevanju programa dolgo
rocne stabillzacije. 

Ne nazadnje imamo tudi vrsto 
druglh vprasanj, s katerimi 
se sreeujemo pri razpravah o 
kriticni analizi delovanju politic
nega sistema socialistienega sa
moupravljanja. 

z vsemi nastetimi vprasanji 
se bodo sreeali tudi letosnji r e
publiski in zvezni kongresi druz
benopolitiCnih organlzacij, ki bo
do poskusali najti oziroma naka
zati poti za re5itve iz nastalega 
polozaja. 

v olitve v stevilkah 
Delovni ljudje in obcani nase Jelka 88,9 

100 
90,1 

obcine so ob volitvah pokazali Mineralka 
veliko druibeno zavest, saj se 
glede na udelezbo uvrscajo v Skupne dejavnosti 
vrh slovenskih obcin. 

Na volitvah v zdruZenem delu 
13. marca je glasovalo skupaj 
92,3 % volilnih upravicencev. Od 
tega: 

obrtniki 
kmetje 
delavci v upravi 
delavci v TOZD 

% 

78 
96,5 
97 J. 
92;2 

Udeldba v Brestovih TOZD: 

Udelefba na volitvah v krajev
nih skupnostih 16. marca: · 

% 

KS Cerknica 93,8 
KS Rakek 96,1 
KS Begunje 95,4 
KS Loska dolina 96,1 
KS Nova vas-Bloke 93,7 
KS Grahovo 99,5 
KS Cajnarje-Zilce 93,3 

Pohistvo 
Masiva 
Zagalnica 
Gaber 
Iverka 
TapetniStvo 
Prodaja 

% 
90,3 
90,2 
80,2 
94,9 
82,3 
87,4 
97,2 

· SKUPAJ povprecno 95,4 

Na precej volilnih mestih je 
b:i.:la udelezba •stoodstotna. Naj
bolj so se izkazali v Bloski po
lici, kjer so ze do 10.30 glasovali 
vsi volilni upravicenci. 

Filmi v aprilu 
3. IV. ob 20. umi - ameriska .fi.i!lmska drama POD VULKANOM. 
5. IV. ob 20. uri in 6. IV. ob 16. u ri - hongkonski ·karate film GO-

SPODAR ZMAJ. 
6. in 7. IV. ob 20. uri - ameniska groz1jrl.<vka OBSEDENOST . 
10. IV. ob 20. uri- francos'kli pustolovskm film ZENSKI KONVOJ. 
13. in 14. IV. ob 20. uri - spanski glasbeni film CARMEN. . 
12. IV. ob 20. UJri. tin 13. IV. ob 16. uri - amerislri. akcijsk.i iiilm OG-

NJENE ULICE. 
17. IV. ob 20. uri - jugos1ovanska fi'lmska drama ZGODNJI SNEG 

V M'ONCHNU. . 
19. IV. ob 20. uri in 20. IV. ob 16. uri - amePiSk:i pustolovsk:i film 

HUNDRA. 
20. IV. ob 19.30 - ameviski fantastifui. fiim POT V VESOLJE (zaradi 

izredne do'lilline filma bo .predstava pol ure pll:"ej) . 
24. IV. ob 20. Ulli - gr skli erotlicni fi:lm MACJE SIDRO. 
26. IV. ob 20. uri in 27. IV. ob 20. uri- ameniska j¥OZl~vka GROZ

LJIVI VIKEND. 
27. IV. ob 16. uri - jugoslovans'ka komedija OD PETKA DO PETKA. 
28. IV. ob 20. uri - italijanska ·komedija SKANDAL V DRUZINI. 

Eno izmed volilnih.mest v Cerknici 

Obcutek strahu v pripravah na 
volitve se je torej rojeval zaradi 
nakopicenih temv, s katerlmi se 
v druZbi spopadamo. Bati se je 
bilo, da kandidati ne bodo spre
jemali kandidatur in podobnega. 
Bile so izrecene tudi kriticne be
sede, vendar dobronamemo, saj 
je prevladalo spoo:nanje, da roo
ramo iskati najboljse poti vsi 
skupaj, da samo kritiziranje ne 
pomaga, pa tudi nihce drug nam 
ne bo pomagal. Posledica tega je 
bila, da so obCani Ie v izjemnih 
primerih odklanjali kandidature. 

To je dokaz zrelost i in priprav
ljenosti za sodelovanje pri razre
l!evanju druZbenih zadev na sa
moupravni osnovi, dokaz, da ve
liki veeini ljudi ni vseeno, kako 
nam gre. 2elijo si napredka, ze
lijo graditi svoj razvoj na teme
ljih samoupravljanja. Vse to pa 
lahko store le, ce jib kar najvec 
ustvarjalno sodeluje v samoup
ravnem odloeanju. 

Prepricani smo, da je tudi ude
lefba na volitvah potrdila ta raz
miSljanja, saj smo z izredno ste
vilno udelefbo na volitvah izvo
Iili svoje delegate in delegacije 
za naslednje stirlletno obdobje 
in talco pokazali svojo druzbeno 

.zrelost. 
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Z voli.Sca v TOZD POHISTvO 

Za Cislo in zdravo okolie 
M. JuvanCic 0 NASIH KOMUNALNIH IN INDUSTRIJSKIH ODPADKIH 

Prvo 
.... . 

srecanJe 
murnov 

Mtlnli so najmlajsi taborniki 
lin jim posvecamo zelo veldko po 
zomos1!i., saj jih je veliko stev.ilo 
in delujejo v petih emot>ah zveze 
tabornikov obCine Cerknica. Za
to smo •konec februarj a organizi· 
·ralJ nj!thovo prvo srecanje.-Orga
a:lltzaailjo te akcije je prevzela eeta 
Presihajoee jezero iz Grahovega. 
Udeleiba je bila zadovoljiva, saj 
je hHo na srecanju 32 murnov iz 
Rakeka, Cerknice, Grahovega in 
Nove vasi. 

Murn.e smo razdelili po skupi
nah. Izdelovali so s kupno l1i~Sbo 
na velikem kartonu, barvali bar
vanke in tekmovali v razlicnib 
Jgrah. Risbe in barvanke smo 
.razstavrl.H ter ocenili z barvruimi 
znalci. Pred kosilom smo si ogle
dali se taborniske fHme ·in risan
ke. Potem smo odsli na krajS:i iz
let ~n ga zakljucili s ciljanjem 
snciak:a. Murni so b:i.li ze kar ma
·lo utrujeni, zato pri p remagova
[]j u ovir n iso pokazali toli:ko zag
nanostri. kot na zacetku sreeanja. 

Akcija j e v zadovoljstvo vseh 
zelo lepo uspela. Zahvaljujemo 
se osnovm soli 11. maj Grahovo, 
k!i nam je »posodila« prostore in 
kuharico. 

Naglo rast proizvodnje vseh vrst potrosnih dobrin spremlja tudi 
eedalje vee odpadkov. S povecano kolicino odpadkov pa raste 
tudi onesnaievanje nasega okolja, saj so dnevne kolicine odpadkov 
dosegle ze poldrugi kilogram na prebivalca. 

Komunalnlm odpadkom se vse bolj pridruZujejo tudi gosee iz 
novih postrojenj za ciScenje odpadnih vod. 

Omenjene kolicine odpadkov 
neizprosno pritiskajo na nase 
okolje in na komunalno organi
zacijo iin zahtevajo nujno poso
dabljanje sedaj skrajno ne
ustreznega nacina zbiranja in 
unicevanja odpadkov. · 

Cistilna naprava pri Dolenji vasi 

Obmocje obcine Cerkliliica je v 
geoloskem pogledu zvecine kra
sko, zato vsako odlagaliSce od
padkov predstavlja verjetno ne
varnost za zastrupljanje pod
zemnih voda. Po veCletnih raz
iskavah in iskanju ustrezne lo
kacije je Komunala koncno pri
dobila u strezno zemljisce v Le
scevju za Rakekom in zacela z 
izgradnjo tako imenovanega SA
NITARNEGA ODLAGALISCA, ki 
je najcenejsa mofuost za konc
no unieenje odpadkov . 

Droge moznosti so se; seziga
nje, razkuzevanje, spreminjanje 
v kompost in drugo, kar pa za
hteva ze dolocen tehnoloski po
stopek. 

Izjema pri sanitarnem odlaga· 
liscu so odpadki, ki vsebujejo 
strupene, posebno nevarne in za 
okdlri.co skodljd.ve snovri.. Ti od
padki zahtevajo nevtrallizacijo 
ali unicevanje v regionaln:ih na
pravah in j:ih ni dovoljeno odla
gat:i na sanitarn!ih odlagalis6ih. 
Sanitaxno od:laga.lisce, ki ga gra
dtimo v naSi obcini, je najcenejsa 
nalozba od mozn:ih in pov:z:roca 
najmanj stroS.kov obratovanja. 

Pri nas je torej prvi korak 
organizirati skupno odlagalisce 
v okviru obcine ter ukiniti ile
galna in pollegalna odlagalisca 
po vaseh. V sosednji Avstriji ne 
dovolijo nobenega odlagalisca za 
obmocja z manj kot 30.000 pre
bivalci. Podobno je v Italiji in 

v nacrtu , da 4000 sanitarnih od
lagalisc odpadkov zmanjsajo na 
350. 

Vsa odlagalisea v nasi obcini 
predstavljajo pravo sramoto za 
okolje in so vir zelo mocnega 

Svici. V Zahodni Nemciji imajo 
onesnazevanja zemlje, vode in 
zraka. 

Poleg zbiranja odpadkov bo 
na skupnem odlagaliScu Komu· 
n ale postopoma vpeljan si:stem 
sortiranja in pripravljanja ko
munalnib odpadkov za ponovno 
uporabo v industriji. 

Ze omenjena geoloska sestava 
tal nase obcine je narekovala iz
brano lokacijo za odlagaliSce, ki 
pa je zelo neugodna glede na od
daljenost od vecjih krajev v ob
cini, saj lezi na severozahodnem 
delu obcine. Zato prevozi odpad
kov iz Loske doline in Blok 
predstavljajo velik strosek, saj 
so ti kraji oddaljeni nad 20 ki
lometrov. Vendar druge mofuo
sti nimamo, saj prebivamo na 
Jizredno obcutlj:i.vem obmocju :iJn 
je nasa dolZnost, ohraniti za
namcem cisto okolje kot smo 
ga podedovali od nasih predni
kov. 

P. Tomsic 

• 
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v nasi obcini 
•• • zan1manja za 

ceda]je vee 
mali nogomet 

OBCINSKA ZIMSKA NOGOMETNA TRIM LIGA 1985/ 86 

Koncala se je zimska nogometna trim · liga. V dveh ligah je so
delovalo kar 20 ekip iz vse obcine in vee kot 200 igralcev. Tudi 
letos je tekmovanje, sedmo po vrsti, organiziral nogometni klub 
Cerknica poq pokroviteljstvom ZTKO Cerknica. 

Uvrstitve ekip na vrhu lestvice pravzaprav niso presenecenje: 
prvi Pink Panther (tretjic prvak), drugi Stoletni (lanski prvak) in 
tretji Vikingi (tako kot lani). Razocaranje predstavljata zadnje dve 
mesti doslej mocnih ekip Rakeka in Zeje. 

Pravico do nastopa v prvi ligi sta si zagotovili ekipi Starega trga 
in Iga vasi, ki sta bili najboljsi v drugi ligi. 

V prvi ligi je bil n~jboljsi strelec Tusar (Pink Panther), najboljsi 
vratar Zalar (Vikingi), v drugi ligi pa sta bila najboljsi strelec 
Pozar (Stari trg) in najboljsi vratar Ule (Iga vas). Lovoriko za 
»fair play« sta si razdelili ekipi Pink Panther in Teritorialna 
obramba. 

KONCNI VRSTNI RED 

1. llga 

1. Pink Panther 9 6 2 1 26:11 14 
2. Stoletni 9 7 0 2 21:8 14 
3. Vikingi 9 6 1 2 16:8 13 
4. Sovica 9 4 1 4 19:20 9 
5. Gasa 9 4 1 4 19:20 9 
6. ·Disco 9 3 2 4 22:25 8 

7. Naftalin 9 2 3 , 4 14:15 7 
8. Jezero 9 3 1 5 14:18 7 
9. Rakek 9 3 1 5 10:18 7 

10. Zeja 9 0 2 7 3:21 2 

2. llga 

1. Stari trg 9 8 0 1 46:11 16 
2. lga vas 9 8 0 1 32:8 16 
3. Teritorialna obramba 9 7 0 2 25:16 14 
4. Stoletni 2 9 6 0 3 21:13 12 
5. Samuraj 9 5 1 3 36:13 11 
6. Flamengo 9 3 1 5 12:32 7 
7. Rakek 2 9 2 1 6 19:16 5 
8. Diverzanti 9 2 1 6 12:34 5 
9. A-ha 9 1 1 7 16:56 3 

10. Lakotniki 9 0 1 8 5:25 1 

PREHODNI POKAL NK CERKNICA 

Sestnajst najbolje uvrscenih ekip iz zimske lige se je letos tretjic 
pomerilo za prehodni pokal NK Cerknica. Po razburljivih in kvali
tetnih igrah sta se v finalu pomerili ekipi Pink Panther in Stoletni. 
Zmaga je pripadla spretnejsi ekipi, sicer letosnjemu prvaku Pink 
Pantherju, z rezultatom 4:3. Pokal za najboljsega strelca je dobil 
Urbas, za najboljsega vratarja pa Subic (oba Pink Panther). Pink 
Panther je tako ze dr.ugic osvojil prehodni pokal. V. Kralj 

. 
Strelske nOVlCe 
OBCINSKO TEKMOV ANJE 
SOLSKIH SPORTNIH 
DRUSTEV V STRELJANJU 

Tudi Ietos je obcinsko tekmo
vanje solskih sportnih drustev v 
streljanju z zr:acno pusko .pripra
vila strelska druzina BREST. Za 
raz.liko od prejsnjJh let je bila 
udelezba malo manjsa, predvsem 
zaradrl. pomanjkanja diabol in 
tare. Kvaliteta pa se je dvignila 
tudi v Novi vasi lin S.tarem trgu, 
predvsem zaradi resnejsega de
la z mladimi. Najvec se z mladi
mi dela v Cerknici in na Rakeku 
zato so ·tudi rezultati boljsi. 

Ekipno pionirji: 
1. OS Cerknica 
2. OS Nova vas 
3. OS Sta.rl trg 

Posamezno: 

502 kroga 
444 krogov 
428 krogov 

1. KANDARE Damjan, OS Stari 
trg, 174 krogov 

2. KLANCAR Tomaz, OS Cerkni
ca, 169 krogov 

3. SEGA Rajko, OS Cerknica, 
167 krogov 

Ekipn.o pionirke: 
1. OS Cerknica 
2. OS Rakek 
3. OS Stari trg 

Posamezeo: 

504 Krogi 
303 krogi 
284 krogov 

1. KEBE Jasna, OS Cerknica, 180 
krogov 

2. OTONICAR Ines, OS Cerk.nica, 
179 krogov 

3. ISTENIC Sasa, OS Rakek, 172 
krogov 

REGIJSKO TEKMOV ANJ'E 
~OLSKIH SPORTNIH 
DRUSTEV 

Na tekmovanju je nastopilo 8 
ekip pionirjev in 3 elcipe pion-irk 
oziroma skupaj 39 nastopajocih. 
Najb<Yljsi so dobili medalje, di
plome in praktiene nagrade, ki 
sta jih prispevala Brest in Ko-

vinopla·stika. Stevilo nastopajo
cih na republiskem tekmovanju, 
ki bo v Trzinu, bo doloCila strel
ska zveza Sloveruije. 

REZULTATI: 

Pionirji ekipno: 

1. SSD Cerkruica I. 
2. SSD Postojna 
3. SSD Cerknica II. 

Pionirji posamezno: 

489 krogov 
480 krogov 
475 krogov 

1. KANDARE Damjan, SSD 
Cerknica, 172 kr ogov 

2. VICIC Tomaz, SSD Cerklnica, 
168 krogov 

3. KERLATEC Sarno, SSD Po
stojna, 167 krogov 

Pionirke ekipno: 
1. SSD CerknJca I. 
2. SSD Cerlmica II. 
3. SSD Postojna 

516 krogov 
473 krogov 
411 lcrogov 

Pionirke posamezno: 
1. ISTENIC Sasa, SSD Cerknica, 

176 krogov 
2. BRANISELJ Nada, SSD Cerk

ruca, 173 krogov 
3. OTONICAR Ines, SSD Cerkni

ca, 172 krogov 

OBCNI ZBOR STRELSKE 
DRUZINE BREST 

Clani strelske druzine B-rest so 
imeli svoj redni letni obcni zbor. 

Poslusa:hl. so porocila o tekmo
van}ih, ki j.ih je bilo lani kar 68, 
poro6i:la o mnof icnih akoijah, 
plan in koledar za leto 1986, po
roCilo tehnicne komisije in poro
cilo blagajnika. 

V t"azprav.i je tekel predvsem 
pogovor ined tajllii.kom ZTKO in 
predsednlikom kluba. Zbor je 
s.prejel tudi sldep 0 visjih clana
rinah za vse kategoni:je (clani 
500, mladmci 300, pionirji 200, 
podporni clani 100 din). 

Na koncu je predsednJ.k podelil 
se primanja za »najboljso strel
ko« (lstenic Sasa) .in strelca, zna
cke za »mojstre« strelce (Koce-

Obtinski smutarski pokal 
S smukom, ki ga bo ob koncu 

marca organiziral SK Cerknica 
na Slivnici, se koncuje obCinski 
smucarski pokal v alpskih in 
tekaskih disciplinah za sezono 
1986. 

Letos smo imeli tudi obcinski 
pokal v smucarskih tekih, kar 
do sedaj_ ni bilo v navadi. Ugo
tavljamo, da so smucarski teki 
pri sm1:1carskih klubih in drus
tvih zapostavljeni, ceprav me
nimo, da je ravno smucarski 
tek primeren za rekreacijo v 
vseh starostnih kategorijah, ob
enem pa je za tek neprimerno 
cenejsa oprema in ni potrebno 
hoditi na oddaljena smuciSca. 
Dogovorjeno je bilo, da vsak 
klub ali drustvo organizira po 
eno veleslalomsko in tekasko 
tekmo. Dogovora se nismo dr
zali, ker so eni organizirali sa
roo alpsko, drugi pa samo te· 
kasko tekmo (Cerknica, Rakek). 

Kritika je bila letos naperje
na tudi proti sodnikom. 

BRESTOV OZBORNIK - glasilo de
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 
Glavni in odgovorni urednik Bozo 
LEVEC. 
Ureja urednlskl odbor: Sreco DROBNte, 
VIII FRIM, Franc GORNIK, Viktor JERie, 
Karmen KANDARE, Peter KOVSCA, Bozo 
LEVEC, Danilo MLINAR, Stefka MIKSE·SE
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA, 
Miran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC. 
Foto: Joze SKRU 
Odbor za obvesunje je drumenl organ 
upravljanja. Predsednlk odbora: Franc 
MLAKAR 
Glasilo sodl med proizvode lz 7. tocke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 Ob· 
daveenju prolzvodov In storitev od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekretarlata za 
informlranja lzvrsnega sveta SR Slovenlje 
st. 421-1 f72 z dna 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska teleznlska tiskarna v Ljub
ljani. 

Kar se t ice kvalitete prog, 
moramo biti letos kar zadovolj
ni, saj so se vsi organizatorji 
potrudili, da kar najbolje pri
pravijo varne in kvalitetne pro· 
ge, tako da ni bilo nobene po
skodbe. 

Na obcinskem alpskem poka· 
lu je sodelovalo okrog 490 tek
movalcev in tekmovalk, na sti
rih tekmah, v smucarskem teku 
pa nad 150 tekmovalcev na petih 
tekmah, torej skupaj nad 640 
tekmo~alcev in tekmovalk, kar 
je za nase razmere zelo ugodno. 
Razveseljivo je namrec to, da je 
tekmovalo vee kot tri cetrt mla
dine, ·ki se je p11i•pravljena ukvar
jati z zimskim sportom. Ni nam 
v ospredju :rezultat, temvec ze
lja, da pritegnemo cim vee mla
dine in drugih obeanov predvsem 
delavcev in delavk. Ce hoeemo 
doseci to, pa se bo potrebno bolj 
potrudi.ti v delovnih organizaci
jah in po solah. 

Potrebno bo spremeniti tudi 
pravilnik, dolociti nove katego· 
rije in drugo. 

Vrstni red: 

Alpski pokal 
tock 

1. KS Laska dolina 1158 
2. KS Grahovo 1146 
3. KS Bloke 810 
4. KS Cerknica 605 
5. KS Rakek 181 
6. KS Begunje 101 

Tekaski pokal 
tock 

1. KS Loska dolina 1205 
2. KS Rakek 770 
3. KS Grahovo 230 
4. KS Begunje 171 
5. KS Cerknica 92 
6. KS Bloke 60 

Konene rezultate v posamez
nih disciplinah bomo posredo
vali v naslednji ~tevilki Bresto
vega obzornika. 

F. Tursic 

I 
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var Martina, I stenic Sasa, Mahne 30. 
Franc), obcinsko »Z'lato puscico• 
(Kandare Damjan) ter diplome 
in medalje najboljsim posamez
rui~om na obcinskem tekmovanju 
solsk~h spor t-nih drustev. 

DR2:AVNO PRVENSTVO 
S ST ANDARDNIM OROZJEM • 
v SARAJEVU I 

V Sarajevu je bilo 16. prven
stvo Jugoslavije v streljanju z 1 
standarclm.im z,racnim orozjem. 
Tekmovanje je bilo na streliScu 
v olimpijskem centro Zetra. I 

Iz strelske druZine BREST se 
je na osnovi norme, dosezene na 
republiSkem tekmovanju v Kam· 
niku, udelezila tekmovanja v Sa
rajevu Ines OTONICAR, ki je se 
ko t piomrka nastopHa v konku· 
renci mladtink. Letos je strelska 
zveza Jugoslavaje dovolila nasto
pe mladink v nacionalnem (se
·rijsko orozje) in v mednarodnem 
programu (standardno orozje). 

F. Mahne 

Zdravnik 
svetuje 
SE 0 AKTIVNEM ODMORU 

Ze v prejsnji stevilkd glasi!a 
sem obljubil, da born nekaj vee 
zapisal o tehnicni -izvedbi aktiv· 
nega odmora. 

Vaje, ki se opravljajo pri ak· 
tivnem odmoru, pripravi fizio
terapevt ozJroma fizioter v sode
lovanju z organizatorjem rekrea· 
cije ter medioincem dela za de· 
lovno organizacijo, v kateri naj 
bi opravljali te vaje, saj slednja 
poznata tehnoloske postopke v 
njej. Telovadba naj bi namrec 
zajela prav t•iste misicne skupine, 
lci med delom najbolj m<i·rujejo 
ali pa so v prisilnih polozajih. 

Vodja telovadbe naj bi bil -ne
kdo izmed delavcev (delavk) !ah
ko pa tudil organizator rekreaci
je ali nekdo od meddcine dela 
(zi::lravnik ali medicinska. sestra), 
ki se je poprej usposobil za ~o 
izvajanje. Najbolje _je, ee st_a J_z. 
vajalca dva, ZaJ'ach moreb1tmh 
·izostankov. 

Skupina, -ki izvaja vaje, sestay· 
lja doloceno tehnolosko celoto 1z 
oddelka (na primer skupine, ki 
pretezno sedije;>, a•li prl ~ekoCih 
trakovah). Ce Je le-ta vehka, se 
daje ritem vaj s pomocjo glasbe, 
pri manjsih skupinah pa s S.tet-

jemp · · 'kl · 'bli" d rv1 c1 us vaJ - pn zno e· 
·set - kti trajajo od pet do de set 
minut naj bi se zacel jzvajati v 
sredini med zacetkom dela in 
ma:!Ji.co, dru~ del pa med ma}ico 
li!n koncem dela. To pa zaradi t e
ga, ker je utrujenost takrat naj· 
vecja. 

Tist:i, kd izvajajo telovadbo, 
kljub znizanju norme za en od
stotek (za kar se je t-reba dogovo
riti) zaradi desetminutnih vaj, 
ta tizpad po izra~uni~. nadom~~ti· 
jo Z vecjo IDOtiVaClJO,_ bO}jSiiD 
pocutjem ter z zvecan]em p ro
duktivnosti, kar pa je V·idnO se}e 
po dolocenem casu. 

Po mesecu al:i dveh se vaje za· 
menjajo, da se jih delavci (de· 
lavke) ne bi navelieaH. Vaje se iz: 
vajajo na delovnem mestu, pn 
eemer se ustavti. stroje -in odpre 
vsa okna. 

Druga od ob1ik aktivnega ad
mora je tudi ta, da se med glav
nim odmorom opravljajo neka
tere S.portne aktivnosti (namizni 
teniiS, odbojka ·in podobno). 

Vse 1:o ugodno vpliva na ooda
ljnje delo, razpolozenje, produk
tivnost in zdravje. 

Jasno je, da ljudje z resnejsimi 
okvarami ali obolenj-i gibalnega 
aparata za vaje ne p.ridejo v po
stev. 0 tern pa odloci zdravnik. 

Za dejansko izvajanje omenje
nih vaj pa je seveda vee tezav: 

- prostor za -i2vajanje (prah, 
plini id.r .), 

- vprasanje opredehitve v 
samoupravnih aktih o posebnem 
rekreatri.vnem odmoru, 

- poslovodnli. organ-i, ki nima
jo pravilnega posluha za sportno 
'Tekreativne dejavnost-i. 

Dr. A. Smale 
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