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lasilo delovne o an1zac1

o uspeha le s sodeloVanjem
V uvodnik talclnih razgovorov, kot je prvi »uradni ldepet«
z novim glavnim direktorjem delovne organizacije, sodi predstavitev. v nasem primeru je bil ta prvi korak prihranjen, saj
je ime Darka Lesarja poznano vsem delavcem kolektiva. Ne le,
da je ze priimek sam vtkan v casovno dobrsen del razvoja
Bresta. Tudi sedanji direktor je, ce odstejemo zadnja tri leta,
zvest temu kolektivu ze deset let. (;e bi ga predstavljali v
drugacnih easih in drugacnih razmerah, potem bi o tem, koliko
je kot pravi Cerknican navezan na Brest, povedali lahko se
marsikaj. Pa o tem morda kdaj drugic.
Darko Lesar, rojen leta 1950, po poklicu diplomiran inienir
lesarstva, od 1. oktobra letos pa glavni direktor na5e delovne
organizacije, nas v tem primeru »zanima« iz nekoliko drugacnih, ee smo odkriti, zahtevnih in sila odgovornih razlogov.
Zvedeti zelimo, kako si on kot strokovnjak, izobraienec in lesar predstavlja na5 jutri, kako nacrtuje in zastavlja prve korake, ki pa jih je bilo slutitl ze v vseh njegovih dosedanjih
nastopih pred razlicnimi samoupravnimi telesi Brestovega kolektiva.
Pa mu prepustimo besedo:
- Ne born vas vprasala kako in zakaj ste se vrnili. Zdaj
ste tu, s pripravljenostjo in
nacrti da »zlezemo iz tezav«.
Je tako?

Da. Velika rompomporna zaradi enega cloveka. Osebno
sem preprican, da so rnnenja,
se manj pa dejanja posarnez-

nikov za pot navzgor sicer
veliko, vendar IJ>recej prernalo.
- Program, program, program! To je nekaj, kar naj bi
prineslo re5itev. Kako bi ga
lahko se poimenovala oziroma na kratko predstavila?
Nekaj je najprej potreb.no
razcistiti. ze nekajkrat sem
narn.ree na pogovorih v razlicnih okoljih opazil, da ljudje
resitev iseejo zgolj v nekem
»novern« proizvodnem programu. Vsi bi radi izstopili iz
tega vlaka, na katerem srho
zdaj in obcutek imam, da za
zamenjavo gcejo eudemo
transportno sredstvo, ki bi
nas takoj popeljalo v .. blagostanje. To je velilca in generalna zmota v pristopu k resevanju polozaja v kakrsnern
srno. Kar naenkrat naj bi vsi
zasovrazili lesnopredelovalno
industrijo in se preusmerili toda kam? Vladna politika
terja prestrukturiranje gospodarstva hkrati, ko narn vse velike proizvodne sisteme v vseh
panogah brez izjem stresajo

krize, navidezne uspehe drobnega gospodarstva pa bi nam
brez dvoma na prvem koraku
najmanj razpolovila druibi
:p~erna davcna politika.
Resitve torej nikakor ne gre
iskati samo v proizvodnem
programu. Sklop potrebnih
dejanj za boljsi jutri je mnogo sirsi od »kaj delati«. Najrnanj, kar je potrebno dodati
je «kdo« m. »kako« . Tako pridemo do tega, kar sem hotel
poveda.ti: ne govorirno vee
sarno o proizvodnem rprogramu, temvec o programu dela.
Gre torej za vprasanja obvladovanja celotnega poslovnega
procesa in po mojih dosedanjih spoznam.jih ni sektorja,
kjer spremembe ne bi bile
potrebne. Delovno organizacijo je v dolgih Ietih nazaj popolnoma razjedla organizacijska entropija, kot ternu strokovno pravimo, enostavneje
pa bi to ,p ornenilo, da delamo
kup stvari samo zaradi dela
in irnamo vee dela sami s seboj kot z ekonornijo. Da .ne

CVaem (B~e6l61.9.cem
in 66lalim o.bcan6m i6k~eno.
cec} titamo o.b 29. nl!J.f.9.emb~u~
CJ)nef.9.u ~epuhlike!
hUla pozne jeseni

bo pornote, to velja za vse
.ravni dela, od najrnanjsega do
.najvecjega >>keda«.
- Mnoga podroeja na5ega
delovanja . so nujno potrebna
korenitih sprememb. Na stevilne slabosti so v zadnjem
obdobju opozarjali od akcijske konference in sindikata
do razpravljavcev na posameznih zborih delavcev oziroma v
organih upravljanja. Kje se
bomo lotili »prenove«?
Kot sem ze prej povedal,
se je potrebno zadeve lotiti
sistematicno. Za prevec soodvisnih aktivnosti gre in bi lahko prevelika naglica bolj skodila, kot koristila. Dva temeljna sklopa opredeljujeta nase
prihodnje delo. Prvi sklop in
osnqva vsernti je seveda globalna prograrnska orientacija.
Izdelava tega sklopa je trenutno v zakljucni fazi, saj se
rnorarno zaradi izredno perecega likvidnostnega polozaja
najkasneje v zacetku decembra z njim pojaviti pred banko, ki naj bi nam z doloceni-

mi olajsavami pornagala prebroditi prehodno obdobje. Ni
pa vse odvisno samo od nase
banke. Ob nespremenjenem
nasern delu bi financna injekcija hitro popustila. Znasli · bi
se se ·p red visjo oviro, kot
srno danes. Drugi sklop zajema torej vse potrebne aktivnosti, •k i jih rnorarno opraviti
v delovni organizaciji, da se
uspemo vtiriti. na poti navzgor. Pomesti rnoramo torej
pred svojim pragom. Vsak
pred svojirn, pac glede na
»ked«. Tu pa ~e bodo, ce hocemo ali ne, dogajale stvari,
na katere do sedaj ID.ismo bili
navajeni. Kaj imam ob tern
predvsem v mislih? Sledil sem
rnnenju akcijskih konferenc
d.ru.Zbeno politicnih organizacij delovne organizacije, kjer
so zakljucki poudarjali pripravljenost delavoev za spremembe v nacinu dela omoma
poslovanja. zal moram posebej poudariti, da je rdanes samo pripravljenost za · delo
(nadaljevanje na 2. strani)
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Do uspeha le s sodelovan jem
(nadaljevanje s 1. strani)
mnogo premalo, da bi bilo
delo tudi uspesno. Razli:ka je
seveda znanje. Samo pripravljenost in znanje sta porok za
boljsi jutri, :wanja vseh vrst
pa je na Brestu mnogo premalo. S slabo kadrovsko
strukturo razpolagamo, pa pri
tern stevilo visokosolskih diplorn v kadrovski sluibi seveda
ni se nikakrsen znak, da se s
potrebnim :wanjem .razpolaga
oziroma da se je to sproti dograjevalo. Dokaz za tako trditev je dejstvo, da imamo opraviti s prezaposlenostjo na
srednjem nivoju predvsem .na
podrocju rutinskih opravil in
vecino neusposobljenih v neposredni proizvodnji, skoraj
nimamo pa vrhunskih kadrov,
ki bi ob stalnem dograjevanju svojega zacetnega znanja
bili sposobni (pa mogoce pripravljeni) prevzeti razvojne in
operativne vajeti na razlicnih
podrocjih dela. Naj samo delno
ilustriram.
Brezplacno
sestmesecno usposabljanje za
enega od ·tehnicnih strokovnjakov v ZDA smo morali »Odkloniti«, ker ga ni Brestovca,
ki bi bil star pod 30 .let, delal 5 let v stroki in znal akti vno govo.riti anglesko!
Prihodnost je odvisna od
uvelj.avitve znanja. Kdor ne bo
sledil tej veliki resnici, bo
omagal. V tern smislu tudi
pripravljamo program reorga.nizacije Skupnih dejavnosti,
nagrajevanje znanja oziroma
delovnega prispevka in usposabljanja zaposlenih. Izjem
ne bo. Tudi sto socialnih delavcev ne bi resilo nasega socialnega polozaja.

- Prvi velik klicaj torej velja kadrom, organizaciji in
nagrajevanju.
Kako naj bi bilo to videti
v prihodnje?
Nov organizacijski model bo
pravzaprav · opredeljeval stanje, ki ga bomo oziroma bi ga
morali cimp.rej doseci. Glede

na pomanjkanje kadrov, ki
tak organizacijski model ozi·
vijo pa moramo s sistemom
nagrajevanja poveeati zarumanje za za,poslovanje pri nas.
To je ena komponenta, ki ima
predvsem casovno obelezje ne moremo cakati; druga . pa
je ta, da moramo vsekakor
.p repreciti odhajanje tistih delavcev, pri katerih nam ni vseeno ali to storijo ali ne.
Sicer pa je treba poudariti,
da bo zaposlovanje v prihodnje temeljilo na solanih in
usposobljenih kadrih, saj ocenjujem da bi mor:ali za enak
obseg proizvodnje zmanjsati
stevilo zaposlenih za najmanj
10 odstotkov.

sti? Kakovosti 'Proizvoda ne
bomo dvignili s tern, da bomo
namestili dodatno armado
kOJ1trolox;jev, zastojev ne bomo
v celoti odpravili z dodatno
armada vzddevalcev. Tudi kolicinskega pretoka ne bomo
dosegli z dodatno armado normircev. Vsi ti Y vecini primerov samo evidentirajo in kontrolirajo (.ne)odgovornost izvajalca. Odnos do dela in disciplina pri neposrednem delu je
poleg strokovne priprave dela
edini porok za to, da bodo tudi vsi ostali stroSki kar najmai).jsi in to je kljuc uganke,
ki ni uganka. Privatno se
namrec tega tako ali tako vsi
zavedamo.

ticna opravila, ki skusajo v
dani situaciji obdrzati barko
nad vodo. Sicer pa sem preprican, da je edivo merilo za
uspesnost iskati izldjucno na
tujih trgih, kamor bo treba
Brest usmeriti v celoti. To
velja posebej za pohistvene
programe, ki &e vedno ostajajo razvojno jedro.
- Kaj bi zeleli se posebej
poudariti ob koncu pogovora?
Nekaj bi rad poudaril. Vse

OdloCitev, ki bo
segla v zadnjo vas
Seveda imam v mislih minulo sejo zvezne skupscine, ko je
sprejela protiinflacijski nacrt drzave. Kako ga homo cutili o tern so mnenja deljena. Sam se pridruiujem tisti skupini,
ki meni, da se kriza zdaj dokoncno pricenja in da sprejeti
program se ni zadnje grenko zdravilo. Zakaj so bill slovenski
in del drugih delegatov proti? Kaj pomenijo najnovejsi ukrepi
zveznega izvrsnega sveta za Brest?
DOLGA, VROCA SEJA

- Tarnanje ni vee aktualno. Dejstva, da imamo zastarelo tehnologijo in slabe dohodkovne programe se moramo lotiti drugace kot doslej.
Kako?
Program sam po sebi ni nikdar nedohodkoven, se posebej,
ce ga uspesno proizvajajo konku:rencna podjetja. Morda pa
ga proizvaja prevec neusposobljenih ljudi z zelo skromnim odnosom do vseh vidikov
produktivnosti in ekonornicno-

-

Paketi ukrepov, s kateri-

mi nas pogosto razveseljuje

zvezni izvrsni svet, skoraj ze
po pravilu omenjajo izvoznike. Brest je vedno naslovnik.
Kako torej razmisljate v tej
smeri?
Ne.dvomno je nase .p oslovanje v veliki meri slabo tudi
zaradi stalno se spreminjajocih pogojev gospodarjenja, kar
ne omogoca strateSkega poslovnega obnasanja. Nas vsakdan je vezan na razlicna tak-

Sejo, ki je bila predvidena
najprej za 12. in 13. november, so zara.di zapletov prelozili se za en dan. Iz dnevnega
tiska in televizijskih porocil
so ddavljani lahko dokaj podrobno spoznali kako v.roca je
bila in zakaj. P.oznani so tudi
elementi
protiinflacij skega
programa. Teh je zve:z.na vlada ponudila in uveljavila celo
kopico. Opredeljeni so kar v
126. tockah in pmktieno posegajo na vsa podrocja zivljenja oziroma ustvarjanja in
.t rosenja dohodka. Zavzemajo
se za varcevanje na vseh kon. cih in krajih, za zmanjsevanje administracije, za hitrejso ozivitev proizvodnje, za pametnejse investiranje ter temu ustre:zmo rast akumulacije, za prestrukturiranje gospodarskih neskladij.
ce temu dodamo se zeljo po
financno - kreditni, devizni,
cenovni ter stanovanjski reformi smo omenili skoraj ze
vse. Program vsebuje seveda
tudi dolocila o potrebnih Q.premembah v dr:Zavni upravi, k i
so nujne za njegovo izvedbo.
Se posebej so vidna tudi dolocila o zagotavljanju socialne varnosti mnogih delavcev
v zvezi z uresnicevanjem programa, kar bo gotovo zelo perece in nujno.
Iz gornjih stavkov je razvid.no, da se predlagatelj, to
je zvezni izvrsni svet pravzaprav zavzema za vse tisto, kar
bi morali samo toplo pozdraviti in sprejeti. Zakaj torej ni
bilo navduSen.ja pri vseh delegatih oziroma zakaj so se
slovenski delegati in se ne.k.ateri drugi ostro borili proti
takemu p rogramu? Zakaj je
bila proti tudi gospodarska
zbornica kot glas gos,podarstva?
KDO JE V RESNICI
GOSPODAR?

Razrez hlodovine v 2agalnici

prevec se na splosno izgovarjamo na neugodne pogoje go·
spodarjenja, na neaktivni devizni tecaj itn. Pa ni vsega
kriv samo dolar. Nekaj lesnopredelovalnih organizacij v
Sloveniji to s svojo uspesnostjo dokazuje. Boljsi so pac od
povprecnih. OCitno delajo vee
in bolje. Tudi mi bomo. In
racunam na pripravljenost!
Pripravila
V. Sega

Razlika je, na kratko povedano, v konceptu, ki ga je
cutiti za ;politiko zveznega izvr5nega sveta. Koncept (reiim) gospodarjenja, ki ga v
praksi predlaga sedanji zvezni
izvr5ni svet namrec nic kaj
tesno ne sledi druibeno-poli-

ticno pdtrjenim smerem nase
druzbe. Namesto samoupravno - trinega nacina je v skoraj vseh dosedanjih predlogih
cutiti zeljo po utrjevanju tako imenovanega administrativno - centralisticnega nacina
dolocanja vseh pomembinih
elementov gospodarjenja in
celo urejanja drugih druibenih vprasanj. Tak nacin je bil
verjetno umesten 1946. leta
(glede na materialno in politicno stanje v drZavi). Zelo
malo strokov.njakov ·pa g~
podpira v sedanjem prebujaj ocem se demokraticnem in
ze razvejanem gos,podarskem
prostoru. Predvsem pa bo od- .
povedal kot vzpodhujevalec in
kot urejevalec ucinkovitih odnosov v okviru mednarodne
delitve dela. ce k temu dodamo se pogosto zeljo po oblastnem unitarizmu in poseganju
v narodni dohodek r epublik,
pa se sproiijo celo sumi o
ustavni pravilnosti tovrstnih
odlocitev. Pri podrobnejsem
prouceva:nju predloga protiinflacijskega programa smo brali seveda tudi »me.d vrsticarni«.
Ugotoviti je bilo mogoce,
da zve21Ili izvrsni svet ne namerava prenehati z izrazito
restrikcijskirni in interventnirni nacini vodenja druibe oziroma gospodarstva. Sicer je
prehod v resnici tezak. Toda
smer, ki jo slutimo in opazamo, kare, da se vedno bolj
odmikamo ·Od rdece ruti ustave iz leta 1974. Ta rdeca n it
je bila v tern, da bo delavec
pod enakimi pogoji sam cimvec odlocal o ustvarjanju in
delitvi dohodka. »Delavec« je
miSljen kot samouprava, >>pod
enakimi 1pogoji« pa so misljeni elementi trga, zlasti .mednarodnega, ki je popolnoma nepristranski sodruk. To pa je
seveda v nasprotju tudi z rdeco nitjo borbe za naso novo
druibeno ureditev, katere bistven del je obvladovanje etatisticno birokratskih in tehnokratskih sil, ki imajo svojo
oporo v ostankih (?) driavnolastninskih in drugih oblikah
monopola. Gre torej za zelo
nacelno vprasanje. Poleg tega
pa gre se za to, da s takim
(nadaljevanje na 3. strani)
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Tokrat manj obiCajnega pohiStva
Leto~nji beograjski pohi~tveni sejem je »padel« prav v vroci
teden domacih gospodarskih in politicnih dogajanj. Vsepovsod
je bilo precej neenotnosti in nasprotujocib si stall~c do nekaterih kljucnih vpra~anj.

Tudi na petindvajsetem ju- vee namenjen domacemu inbilejnem mednarodnem sejmu dividualnemu kupcu ta opr~
pohistva, opreme in notranje mo stanovanja, marvec izkljucdekoracije se je zataknilo, saj .no op.r emi objektov. Ima vse
niso podelili . vseh priznanj , tiste elemente, ki jih zahteva
keo: republiski »kljuc« ni vee sodobno urejena administravzdrial, ter bo nekaj blesce- . tivna delavnica. Oblikoval ga
cih priznanj . zaklenjenih do je Andrej Vivod. Program
prihodnjega leta. Skoraj vse ENEJ ima prav ta:ko vrsto
podeljene nagrade pa prihaja- elementov, ki so namenjeni
jo v slovenska :p odjetja, ki so opremi objektov in omogoea
s svojimi oblikovalskimi stva- enakopravnejse vkljucevanje
ritvami dokazala vodilllli polo- nase ponudbe pri tovrstnih inzaj pri oblikoyanju doma. In zeniring poslih. Program pa
se obieajen podatek: vee kat bo prav taka na voljo tudi do400 razstavljalcev iz cele Ju- macemu kupcu, saj bo z njim
goslavije je svojo bogata po- lahko urejal samske, otros'ke
nu4bo prikazalo na vee kat in dnevne sobe, kabinete in
60 tisoc kvadratnih metrih podobno. Program ima si.roke
beograjskega sejmiSea. Na uporabne moznosti in je bil
najvecjo pohistveno predstavo s strani obiskov.alcev dobra
leta smo se na Brestu tudi to- sprejet. lz,delan in prikazan je
bil v treh izvedbah: beli, nakrat dobra ;pripravili.
Marsikoga smo presenetili. tur in sivi, ki je posebej priNe toHlko s prijetno ureditvi- merna za opremo objektov.
jo celotnega razstavnega p.r oProgram je prejel priznanje
stora, saj to ni vee presenece- revije Nas Dom. Oblikovala ga
nje. S preusmeritvijo proiz- je Mateja Cukala. Program
v.odnega programa, z nekate- COMODORE ne sodi v klasicrimi n ovostmi pa .p rav goto- no pohistveno ponudbo, saj
vo. Prikazane novosti nakazu- je namenjen opremi ladijskih
jejo vecje vkljucevanje Bre- kabin, izdelan pa je iz negor
stovih zmogljivosti v infeni- plosc.
Poleg nastetih novosti smo
ring in opremo objektov. PisarniSki program GAMA ni prikazali tudi nove kuhinje

·i

OdloCitev, ki bo
segla v zadnjo vas
(nadaljevanje s 2. strani)
(centralisticnim) naCinom vodenja sodob.ne drufbe in njenega gospodarstva ni nobena
drzava dosegla kakih zavidanja vrednih uspehov. Neuspesnih takih pa je veliko.

UKREPI ZIS IN BREST
Da je bilo »branje med vrsticami« pravilno, dokazujejo
tudi najnovejsi ukrepi zveznega izvrsnega sveta, ki jih je
sprejel v kontekstu protiinflacijskega programa. Gre za
ukrepe, ki prinasajo precej
obcutnih podrafitev za nekatere proizvode oziroma storitve, pocenitev oziroma zamrznitev za druge proizvode, nekaj omejitev pri osebnih dohodkih in pa devalvacijo (razvrednotenje) dina·rja ter se nekatere druge, o katerih ne
s memo se pisati, ker so zaenkrat uvrsceni med »Zaupne« . Pustimo ob strani ugibanja, kaksna nova razmerja
bodo povzrocili ti ukrepi in
poglejmo raje, kaj bodo pomenili za Brest. Ocena je v
taka kratkem casu zahtevna
zadeva, vendar ze lahko zapisemo, da bo sestevek vseh po- .
zitivnih in negativnih uCinkov
na koncu zal negativeD. Cenovna politilka zadnjih ukrepov pomeni p.redvsem premik
v korist JProizvajalcev surovin
in energije , ne pa v korist pre-

delovalne industrije. Brest ze
nekaj mesecev posluje na robu ekonomske varnosti. Zdaj
pa bo moral znizati cene (po
temeljnih organizacijah sicer
razlicno) v povprecju za okrog
10 odstotkov in s tern zmanjsati svoj celotni prihodek. To
bo nov udarec ohrabrujoci
smeri, ko smo zaceli zmanjsevati izgubo. Stroskovne postavke kat so elektrika, mazut, prevozi in podobno pa se
obcutno drazijo.
Ko smo z veseljem op.azovali na beograjskem sejmu od
15. do 20. novembra vrvez na·
nasem stantu in veliko zanimanje za nove programe Bresta, so nam gornja razmiSljanja kalila veselj e.
Upajmo, na koncu, da se
vsaj delno motimo in da so
ukrepi zvemega izvrsnega sveta le nujno potrebne prehodne intervencije. Naj bo ikakorkoli, program je bil z vecino glasov sprejet. se bolj
kot kadarkoli doslej sem preprican, da se moramo vsi trdo
zagristi vsaik. v svoje delo, ce
hocemo preziveti protiinflacijski boj, ki nam je vsiljen.
Istoeasno pa moramo nadalje-'
vati tudi s prizadevanji za
zmago tistih sil, ki podpirajo
sodobnejsi in ucinkovitejsi
koncep.t vodenja in urejanja
gospodarskih vprasanj.
Z. Zabukovec

iz generacije 2000. Vse so bile
ugodno sprejete, Brest 2004 pa
je prejela tudi priz.nanje revije NAs DOM. 0 njih bomo
kaj vee zapisali v prihodnji
stevilki, »nagrajenka« pa bo
kupcem na voljo ze v mesecu
decembru. Kuhinjsko p:ohiStvo je letos oblikovala Janja
Goree.
Jedilnica
MUNGO,
prikazana v dveh izvedbah, je
dopolnfevala kuhinjske ambiente. Zelo prijetna, a nekoliko
manj opazna je bila postavitev jedillnice BRUNO. Kupci
so .si lahko ogledali se bela
izvedbo programa RUBIN, sedezno garni-turo INES i:n novast v ponudbi sedeznih garnitur - kotno garnituro IVANA.
Vhod v nas razstavni prostar je napolnila .reliefna podoba starodavnih lesarjev, ki
so z enostavnim orodjem
ustvarjali prve izdelke iz lesa.

-- -
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Zaloge so lahko tudl breme
Iz temne delavnice, v katero
skozi zamrezeno okno p rodira
malo prepotrebne svetlobe, zre
avtorjev obraz. V prikazanih
letosnjih novostih sicer ni videti avtorja, a kakovost in izvirna oblikovnost govori, da.
so to Brestovi proizvodi.
V. Frim

pa se je povecala rudi ponudba tapetniskega blaga. Brestov
prostor je bil lepo urejen,
predstavil se je z mnogimi
novimi izdelki, ki so bill v
vecini primerov dobra ocenjeni, zato oblikovalni skupini
lahko cestitamo. Sam obisk,
taka poslovnih partnerjev kat
tudi kupcev, pa je bil manjsi
kot prej5nja leta.

Beograjski sejem pohistva, opreme in notranje dekora cije je. Ana KOGEJ, razvojni
za pohistvenike modna revija, na kateri prikazejo »kolekcijo« tehnolog
svojih proizvodov. Najuspe~nej~i, predvsem z ekonomskega, ne
Nad nasim razstavnim propa vedno tudi oblikovnega stali~ea v nekaj naslednjih meseclh
prispejo tudi na prodajna mesta. 0 letosnji beograjski >>pred- storom sem bila prijetno prestavi<< bi morali pisati nekoliko vee in drugace, vendar smo za- senecena in to taka nad ureditvijo samega prostora kot
radi casovne stiske uspeli zbrati le nekaj vtisov.
nad posameznimi predstavljeBemarda VRENKO barvnih odtenkov delovale nimi programi. Prakticno so
oblikovalka
toplo, kar je zelo pomembno. bili vsi razstavljeni programi,
pa naj si bo to sistem Enej,
Sarna sem sodelovala pri po- Letosnje vtise bi tezko primerkuhinje, jedilnice, pisarniSko
jala
z
lanskimi,
saj
se
vsako
stavitvah in oblikovni zasnovi
pohistvo itd., vredni vse poleta
najde
nekaj
,
kar
se
naj.nasega razstavnega prostora,
hvale in pozornosti. Tudi 'ko
mocneje
vtisne
v
spomin.
zato me koncni videz morda
sem si ogledala ves sejem,
ni toliko presenetil kot obisem ostala enakega mnenja.
Franc
MELE,
vodja
nabavne
skovalce, ki so k nam zasli po
Najbolj groba ocena tega
slufbe
uradni otvoritvi, ko je bil visejma opa je ta, da slovenska
den le >>Sijaj<<. Vhod V nas razMoj splosni vtis s sejma je,
pohiStvena industrija mocno
Stavni prostor je z dvema lic- da je slovenska industrija naodstopa od drugih jugoslovannima lese:nima nadstresjema, pravila precejsen premik k
skih proizvajalcev v oblikovki sta delovali ucinkovito, obe- lepse oblikovanemu pohistvu,
nem smislu in v kakovosti iznem ·p a izvirno in domace, po- kar potrjujejo tudi prejeta
delave. Slovenski proizv.a jalci
menil prijetno novost. Bogata priznanja. Na sejmu ni sode- so res naredili nekaj lepega in
likov.na dqpolnitev je· bila le lovala delovna organizacija kakovostnega tudi za domase pika na i. To je bila sten- Simpo Vranje, kar je delno cega kupca.
ska plastika akademskega sli- onemogocilo celovit pregled
Drugi j.ugoslovanski pohistkarja Milana Rota, na kateri nad jugoslovansko ponudbo.
j'e upodobil motiv iz mizarske Kot modna muha zadnjega le- veniki (npr. savric, sipad) so
delavnice. Tudi postavitve eks- ta se je pojavila i2Jrazita upo- tudi II'azstavljali nekaj eksp...ponatov so v ozadju rjavih raba jesenovil1 furnirjev, zelo
(nadaljevanje na 4. strani)
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Zakaj veCji prispevki?
Resollicija o gospodarskem in druibenem razvoju SR Slovenije za leto 1987 je dolocila, da je v okviru SIS druibenih dejavnosti potrebno uresniciti vse dogovorjene naloge, ki izhajajo iz
sprejetih planskih dokumentov za to srednjerocno obdobje.
Pri tem je SR Slovenija izhajala iz spoznanja, da pri
dru2benih dejavnostih ne gre
za porabo temvec za nalozbo
v pomembne produktivne in
razvojne dejavnike. Po sprejetju reso1ucije so se r.azmere,
ki jih je pogojevala zvezna
zakonodaja konkretno intervencijski zakon o omejeva.nju skupne .p orabe in nov obracunski sistem - bistveno
poslabsale. Posledica novega
obracunskega sistema je niZja
rast dohodka, kar smo sicer
pricakovali, vendar n e v toliksni meri kot so pokazale
stevilke ob koncu prvega .polletja. Primerljivi d.ohodek, ki
je merilo za dolocitev obsega
skupne porabe, je med letom
neprestano nihal; tako je po
prvem periodicnem obracunu
narascal z indeksom 230,5, po
polletnem obraounu pa le z
indeksom 214,4. Skupna poraba ki bi skladno z zvezno
resolucijo smela narascati za
10 odstotkov pocasneje od rasti primerljivega dohodka, je
po ,p rvem tromesecju lahko
nara5cala z . indeksom 217,45,
po prvem polletju pa le z indeksom 203. To je povzrocilo
- ze drugic letos - izjemno
visoke blokade sredstev oziroma presezke (218.000.000
dina,rjev) - s tern pa tudi velike tezave, predvsem v okviru obcinske zdravstvene skupnosti, tkjer se j e casovni zamik pri placevanju racunov
premaknil za mesec do -dva,
posledice taksnih razmer pa
so se odrazile v zaracunavanju obresti.

Brez tezav ni slo niti pri
zagotavljanju sredstev za osebne dohodke in najnujnej se
materialne stroske negospodarskim organizacijam zdruzenega dela nase obcine, saj
je bilo ze v za~etku leta znano, da bo prenos primanjkljaja iz preteklega leta (280 milijonov dinarjev) v leto 1987
povzrocil na podrocju zdravstva, solstva in otroskega varstva velike motnje v poslovanju.
Ob rnanjsi dovoljeni rasti
sredstev za druzbene dejavnosti v letu 1987, v primerjavi
z letom 1986, ko je le-ta za
rastjo dohodka zaostajala le
za 5 odstotkov, ter ob .niiji
rasti dohodka od pricakovanega, pa je bilo nemogoce pricakovati, da bodo lahko izpeljane vse naloge, ki so se
glede na leto 1986 v nekaterih
SIS celo poveeale ~kulturna
skupnost, obcinska skupnost
otroskega varstva).
Zaradi nastetih problemov
je primanjkljaj sredstev za
program,e SIS ze po prvem
polletju letos znasal 110 rnilijonov dinarjev. Predsedstva
in o.rgani skupscin vseh SIS
so zaradi pricakovanih tezav,
pa tudi zaradi vse tezjih gospodarsldh in druzbenih r azmer skusali vplivati na zmanjsevanje porabe sredstev.
V okviru vseh SIS so hili
sprejeti stabilizacijski ukrepi,
ki pa takojsnjih vecjih financnih ucinkov niso dali, taka zaradi dolgorocne naravnanosti,
kot zara.di nepripravljenosti

Tokrat mani obicajnega pohistva
(nadaljevanje s 3. strani)
natov, ki so bili na dokaj visaki ravrni, vendar so hili to v
glavnem izvozni artikli. Presenetili so tudi Vojvodinci, ki
so dokazali, da svoj hrast dobra poznajo in obvladajo.
V povrsinski obdelavi lesa
so prevladovali na sejmu sijajnejsi laki, .razne barvne
kombinacije, vcasih ze kar
pretirano ekstravagantne. Sicer pa so bile najbolj kakovostme povrsinske obdelave s
polinretani pa tudi v kombinaciji s poliestri.
Nasim
obiskovalcem
in
vsem, ki so so.delovali pri izvedbi tega sejma iskreno cestitam, se posebej pa Matej i
Cukala in Janji Goree, ki sta
kljub svojim neizogibnim druzinskirn obveznostim odlicno
opravili svoj e delo.
Janez GOREC, arhitekt
Letosnji 25. mednarodni sejem pohiStva in notranje dekoracije v Beogradu j e spet
minil v znamenju slovenskih
proizvajalcev. To j e bilo videti tako •PO opremljenosti
razstavnih prostorov kakor tudi po kakovosti razstavljenih
izdelkov.

Nimam namena povelicevati
slovenske pohistvene industrije, vendar je razlika med nasimi in drugimi proizvajalci
tudi za laicnega obiskovalca
sejma vee kot ocitna. Morda
tudi zaradi tega, ker razstavljeni izdelki stojijo v lepo opremljenih ambientih, kj er je
tudi slabo oblikovan izdelek
videti lepsi, kakor v resnici
j e. Ogledala, zelenje, ·b arva
prostora in ustrezna osvetlitev pac .naredijo svoje. S tern
mislim na opremljenost Slovenijalesovega
razstavnega
prostora, kjer j e bila enotna
poteza v opremljenosti hale.
1 (strop, panoji, dekoracija)
dobro zaznawa. T udi drugi
proizvaj.alci so se sicer trudili, vendar jim je mogoce
manjkala ravno katera od
zgoraj nastetih podrobnosti, ki
je pri predstavi.tvi eksponatov
lahko odlocilnega pomena.
Mislim, da bi bilo potrebno
pos.eben pohiS.tveni sejem organizirati tudi v Sloveniji (recimo na Gospodarskem r~
staviScu) kjer bi se lahko slovenska javnost n a enem mestu seznanila z izde1ki in nenazadnje tudi s cenami nase
pohiStvene industrije.

delegatov-obcanov na kakrsnokoli zmanjsevanje dosezenega
druzbenega standarda.
Zaradi vse vecjih financnih
tezav na podrocju drliZbenih
d ejavnosti so bile v zacetku
oktobra po hitrem postopku
sprejete spremembe in dopolnitve zakona 0 zacasni prepovedi razpolaganja z delom
dru2benih sredstev. V teh
sprememb!ili je bilo opredeljeno, da je dovoljena osnova za
leto 1986 dolocena drugace,
saj so se realizirani izvirni prihodki lahko povecali za preseg ugotovljenih primanjkljajev. Skladno s spremembo zakona pa se je do ugotovitve
rasti devetmeseooega primerljivega dohodka za rast skupne porabe lahko zopet uporabil indeks 217,45. Ucinek teh
zakonskih sprememb je za obcino Cerknica pomenil sprostitev vseh blokiranih sredstev
ter za 700.210.000 dinarjev ali
14,6 odstotka vecjo skupno
porabo za leto 1987.

Delovni dan v Strojegradnji

log za sprejem skupsCi.nam,
ki jih lahko sprej mejo do visine, ki je objavljena, lahko
pa je tudi nizja, ce seveda
lahko zagotovijo delovanje na
svojem podrocju na drug nacin. Pri tern moram ponovno
poudariti, da smo morali
ukrepati hitro, ce smo se hoteli ujeti moznost uveljavljanja prispevnih stopenj v novembru. Resda pa je vprasa-

nje o dokoncni financni uskladitvi programov in prilivov
kljub temu se odpr~o in b6
nujno potrebno zmanjsa.ti pravice oziroma programe.
Ob vprasanju aktivnosti pri
morebitnih stavkah se pojavlja perec problem, .kako zagotoviti osebni dohodek vrtcem
in solam, kar bo aktualno konec novembra.
F. J.eselnik

.v decembru volitve
Dve leti sta mimo in ponovno smo sredi priprav, obliko- .'vanj, preprieevanj in kombinacij, kako kar najbolj ustrezno oblikovati nasa samoupr avna in siudikalna »telesa«.

Ker bi bilo ob nacrtovani
masi bruto osebnih dohodkov
zbranih le 4.775.549.000 dinarjev, ocenjeni programi SIS v
cenah septembra 1987 pa so
znasali 6,429.862.000 dinarjev,
je Izvrsni svet sprejel predlog
za delno povganje prispevnih
stopenj v skiupni viSini 11,88
odstotka, medtem ko bi znasalo
povecanje prispevnih
stopenj na celoten dovoljen
obseg skupne porabe 15,58 odstotka.
V zvezi s samoupravnim odlocanjem je Izvrsni svet ravnal v s-kladu s svojimi pristojnostmi in statutom obcine.
Zato so prispevrne stopnje
usklajene in objavljene v
Uradnem listu SRS kot pred-

V drugi p olovici decembra bomo volili delegate samoupravnih organov temeljnih organizacij in Skupnih dejavnosti, delegate delavskega sveta delovne organizacije, clane
delegacije za delavski svet Sozda Slovenijales ter delegate
v zbor Interne banke Slovenijalesa.
Ker bodo volitve v samoupravne orgime hkrati z menjavo vodstev osnovnih organizacij zveze sindikatov in zveze
kornunistov, pomenijo priprave oziroma evidentiranje se
toliko zahtevnejso in odgovornejso nalogo.
Datum volitev bo dolocil delavski svet delovne org~a
cije ob razpisu volitev, po rokovniku postopka pa naj bi
bilo to med 21. in 25. d ecembrom letos. Do tedaj pa naj bi
izvrsni odbori osnovnih organizacij zveze sindikatov opra• viii celoten kandidacijski postopek ter oblikovali predloge
kandidatnih list.
V. Sega

vooo d in

Tabelarni prikaz v clanku prikazane problematike
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A. SKUPAJ:

2.219.264

B Sedemi princip zbiranja
sredstev

ObCinska skupnost otroskega
varstva - denarne pomoci
Obcin. zdr avstvena skupnost
- iz BOD
- iz DOH
Skupnos-t za zaposlovanje
Obcin. raziskovalna skupnost
SKUPAJ

0,94
0,34
16,11
0,29
0,02

0,90
12,43
0,34
12,09
0,28
0,04

181.299

0,34
160.718
2.346.061 3.610.113 19.80
55.343
55.343 0,28
13.215
13.215 0,04

160.718
2.662.512 589.883
55.343
13.215

26,97

22,40

4.775.549 6.429.862 34,10

5.292.351 919.325

181.299

0,90

181.299
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S slovesne seje ...
Konec meseca oktobra je Brest slavil svoj okrogli jubilej - 40-letnico ustanovitve. Ob kulturnem delu proslave v izvedbi New Swing Quarteta in slovesnem delu,
v katerem je sprcgovoril glavni direktor delovne organizacije Brest Darko Lesar, je bila tudi primerna p.i'iloznost za podelitev drzavnih odlikovanj in Brestovih priznanj.
DdaVU'la odlikovanja je na podlagi ukaza ~tevilka 66,
ki ga je izdalo Predseds.tvo SFRJ 7. avgusta 1987, podelil
predsednik skup~cine obcine Cerknica Tone Urbas. Odlikovanih je bilo 29 Brestovih delavcev:
- z redom zaslug za narod s srebrno· zvezdo
Anton PiSek
- z redom dela s srebrnim vencem
Joze Abrahamsberg, Joze Kandare, Vera Klancar, Vera
Klanfar, Leopold Kos, Franc Krasevec, Marjan Kusic,
Irena Mivec-Kovac, Marija Skof, Viktor Sparemblek,
Ivanka Zemljak in Franc Zevnik
- z medaljo zaslug za narod
Ivan Debevec, Marjan Grbec in Marjan Siraj
- z medaljo dela
Marjan Braniselj, Alojz Kebe, Franc Knap, Franc Kocevar, Stanko Kra~evec, Janez Kvatemik, Vinko Meden, Marjan Mekina, Franc Mlakar, Franc Ovsec, Ivan
Porok, Marija Stefan in Franjo Uljaki.
0 predlogu dobitnikov Brestovih priznanj je sklepal
delavski svet delovne organizactje ,na svoji 18. seji 29.
septembra letos. Priznanja so prejeli:
Plaketo BRESTOV LIST
Danilo Mlinar, Tone Kebe, Joze Strle in Anton Krasevec.
Priznanje ZLATI BRESTOV ZNAK
Bozo Bajc, Sta.ne Kos, Nada Lovko, Konrad Majer, Anica
SnoJ, Stane Vrenko, Ivanka Lavric, Janez Znidarsic, Milan Mihevc, Joze Znidarsic, Stefka Zagar, Anton Mevc,
Alojz Hiti, Joze Adamic, Franc Galanti, Franc Kiranjc,
Emil Kos, Anton Sikarja, Tone Bavdek, Tone Lunka, Janez Petrie in Tone Urbas.
Priznanje SREBRNI BRESTOV ZNAK
Stanka Intihar, Olga Kern, Stane Petan, Anton Skof,
Anton Krasevec, Ivan Mocnik, Marija Modic, Majda Zakrajsek, Andrej Modic, Domin Strle, Franc Hribljan,
Bratnko Jane~. Joze Kovsca, Anton Martincic, Edo Ilersic,
Dragica Tavzelj, Ivan Lovse, fuanc Bencina, Alojz Speh,
Stanislav Truden, Marija Zakraj~ek, Marija Opeka, Marija Primozic, Franc Debevc, Ivan Stefancic in Ivan Basar.
Prlznanje BRONASTI BRESTOV ZNAK.
Miro Horvat, Marija Mele, Marija Misic, Brona Zrimsek,
Joze Zevnik, Darko Znidarsic, Ivan Frbezar, Anton Kandare, Ruza Mlakar, Franc P.revec, Jana Voljc, Emil Cik,
Orlando Gorkic, Stane Zidar in Ana Kogej.
Prejeta odlikovanja in priznanja so zahvala za dolgoletno uspesno delo pri ustvarjanju Brestovega samoupravnega kolektiva in njegovih gospodarskih ugpehov,
obenem pa tudi obveznost, da s prizadevanji za kar najboljse delo - odgovorno, kakovostno in strokovno vztrajamo tudi naprej.
Odlikovancem in prejemnikom priznanj iskreno cestitamo!

..

Priprave plana za leto 1988
Kot vsako leto, bo potrebno tudi letos izdelati planske dokumente: poslovno politiko in plan za leto 1988. Zelo tezko pa je
dolociti osnovna merila, ki naj bi veljala v poslovanju v naslednjem letu, saj vemo, da se pogoji poslovanja nenehno spreminjajo.
Zavedati se moramo, da zivimo v druibi z visoko stopnjo inflacije, ki jo je treba
vgraditi tudi v ,na~e planske
dokumente. Ravno visoka inflacijska stopnja in nenehno
, spreminjanje pogojev poslovanja sta nas postavila pred dilemo, kako dolociti osnovne
parametre .p lana za leto 1988.
Omeni.ti moram, da se v letoSinjem letu nismo odlocili za
sklic planske konference, .ker
so se na.Se temeljne organizacije skupno dogova~rjale o osnovnih izhodiscih, ki naj bi
veljala za plan prihodnjega
leta. Skupaj z vodstvom delovne organizacije pa smo se
dogovorili za predvideno povprecno rast cen materialov,
gotovih izdelkov, osebnih dohodkov in ostalih stro~kov
ter dolocili tudi osnove, iz katerih bomo izbajali po planiranju. Osnovna izhodi~ca za
plan 1988 smo .posredovali v
temeljne organizacije in na
osnovi le-teh temeljne organizacije pripravljajo osnovne
podatke, ki jib bomo potrebovali za sestavo plana. Verno, da je temeljna faza poslovnega iprocesa proizvodnja,
na osnovi te ustvarjajo temelje organizacije celotni prihodek, seveda skozi procese
prodaje na doma~em in tujem trgu. Zaradi teh dejs tev
moramo tudi plan proizvodnje uskladiti z moznostmi
plasmaja na~ih .proizvodov na
trZi~cu. Pri plasmajih bomo
plasirali izdelke na domace trzgce ali v izvoz - upo~tevati
moramo predvsem . dohodkovnost posameznega tdgca, pa
tudi potrebe temeljne organizacije po nabavi reprodukcijskega materiala iz uvoza. Temeljne organizacije bodo nacrtovale poleg porabe materiala za proizvodnjo tudi ostale
indirektne stroSke, ki jih je
potrebno vkalkulirati v ceno

izdelka. Poleg tega bodo plansko dolocile tudi maso za
osebne dobodke (izdelavne in
rezijske). To maso bodo dolocHe na osnovi predvidene
vrednosti KED na uro - le-to
smo ze opredelili in jo posredovali temeljnim organizacijam - stevila zaposlenih in
moznih ur . za naslednje leto.
Novost pri letosnjem planu
je tudi ta, da ne planiramo
sredstev za neposredno skupno porabo kot sklad temvec
kot tekoco por.abo v breme
dohodka. Sem sodijo predvsem odpravni:ne, jubilejne nagrade, regres za letni dopust
itd. Za dolocitev viSine le-teh
pa je potrebno upo~tevati sporazum o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov.
P:ripravili smo ze tudi nekatere ocene obveznosti iz dohodka in osebnih dohodkov.
Med obveznostmi je zelo teiko
predvideti
stro~ke
realnih
obresti, na katere vpliva poleg
visine kreditov tudi stopnja
inflacije. Pri kreditih za obratna sredstva pa ima pomembno vlogo tudi gibanje
vsel). vrst zalog.
Na
osnovi
dogovor'jenih
predpostavk nacrtujemo tudi

stroske za delovno skupnost
in Tozd Prodaja. Ta strosek
je za temeljne organizacije
zelo pomemben, saj morajo
tako stroske za delovno skupnost kot tudi za del Toz,da
Prodaja vkalkulirati v ceno
svojih izdelkov in jih s prihodki, ustvarjenimi s prodajo
izdelkov tudi pokrivati.
Velik problem za naslednje
leto je tudi nacrtovanje investicij, saj za te prakticno nimamo sredstev, razen seveda
sredstev amortizacije. Brez novih investicij oziroma posodabljanja opreme pa se bomo
cedalje tezje v.kljucevali v
konkurenco z drugimi ponudniki pohi~tva tako na domacem kot tujem trgu.
Na
osnovi
opredeljenih
predpostavk bomo prvo nacrtovano deli.tev celotnega pribodka in dohodka predvidoma izracunali v prvib dneh
decembra. Ceprav smo s terminskim planom opredelili
sprejem plana za naslednje
leto do konca letosn.fega leta,
pa sedaj lahko povemo, da bo
to casovno zelo tezko uresniciti.
Na koncu moramo omeniti
~e program oziroma protiinflacijske ukrepe ZIS, ki lahko
bistveno spremenijo predpostavke, ki smo si jih zastavili
za izracun osnovnih parametrov za plan 1988.
D. Mi~ic

Mladi v PoljCah
Mladinci iz delovnih organizacij clanic Sozda Slovenijales smo
se sestega novembra zbrali v izobraievalnem centro v Poljcah na
tridnevnem seminarju KS ZSMS Sozda Slovenijales. Seminar se
je price! s spoznavnim vecerom, kjer je bilo dovolj casa za prijeten pomenek med udeleiencl.
Naslednji d~n smo priceli z delovnim delom seminarja, kjer
so sodelovali razlicni predavatelji in podali vrsto aktualnih tern.
Najprej je spregovorila Silvija Sotosek, zdravnica iz delovne organizacije Slovenijales
trgovina. Govorila je o doslej
znanih znacilnostih bolezni
AIDS. Sledila so vprasanja
udelezencev v zvezi s to boleznijo, na katera, zal, znanost se .v edno nima pravih odgovorov.
Naslednji predavatelj Tone
Anderlic predsednik RK
ZSMS - je predav.al o vlogi
mladinske organizacije v delovni organizaciji. Med drugim je po~d~il, da mora le-ta
spremljati vsa pomembnejsa
dogajanja in tvorno sodelovati
pri sprejema.nju odlocitev v
delovni organizaciji. Posebej
se je ustavil t udi ob problemih, zaradi katerih mladi izstopajo iz Zveze komunistov.
Predsednik poslovodnega adbora Sozda Slovenijales Janez
S ter j e podal porocilo o trenutnem gospodarskem trenutku v sestavljeni organizaciji.
Po-·edal je, da se v sestavljeni
organizaciji otepajo z izgubami delovnih organizacij clamc
sozda. Trenutno sta v najslab~em polozaju LIK Kocevje in
Lesonit iz Ilirske Bistrice. Janez Ster je nato opisal polo-

zaj ostalih delovnih organizacij in .tezave, s .katerimi se
srecujejo.
Mag. Vladimir Kocevar je
pozneje spregovoril o pomenu, vodenju in vrstah sestankov, dr. Bogdan Pogaonik pa
o pomenu pravilnega in pravocasnega obvescanja v dana5njem easu.
Zadnji datn seminarja je bila seja razsirjenega koordinacijskega sveta ZSMS Sozda
Slovenijales Proizv.odnja in trgovina. Najprej smo sprejeli
stalisca seminarja, kjer je bilo r eceno, da je seminar opravicil svoj namen, saj je bilo
navzocih veliko novih udelezencev in tudi tistih, ki so se
seminarja udelezili ze v prejsnjih letih. V letosnjem letu
se je seminarj.a udelezilo 49
slu sateljev iz 19 delovnih organizacij, od tega devet iz DO
Brest. Na seji smo se tudi
dogovorili, da moramo o sklepih seminarja obvestiti mlade
v osnovnih organizacijah, ter
da bo seminar tudi v prihodnje organiziran v enaki obliki
enkrat v letu. Prihodnje leto
naj bi seminar potekal v sindikalnem cootru v Radovljici.
(nadaljevanje na 6. strani)
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Priznanje za delo in zvestobo
V Ietosnjem Ietu je bilo na Brestu podeljeno tudi eno izmed
visokih driavnih odlikovanj, red zaslug za narod s srebrno
zvezdo. Kaksen mora biti clovek, da si prisluii tako pomembno - recimo temu - zahvalo? Odgovor je: taksen kot je
Anton PiSek, dolgoletni direktor Tozda .Zagalnica in tudi sicer
clovek, ki je ostajal zvest lesarstvu in svoji dolini v dobrih in
slabih casih.
·
- Ne bova govorila o odlikovanju, saj o razlogih zanj
govori vase delo samo. Koliko
casa ste pravzaprav Brestovec?
Na Brestu sem se zaposlil
ze leta 1947 kot lesni praktikant in vso delOVIIlO dobo prebil tukaj. Solal sem se ob delu, tako da sem se 1949. leta
vpisal v solo za lesne manipulante, pozneje sem koncal
srednjo .tehnicno solo lesne
smeri in potem se viSjo lesarsko smer na Biotehnicni fakulteti v Ljubljani. Tako sem
opravljal v delovni organizaciji razlicna dela: od lesnega
praktikanta, manipulanta, planerja, vodenja tehnicne priprave dela, veliko let pa delam
kot direktor temeljne organizacije Zagalnica.
- Kako bi mi lahko na
kratko predstavili sliko njegove rasti, ne toliko dokumentarno, pac pa clovesko, kot
ste ga doZivljali sami?

ca mi ni bila tezka, saj je bila tu zaga kot ena osnovnih
moznosti za zaposlitev. Na
Marof - taka se je v casih
reklo .Zagalnici - sem torej
priSel kot p.raktik.ant v izmeni dnevne proizvodnje. Po polletni nizji lesni soli sem prakticno postal neke vrste lesni
in gozdarski tehnik. Po koncani srednji soli pa sem delal v Gabru, kjer sem ostal
celih osem let. 1963. leta sem
se zopet vrnil v .Zagalnico kot
vodja priprave dela in tu ostal
do danes.
v tistem casu je bila proizvodnja v Zagalnici preeej
drugacna kot je danes. Izdelovali smo s tranice za stole
Sardan, ki so bili dolgo pojmovani kot kakovostni izdelki in so bili sad sodelovanja
z Martinjakom.
V tistih letih smo zaceli tudi
s prvim izvozom in sicer ladijskega stola K-13 v Nemcijo,
PO?neje se j e izvoz razsiril,

Posnetek s slovesne seje
Za lesno industrijo sem se
odlocil zavestno, morda tudi
zar<!di okolja v katerem sem
zivel. Med vojno sem obiskoval niZjo gimnazijo v Starem
trgu in odlocitev glede pokli-

Mladi v Poljcah
(nadaljevanje s 5. strani)
Obravnavali smo tudi priprave na 14. srecanj e mladih,
ki ga bo prihodnje leta organizirala DO SVEA Zagorje.
P.r edloge in pobude iz delovnih organizacij sprejema J ozica Strmeeki, tajnica DPO
Sozda Slovenijales.
Obvestili so nas tudi o drugem :t;boru delaveev Sozda
Slovenijales, ki bo 2. julija
prihodnjega leta pod pokroviteljstvom DO KLI Legatee.
Takrat bo organizaeija praznovala 35. obletnico obstoja.
Udelezenci seminarja smo
se razsli z nekaj vee znanja
in iz;kusenj. Zelimo si, da se
prihodnje leto spet srecamo.

V. Kern

svoje izdelke smo posiljali v
Ameriko, Avstralijo in Kanado. Vendar pa so se casi spremenili in tako smo v zadnjih
letih pric~li opuscati proizvodnjo polizdelkov in izdelkov iz
bukovine, predvsem zaradi
s labih rezultatov, ki smo jih
s tovrstno proizvodnjo dosegali. Za leto 1988 imamo v nacrtih predvsem izdelke in polizdelke iz jelovega lesa. Menim,
da se bo .s tern prehodom nas
slab financni polozaj vendarle
izboljsal. Ze letos bomo izvozili okrog 80 odstotkov tovrstnih proizvodov. V naslednjem
letu nacr~ujemo, da bomo za
te proizvode namenili sest do
sedem tisoc m3 lesa, v letu
1989 pa deset tisoc mJ lesa,
kar j e tudi optimalna realna
stevilka, ki jo v temeljni organizaciji lahko dosezemo.
In Jcje je moje mesto v tern
nizu, zakaj . sem se zavzemal
in kaj sem zelel doseci? Predvsem sem se vseh del in nalog, ki sem jih opravljal, loteval s precejsnjo mere odgovornosti. Zavzemal sem se za

cim uspesnejse izvajanje nacrtov in poslovne politike temeljne in delovne organizacije, svoj trud sem vlagal v izboljsanje materialne osnove,
posodobitev. Zavedal sem se,
da je za kakrsenkoli napredek
nujno .p ametno k:adrovanje in
zagotavljanje socialne varnosti
zaposlenih. In, -nenazadnje,
vedno in povsod sem vzpodbujal razvoj zdravih samoupravnih odnosov, saj menim,
da se le na taksni osnovi lahko gradi in nadgrajuje.
- Precej je bilo obdobij,
ki smo jih poimenovali krizna.
Je bilo katero primerljivo z
danasnjim trenutkom?
Zagalnica je dolgo veljala
za uspesno, rentabilno in dohodkovno dejavnost. Danes
temu, zal, ni vee tako. v vsej
zgodovini zage j e bilo leta
1986, se bolj pa leto 1987, v
ekonomskem pogledu najslabse. Vzroki pa niso v slabem
delu, temvec v »Slabi« ekonomski politiki - ne Brestovi, temvec driavni. Do !ani je
bila temeljna organizacija v
eeli zgodovini samo enkrat v
izgubi, seveda lani in letos.
Kljub vrsti ukrepov - npr.
zagan les stirikrat sortiramo,
da bi bil ekonomski izkoristek cimboljsi - nam dohodka ne uspe spraviti na realno
mejo. Osebni dohodki pri nas
preeej zaostajajo za dohodki
v zagarski panogi, in taka ne
moremo zadovoljiti splosnih
in skupnih potreb zivljenjskega okolja.
Brest je nastajal iz primarnega dela, s prelivanjem sredstev in s posluhom za razvoj
se je vedno vee vlagalo v finalizacijo izdelkov. Postavitev
nove Z~galnice je bila nujnost
sodobnih tehnoloskih tokov.
Vedelo se je, da bo tako bolje
za eel Brest, ne le za temeljno
organizaeijo. Ce hocemo danes reci, kako napJ"ej, je morda dosti tezje kot v preteklosti, venda:r je eno gotovo: v
prihodnje bo nujna delitev
med temeljnimi organizacijami in specializacija, ki jo narekujejo potrebe trga.
- Da se ne bi prevec poglabljala v rroblematiko, ki z
zeljo po VaSt vsebni predstavitvi nima ravno veliko skup-

Iskrene cestitke za prejeto priznanje
nega. Mocno skupna so vam
in temu kolektivu le stevilna
leta, ki sta jib prezivela skupaj. Kako se torej v tern kolektivu poeutite danes, kako
zivite z njim?
Reci moram, da je sam kolektiv sila zdrav kljub pogojem, v kakrsnih delamo in
osebnim dohodkom, ki jih
ljudje prejemajo. Trenutna situacija v kolektivu je silno
resna, vendar imamo sreeo, da
so ljudje pridni delavci in da
ima vecina moznost na svojih
»kmetijah« delati tudi popold-

njenega, temvec mora :le prvi
dan vedeti, da je v kolektivu
zaielen in potreben.
- Kateri dogodek vas najmocneje veie na ime Brest?
Vse moje zivljenje je povezano z lesom in ljudmi. Cutim izredno pripadnost kolektivu, kar morda iz drugacnih
zornih kotov ni vedno najbolje. Kljub tezavam in na
drugi strani - moznostim, da
bi zapustil Zagalnieo, sem
ostajal. Morda zato, ker sem
cJovek proizvodnje, morda zato, ker sem clovek, ki se mu

ne, da si vsaj za silo popravijo raven svojega zivljenja.
Po eni strani so torej prisiljeni delati tudi popoldne, ce
h ocejo bolje Ziveti. Vcasih se
je na kmete streljalo z oeitki,
da se pridejo v tovarno le spacit. Vendar je to zmotno. Kdor
je doma dober gospodar in ie
od malih nog vajen dela, mu
ni vseeno kako gre tovarni.

mora zivljenjski film hitro vrteti.
V Brestu pa se vsaj v dJ.ekaterih pogledih vedno nel<:aj
dogaja. Ze vrsto let sem del
eelote, ki ji recemo Zagalnica
in morda so prav zaradi casa,
ki sem ga tu prezivel, zame
pomembni vsi problemi in dogodki, s katerimi sem se . sreceval in ne morem nobenega
posebej izpostaviti.
- Kaj bi ob koncu se lahko poudarlli kot najpomembnejse, ali pa reciva kot najbolj zanimivo?
Rad bi poudaril, da je bilo lesarstvo vedrio ena zapostavljenih panog v nasi druibi, da se premalo zavedamo,
kaj je lesar ska industrija dala Sloveniji. In morda prav
iz tega izvira tudi to, da se
mladi neradi o dlocajo za tovrstno poklicno usmeritev.
Vedno se zarnislim, kadar se
mi pripeti kaj podobnega, kot
se mi j e pred nedavnim, ko
sem videl kako v tuj ini iz nasega lesa slabse kakovosti izdelujejo kakovostne stole, ki
jim z nasimi na tujem trgu
ne moremo konkurirati. Pri
nas se taksna proizvodnja
pri · lastni cenejsi surovini ne bi splacala.
Kljub taksnim in podobnim
zadregam sem vedno menil,
da se stvari morajo premak:niti n a bolje, cepray so bile
razmere cesto bolj temne kot
svetle.
Pripravila
V. Lavric

Iz taksnih izkusenj se je
porodilo spoznanje, da je potrebno tudi mladim kadrom,
pripravnikom, posvetiti vso
sk.rb, jih sprejeti, j im pomagati, da spoznajo deh.'l in le
tako postanejo dobri delavci.
Ni11ce se ne sme cutiti odri-

Ob nasem jubileju nam je priznanje za dolgoletno uspe5no sodelovanje podelila tudi Medobcinska gospodarska zbornica iz Postojne. Izroeil ga je njen predsednik Janez 2nidarsic
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tov
Konec »Brcstovega« meseca oktobra, natancneje 30. oktobra
!etos je bilo v delavski r estavraciji temeljne organizacije Po-

!IJstvo ze tradicionalno srecanje delovnib jubilantov nasega
lcolektiva.

Navzoee je v imenu organov
upravljanja pozdravila Bernarda Petrie, predsednica delavskcga sveta delovne organizacije. Jubilantorn se je zahva-

10, 20 ali. 30-letno delovno dobo preziveli v Brestu.
Nekoliko vee pa je spregovoril glavni direktor delovne
organizacije Darke Lesar. Pri-

Tozd

10

20

30

SKUPAJ

Pohistvo
Masiva
iagalnica
Iverka
SD
Gaber
Prodaja
Jelka
Tapetnistvo
Mineralka
Strojegradnja

12
4
2
6
7
2
9
2
3
5

8
10
8
7
9
6
4
8
4
1

23
11
6
1
5
1
8
9
3
1

43
25
16
14
21
9
21
19
10
7

SKUPAJ :

52

65

68

185

lila za njihov prispevek pri sooblikovanju sarnoupravne in
poslovne podobe kolektiva, se
posebno tistirn, ki so svojo

Rad·

·---

kazal je realno podobo razrner v Brestu in sicer s kadrovskega, tehnolo~ko-tehnic
nega, likvidnostnega, korner-

cialnega in .r azvojnega vidika.
V razmiSljanja mnogih, predvsern pa 30-letnih jubilantov
je rahl.o segla .nostalgija, ko je
direktor poudarjal, da odnos
do dela, do discipline, do sklepov in ne nazadnje do sodelavcev in nadrejenih ni taksen
kot bi bilo potrebno, predvsern pa ne taksen, kot so ga
poznali nekoc.
Vsebinsko
direktorjevega
govora tu ne navajam, ker so
njegova razmiSljanja prikazana ze drugod. Po cestitki, ki
jo je ob koncu svojega govora
direktor naslovil na vse jubilante so bile izrocene jubilejne nagrade.
Letos je svoj delovni jubilej praznovalo 185 clanov kolektiva, podrobnejsa slika pa
je taksna:
Prijeten •k ulturni program
so pripravili ucenci osnovne
sole Notranjski odred iz Cerknice, za prijetno razpolozenje
pa je ob dobri hrani in pijaci
poskrbel se Janez Kranjc s
svojo harmoniko.
Vsem jubilantom se enkrat
iskrene cestitke.
V. Sega

se zahvalili

Iz priprav na 1. samoprispevek o izgradnji sol v nasi obcini je
razvidno, da naj bi se osnovna sola Cerknica- centralna sola
dograjevala v 2 fazah. Najprej naj bi zgradili 8 ucilnic in telovadnico, kasneje pa se 8 ucilirlc. ze med samo gradnjo smo ugotovili, da bi za enoizmenski pouk potrebovali vsaj se 2 ucilnici.
Zato smo se odrekli pionirski sobi s knjiinico in prostoru za
pripravo l!citeljev na pouk.

se dogovorili predvsem o tern,
kako bi financno zrnogli gradnjo. Predsednik sveta starsev
Bogdan Repse se je zelo zavzel za re~itev tega problema,
zato je bil izoblikovan sklep,
da se povezemo z delo'VInimi
organizacijami v solskern okoliSu in jih prosimo za pomoc.
Delo smo zastavili tako, da
smo skupaj z Jozetom Mekindo, ki je izvajal nadzor nad
gradnjo, naredili program pornoci delovnih organizacij. Pri
vseh smo naleteli na izredno
veliko razumevanje in prlpravljenost, da nam njihovi delavci opravijo strokovna dela pri
dokoncanju w':ilnic.

z

gra.ci..J.jo smo zaeeli v januarju ;987. Najprej srno mo-

Pouk. v lepi novi ucilnici

Naj1krajso pot za izgradnjo
ucilnic iz 2. faze smo videli
pri nadzidavi starega dela
centraJ:ne ~ole. Ravna streha
narn je kljub nenehnim popravilom puscala, zaradi cesar je
propadala celotna zgradba .
Prisiljeni smo bili obnoviti
streho, primerno na~im klimatskirn razmerarn. Zaradi
spremenjene stresne konstrukcije srno rnorali stavbo nadzidati, v visji nadzidavi pa smo
videli moznost za pridobitev
sedmih u cilnic, nacrtovanih v
2. fazi sarnoprispevka.
ie v solskem letu 1987/ 88
bi moral pouk za en oddelek
organizirati v popoldanskem
casu, kar bi prineslo mnogo
tezav otrokom in starsern. Dopoldanski pouk irna vsekakor
prednost s pedagosko-psiho-

lo~kega vidika, razen tega pa
bi popoldanska izmena zahtevala dodatna fi.n ancna sr-e dstva.
Sprememba zakona o osnovni ~oli iz leta 1980, ki je
zniZal maksimum stevila ucencev enega oddelka, in prenova
zivljenja in dela osnovne sole, zahtevata pri nekaterib
p'r edrnetih delitev ucencev
enega oddelka na vee skupin,
kar je prostorsko stisko ~e
povecalo.

0 tern problemu srno veckrat spregovorili na sestankih
sveta star~ev in sveta sole.
Moznost resitve smo videli v
izdelavi dveh ucilnic v nadzidku starega dela centralne
sole. 0 tern smo podrobneje
razpravljali na posebnem sestanku sveta starsev, kjer smo

Delo ob moznicarkl v PohBtvu

s

sr ecanja jubilantov

rali poru~iti dva manj~a kabineta za likovni pouk, kar je
opravila delovna organizacija
Imos Gradisce Cerknica. Rusenje je bilo precej zarnudno,
ker smo zeleli opeko porabiti
pri nadaljnji zidavi. Razen tega so nam delavci Imos Gradisce Cerknica s to opeko obzidali zunaJ!'lje stene in narn
ves cas pomagali s strokovnimi opravili. Za vse strokovne
nasyete pa smo se obracali na
Franca Maticica, ki nam je bil
vedno pripravljen pornagati.
Pokrovitelj nase ~ole Industrija pohi~tva Brest Cerknica
s svojimi terneljnimi organizacijami, posebno s Tozdorn
Pohistvo Cerknica, nam je v
celotni gradnji s svojim delom
in moralno oporo najvec prispevala. Opravili so vecino zidarskih del in skupaj z Elektro Ljubljana Tozd Elektro
Ljubljana okolica napeljali tudi celotno elektricno napeljavo. Toplovodno napeljavo je v
kratkem casu, a kakovostno,
opravila Avtomontafa Ljub·
ljana Tozd Transportnih naprav Cerknica, nacrt zanjo pa
je izdelal Janez Telic.
Vodovodna napeljava je delo Komunale Cerknica.
Gozdno gospodars tvo Postojna, Obra t Cerknica nam je
pomagalo pri zidarskih delih
in nam poklonilo les za stropno konstrukcijo. Najzahtevnejse delo je bilo oblaganje stropov, ker s terni ploscarni ni-

smo imeli izku~enj . Opravila
sta ga Minera1ka in Izolirka
Ljubljana, Tozd Novolit Nova vas.
Nekaterim obrtniSkirn delorn se nismo mogli izogniti.
Tudi sarnostojni obrtniki in
Galeb, Splosna obrtna zadruga Izola, so pokazali razurnevanje, saj so nam svoje storitve zaracunali minimalno,
razen tega pa so narn sodelavci Galeba prepleskali nove
prostore brezplacno.

Na~i ucenci so poprijeli za
marsikatero delo, ki so ga
zrnogli. Posebno prizadevni in
zagnani so bili ucenci osmih
razredov, ceprav so vedeli, da
ne bodo delezni sadov tega
del a.

Mnogih posameznikov nismo mogli posebej imenovati,
a so nam Zrtvovali veliko svojega casa in nam s svojirn
znanjem nesebicno pornagali.
S tern zapisom bi se radi
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali, najlepse zahvalili in
povedali, da znarno to zelo
ceniti.
Solska skupnost
OS Notranjski odred
Cerknica
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Pretuden cvet iz grape trne
Cetrtega novembra na predvecer obletnice pesnikove
smrti - smo v citalnici cerkniske knjiZnice s ko~orno slovesnostjo zaznamovali poimenovanje te gotovo najpomembnejse
in hkrati edine profesionalne kulturne ustanove v obcini po
Jozetu Udovicu in hkrati odkrili spominsko plosco na hisi, v
kateri se je rodil.

Tudi za prevajalsko delo je
Joze Udovic prejel najviSje
slovensko priznanje: SOVRETOVO NAGRADO.

Bronasta plosea, za katero je osnutek oblikovala domaea kiparka Milena Braniselj, je vgrajena v enega od ohranjenih
taborov - tik ob vhodu v delavnico cerkniskega urarja Urbanca.

Kot taksen: v marsicem
prvi med povojnimi slovenskimi pesniki in kot eden najboljsih prevajalcev in poznavalcev svetovnih tokov v knjizevnosti, torej kot izbruseni
besedni umetnik, mislec in
znanstvenik je, kajpada nasel
ugledno mesto med slovenskimi nesmrtniki - bil je redni
clan Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Besedilo na spominski plosci nas pouci le o najosnovnejsem:
V TEJ HISI SE JE RODIL
SLOVENSKI PESNIK IN PREVAJALEC
J02;E UDOVIC

1912-1986
Malo, a vendar dovolj, da
vzbudi vsaj radovednost: kdo
in kaj je bil ta pesnik, da o
njem tako malo vemo celo
domacilni? Tako Cerknicani,
med katerimi se je rodil, prezivel otrostvo in se zaeel ~0lati, kakor Lozanje, med katerimi je koncal osoovno solanje in prezivljal pocitniske
tedne kot dijak in student tja
do zadnjega predvojnega leta,
ko je koncal studij slavistike
na ljubljanski univerzi?
Pisal je ze kot student, poezijo iJl prozo. Objavljal je
najvec v takratnih socialisticno usmerjenih katoliSkih revijah (Mladika, Dom in svet,
Dejanje), ki so redko nasle
pot med umetnostno gotovo
slabo razgledane Notranjce.
Novele, ki so tematsko prevec
razpoznavno za.devale domace
kraje in !judi, je objavljal v
Dejanju pod 'PSevdonimom
Andrej KOLAR.
Njegova poezija je bila, z
izjemo partizanske lirike, pogosto baladno obarvana; v
njej se je pribllial lafe razumljivi pesniski govorici tedanjega casa, od zacetka med
najmodernejsimi
besednimi
ustvarjalci, med takoimenovanimi nadrealisti ali, ce hocete,
avantgardisti. Tu pa tam se
je pribliZal celo hermeticni samo vase zaprti poeziji,
kar je gotovo bistveno zozevalo krog bralcev in obcudovalcev njegovih pesmi.
Siroke mnozice pac rajsi
berejo prazne cingljajoce verze kot intelektualno zahtevno
poezijo. Spomnimo se Koseskega in Preserna!
Udoviceva druga znacilnost,
zaradi ka.tere ga tudi nismo

poznali, pa je njegova izrazita cloveska skromnost in molcecnost. Nikoli se ni sam nikamor vsiljeval; izjemno kriticen je bil tudi do svojih del,
-kar je povzrocilo, da je prvo
samostojno zbirko OGLEDALO SANJ izdal sele tik .pred
svojim .p etdesetim letom, 1961.
0 njeni umetniski vrednosti
pa govori PRESERNOVA NAGRADA, ki jo je prejel ze ob
prvi naslednji podelitvi - 8.
februarja 1962.
Kasneje je izdal se dve zbirki: DAROVI (1975) ter OKO
IN SENCA (1982). Prav zaradi
dosledne kriticnosti in umetnisko strogosti do lastnega dela pa so baje se mnoga njegova pesniska besedila os·t ala
do danes neobjavljena.

D£Ugo podrocje Udovieevega
umetniSkega udejstvovanja je
bilo zahtevno in vsestransko
prevajalsko delo. Prelival je v
izbrano slovensko besedo jezikovno, slogovno in umetnisko
najzahteVJlejsa besedila, izvirno napisana v francoskem,
spanskem, angleskem, nemskem in m,n ogih drugih jezikih. Prevajal j e prozo, poezijo in dramatiko.
S tern delom je sproti lovil
najnovejse dosezke in umetniSke smeri svetoVJle besedne
umetnosti in. jih v prevodih z
odlicnimi eseji in spremnimi
besedami sveze predstavljal
slovenski literarni srenji. S
·t ern in pa s svojim izvirnim
pesniskim ustvarjanjem je vee
desetletij pridno pomagal premagovati ze prislovicno slovensko ku1turno zamudnistvo.

Pesnika in prevajalca Udovica je predstavil Janez Praprotnik

Pesnik je pogosto zahajal v
kraje svoje mladosti, na Notranjsko. Rad je imel svojo
zemljo, zagonetni kraski svet,
nase temne gozdove, svetle laze in nestanovitne vode. Zato
se iz njegovih pesmi, zlasti iz
prve zbirke - kljub intelektualno zahtevni rniselni vsebini nenehno oglasajo podtoni
notranjsko razmisljajocega in
notranjsko cutecega cloveka.

Joze Udovic je bil torej nas
veliki rojak. Da ga tako malo
poznamo, smo krivi sami, ker
ne znamo poiskati in spostovati svojih duhov; in je )>ikriv«
sam, ker je pac v svoji osebnosti zgostil najbolj znacilne
lastnosti notranjske cloveske
cudl: prevee molcec in prevee skromen, premalo zahteven in premalo glasan je bil
za danasnji komolcarski svet.
Delal je za narod, ne zase.

Zapisano nam potrjuje tudi
njegova zivljenjska pot: po
s tudiju Jla klasicni gimnaziji
in slavistiki leta 1940 je ostal
v Ljubljani, ceprav ni dobil
sluzbe. V OF se je Vlkljucil takoj na zacetku. Delal je najvec med studenti, dokler ga
·n iso Italijani med prvirni interniranci. odgnali v taboriSce.
Tri je zamenjal in v Gonarsu
vemo, je opravljal svoje poslanstvo v taboriScnem odboru OF. Takoj po kapitulaciji
Italije jeseni 1943 ga ze najdemo v partizanskem Rogu,
kjer skupaj z Borom in Miletom Klopcicem pripravlja besedila za gledaMko skupino.
V .prvih dneh po novem letu
1944 sode1uje v Semicu na
ustanovnem plenumu kulturnih delavcev.
Ta plenum je med svoje
sklepe - in sklepi so se takrat drugace uresnicevali kot
danes - zapisal tudi ustanovitev znanstvenega iln~tituta.
Naslednja stiri leta - do le.ta 1948 - je Udovic svoje sile
in bogato znanje razdajal njemu. Od tod dalje je pesnikov
svet lepa slovenska beseda izvirna in prevajana. Svobodno, toda garasko intelektualno
»delo na domu«. Tiho delo za
narod, ki ga bo ze spoznal,
kadar bo treba, kadar mu bo
dovolj hudo, da bo v njegovi

Ob odkritju spominske plo!lce Jozetu Udovicu je spregovoril pesnik

Tone

P~vcek

pesmi iskal luc za pot iz teme. Snujoci .k ralj Matjai, za'prt v goro svojih sanj.

VSE VAM DAJEM,
NicESAR NOcEM ZASE!
je zapisal med verzi in taka
je tudi njegova poslednja volja, s katero zapusca Cerknici
bogato knjiZnico in prihr:mke
kot osnovo za ustanovitev
sklada, iz katerega naj v obcini .potrebnim in pridnim S.tudentom omogocimo studij humanisticnih ved.

Na intimno slovesnost ob
obletnici pesnikove smrti ni
bilo moe IPOVabiti velikega stevila obcanov. Tudi ni mogoce

na taksni prireditvi spoznati
pesnika Udovicevih umetniSkih in razumskih razseznosti.
Bilo bi pa prav, da njegove
osebnostne vrednote, predvsem
pa njegovo delo poskusamo
cim globlje spoznati v obcinski knjiznici, ki ze nosi njegovo ime. Vsega ob prvem
branju ne bomo razumeli, zacutili pa bomo z nekoliko
grenkim zapoznelim ponosom,
da je nasa zemlja dala Slovencem in svetu velikega
moza, katerega beseda se danes trka in bo v prihodnosti
vse bolj udarjala na vest clovestva v mnogih jezikih sveta.
Ne bi bilo prav, da ga poznajo drugod bolj kot doma.
J. Praprotn~k

Novosti v knjiznici
SPREHODI V NARAVO
Zbirka ~estih knjizic so prirocniki zepnega formata, ki obravnavajo naravne pojave in zivali, besedilo pa spremljajo
barvne priloge. Posamezne knjilice imajo naslednje naslove:
Obla.ki in vreme, Gozdne zivali, Zvezde, Jadranske ribe, Ptice
pevke, Kamnine.
Marko URSie: Mat.i-ice logosa
V knjigi so objavljeni eseji in studije, ki so bili po vecrn1
napisani in objavljeni v letih 1981-1986 v revijah Anthropos,
(Beograd). V knjigi se prepleta vee osnovnih tern s podroeja
Problemi, Nova revija, Republika (Zagreb) in Kulture Istoka
filozofske logike in tudi filozofije v izvirnem pomenu besede.
Roald DAHL: Carovnice
Knjiga pisateljevih hudomusnih pripovedi bo verjetno izjemno zanimiva za mlade bralce tudi pri nas, saj je v svetu
postala prava uspesnica kot otroska knjiga leta. Skozi branje
spoznamo »prave« in »Deprave« carovnice in t udi ugotovimo,
katere so bolj nevarJle.
Milan APIH: Nadaljnje iivljenje Andreja Klasa

v de1u spremljamo pricevanja 0 zivljenjski poti revolucionarja in obJlovo minulega casa, ki je bil usoden za posameznika in narod. A\!torjevo pricevanje je dokument, umetniska
stvaritev in spominski zapis. Delo je •poskus ujetja nekdanjrega
resnicnega zivljenja v sedanjo resnicno knjiZevnost.
H. Mele
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Iz drugih lesarskih kolektivov
LESNA INDUSTRIJA SKOFJA LOKA je letos zacela izvaiati svoje montaine hise v ZR
Nemcijo. Posel za Nemcijo
tece preko Lesnine oziroma
njene firme Lesco iz Miinchna. ze leta 1985 pa so zaceli
preko Slovenijalesa izvaiati v
Avstrijo. Za Avstrijo so izdelali v letu 1985 stiri hise, lani
trinajst, letos pa do sedaj deset. Za Nemcijo so letos po·
stavili osem hiS. Rok dobave
in kakovost sta glavna dejav,
nika za uspesen izvoz, vendar
tudi pri izdelavi his ni vedno
vse tako kot bi moralo biti;
vendar pa moramo vse, kar
zagresimo, popraviti sami . ..

Prodajalna v Kragu.jevcu je
razdeljena v dva dela (program za mlade s konsignacijsko prodajo raznih aparatov
in masivni del). Mesto je vecje kot Sombor, ponudba konkurencnih organizacij pa veliko slabSa.
Ob novo urejenih trgovinah
pa so velikega pomena tudi
storitve, ki jih lahko ponudijo
kupcu.
Lesnina j e v zacetku septembra gostila pestro drusci-

ni v dezelah v razvoju, da bi
na enotedenskem seminarju
spoznali dejavnike, ki vplivajo na uspesnost poslovanja
javnih podjetij.
ALPLES je izdelal :novo sistemsko pohistvo Dom
oreh, ki ga je prvic predstavil avgusta na sejmu v Kranju. S pohistvom lahko opremimo celotno stanovanje, od
spalnice, dnev.ne sobe, otroske
sobe, jedilnice do predsobe.

Delovna organizacija SLOVENIJALES TRGOVINA bo
predvidoma novembra letos
odprla na Dunaju prvo lastno
maloprodajno trgovimo s pohistvom. Nova trgovi.na bo
rezultat odlocitve, da organizirajo prodajo pohistva ter
stanovanjske opreme i: lastnimi maloprodajnimi trgovinami v tujini.
V septembru je delovno organizacijo obiskal D. .Johnson,
predsednik amerisko-jugoslovanskega ekonomskega sveta.
V pogovoru so se dotaknili
predvsem nacrtov, ki jih ima
delovna organizacija v izvozu
na ameriSki trg, med drugim
tudi o odpiranju lastnih maloprodajnih trgovin s pohiStvom na ameriSkem trgu .

NOVOLES je od 10. do 20.
avgusta organiziral veliko akcijsko prodajo Novolesovega
proizvodnega programa. Nudili so ugodne prodajne pogoje
kot npr. brezobrestni kredit
na 6 in 9 obrokov, ter 20-odstotni popust pri gotovinskem
placilu, za kar so potrosniki pokazali izredno veliko
zaniman1je. Na razproda ji so
iztrzili okrog 30 milijard. Najvecje povprasevanje je bilo po
programu KOLPO-SAN, ki je
sel tudi dobra v promet. Za
ostale proizvode, kot so spalnioe in jedilnice, je bilo sicer
povprasevanje zelo veliko,
vendar morebitni kupci zaradi visoke cene teh izdelkov niso bili kreditno sposobni.

ELAN - Nujnost ustanavljanja lastnih prodajnih firm
v tujini so v Elanu spoznali
ze pred mnogimi leti. Ker je
to financno in organizacijsko
zahtevna naloga, ni bilo mozno realizirati vee takS.nih proje~tov bkorati. Tako je prisla
ustanovitev lastne oziroma
skupne firme z Alpino Ziri,
pod imenom A &E Gmbh v
Imyu (Baden Wiirttemberg) na vrsto leta 1983. Da
bi bila to pravilna odlocitev,
p otrjuje iz leta v leto narascajoca prodaja smuci, ki je
dosegla ze skoraj 5-odstotni
tr.lni delez.
STOL iz Kamnika bo v
Ljubljani ob Celovski cesti odprl novo prodajno mesto. Prostore bo dobil tik ob cesti,
pod hotelom Bellevue v pritlicju nove vecnamenske zgradbe. Prostori, kjer bo poseben
prostor namenjen tudi skladiscenju, bodo dokoncani okrog
Dneva republike. Predtnost novega centra so vecji prostori,
ki so tudi veliko blize srediscu mesta kot dosedanji.

Na vrsti je programska oprema
Racunalniska oprema, ki smo jo delno nabavili konec lanskega leta in v zacetku letosnjega, v glavnem vsa ze deluje. Tezave
imamo se s terminalsko povezavo s Tozdom Jelka, ker je oprema
kupljena pri razlicnih proizvajalcih in zahteva nekaj vee poglobljenega dela specialistov za komunikacije.

Konec oktobra je DO SLOTRGOVINO
VENIJALES obiskal jugoslovanski veleposlanik v Kanadi dr. Vladimir
Pavicevic. Sprejel ga je generalni direktor delov.ne organizacije dr. Matija skof s sodelavci. Ob tej priloznosti je
tekla beseda 0 nacinu sodelovanja in prisotnosti nase delovne organizacije na kanadskem trgu ter o moznostih za
siritev sodelovanja.
LESNINA je odprla dve novi poslova1nici s pohiStvom in
opremo za dom v Somboru
in K.ragujev:cu.
Mesto Sombor in pripadajoce gravitacijsko obmocje je
zaradi razvitega kmetijstva in
Zivinoreje dokaj bogata, nima
pa dovolj velike in primerne
ponudbe s pohistvom. Z otvori.tvijo Lesni!lline nove poslovalnice smo prebivalcem Sambora in okolice izboljsali kakovost ponudb pri izbiri pohiStva in resili problem zaposlitve novih delavcev.

stavili s sedmimi ambienti, od
dnevne sobe, spalnice, ot-roske
sobe, samske sobe, do jedilnice ter predsobe. Poleg novosti so del razstavnega prostora zapolnili z ambienti
Triglava ter garniturami DANNOC in Zlit Trzic. Prejeli so
tudi priznanje »Mobil optimum 87« za uspesno razvit
finalni izdelek lesne industrije.

Delo pripravnice v Masivi
no trinajstih podiplomskih
studentov iz nekaterih afriSkih
in azijskih drfav, ki na holandskem Raziskovalnem institutu za u pravljanje studirajo III. stopnjo. Pravzaprav so
to managerji javnih podjetij
ter vladni predstavniki, ki jih
zanima upravljanje drzavnih
oziroma javnih podjetij.
V Ljubljana so prisli na povabilo Mednarodnega centra
za podjetja v druzbeni lastni-

V bistvu gre pri tern pohistvu Z? preobleko sistema Dom
- le-ta je bil izdelan v hrast
m ikrofoliji, sicer pa enak
Dom - orehu.
Alples steje med najuspesnejse v zadtnjih letih na sejmih v Zagrebu. Letos so imeli okoli 130m2 urejenega razstavnega pros~ora. Poudarek
pri predstavitvi je bil na novern preoblecenem programu
DOM-OREH, ki so ga pred-

Na zalost m oramo ugotoviti, da nismo resili problemov
propustnosti racunalnika v
toliksni meri, kot smo pricakovali. z vecjim racunal.:niJkom
smo sicer pridobili na hi:trosti
in zmogljivost i, seveda pa smo
istocasno podvojili stevilo terminalov in s tern zasedenost
racunalnika. Ravno zaradi bistveno vecjega stevila -terminalov so se drugje pokazala
ozka grla. S povecanjem obsega smo prisli do zakljucka,
da nam lahko nekatere probleme resi le nov operacijski
sistem na sedanjem racunalniku. Le-ta naj bi omogocil
vecji ~regled nad dogajanjem
v terminalski mreZi in :na racunalniku sploh. S tern bi lah-

ko delavci v racU!Ilskem centru z drugacno razmestitvijo

podatkov optimalno vplivali
na hitrost delovanja racunalnika.
Druga bistvena prednost novega operacijskega sistema pa
bi bila locitev terminalov, ki
so v produkciji s terminali,
potrebnimi za razvoj progr amov. S tern korakom bi bistveno zmanjsali zastoje pri delu s terminali, ki zadnje case
niso ravno redek pojav.
Nov operacijski si.s tem bo
zahteval malenkost vee sredstev, nekoliko tezje pa bo
speljati maratonski postopek
nabave iz tujine.
S. F.erfila

19. JUGOSLOVANSK.I POKAL V GIMNASTIKI IN 14.
REPUBLISKI PIONIRSKI POKAL BOSTA V CERKNICI
Organizator 19. jugoslovanskega pokala v gimnastiki za clane
in clanice in 14. slovenskega pionirskega pokala v gimnastiki
bo letos Zveza telesnokulturnih organizacij obcine Cerknica.
Tekmovanje bo potekalo 19. in 20. decembra v sportni dvorani v Cerknici. UdeleZilo se ga bo 16 najboljsih clanov, 16
clanic, 16 pionirjev in 16 pionirk. Organ1izacijski odbor, ki steje
11 clanov in katerega predsednik je Franc Jeselnik, je ze price! s svojim delom.
Generalni pokrovitelj tekmovanja bo Integral DO SAP Tozd
N otranj ska-Cerk.nica.
Spored tekmovanja bo naslednji:
- 19. decembra ob 10. uri - mnogoboj piamrJev in pionirk;

Skladgce zaganega lesa v Jelki

-

19. decembra ob 16. uri -

mnogoboj clanov in clanic;

-

20. decembra ob 10. uri nic, pionirjev in pionirk.

finalno tekmO'Janje clanov, cla-

Vse lj ubitelje gimnastike obvescamo, da bo vstop prost in
zelimo, da si v kar najvecjem stevilu ogledajo to vel~ko prireditev, ki bo zagotovo popestrila telesno kulturni utrip na tern
koscku Notranjske.
F. Tursic
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Znarnenite gore in holmci pri
6. Zirovnisica.
druge sare in ni mogoee prekorai
Cerknici so: Jav!)rnik, Skrajnek, Si·
7.
Lipsenjeica.
(Te
dve
zajemati
nja gorica, Ranca rebar, Clsta vodo tam v kotu pod Bloeicarni in ti ga. Precej za to je pa
· 11. Mala Karlovca, vellko manjs
stran, Lasko, na jugo-zahodni strani Kraznjo goro).
pa grozno veliko vode pozre, ker
nad Pescenlkom dviga pa se 1115 m
je·
8.
Veliki
Obrh,
pod
Gornjim
dolcaj nizja.
visoka Slivnica s cerkvijo sv. Mi·
klavza. Na njenem prvem vrhu je zerom, ki nabere vode v Lozki dolini in jih pripelje pod zemljo ta
Zraven Male Karlovce na levo
stal v starodavnih easih grad Engelsburg, slovensko Gradisce. kraj v jezero skozl vee lukenj raz- stal na visavi nad Svlnjsko jan
nih imen.
nekdaj grad Karlovec. Njegovi sle
Pot do .nJega je peljala naposev sem
od Martinjaka. Sledi njlgovi se pa
9. 1262 m visoki Javornik sam so pa ze zaraseeni z mahom in 9
movjem. - Pripoveduje se, da se .
zdaj le malo se poznajo. Na zad- bljuje ob vellkem dezevji vodo iz
njem, najvlsjem vrhu je pa globoka sebe. Javornik namree je v svojem enkrat grajska gospodinja pelja
jama, v kateri so nekdaj copernice skrvnostnem trebusji ves otel In gori v grad po klancu, ki je bil nE
toeo delate in jo delajo slabover· z ~odarni napolnjen. Preden nastopi Svinjsko jamo. Pot pod njo se ud::nim se zdaj. V s rednjem veku je dezevno vreme, se pasejo ze vee re in ona pade s kocijo in konji
mogla vera v copernijo in vraze po- dni popred oblakl po Javorniku. Na jamo, ki jo je za zmiraj pokrila. 0
zalosti je ukazal potem gospod gra
sebno v teh krajih mocno vkoreni· Javorniku v visokem in velikem
podreti in jarno zasuti, sam pa se j
njena in razsirjena biti, ker Valva·
gozdu dezuje po navadl tudi popred
preselil v druge kraje.
kakor drugod. Voda v njem narasca
zor pripoveduje, da so bill v vasi
pod Stebergom na germadi sezgali da je . visja kakor vnanji svet, n~
V zgornjem kraji je otok z vas)
vse zene tiste vasi kot copernice, more Je vee v sebi drzati, tlsci, za·
Ure(lil Vojtelt 1Ubnikar.
in cerkvico svetega Primoza in Fr
in duhovni Cerkniski so hodili na to jo spustl in spusea po mnogih licljana v sredi otoskega gozdiC;
Slivnico omenjeno luknjo blagoslav- luknjah v jezersko planjavo na dan. podruznico Starotrzke fare. Me
ljat in tocodelne copernice upanatu.
Javornikovl odcejalci in pritoki v otokom in Grahovom v sredl jeze1
Ker ima copernija svoj zaeetek iJJ
jezero
so pa od velikega Obrha je drug vzvisen ·kraj Benedke. tu•
izvir v neznabostvu ali paganstvu,
no je to, da kadar so te pod vod
doli:
in ker se jako prilega zlasti nevedje tudi v Planini povodenj. Cerkn
1. Tresenec, ki trese vodo iz
nim ljudem, ni euda, da se je ohra·
sko jezero itna pa tudi svoje .PI
nila bila tudi se pri pokrlstjanjenjih (sebe) zemlje, 2. Slatavec, 3. Otoski vodne prebivalce, namrec ribe, rae
narodih In se se zdaj ni Jztreblla in
Obrh, 4. Mrzljek, 5. Vranja jama. In povodne ptiee.
V LOGATCU.
se ne bo tako dolgo, dokler ne bo·
(Poleg teh je. od velikega Obrha
Ribe so te-le: seuke, jako rode
do pripomogle k temu ljudske, po· do Zadnjega kraja po nekaterih mevitne, najvecja, ki so jo blli vjeli, j
IztlaJo nDI'u;tVI) ncifcljcv in ilolskih prijateljev okraja Loga.9kega".
sebno nedeljske sole, ker te so na- stih ·luknja prl luknji, iz katerih ob
menjene ze odra5ceni mladosti.
dez;vju voda iz tal v ~e.) V zad)'ljem tehtala 14 kg; slajni, ki so dobrl z
dom, gromi in bobni pod zemljo. susllo in najveeji tehta okoli 3 kc
1889.
Kmetije so tukaj grozno razkosamenki, ki imajo zelo okusno mesi
se pa lmenuje tisti del
Zadnji
ne. Celih zemljakov je prav malo, jezera, kraj
ki je za potokom Drvosekom pa niso tako dobri za susilo, ke
je
polzemljakov,
najvec
pa
rna·
vee
CERKNICA
in pridemo vanj od Otoka doli na niso tako debeli; kleni so najmar
sea francoskih sovra.Znikov, kateri sliearjev.
rodovitni in ne eez · 2 kg tezki, i.
levo skozi Vrat&. Tukaj so tudi take
so bill tukaj od avstrljskih hrabrih
Zemlja je srednje rodovitna·, zivi· jame, katere vodo lz sebe meeejo kapeljni po malih iz skat izvirajocil
vojakov sijajno premaganl.
vodah, ki so prav majhni in koma
na je veejega plemena, veejidel in jo pozirajo. Pod Crnlm gozdom
Od leta 1827 do konec leta 1887 pseniene in sive barve. Na vole Jezerski vasi nasprotl so 7. Vrsici, omena vredni.
sluzbovali so na tukajsnji soli sle- drze bolj, kakor na krave, da si pri· ki se jim Studenseek pravi, in 8.
Rae je vee plemen: velike race
deei ueitelji in uelteljice. Kot nad- s luzijo z voznjo kak krajcar. Sadjar· S~hadoljca, ki ima skor~j za moza
ki na suhem vale in potem peljejr
Kra·
ucitelji
:
gg.
Fran
Serko,
Anton
stvo in eebelarstvo se pa vedno VISOko ustje. Potem je vedno ziv mladiee v vodo, rujavoglavke, sr
Cerknica je eden najvecjih trgov sovic in Karol Dermelj. Kot ucitelji
studenec na Usivi loki in studenec tudi tukaj ne zlezejo, ivlzgalke, cr
na Kranjskem, steje narnrec po pa: Jakob Virant, Gasper Gabrovit, bolj razslrja.
ljudskem stetji 1880. leta 255 his Fran Breznik, Josip Makovic, Jernej
Ljudstvo
peca
se
vecmoma
s
in 1477 prebivalcev, ter ima svoj Stamcar, Leopold Belar, Andrej
kmetijstvom in z lesno kupeljo. Po·
lastni grb: ucerkev v stirivoglatem Stamcar, Fran Mladie, Janez Doli- leg tega pa da zasluzka gozdarlja,
poljiu. Pravljica pripoveduje, da je nar, Fran Peruci, lgnacij Kaveie, voznja in zivinoreja.
stal trg v starodavnih casih bolj Matija Hiti, Fran Cuk, Fran Stupar,
· Krasota notranjske stranl je poproti Martinjaku v Usevku, tukaj je
Veber, Fran Papl~r. Josip leg
bila s~;~mo cerkev. Ker so bili pa Lovro
Po:;tojinske jame tudi eudapol·
Vovk,
Gasper
Horvat,
Dornik,
Josip
sovraznlki razdjali tistl trg, so se Valentin 2vagen, Fran Berne, Peter no Cerknisko jezero, znano ze Ri·
bili prebivalcl potem naselili tukaj Repic, Marija Gale, Josip 2irovnik, mljanom pod imenom ,Jacus luge·
US«. To jezero .so ze popisovali Valob cerkvi. Pa naj bo, kakor ze, go. Alojzij
Potokar in Avgust Klee.
vazor, Steinberg, Tobija Gruber, in
tovo je Cerknica eden najstarejsih
Sedaj so v obeini zupljanski, ka· v nNovicahu v novejsl dobi rajni g.
krajev na Kranjskem. se lipa pri
cerkvi, kine trga, je stara nad 200 tera steje 4772 prebivalcev, tri vec- Jozef Bevk in Gregor Kebe. Karne·
let, kjer je kamenit oklep okoli nje,
razredne sole in sicer: stirirazred- nje bi toraj nosil na Kras, ko bi ga
kJ ga je naredil g. Andrej Obreza na v Cerknicl, dvorazredna v Begu- hotel jaz· v kateremkoli oziru bolj
leta 1648.
njah in dvorazredna na Rakeku in natanko popisatl. Zato born povedal
deloma enorazredna v Grahovem.
od njega le toliko, kolikor se prile·
Zgodovinski sledi, Cerknico za·
ga celoti tega spisa in kollkor je
vedajoei, so pa se veliko starejsi.
treba, da ima lahko vsak od njega
Za vsakdanjo solo bilo je
Cerkniski duhovnl pastirji v pismih
eist in jasen zapopadek.
godnih
Oglejskih patrijarhov. Leta 1261 bil
Cerknlsko jezero je dolgo dve ur~
je zupnik Lupoid, 1296 Rudolfin; deckov leta 1880 271 leta 1889 256
1328 Tadej. L. 1335 prenoeeval je v
in s iroko cez eno uro, toraj najveedeklic leta 1880 249 leta 1889 263
je na Kranjskem. Natora je zedinila
Cerknici sv. Bertrand, patrijarh.
tukaj dobrote in veselja v enem
Leta 1360 je pa patrijarh Ludovik I. obiskujocih
Cerknisko faro izrocil Bistriskim deekov leta 1880 159 leta 1889 169 kraji, ki jlh ljudje vzivajo drugaci le
sarnotarcem.
dekllc leta 1880 135 leta 1889 163 na suhem in. na. morju. Kjer valovi
prijazno sumljSJjo, kjer se ribe ljub·
Tudi poznejse case je imela
ko lgrajo, kjer eolnie tiho plava na·
Za ponavljavno solo pa
Cerknica slavne duhovne. Leta 1631
prej svojo pot In riblc razpenja svo· Narti, ki pa daje prav malo vode. nl zvonci, potapljael, hrepeljce, lis·
je bil tukaj zupnik Nikolai Mrav, godnih
To tedaj so pritoki ki napolnjujejo ke ali postne race. Te imajo na vo·
je
mreze, cez malo dni tam rozice jezero.
ki je bil ob enem tudl prost Novodi svoja gnjezda iz bieja in plavajo
cveto,
zivinica
se
pase,
kosec
brumeski in pozneje skandarski skof deekov leta 1880 49 leta 1889 43 si koso, VOl!: leti za eifimi konjiei in
po vodi, da lahko starka jajca gode
Kateri pa so odtoki in poziralniki
v Dalmacijl. Leta 1660 zivel je tU· deklic leta 1880 48 leta 1889 57 lovec napenja svojo pusko ter me·
iz gnjezda pije; zliearce itd.
jezerski?
kaj najimenitnejsl prelat Gregor obiskujoeih
ri zajcu v srce. Res radodarna na·
Cervic. Bil je ob enem iupnik v
Druge povodne ptice so pa: koV zadnjem kraju so:
leta 1880 40 leta 1889 43 tora! Kaj pa je vzrok tega zanimive·
Cerknici, apostolarski misijonar in deekov
zice, dularji, martineki, velike in
deklic
leta
1880
44
leta
1889
54
ga
jezera?
Cerkniska
planjava
je
1.
Dve
Cesljenlci,
velika
in
maskof (in partibus). Njegova slava se
male kokoske ali mokozki.
obdana okoli in okoli z visjimi kra· la.
se sedaj razsirja od ust do ust.
ji,
hribl
in
goraml
s
katerih
se
ste·
Zdaj, ko usahne jezero vsako leV Cerknisko solsko obelno ste·
2. Kotel; od velikega Obrha po
Leta 1472 so hili Turki pozgali jejo se trg Cerknica, in vasi: Do- kajo vode na to planjavo. Ce bi to- Strzenu doli je pa
to, ni ravno veliko in velikih rib.
raj
ne
bilo
celo
nobenih
obtokov,
cerkev ravno v nedeljo pred post· lenja vas, Jezero, Zevse, Martinjak,
Kadar pa ne usahne dve ali se vee
3. Beeek, ki je pa prevee v me·
nim smarnom, kar prica gotisk ka· Brezje, Otonica, Mahnete, Podslivni· bila bi vsa planjava zalita z vodo.
let, jih je toliko, da jih vjamejo z
zasut
od
leta
1854
cavi
Ce bi bill odtoki veei ali vsaj enaki,
men vzidan v cerkveni vogel. Okoli ca in Podskrajnik.
enim samim zaulakom po 4 do 6
4. Velika Ponikva, ki pozira vode stotov. Leta 1714, ko nl bllo jezero
kakor pritoki, ne bllo bi nobenega
cerkve je bil nekdaj tabor. Pravijo,
V solskih spisih vidi se, da je jezera. Ker so pa dotoki veasi vecji toliko, da bi gonila mlinski kamen. prej sedem let usahnilo so bili na·
da sta dva brata zidala, eden cer·
kev in eden tabor okoli nje. Tabor bila v Cerknici ze leta 1827 dvoraz. kakor odtoki, voda zastaja in zaliva
5. Mala Ponikva, ta bruha vodo
lovill toliko rib, da niso vedell kam
redna sola. Leta 1878 razsirila se nizjo planjavo ob Javornikovem tudi iz sebe.
je imel pet stolpov. Ova stojita se
z njimi. Kranjci, Korosci in Stajerci
je v tri· in leta 1879 v s tirirazredno znozji od Dolenje vasi poleg Jezera
sedaj, v katerih je vedno se zelezen
Sitarca, pri tej se deli jezer- so jlh imeli cell post dosti.
pod Martinjakom in Grahovem tja ska6.struga,
100 kg tezak moznar, nekdaj Turkom solo.
ena gre na
Za njega, ki isce kratkoeasja na
do
Gornjega
jezera,
in
pokriva
gori
uplenjen. V te tabore so se vmikali
_Leta 1864 sezidalo se je novo prit·
. 7. Vodonos, kl ima 14 poziralnih jezeru, je najprijetnise vozitl se po
l)udje o tursklh napadih, posebno licno solsko poslopje, katero se je s svojo mokra odejo ves kraj tako
njem kak jesensk ali· pomladansk
v letih 1559 in 1560. Cudna je bila vzdignilo za eno nadstopje leta 1886 dolgo, dokler odtoki ne premagajo jam, ena pa na
naredba, da so mogli Cerkljanje in 1887. To poslopje je sedaj eno dotokov.
8. Reseto, ki je najnizje in naj· dan popoludne, kadar je vpadla vohoditi branit Silni tabor na Kras, najlepih v Cerkniskem trgu,
bolj stanovitno in ima zopet vee da ze toliko, da plavajo glavice jePritoki v jezero so pa naslednji:
zerskih cvetlic po vodi. Tam po Jakadar so se Turki prikazali na Dojam
raznih imen,
Omeniti je se razpadlo zidovje
vorniku pa se nek se pozna stara
lenjskem. Se le nadvojvoda Karol
1. Cerkniski potok, ki poblra s tu·
9. Usevska rejta, ki pozira ~i rimska cesta, ki je peljala na Trpo
VI. jih je bil resil te dolznosti, kar Losko po imenu, nemski »Thurnlaku. · dence od sv. Trojice doli memo Podprica izvirno, na pergament pisano Tukaj imeli so nekdaj menihi Kartu- slivnice In Begunj, in je ob velicih rovnisico. Bila je se ena jama, Mnl· nad Starim trgom in na Metullum
zijani svoja posestva, ter posebno
pismo.
nalivih tako mogoeen, da komaj te· ske vrata, ki so jo pa, kakor se pri· v Bloski fari. Morebiti so lmele Za·
po leti prebivali so tu Bistriski pre- ce pod zidanem mostom v Cerknicl, poveduje, nekdanjl Bistriski menihi mostnice pod Gornjim jezerom kalz krstnih bukev se vidi, da je bil
lati, rekel bi, v najprijazneJsem kraji veasi pa se celo ne more, takrat z zelezno mrezo zagradili in z zem- ko zvezo s to cesto?
solski ucenlk ze pred 200 leti v Cerkniske okolice.
pa gorje bliznjim prebivalcem, ljo zasuli, da ni tako hitro jezero
Cerknicl. Sola bila je v zacetku v
To tedaj je Cerknisko jezero,
umakniti se mu morajo iz svojlh usahnilo in da so onl rib imeli. MoSpomina vredne v Cerknici so
privatnih hisah, pozneje odstopil je
goee. - V spodnjeril koncu jezera krasno, imenitno, posebno slovece
grajscak Bistriski, gosp. Gale, svo- tudl rake (Wasserleitungen), ki pre- his.
dalee okrog. In vendar bi bilo stopod Dolenjo vasjo je pa
2. Studenec sv. Magdalene.
jo hiso v Cerknici v namen, da se s krbujejo zeleznicno postajo na Ra·
krat bolje za vso okolico, ko hi ga
keku
s
potrebno
vodo.
Obnebje
tu·
10. Velika Karlovca,
nekoliko ne bilo, ker, kaj pomaga ljudem no·
vzdrzuje v njl sola In stonovanje za
3. Studenec prJ sv. Vidu.
kaj
po
leti
ni
tako
gorko,
po
zimi
ueitelje in duhovne pomocnike, ter
4. Obrh nad Martinjakom (Ti tri- visje, kakor je jezerski svet zato torna lepota, ce pa n aven nje pose s tern odkupil davkom, katere pa ne tako mrzlo, kakor je pri Ljub- je, ob susi komaj znatni, jako raz· eozira,_ kadar _:;toji ~oda visok~. Nje manjkanje trpe. Ko bi se jezero poljani.
je imel dolznost odrajtovati kot patsajajo ob nalivlh pridsi spod Sliv- zrelo Je strosno, s iroko nad 12m susilo, ali vsaj njegov hltrejsl odin 4 m vosoko. Z lucjo se gre lah· tok pospesil, koliko njlv in t ravni·
ron cerkve in sole. Leta 1813 poZemlja je pri Cerknicl peseena, nice temnih predalov).
ko dalec notri, ki se razsirja in zvi· kov bi hilo lahko ondi, kjer raste
kazal je ucitelj N. Copec avstrij· protl Jezeru, Zevsu In Loskemu pa
5. Grahovscica, ki tece skozi suje tako dolgo, da se pride do naskim vojakom skrivno pot do lezi- tezka ilovica.
zdaj pusta trava ali nie vredno bie·
Grahovo.
sipa ali nanosa iz s amlh krljev in je.

LOGA.SKO

okrajno .glavarstvo.
Zetnl!episni in z<•odovinski opis.
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Nekaj besed o virozah • • •
Viroze so posehna slmpina nalezljivih holezni, ki jih povzrocajo klice, ki spadajo v vel~ko skupino zivih hitij - virusov.
Gripa ali influenca pa je samo ena izmed teh nalezljivih holezni ki jih virusi povzrocajo.

BRESTU VISOKO ODLIKOVANJE TOVARI~A TITA

Predsednik Socialistiene federativne republike Jugoslavije Josip Broz
- Tito je ob 30-letnici Bresta odlikoval njegoV>O delovno skupnost z
Redom dela z zlatim vencem.
Odlikova-nje je v imenu tovarisa Tita podelil podpredsedni·k skupsoi-ne
SR Slovenije tov. Vladimir Logar na slavnostni seji skupnega delavskega
sveta.
sTEVILNE CESTITKE

Ob svoji tridesetletnici je Brest dobil stevilne eestitke od drugih delovnih -organizacij, samoupravnih skupnosti, ustanov in od posameznikov.
Med drugimi so mu cestitali p.redsednik CK ZKS France Popit, predsednik skupsoine SR Slovenije dr. Marijan Brecelj, clanica predsedstva SR
Slovenije Anica Kuhar in drugi.
DOHODKOVNI ODNOSI IN SISTEM NAGRAJEVANJA

Minilo je ze sko.raj leta dni, kar je bil sprejet zakon o zdruzenem
delu in vse blize je zacetek leta 1978, ko bodo morale imeti temeljne
organizaoije tudi svoje osnovne samoupravne akte usklajene z zalmnom.
Med najvaznejsa podrocja vsekakor sodijo dohodkovni odnos·i in sistem
nagrajevanja.
V Brestu smo se lotili tega vprasanja · v okv·J.ru pr-ogram a uresnieevanja zakona o zdruzenem delu. Pri tern je treba poudariti, da delo ni bilo
lahko, saj niso se sprejeti nekateri osnovni zakoni, na primer zakon o
ugotavljanj u in razporejanju prihodka, zakon o cenah in drugi. Ne g·lede
na te tezave pa lahko ugotovimo, da receptov za urejanje dohodk<Jvnih
odnosov in nagrajevanja ni, ker te odnose vzpostavljajo neposredno delavci v temeljnih organizacijah.
TAPETNI~TVO

V NOVE PROSTORE

Kljub dvomesecni zamudi ka:ie, da bodo do konca tega meseca koncana gradbena dela v prostorih novega tapetnistva.
Po predvidevanjih naj bi takoj v zacetku novembra zace~i s postopnim
preseljevanjem. Nacrt je izdelan taka, da se najprej preseli razrezoval·
nica iprena iz Rakeka, nato celotna plastika (poliuretan) iz stare tovarne ivernih plosc in sele nato tapetniski oddelek iz Tovarne pohistva
Martinjak.
IZ PRETEKLOSTI RASTE SEDANJOST
V soncnem zlatojesenskem popoldnevu je bilo na novi Zagalnioi To-

varne lesnih izdelkov Stari trg odkrito delavsko spominsko obelezje.
Na odkritju so se zbral-i udelezenci slavnostne seje S·kupnega delavskega
sveta, delavci in upokojenci obeh starotrskih Brestovih temel]oih organizacij ter drugi obcani.
PRIPRAVE NA PLAN 1987

S sprejetjem zakona o planiranju in zakona o zdruzenem delu se je
vloga planiranja v temeljnih organizacijah bi·stveno spremenila.
Plan mora vsebovati interese delavcev v temeljni organizaciji, pa tudi
osnovne interese in cilje v druzbeni produkci}i.
Zato potekajo priprave na plan v dveh smereh.
- dolocitev taksnega obsega in strukture pro·izvodnje, ki bo zagotavljal elm vecje poveeanje;
- uposteva-nje vseh tistih novosti, ki jih prinasa zakon o z.druzenem
delu in vseh sprejetih samoupravnih sporazumov i.n druzbenih dogovorov, ki zagotavljajo elm hitrejso rast celotne druzbe.
SLOVESNO PO NA~IH TEMEUNIH ORGANIZACIJAH

Po leg .veHkega srecanja vseh Brestovih delavce-v ob trldeseHetnici
delovne organizacije, ki je bilo konec avgusta, je bilo tudi v oktobru mesecu praznovanj - slovesno po vseh nasih 1:emeljnih organizacijah.
Povsod so bile slavn<Jstne seje delavskih svetov s priloznostnimi kul·
turnimi programi in s sprejemom letosnjih jubilantov in nasih upokojencev, ki so veoino svojih zivljenjskih moci zrtvovali Brestu in njegovi
rastl.

Virozna obolenja se med seboj razliikujejo, ker so tudi
povzrocitelji razlicni. Kljub
nekaterim razlikam med virozami im.ajo le-te mnogo skupnih znacilnosti. Zacetek znanstvene virologije segajo proti
koncu 19. stoletja, ko je Ivanovski dokazal, da je povzroCitelj neznanega obolenja snov,
ki je ni moe videti z navadnim optiCnim mikroskopom.
sele kasneje sta Loffler in
Tresch pokazala, da so povzrocirelji slinavke in parkljevke
takoimenovani virusi. Prva
dva virusa, ki sta povzrocila
obolenje pri ljudeh, sta bila
virusa rumene mrzlice in
otroske .paralize. Od takrat
naprej pa do danes je opisan
eel niz virusov, ki povprocajo
preko sto razlicnih nalezljivih
bolezni pri ljudeh. Med ·t emi
so najbolj stevilni prav tisti,
ki napad.ajo dihalne organe.

Virusi povzroeajo tudi ronago <drugih obolenj, npr. na
kozi herpes (navadni in pasavec) in obolenja oci. Tako lahko virus herpesa v razlicnih
razvojnih stopnjah povzroc1
pri otrocih norice ,pri odraslih pa »izpuscaj na ustnicah«.

Drustva gojiteljev malih Zivali iz Cerknice, Logatca in Vrhnike
so izrazila zeljo, da hi v Ietu 1987 pripravili prvo razstavo malih
zivali na Notranjskem.
Pobuda je hila kaj kmalu sprejeta, organizacijo in pripravo
razstave pa so zaupali drustvu iz Cerknice.

IZREDNA KRVODAJALSKA
AKCIJA MED VAJO
»JESEN 1987«

Skoraj vsi clani cerkniSkega drustva so se dela lotili
zelo zavzeto, -tako da je bilo
7. novembra ob otvoritvi razstave vse nared.
Razstava je bila, ob sodelovanju osnovne sole, v sportni dvor.ani v Cerknici. .Zivali
je razstavljalo kar 59 gojiteljev iz vseh treh drustev.
Obiskovalci razstave, ki jih je
bilo kaksnih 2500, so si 7. in
8. [}Ovembra lahko ogledali 390
kuncev enaindvajsetih razUcnih pasem, 75 vrst perutrune
dvanajstih razlionih pasem in
60 golobov trinajstih pasem.
Razstavo so popestrili tudi
gojitelji plemenskih mack,
ptic in nutrij. Poleg rejcev rnalib zivali je na razstavi sodeloval z VleC druzinami kokosi
pokrovitelj razstave Tozd LKP
Cerknica perutninskega kombinata Pivka.
Obiskovalci so si razstavljene zivali z zanimanjem ogle-

Na zahtevo Ministrstva za
zdravstvo iz Beog;rada in Komiteja za zdravstvo v Ljubljani, je bila med vojaskimi vajami 22. in 23. oktobra 1987
organizirana krvodajalska akcija. V dveh dneh se je je
udelezilo 128 krvodajalcev,
kar je bilo proti pricakovanju,
saj je bilo p redvidenih le po
20 krvodajalcev .na dam.. Ekipa
Zavada za transfuzijo krvi je
delala v izrednih pogojih, kar
je bil tudi eden od name.nov
akcije. K izrednemu odzivu
krvodajalcev so veliko pripomogli se!Gretarji v delovnih organizacijah, delavke obcinske
knjiznice, ki so omogocile prostar za malico krvodajalcev in
dimk:torica glasbene sole. Zopet se je izkazala humanost
nasih ljudi, ,Jd so se taksnim
in podobnim akcijam doslej
ze velikokrat odzvali.
Predsedstvo 00 RKS
Cerknica

dali. Pozo.rnost pa so pritegnili tudi razstavljena kuncja
krzna, sreeolov in porirocni
bife.
Razstavo so si ogledali tudi
vsi ucenci osnovne sole, ki so
tako dobili nekaj novega znanja o vzreji malih zivali.
Ciani drustva iz Cerknice so
vlozili v razstavo veliko dela
iz prostega casa; stevilo obiskovalcev jim je hila najvecja nagrada. V zadovoljstvo pa
jim bo, ce se bo ta ljubiteljska in koristma -dejavnost, s
kater.o se ukvarja cedalje vee
!judi, se razsirila. Ciani vseh
treh drustev so se dogovorili,
naj bi razstava postala tradicionalna, vendar vsako leto v
dnugem kr.aju. Tako bo leta
1988 v Logatcu, leta 1889 na
Vrhniki in leta 1990 ponovno
v Cei1knici.
J. Otonicar

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknica,
n. sol. o
Ureja urednlskl odbor: Sreco DROBNIC:,
Viii FRIM, Franc GORNIK, Karmen KANDARE, Danilo MLINAR, Anton OBREZA,
Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdtavko ZABU·
KOVEC.

Na svecani seji vseh zborov skupsoine in druzbenopoliticnih organizacij so podelili domicil Loskemu odredu, priznanja obcine •19. oktober«
in plakete obcine Cerknica.
--·
..
Med stevilnimi gosti je bil tudi predsednik skupscme SR SlovemJe
dr. Marijan Brecelj. Ob prazniku je bilo odprtih vee pomembnih objektov, z izgradnjo novih pa so zaceli na Rakeku, v Loski dolini, Cerknici,
v Zilcah.

Foto: Joze SKRU.
Odbor ~a obve~eanje je
Predsednik
upravljanja.
MLAKAR.

dru:ibenl
odbora:

organ
Franc

Glasifo sodI med prolzvode iz 7. tocka
prvega odstavka 36, ~Slana zakona o ob·
davcenju prol zvodov In s:torltav od prometa prolzvodov (mnen)a sekretarlata za
lnformlranje lzvrsnaga sveta SR Slovenije
St. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1974).

POLHARSKO SRECANJE

Deset let mineva, ko je 25. oktobra 1967 izsla prva stevilka glasila,
ki se danes prinasa delovnemu kolektivu Bresta redno iz meseca v mesec obvestila o vseh vaznih dejavnikih, o vseh aktualnih vprasanjih in
strokovnih predvidevanjih. Obletnic<> glasila smo praznovali prav svojevrstno, na polhanju pod vrhom Slivnice na prijetni ravnici pri Grahovski
lovskl koci. Ob tabornem ognju smo uprizorili tudi krajso sl·ovesnost,
kjer smo poudaril•i pomen glasila, ki je raslo vzporedno z delovoim
kolektivom.

Poznamo vee .razlicic virusa
influence (tip A, B, C), ter
viruse parainfluence - gripi
podobnega obolenja (tip 1, 2,
3). Poleg prej omenjenih obolenj .p ovz:m cajo virusi tudi nahod, nekatere vrste angin ter
pljucnic.

Uspela razstava

NADVSE SLOVESNO 'PRAZNOVANJE OBCINSKEGA PRAZNIKA

ZA DESETLETNICO -

Virusi so povzrocitelji nalezljivih bolezni tudi pri zivalih
in celo rastlinah.
Posebno velik napredek v
razvoju virologije je bil dosezen med leti 1933 in 1936, ko
je bilo odkrito, da je viruse
moe umetno gojiti na oplojenem kokosjem jajcu.

Virusi povzrocaJO tudi celo
vrsto otroskih nalezljivih bolezni kot so ospice in mumps.
Tudi cr.ne koze povzrocajo virus, prav tako .tudi nekatera
obolenja mozganske mrene,
steklino, nalezljivo zlatenico,
obolenja, mozgovnega sistema.
·In se bi lahko nasteval. V posebno skupino (retrovirusi)
sodi tudi HIV virus, ki povzroca AIDS.
Za vecino virusov je se znacilno, da jih navadni antibiotiki ne unicijo in ne povzrocijo motenj v njihovem razvoju. Izjema so le vecji virusi kot npr. pri obolenju mezgovnih zlez (venericni limfogranulom), kjer delujejo antibiotiki sirokega spektra iz
skupine tetracikli.nov. Pac pa
dostikrat z antibiotiki sirokega spektr.a (tudi z navadnimi)
zelimo prepreciti, da ille bi od
vi.rusa oboleli organizem napadle se z bakterijarni. s tern
preprecimo razvoj bakterij in
pomagamo organizmu, da s
svojimi obrambnimi sposobnostmi premaga viruse.
Proti mnogim virusom pa
imamo na sreeo cepiv.a, s katerimi preprecimo nastanek
le-teh.
dr. A. Smale

Naklada 2800 izvodov.

Tiska 2:elezniska tiskarna v Ljub·

Lepotna revija malih zivali

ljanl.
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Taborniske novtce
Zadnje case malo manj piSemo o nasem delu, vendar to
se ne pomeni, da v novem
solskem letu 1987/88 se nismo
nicesar naredili. Zaeeli smo
zagnano, z zeljo po .Cimboljsem prgramu. v ta namen je
bilo zadnjo »pocitnisko nedeljo« srecanje k1ubovcev v
Leskovi dolini, kjer smo se
pogovarjali o smernicah razvoja tabornistva v nasi obcini. Govm;ili smo o temi, ki
zadnje case muci vse sloveo:J.ske tabornike: Ali hocemo
boljso organizaci}o?
Zakaj tak naslov? Ugotovili
smo, da so nasi .p rogrami zastareli in da prav zato cutimo
vecji osip tabornikov med 14.
in 16. letom. Zakaj? Prav v
tern starostnem obdobju hocejo mladi .poiskati svoje intereS\llo podrocje: sport, glasbo . . . Nasa organizacija jim
lahko nudi le malo tega. Drugi pomemben razlog je prehod v srednjo solo, saj se roo-

raja solarji iz nas~ obcine voziti v Ljub,ljam ali Postojno,
to pa jim vzame precej casa.
Prav tern mladostnikom bi
morali ponuditi siroko izbiro
podrocij, da bi lahko v njih
nasli svoje zadovoljstvo in bi
jib tako obdriali v nasi organizaciji. Tako smo se taborniki cele obcine, nekateri starsi in predstavniki DPO zbrali
5. novembra na 12. letmi konferenci odreda J ezerske scuke. Tu smo pregledali delo
pretrudega leta, analizirali nase akcije 1n sprejeli program
dela za leto 1987/88. Reci rooram, da je program izredno
poln in zanimiv- skratka tak,
da lahko vsak tabornik v njem
naj-de tudi nekaj zase. Malo
vee poudarka smo dati ravno
akcijam in delu TT. V tej
smeri bo v nasem odredu vee
tecajev in seminarjev, ki bodo dopolnili znanje vodnikom
v orientaciji, lokostrelstvu, ponovno bomo organizirali vod-

Filrni v decernbru
3. 12. ob 19.30- francoska komedija CAS PRVE LJUBEZNI
6. 12. ob 19.30- ameriski eroticni film STRASTI
4. 12. ob 18. uri in 7. 12. ob 19.30 .- ameriSki akcijs·k i film
BOKSAR
5. 12. ob 19.30 in 6. 12. ob 16. uri - hongkonska komedija
NORA MISIJA, IV. del
10. 12. ob 17. uri in 19.30- ameriski akcijski film SUPERMAN,
III. del
11. 12. ob 19.30 - ameriska drama OFICIR IN GENTLEMAN
12. 12. ob 19.30 in 13. 12. ob 16. uri - ameriSki policijski film
FLATTISH - MASKIRANI DETEKTIV
13. 12. ob 19.30 - ameriski fantasticni film VESOLJSKI BRODOLOMCI
17. 12. ob 19.30- jugoslovanska drama SRECNO NOVO LETO
49
19. 12. ob 19.30 in 20. 12. ob 16. uri- ameriSki pustolovski film
VRNITEV YEDIJA .
20. 12. ob 19.30 - ameriska komedija FEFERONCKI
21. 12. ob 19.30- jugoslovanska komedija PROSTOVOLJCI
24. 12. ob 19.30 - ameriski spektakel DESET ZAPOVEDI, I. in
II. -del
25. 12. ob 18. uri in 28. 12. ob 19:30 - ameriSka komedija FANTOV$CINA
26. 12. ob 19.30 in 27. 12. ob 16. uri - ameriSki akcijski film
NE UBIJAJ VENDAR
27. 12. ob 19.30- ameriska grozljivka FENOMEN- NADNARAVNAMOC
31. 12. ob 17. uri in 19.30 - italijanska komedija SUPER POLICAJA IZ MIAMIJA

Cerkni~ko

jezero na pragu zime

niski teeaj, bolj zagnane pa
bomo poslali v republisko
gozdno solo. $e vee bo izletov
v neznano, pa potovalni tabori, pohodi, veCdnevno bivakiranje in spusti po rekah . ..
Ne bomo pozabili tudi kulturoo-zabavnega dela. Organizirali bamO Cajanko za IDOVO leto,
se udelezili norega pusta, ob
8. marcu pa bomo priredili
slikarski ex tempore za najmlajse, izbirali bomo »NAJ«
tabornisko grafiko in se kaj.
Ob dnevu tabornikov - 22.
aprilu, bo ekoloski zbor v Starem trgu, maja pa ne homo
pozabili na nas ze tradicionalni KANU-$CUKA ZLET. Poleg raznih obeinskih tekmovanj in srecanj se bomo udeIezili tudi kaksne republiSke
akcije. $Ii bomo na noano orientacijsko tekmovanje, pa
STPM it-d.
To je samo nekaj drobtinic,
smernic za nase delo. Ob tern
pa ne smemo zanemariti voda
- kot osnovnega delca nase
organizacije in pa seveda mnogoboja. V zadnjem casu .p rav
tu opaiamo velike luknje v
znanju. Tudi na republiskih
tekmovanjili zaostajamo za
drugimi in naloga vsakega
vodnika je, da malo vee casa
posveti mnogoboju in ~o zakrpa luknje, seveda s pomocjo clanov. Na konferenci smo
potrdili tudi novo vodstvo nase organizacije in mu zaupali
odgovornost za uspesno delo.
Vedeti pa moramo, da brez
pomoci vseh -tabor.nikoy tudi
zagnanost vodstva ne bo dovolj .
Nismo pa samo sestankovali. Za nagrado za najboljsi vod
so se Grizliji udelezili veselih
srecanj MC v Ljubljani. To je
srecanje MC-jev iz vse Slovenije. Stanovali so pri druiinah ljubljansk.ih tabornikov.
Navezali so mnogo novih stikov in pravijo, da je bilo
»fajn« . .Ze teden dni kasneje,
v zacetku oktobra, pa je v Kosezah potekalo republisko lokostrelsko tekmovanje. Iz nasega odreda se ga je udelezilo
12 clanov. v dokaj mocni konkure nci smo osvojili 3. mest~
Grizliji pa so se v svoji kate-

goriji »prebili« na 2. mesto.
Cestitamol
Klubovci so imeli septembra ~n oktobra veliko delovnih
akcij. Pleskali in urejali so
koco v Leskovi dolini in pospravili kanuje. Koncno smo
se lahko tudi preselili v novo
sobico rna Gerbicevi 32 in -tudi z njo imamo veliko dela.
V novembru sta se dve nasi
tabornici - Vesna in Maru.Sa
udeleZili srecanja' mladih .dopisnikov (kot dopisnici za Tabor ...) v Ljubljani.
Kaj pa naprej?
Sedaj poteka natecaj za izdelavo NAJBOLJ$EGA VESLA
ZA KANU »NAJ VESLO

87«, zato vabimo vse, ki
radi dobili lepo nagrado,
tite se dela! (Razpis za n
caj je bil objavljen v na~
glasilu Scuka, podelitev
grad pa bo za dedka Mraza:
Konec novembra bo za "
nike, TT in klubovce tridne
tecaj iz orientacije v zilc
Delo bo 'potek:alo v dveh s
pinah. Za zacetnike bo Zal
ni teeaj ali osnove orient:
je, izkusenejsi pa se bodo
tili nadaljevalnega tecaja. \
ki vas to zanima - inform:
je dobite pri vodnikih in v
stvu tabora.
A. Zcidax

Solidarnost cloveka s clovekom
Na pobudo Rdecega kriZa Jugoslavije je blla v oktobru 'II
jugoslovanska solidamostna akcija, v kateri so sodelovale '
republiSke, mestne, obcinske in krajevne organizacije Rdec1
kri.Za Jugoslavije. Zbirall so denarna sredstva, prodajali vr·
nostne bone, zbirall so brano in sekundarne surovine.
Kljub tezkim gospodarskirn
razmeram je v ljudeh Se vedno veliko humanosti za pomoc socloveku. v nasi obci.n.i
so bile vkljucene vse krajevne
organizacije Rdecega kriza s
prodajo vrednostnih bonov in
zbiranjem materiala. Izredna
solidarnost, humanost in clovekoljubnost se je izkazala v
·k rajevni organizaciji RKS Laska dolina. Aktivisti Rdecega
kri.Za so po vaseh zbirali poljske pridelke, obleko, obutev
in denarne prispevke. Mladi
clani &decega kriZa so prodajali vrednostne bone in zbirali papir. Odziv darovalcev
je bil izredno· velik, z zavestjo
pomagati, kjer je pomoc potrebna. Zbranih je bilo 1736 k g
poljskih pridelkov, ki so jih
aktivisti poklonili soli in vrtcu
v Laski dolini. Zbrane denarne prispevke (249.215 din) so

REsiTEV JUBILEJNE
NAGRADNE KRIZANKE

namenili prizadetim druZin:
katastrofalnega neurja na <
rickem in v Prekmurj u.
skladiSce obeinske organize
je Rdecega kriza so pr1pelj
5 ton obleke in obutve za
cialno sibke obcane. zal n:
je, da pri organizaciji te a.k
je ni sodeloval sil_ldikat, !
menimo, da bi s siroko ak
jo v delovnih organizacij
zbrali se vee sredstev, ki
namenjena krajev.nim orga
zacijam Rdecega kriZa za 1:
je d.elovanje. Sredstva od p;
dan~h vrednostnih bonov na
rec v vecji me!i dobijo te (
ganizacije in le manjsi c
ostane Rdecemu kriZu Slo'
nije za obnovo mladinsk
zdravilisc, in se manjsi olici
ski organizaciji RKS, ki tai
le se s tezavo deluje.
Predsedstvo 00 lU
Cerkni·

- po 500 din prejmejo:
Danica Srpan, Nadlesk n. :
Stari trg
EKONOMIJA - KATAMARAN
Majda Pavlic, Notranjska
-SR - VARTA-OTOKARblok 3, Cerknica
MIR - $TIRIDESET - LEI- .
Matija Perko, ZLIT Triic, V<
CA- ATENA -MV -ENAJnostna slU.Zba, T.dic
STERKA - ANA - ILOVISimona Percic, Hacetova 1
CAR - KRONISTKA - IVAN
Cerknica
- KED - VISA - VARAN
Petra Kranjec, Topol 10, B
- NO - AKA - IN - NOgunje
VOLIT - AVT - TAl - ITANada Porok, Podskrajnik n.l
LIJA- TRAM- VA- DNA
Ce.rknica
- ENCIMI- !TAKA- ROMaja Znidarsic, Gasparije'
MAR OE - IZJAVA
17, Cerknica
ASA - LEKCIJA - RZ
Matej Bajc, Begunje n. h.,
TAA - AGENT - PORA
Begunje
LZ - SS - ILO - TO
Martin Otonicar, Kamna g
OPONESEK - NERVOZArica 53, Cerknica
OPIRALO - zAGALNICA Irena Bajc, Begunje n . h.,
SK - LED - RAKA- TIRS
Begunje
- RANE - EN - GNIDA
po 10.000 din prejmejo:
- STOMIL - NT - ALVIN
Antonija
Opeka, Begunje n.l
- TOKATA
Begunje
lvanka MaticH~, Unec 63, Rake
IZID NAGRADNEGA
Erik Znidarsi~, Smeljevo n.
ZREBANJA
selje 58, Stari trg
Jubilejna kriZamka je, ali - 50.000 din prejme:
zaradi izjemne naslovnice sa- Matjai Bombac, slU.Zba 2
AOP, Skupne dejavnosti
mega Obzomika ali pa zaradi
izjemne prve nagrade naletela - 100.000 din pa prejme Kr
stijan Zorn, Videm 2 a,
na izreden odziv.
Cerknica
Do roka je v tajnistvo prispelo natanko 500 resitev, kar
Nagrajencem cesHtamol N~
je nedvomen rekord v zgodo- grade lahko pr.e vzamejo v blc
vini Brestovih kriZank.
gajni Skupnih dejavnosti, dn:
Posebna komisija je izzreba- gim pa jih bomo ·poslali p1
la naslednje nagrajen ce:
posti.

