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Vsi trije zhori S~pscine ohcine Cerknica in oha zhora sirupseine Ohcinske zdravstvene skupnosti so 21. maja 1987 sprejele
SKLEP:
Za ohmocje ohcine Cerknica se razpise referendum za uvedho
samoprispevka za ohnovo Zdravstvene postaje Stari trg in izgradnjo Zdravstvenega doma v Cerknici.
·
Vrednost predvidene investicije po cenah, ki so veljale 31.
marca 1987 je naslednja:
1. Ohnova in pridobitev novih prostorov v zdravstveni postaji
Stari trg:
152.260.000 din
2. Izgradnja novega zdravstvenega doma
v Cerknici:
1.951.544.500 din
Skupna· predracunska vrednost oheh investicij .
torej zna5a:
2.103.804.500 din
ali po domace: nekaj vee kot 210 milljard starih dinarjev.
Vemo torej ZA KAJ se odlocamo, poglejmo se, ZAK.AJ smo se
odlocili, da referendum sploh razpisemo in da ga razpisemo ZA
ZDRAVJE.

Zato, ker so prostori, namenjeni nasemu zdravju, sramotno zanikrni, povsem zastareli,
neustrezni, odlocno premajhni in taki ne omogocajo zdravstvenim delavcem, da bi svoje
znanje v njih uporabili za nase <fobro. Prostori, kakrsni so,
ne omogocajo nikakrsnega razvoja zdravstvene stroke pri
nas. V taksnih pogojih torej
lahko na tern - zdravstvenem
podrocju- samo zaostajamo.
Zaostajanje na tern sektorju
clovekovega bivanja pa sodi v
samo dno zaostalosti in nerazvitosti neke druZbe.
To je zanemarjanje in podcenjevanje, razvrednotenje clovekovega zivlj-enja samega. Za
zdravje smo torej dolZni napraviti, kar v danih IJ:azmerah
najvec zmoremo.
ALKIMISTicNA
SRHLJIVKA

Vesela, soncna stran mladosti

Sedanja stavba zdravstvenega doma v Cerknici ze dvajset
let ne ustreza. Ko je bil dom
zgrajen na pogoriScu nekdanje posojilnice v letih 1951/52
sta bila v njem zaposlena dva
zdrav:nika: en v splosni in en
v zobni; poleg njiju pa se medicinska sestra, babica in laborantka. Zdaj dela v njem osem
zdravnilrov splosnc medicine
in sedem zobozdravnikov ter
ustrezno stevilo drugega zdravstvenega, tehnicnega in pomoznega osebja - skupno 74 zaposlenih.
Prostori so torej odloeno
pretesni celo za samo osebje,
namenjeni pa s.o pacientom in
teh se poprecno dnevno zvrsti
v ambulantah po 150.
Najbolj grozljivi so sanitarni in higienski pogoji: Vse
osebje ima npr. na voljo eno
stranisce - brez umivalnika;
cakalnica zobnih -ambulant je
skupna za otroke in za odrasle, v otroski ambulanti imajo
zdravi dojeneki, ki pridejo na
sistematski pregled, lepe moznosti, da se od bolnih nalezejo
ospic, noric, rdeOk ali se cesa
hujsega. Urin in kri se mesata
in prelivata v cumnati brez
cakalnice in tudi brez svetlo-

be; pacienti prenasajo kozarcke svojih »odpadnih voda« po
hodnikih in stopniscih skozi
gneco cakajocih itd. Prava
srednjeveska srhljivka v casu,
k.o ves svet trepeta pred novo
boleznijo, ki tako kot ' nobena
doslej krici po absolutni izolaciji in sterilizaciji, po 100 Ofo
higieni.
Ne gre le za· 70 zdravstvenih
delavcev - cetudi za te (kdo
bo pa se priSel delat v taksno

mizerijo!) - gre za zdravje
15 000 obcanov. ce ne bomo
zgradili novih prostorov, se
lahko zgodi, da bomo ostali se
brez teh, ker jih bodo sanitarne inspekcije prisiljene zapreti, da nas obvarujejo hujsih
posledic. Bomo potem hodili
na Vrhniko? V Ljubljano? Si
bomo sami odrezali ta kos
standarda?
(nadaljevanje na 2. strani)

Za zdravje in bogatejsi jutri
V tridesetih povojnih Ietih so si prebivalci obcine Cerknica na
poiganih rusevinah obnovili domacije, iz iagarskib obratov in
obrtnih delavnic je s trdim delom nastala mocna industrijska
osnova in s tem zagotovljen dehelejsi kos kruha ter boljse iivljenje. Po izgradnji take osnove so spoznali, da samo proizvodnja
ni dovolj za razvoj cloveka in. druihe. Elektricno, vodovodno in
c~~tno omreije, kasneje pa izobraievalni in vzgojni objekti so
h11i rezultat spoznanj o boljsih pogojih za razvoj druibe, zlasti
mlaj~e generacije. Iz dela svojih osebnih dohodkov, zdruienih v
ohcinski ali krajevni samoprispevek, je kljub nekaterim spodrsljajem zrasla cela vrsta novih prostorov, sol, telovadnic, vrtcev.
Korak je nato nekoliko zastal, vendar se ni ustavil. V demokraticni in siroki javni razpravi so ljudje na zborih obcanov
in zborih delavcev izluscili iz mnoiice svojih potreb - obnovo
in izgradnjo zdravstvenih objektov.
Mnogo je bilo tehtanj in odlocitev o danasnjem gospodarskem
in druihenem polozaju in o primemosti trenutka, v katerem se
homo ~ referendumom odloCali za uvedho samoprispevka. Razprava. Je naSla odgovor tudi na to vpraSanje. Dolgo smo iiveli v
prepneanju, tudi takrat, v boljsih Ietih, da ~e ni prisel w za
normalno usklajen razvoj. lztreznitve so prisle iznenada, ceprav
so bile le posledica nasega vcerajsnjega ravnanja. Spoznali smo,
da ho pot do ponovnega razcveta dolga in teika. Tudi na koncu
te poti sene bosta cedila med in mleko. Je ie tako, da ima clovek vee nacrtov in potreh, kolikor j~h zmore. In vendar ne bo nikoli dovolj sredstev za vse. Vsakic se bo treba odloeati in nameniti del ustvarjenega dohodka ne samo zase, temvec tudi za
uresnicitev potreb, ki so skupnega pomena za vse obcane. elm
vee ljudi bo tako ravnalo, tem laije bomo uresnicili zastavljene
cilje.
Zastonj je pricakovati r~itve s strani sistema in driave. Tudi
objektov zdravstva nam ta dva ne bosta zgradila. Zgradimo jib
lahko le sami. Le v primeru uspelega referenduma lahko racunamo na sredstva skupnega programa Medobcinske zdravstvene
skupnosti Ljubljana. Celo vrsto let smo velik.okrat prisluhnili
teiavam drugih obcin in jib pri izgradnji zdravstvenih objektov
podprli tudi s svojimi sredstvi. Zato povsem utemeljeno pricakujemo enako prizadevanje zdruienega dela v tej skupnosti tudi za
resevanje nasih teiav.
Zato glasujmo za predlagani program. Razum in srce ne smeta zamegliti velike odgovomosti, ki jo z glasovanjem na referendumu prevzemamo nase - za nas jutrisnji obstoj in razvoj. Glasujemo tudi za skupno resevanje vseh tistih potreb, ki jih danes
odlagamo zato, ker smo izbrali najnujnejse za Zivljenje, izbraU
smo program zdravja.
Predsednik
skupscine obcbie Cerknica
Tone Urbas
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,,ZA'' zdravje
(nadaljevanje s 1. strani)
GLASUJMO TOREJ »ZA«
ZDRAVJEVSI GA POTREBUJEMO
KDAJ BOMO GLASOVALI?

v

cetrtek, 18. junija od 6. do
18. ure bo referendum za delovne ljudi, ki so zaposleni v
temeljnih in drugih organizacijah zdruzenega dela in imajo stalno bivalgce na obmocju obcine Cerknica;
V nedeljo, 21. junija od 7.
do 19. ure bod.o glasovali delavci, zaposleni izven obmocja
obcine, kmetje, obrtniki, upokojenci in drugi volivni up.ravicenci.
KDO GLASUJE

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi delovni ljudje
in obcani, ki so vpisani v
splosnem volilnem imeniku na
obmocju obcine Cerknica, ter
delavci, mlajsi ad 18 let, s
stalnim prebivaliScem na obmocju obcine Cerknica, ki se
niso vpisani v splosnem volilnem imeniku na obmocju obcine Cerknica.
Odlocitev na referendumu je
sprejeta, ce je zanjo glasovala
vecina delovnih ljudi in obcanov, ki imajo pravico glasovanja po prejsnjem odstavku.
Pri ugotavljanju izida glasovanja se ne stejejo tisti delovni ljudje in obcani, za katere se uradno ugotovi, da se
zaradi dela v tujini ali slmenja vojaskega roka niso mogli
udeleziti glasovanja.
PREJELI BOSTE VABILO,
ODZOVITE SE NANJ
VISINA SAMOPRISPEVKA

Samoprispevek bi bil uveden za obdobje petih let in
sice-r od 1. 9. 1987 do 31. 8.
1992. leta.
Samoprispevek bi placevali
delovni ljudje in obcani, ki
imajo stalno prebivalisce na
obmocju obcine Cerknica po
naslednjih stopnjah:
1. delovni ljudje in obcani od
osebnih dohodkov, zmanjsanih za davke in prispevke iz
osebnih dohodkov in nadomestil osebnih dohodkov po
stopnji 2 Ofo,

2. upokojenci od pokojnin po
·stopnji 2 Ofo,
3. delovni lujdje, ki samostojno opra,·ljajo gospodarsko
ali poklicno dejavnost kot
glavni poklic in se jim davek odmerja v pavsalnem
letnem znesku od osnove, od
katere se obracunava prispevek za pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje,
zmanjsane za prispevke iz
te osnove in odmerjeni davek in od nadomestil osebnih dohodkov po stopnji
2 °/o,
4. delovni ljudje in obcani, ki
opravijajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost kot postranski poklic in so obdavceni

a) po dejanskem dohodku
- od ostanka cistega dohodka, zmanjsanega za
davek po stopnji 2 Ofo,
b) v pavsalnem letnem znesku od odmerjenega davka po stopnji 10 Ofo,
5. delovni ljudje in .o bcani, ki

obcasno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, ce ni s predpisi prepovedana, od ostanka cistega
dohodka, zmanjsanega za
davek po stopnji 2 Ofo,
6. delovni ljudje in obcani, ki
se jim odmerja davek iz
kmetijstva, od katastlrskega
dohodka negozdnih zemljiSc,
zmanjsanega za davek po
stopnji 2 Ofo,
7. delovni ljudje in obcani od
priloznostnih dohodkov iz
kmetijskih, gospodarskih ali
poklicnih oziroma drugih
dejavnosti, avtorskih pravic
(zmanjsanih za normirane
ali dejansko priznane materialne stroske) ter osebnih
dohodkov iz naslova pogodb
o delu, od katerih se placuje
davek po odbnku, zmanjsanih za davke in prispevke
po odbitku, po stopnji 2 Ofo,
8. delovni ljudje in obcani, zavezanci davka iz osebnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti od katastrskega dohodka in vrednosti lesa, odkazanega za pesek, ki so oprosceni placevanja davka, po
stopnji 1 Ofo.

KOLIKO BO KDO ZBRAL
Po krajevnih skupnostih:

din
Cerknica

467.205.000

Rakek
Grahovo

276.885.000 '
135.620.000

102.890.000
Begunje
38.130.000
Cajnarje-.Zilce
Nova vas - Bloke 134.510.000
432.585.000
Stari trg
1.587.852.000
Skupaj obcina

Po dejavnostih:

DELAVCI
UPOKOJENCI
OBRTNIKI
OBRTNIKI
KMETJE
KMETJE

Cakalnica splosne ambulante v Cerknici

2 °/o od neto OD
2 °/o od pokojnin
2 Ofo od neto OD
lOOfo PAVSALISTI
2 Ofo KD in od poseka lesa
1 Ofo od KD - OPROSCENI DAVKA

SKUPAJ VSI PLACNIKI SAMOPRISPEVKA
KOMU NE BO TREBA
PLACEVATI
SAMOPRISPEVKA

6. clen

Placevanja
samoprispevka
bi bill oprosceni:
a) od osebnih dohodkov in
naqomestil delavcev i:n obcanov, ki ne presegajo najniZjega zneska osebnih dohodkov,
ki zagotavljajo socialno varnost delavca, dolo6eno z zakonom (zajamceni osebni dohodek);
b) od pokojnine, ki ne presega najniZje pokojnine za polno pokojninsko dobo in od
starostne pokojnine, priznane
po zakonu o starostnem zava·r ovanju kmetov;
c) zavezanci, ki imajo viSino
katastrskega dohodka manjso
od najmanjse visine, dolocene
z odlokom sk.upscine obcine
Cerknica;
d) prejemniki iz socialnovarstvenih -p omoei, invalidnim, stipendij u cencev in studentov
ter nagrad, ki jih sprejemajo
le-ti na proizvodnem delu, oziroma delovni praksi;
e) izplacila iz skla<ia skupne
porabe (regresi, jubilejne na'grade, odpravnine in podobno).
7. clen

'•

Uradni vhod v cerkniJki zdravstveni dom

V izjemnih primerih, ko bo
placevanje
samoprispevka
ogrozilo nujno prezivljanje zavezanca in njegove dr l1Zine,
zavezanec lahloo prosi, da se
ga oprosti placevanja samoprispevka.
0 zahtevkih obeanov iz prvega odstavka tega elena octloci pristojni organ obcinske
skupnosti socialnega skrb.s tva
po postopku, dolocenem s samoupravnim sporazumom o
uresnicevanju socialnovarstvenih pravic (Ur. list SRS, st.
26/84).
Postopek
za
uveljavitev
oprostitve placevanja samopri-

spevka se la'hko uvede tudi po
uradni dolznosti.
KAJ BOMO PRIDOBILI

Nacrtujemo, da bomo s
sredstvi samoprispevka in drugimi sredstvi zagotovili:
- izvajanje vseh <iejavnosti
osnovne zdravstvene slmbe
(splosna medicina, zobozdravstvo, patronazne in
dispanzerske
dejavnosti,
slmba prve pomoci (urgentna slufba), dezurna sluzba,
resevalna sluzba in drugo)
v sodobnih in higienskosanitarnih prostorih ter na
kvalitetno viSjih in tudi
kulturnejsih ravneh. Isto
velja tuq.i za vse spremljajoce dejavnosti;
- vzpostavitev tistih specialisticnih dejavnosti, ki jih je
mozno in strokovno smiselno organizirati na nivoju
osnovnega
zdravstvenega
varstya (ortopedija, okulistika, nekatere dejavnosti
dermato-venerologije, nev'rologija, psihiatrija in se
nekatere), pri cemer bo
treba upostevati velike oddaljenosti v obcini do obeh
zdravstvenih centrov, t. j.
do Starega trga in Cerknice;
- ze sedaj napovedujemo
uveljavljanje prioritete p.ri
organizaClJl zdravstvenega
varstva za starostnike in
borce NOV ter dispanzerja
za medicino dela, tako v
Cerknici kakor v Starem
trgu.
Do takih globalnih usmerije zdi-avstvena slmba prisla
ob opazovanju razma'ha ter dejavnosti v sosednjih obcinah,
kjer so v zadnjih 10 letih zgradili podobne objekte (ldrija,
Logatec, Ribnica, ljubljanske
obCine, Do1llZale, Kamnik, Litija). Sodelovanje z njihovimi
zdravstvenimi sluzbami nam
bo looristilo pri programiranjlll
in nacrtovanju nasih objektov, da ne bi ponavljali napak,
ki so se pokazale pri funkciji
teh, re zgrajenih Qbjektov.

1.361.205.000 din
172.755.000 din
21.115.000 din
5.030.000 din
26.400.000 din
1.320.000 din
1.587.825.000 din

POTREBNA DELA IN CENE
Zdravstvena postaja Stari trg

Na objektu je potrebno:
- obnoviti streho z zamenjavo stresni1kov, slemenjakov,
kleparskih izdelloov, strelovoda itd.,
- obnova fasade z napravo
toplotne izolacije,
- obnova centralnega ogrevanja, montafa cisterne, nov
Schiedel dimnik, obnova
vseh oken in okenskih po·
lie,
- preureditev stanovanjskega
objekta v funkcijo zdrav·
stve'nih potreb (otroski di·
spanzer ter se ena splosna
ambula:nta), ureditev celot·
ne elektricne instalacije,
sanitarij ipd.;
- zunanja ureditev v takem
smislu, da bo skupaj z lekarnisko postajo predstavljala zaokrozeno celoto.
Ooenj ena
vrednost
vseh
nastetih del po cena'h veljavnih 31. marca 1987 znasa din
152.260.000.-.
Zdravstveni dom Cerknica

Brutto etame povrsine no·
vega objekta po programsko·
projektni nalogi znasajo 3270
kvadrartnih metrov.
Od vrednosti kvadratnega
metra ob koncu marca 1987
cca 590.000.- dinarjev znasa
celotna investicijska vr ednost
objekta din 1.951.544.500.- .
V tlO ocenjeno koncno vred·
nost spada:
- gradnja objekta (gradbena,
obrtniSka, instalac.)
1.263.135.600.- medicinska in druga potrebna oprema
378.940.680.- komunalna uredite v inureditev okolice
252.627.120.- projek!t:ni, izvajalski, nadzorni imeniring
56.841.100.SKUPAJ
1.951.544.500.(nadaljevanje na 3. st rani)
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NaSa maloprodaja

OBCANKE! OBCAN/1
Pred nami je pomembna odlocitev! Odloeitev o uvedbi samoprispevka, s pomocjo katerega lahko uresnlcimo dolgoletno zeljo. Potrebujemo nov, sodoben zdravstveni dom v Cerknici, posodobiti moramo zdravstveno
postajo v Starem trgu.
Porast stevila prebivalcev, razvoj industrije v na5i
obcini in predvsem nesluten razvoj medicinske stroke
so ze zdavnaj p rerasli moinosti in potrebe po humanih, hitrih in kakovostnih zdravstvenih storitvah. Premajhni in neustrezni prostori zdravstvenih domov v
Cerknici in Starem trgu so prevelika ovira za nadaljnji
razvoj zdravstva v obcinl, kljub vsem prizadevanjem
zdravstvenih delavcev, kl skusajo u jeti in obdriati korak z napred.kom v medicini.
P ravimo, da je clovek na~e najvecje bogastvo! Res
je! Toda ta clovek mora b iti zdrav in zadovoljen, da
lahko opravlja svoje delo, za svojo korist in korist
celotne druibene skupnosti. Javna zdravstvena sluiba
se je od leta 1952 razvijala in se povecevala po ·v sebini
in obsegu. Ceprav je zdravstvena sluiba v tem easu
opravila veliko delo, je jasno, da taksnl materialni pogoji, zdruzeni s prostorsko stisko ne morejo zagotoviti
uspesnega dela in nadaljnjega razvoja zdravstvenega
varstva v obcini.
Z vaso odlocitvijo »ZA« uvedbo samoprispevka za
gradnjo in obnovo zdravstvenih objektov bi zagotovili
humano, strokovno in sodobno delo zdravstvene sluibe. Obenem bi uredili moinost dodatnih medicinsklh
specialisticnih dejavnosti.
TovariSice in

tovari~i!

Vsaka druiba, ki ceni cloveka in njegovo zdravje,
daje vse za clovekov blagor. Nasa druiba ima dovolj
razumevanja za zdravje nasih delovnih ljudi in obcanov, zal pa je za vse potrebe .p remalo denarja. Zato
se moramo zavedati, da sami sebi in generacijam za
nami lahko pomagamo s tern, da irtvujemo del svojlh
osebnih dohodkov za visje, skupne interese in glasujemo »ZA« uvedbo samoprispevka.
dr. K. Klaric

,,ZA'' zdravje
(nadaljevanje z 2. strani)
POMAGAJ SI SAM IN
SKUPNOST BO POMAGALA
S samoprispevkom, zbranim
po navedenih odstotkih od OD,
pokojnin in katastrskega dohodka, zberemo torej okroglo
nekaj manj kot 159 milijard
sta:rih dinarjev. Skupna investicija za ureditev obeh zdravstvenih objektov pa, kot smo
videli, velja nekaj vee kot 210
milijard. Razlika je okroglo
52 milijard.
Kdo jo bo pokril?
Pri vseh dosedanjih zdravstvenih domovih v medo bcinski
zdravstveni skupnosti Ljubljana, ki zajema 18 obcin, med
njimi tudi naso, in so jih prav
tako kot m i, gradili s samoprispevki obcanov, je medobcinska sJmpnost sodelovala s
SO Ofo udelezbo.
Na tako ude1ezbo racunamo
tudi mi.
Po · uveljavitvi te pravice
nam je medobcinska zdravstvena skupnost torej dolzna
prispevati 105 milijard starih
dinarjev, kar bi skupaj z zbranim samoprispevkom znasalo
263 milijard.
Po zakljucku investicije za
zdravstvo, bi nam po tern racunu ostalo 53 milijard st. din
neporabljenih. Obcinska skupscina se je ob sprejemanju
sklepa o referendumu odlocila, da s temi sredstvi razpolagajo krajevne skupnosti v
skladu s sv.ojimi programi.

KJE -

KAKO -

KDAJ

V Starem trgu se obstojeei
objekt zdravstvene postaje v
celoti prenovi, nove kapacitete
se pridobijo na .racunu izpraznitve in obnove sedanjih . stanovanj v samem objektu.
NOVOGRADNJA v Cerknici
bo stala med sedanjim vrtcem
in mlatilnico. Dela se bodo oddala najboljsemu ponudniku z
definirano pogodbo na kljuc.
Nacrtujemo takole zaporedje:

Skoraj se je ze izteklo pet mesecev letosnjega leta in kaj kmalu homo ocenje~ali tudi doseiene polletne rezultate. Vsak na svojem podrocju dela in vsi skupaj v okviru Bresta. V nasi maloprodaji smo si zastavili vee ciljev in zadali vrsto nalog, ki jih
moramo postoriti, o poglavitnih nacrtih za letosnje Ieto smo
nekaj ze zapisali.
Glavni cilj je seveda kar najuspe~neje nudlti na5e lzdelke in
dosegati cim boljse p rodajne rezultate. In kako nam to uspeva?
Predvsem lahko ugotovimo,
da smo dobro izkoristili precej zivahno povprasevanje v
prvih treh mesecih, saj so vsi
saloni presegli zastavljene nacrte. Tromesecni nacrt smo
skupno presegli za 18 odsrtotkov in tako dosegli 28 odstotkov letnega plana. Naj ob
tern omenimo, da smo najboljse rezultate v primerjavi
z nacrtovanimi zabelezili v
prodajalnah v Mariboru, Titovem Velesu in Bitoli, v absolutnem znesku pa smo najvec
prodali v Cerkniskem salonu.
Najbolje smo v prvih mesecih
prodajali kuhinje B-2000, zelo
dobro pa tudi sede:lne garniture. Prav pri dobavah najbolj
iskanih izdelkov pa se je pojavilo nekaj tezav, saj smo dobavne roke kar moeno razpotegnili in precej kupcev spravili v slabo voljo. Nekateri so
prav trmasto vztrajali pri svojih zahtevah; ce sem blago
plaCal mi ga dobavi•t e v obljubljenem roku, in nikakor
niso hoteli razumeti prijaznih
opravicil p r odalajcev kot »pojavile so se tezave pri kooperantih, dobaviteljih .. ,«
No, res, tudi te so bile. Toda kupca pravzaprav ne zanimajo. In konec koncev, prav
je tako.
Zato upamo, da bo glede dobavnih rokov v prihodnje manj
nerednosti. Obenem ugotavljamo, da po nekaterih nasih izdelkih kupci se naprej prav
malo povprasujejo.
Prodaja je v aprilu in prvi
polovici maja nekoliko upadla, saj se je domaee povprasevanje po »trajnih .dobrinah«,
kot radi pravimo, nenadoma
krepko znizalo. Trgovci so samevali, kupce pa so vse bolj
vsiljivo vabili vsaloovrstni re-

klamni oglasi. v nasih prodajalnah smo z dokaj ugodnimi
kreditnimi pogoji vendarle zadr:lali prodajo v zelenih okvirih. V aprilu smo p.rodali za
10 odstotkov vee kot smo nacrtovali, podobno pa se obeta
tudi za maj. V pravkar minulem mesecu smo v nasih prodajalnah razstavili tudi nekatere novosti: jedil:ni kot S-410,
jedilnico Anda, pa sedezno gar.n ituro Kati in sistem Inventa.
Tudi te novosti bodo pritegnile nove kupce.
Menimo, da je nasa glavna
naloga v prihodnjih mesecih
povecati prodajo tistih izdel-

Novi racunalnik obratuje
Z nekoliko vecjo zamudo,
kot smo jo predvidevali, nam
je uspelo zamenjati star i racunalnik z novim. Poudariti
velja, da je potekala zamenjava pod precej tezkimi pogoji, .
saj je bilo delo na racunalniku prakticno nemoteno, ceprav na obeh hk1rati ni bilo
moe delati. Obenem pa smo
racunalnik menjali prav v najbolj dinamicnih trenutkih uvajanja intervencijskih zakonov,
kar bi tudi sicer povzroeilo
prekomerno obremenitev racunalniskih zmogljivosti.
2al tudi po namestitvi novega racunalnika ni slo brez
tezav, saj ni deloval tako kot
smo pricakovali. Potrebno je
bilo tudi programsko uravnoteziti nekatere parametre. Do·
slej se nismo resili vseh po·
manjkljivosti prehoda, vendar
so to predvsem problemi .internega znacaja in ne vplivajo
na delo uporabnikov.
Dobavitelj tega racunalnika
se ni odp.ravil vseh reklamacij,

Zdravstvena postaja v Starem trgu: vsa priprava (doktimentacija in razna soglasja)
koncana v letu 1987; gradnja
(obnova in vse ostalo) zaceta
in zakljucena v 1. 1988.
Zdravstveni dom Cerknica
- novogradnja: pripravljalna
faza (lokacija, dokumentacija,
vsa dovoljenja in soglasja) do
konca leta 1988, najkasneje do
avgusta 1989; Zacetek gradnje
v zadnji tretjini leta 1989; Izrocitev objekta v uporabo oktobra 1991!
Kaj naj se I'ecemo? Ob
vsem hudem je bolezen vendarle najhujsa in ob vsem bogastvu zdravje nase
lastno in nasih otrok - najvecje bogastvo.
BODIMO POSTENI
GLASUJMO VSI
GLASUJMO tokrat ZA!

Ra~unalnisko

kov, po katerih je povprasevanje manjse. Zato pripravljamo za kupce novo zanimivo kreditno ponudbo, ki naj
bi prodajo p.r ograma Vesna
in spalnice Nada vsaj za enkrat povecala. Izracuni namrec kazejo, da je treba zaradi
vse drazjih zalog nujno povecati prodajo in doseci vecje
obracanje izdelkov, po katerih
je povprasevanje manjse, saj
predstavlja izdelek, ki ga ne
prodamo takoj, vsak dan vecje breme.
V sklepni del prehajajo tudi
priprave za prepotrebno osvezitev in obnovitev nasih prodaj.aln. Oddelek za oblik.ovanje
ze pripravlja najprimernejse
resitve, da bi se kupec ob obisku in nakupu prijetno pocutil. Ob preureditvi pa bomo
obelezili tudi stiridesetletnico
Brestove navzocnosti na domacero tr:liScu.
V. Frim

voden stroj za razrez

plos~

~----------------------------------------------------------------------------------~~

~.~~ . ~--~~

vendar zagotavlja, da bo to
storil do konca maja. Gre
predvsem za posebne kable, ki
so potrebni pri povezavi daljinskih terminalov.
Ponovno je bilo treba napeljati celotno telefonsko povezavo med telefonsko centralo
v Skupnih dejavnostih t er
stavbo, kjer poteka avtomatska obdelava podatkov; stara
napeljava namrec ni dopuscala
dodatnih povezav.
Namescamo tudi terminale
v Pohistvu in na Skupnih dejavnostih. Pricakujemo, da bo
vsa novo vgrajena opema delovala · najpozneje prvi teden
v Juniju.
S tern se bo racunalnik ponovno pribliZal uporabnikom,
predvsem pa bodo imele dostop do racunalnika vse temeljne organizacije, kar bo
povecalo hitrost prenasanja
informacij. To pa v sodobnem
svetu pomeni osnovo za uspesno poslovanje.
S. Ferfila

4

BRESTOV OBZORNIK

Sejem pohiStva v Kiibenhavnu
Skandinavski proizvajalci pobistva so se od 6. do 10. maja
zbrali v Kobenhavnu in pokazali trenutna gibanja v pohistveni
industriji. Bella center je gostoljubno sprejel 468 razstavljal·
cev, od tega 54 v mednarodnem delu. Razstavljalci so nastopali
po driavah, tako da je bilo moe videti, kaj posamezna driava
razstavlja. Tudi letos je bil zelo zanimiv tako imenovan Scandinavian Trade Mart, stalna razstava pobistva v okviru sejmskega prostora.
Skandinavci ze od nekdaj
slovijo za najboljse oblikovalce in proizvaj alee stolov. Letos
smo lahko videli, da bodo se
precej casa korak pred ostalimi, saj ka.Ze, da se zdalee niso
izcrpali vseh idej. Slejkoprej
bosta za stole ostala dva osnovna naravna materiala - lamelirano lesno ogrodje in blago za manjse stole ter usnje
za pocivalnike in bogatejse
stole. Vsi stoli, tako tradicionalnejsi kot 1udi stoli nenavadnejsih oblik so bili ergonomsko odlicno oblikovani, tako da se tudi po dolgotrajnejsem sedenju ne utrudimo.
Skandinavci vztrajajo pri svojih uveljavljenih barvnih kombinacijah - naravno ogrodje
in crno ali belo usnje.
Pri pocivalnikih je bilo letos
vee poizkusov s kovinskimi
podnozji. Sedezne garniture
pri dvosedih ali trosedih nimajo izvlecnega mehanizma,
kar brez dvoma pogojuje ergonomicno odlicno konstrukcijo. Bogastvo podrobnosti, odlicna izdelava in oblikovanje
odlikujejo sedezne garniture.
Ker so bili izde1ki na sejmu v
visokem kakovostnem raz,redu
pravzaprav nismo v1deli garnitur iz blaga, temvec prevladuje usnje v naravni, beli in crni
barvi.
Pri ploskovnem pohistvu Ietos ni bilo vecjih premikov.
Furnirji so naravni, nalimki
paso iz enakega lesa kot furnir.
Tudi pohistva, lakiranega s
pigmentnirni laki je bilo precej. Uporabljajo predvsem
hrastov in bukov furnir, jesena je bilo malo. Obodi predalov so iz vezanega ali masivnega lesa, elementi so majhni,
tako da se nakladajo eden na

drugega. Skandinavci ne uporabljajo folije ali aplikacij s
softformingom, saj bi jim ob
tern gotovo trpela cast. Visoki
oblikovalski kulturi sledi tudi
spremljevalna industrija, od
povrsinskih materialov do
okovja. Zanimivo je, da pri
spalnicah nismo videli velikih
garderobnih omar, .temvec saroo nizke omarice in predalcnike. Dvomljivo je, da bi Skandinavci ne uporabljali klasicnih
garderobnih omar. Verjetno j e
razlog v tern, da so razstavni
prostori brez velikih panojev
in bi velike omare porusile
koncept razstavnega prostora.
Postelje so klasicnih dimenzij, vendar obicajno nimajo
skoncnice pri nogah, ampak le
vzglavno skoncnico. Osnovane
so na latoflex podlagi, ki je
ugodnejsa za spanje, v podnozju pa imajo vgrajena dva
predala za posteljnino. Psihe
in1ajo poklopno polico z ogledalom in vgrajenim predalcnikoro za vsa potrebna licila.
Nocne oroarice nimajo vee
klasicne oblike, ampak so saroo se roajhen predalcek ali
pa samo polica, vezana na
vzglavno skoncnico, saj nocna
oroarica vse bolj izgublja svoj
prvotni klasicni pomen. Predal
v podnozju postelje nima debelega dna, terovee 4 rom debelo vezano ploseo, ki ima
kljub precejsnji velikosti saroo eno ojacitev. Tudi pri spalnicah, kot tudi pri ostalem
ploskovnem pohistvu uporabljajo predvsero naravno, belo
in ·erno barvo, samostojno, ali
v oroenjenih barvnih kombinacijah.
Glede na prejsnja leta smo
letos najvecje razlike videli
pri pisarniskem pohiStvu. Na-

Osebni racunalnik IBM AT v Pohi§tvu

rejeno je skoraj izkljueno iz
eksoticnih· vrst lesa, v glavnem iz palisandra. Programi
niso presiroki, vendar dovolj
siroki za osnovno pisarniSko
dejavnost. Presenetljivo je, da
v informacijski dobi niso predstayili vee pohistva namenjenega samostojnim racunalniskim enotam.
Posebno poglavje predvstavlja Scandinavian Trade Mart,
stalna razstava pohiStva. Vso
pravo kakovost je tu moe videti na enem prostoru. Predstavljeni so prakticno vsi izdelki, ki nekaj pomenijo in
so v redni proizvodnji, od Alvar Aaltovih stolov iz tridesetih let pa vse do izdelkov trenutno najboljsih skandinavs-kih arhitektov. Tukaj si lahko

izberes vse, kar potrebujes za
opremo stanovanja - od pohistva, preko svetil, tekstila do
raznih oblog. To ni trgovina v
klasicnero pomenu, temvec so
to le zastopstva, roedtem ko
so skladisca drugje. Omeniti
velja, da je imela svoj razstavni prostor tudi skandinavska
sola oblikovanja, kjer so prikazali najuspesnejse izdelke
studentov - bodocih arhitektov.
Izkoristili smo priloznost m
si ogledali se tri tipicne trgovine v Kobenhavnu. Ikea ima
v predmestju ogromno trgovino, kjer si je mogoce za nase
razmere ugodno kupiti vse za
opremo stanovanja. Pohistvo
sicer ni na najvisji ravni, vendar si lahko vsakdo prijetno
oprerni svoj doro. Zanimiv je
nacin prodaje, saj je trgovina
zamisljena na samop_o strezni
osnovi. Taksen nacin prodaje

pa narekuje tudi dolocene prijeme, na primer velike vozicke, transportne klancine v trgovini, transportne trakove pri
blagajnah itd.
V srediScu mesta smo ·si
ogledali se dve trgovini. Prva,
Den Permanente, predstavlja
vrhunsko dansko pohistvo
astronoroskih cen, druga, nekoliko cenejsa pa je trgovina
Illums Bolighus, kjer je prikazan najboljsi design iz vse
Skandinavije.
Za konec se misel: kdor ni
videl skandinavskega sejma,
ne ve, kaj je dosegel design.
Oblikovanje, ki ga imajo, ni
pod vplivom modnih tokov;
vrhunsko je in trajno. Takih
ustvarjalnih oblikovalcev in
predvsem mofnosti, ki jib nudi industrija, si pri nas, zal,
lahko le zelimo.
A. Vivod

0 nasi likvidnosti . • •
0 likvidnosti (sposobnost tekoce in redno poravnavati vse
padle obveznosti) :Ze nekaj casa nismo nic pisali. Seveda to
pomeni, da 'je to podrocje pos1ovanja potekalo brez tezav in
je stanje normalno. Nasprotno, priSli smo v tak polozaj, da
treba marsikaj korenito spremeniti.

Vsak dan teze zberemo dovolj sredstev ozironia zagotovimo ustrezne placilne instrumente, s katerimi poravnavamo obveznosti. Taksno stanje
je posledica pomanjkanja lastnih virov za obratna sredstva,
kar je slabost Bresta ze vrsto
let. K temu so v zadnjem casu pripomogle se visoke
obrestne mere (visoki stroski
za obresti) ter slabi poslovni
rezultati. Do sedaj smo manjkajoca sredstva lahko najemali pri poslovni banki ter pri
ostalih delovnih organizacijah.
Omejena rast bancnih plasmajev (od 31. decembra 1986 dalje so lahko banke povecale
neselektivne plasmaje le za 2
odstotka) ter inflacija pa sta
povnrocila, da denarja trenutno ni mogoce dobiti niti v
banki, kaj sele pri ostalih de-

zane
da
bo

lovnih organizacijah. Edini vir,
ki do sedaj ni bil okrnjen so
krediti za pripravo izv.oza iD.
za izvoz, vendar bodo po nekaterih informacijah tudi tu
uvedene omejitve.
Glede na vse omenjeno ter
ob pogledu naprej vidimo, da
se nam ne obe1a nic dobrega.
Errkrat bomo vendarle morali spoznati, da ne moremo
in ne smemo porabiti vee, kot
ustvarimo. Za izboLjsanje takega polozaja je ena sama
pot: omejiti je treba vse vrste
porabe in skrajsati cas vezave
vseh sredstev ter se socasno

truditi, da bi v cim krajsem
casu in z manj sredstvi ustvarili vee; to >>vee« pa je seveda
treba tudi ustrezno prodati.
Zato je nujno potrebno uvesti
sistem financnega nacrtovanja
za vse faze poslovnega procesa
in ob negativnih odstopanjih
takoj ukrepati.
Nov zakon o sanaClJl je
namrec do nelikvidnih delov·
nih oziroma temeljnih organizacij izredno strog, saj po dolocenem casu, ko uporabnik
drufbenih sredstev ni vee sposoben poravnavati zapadlih
obveznosti, uvaja sanacijski
postopek, zmanjsevanje osebnih dohodkov, ugotavljanje
odgovornosti · za tak polozaj
ter v skrajnem primeru tudi
stecaj.
P. Kovsca

Korak k sodobnosti
Novi osebni racunalniki IBM AT nam nudijo hitrejsi in neposrednejsi dostop do racunalnika. Hkrati pa z uporabniskimi
programskimi aplikacijami omogocajo >>laik.u«, da v kratkem
casu pridobi potrebno znanje za resevanje dolocenih praktlC.
nih problemov.
Prvi
program,
>>l2ldelava
krojrrih kart za razrez velikih
ivernih in drugih ·p losc na
manjse kose« na razre:wvalki
Schwabediesen ze daje rezultate v proizvodnji temeljne organizacije Pohistvo. Program
uposteva vse lastnosti stroja in
omogoea tehnologu spreminjanje .posamezn.ih parametrov nastavitve. Na ta naoin tehnolog s
pomocjo racunalDJi,k,a poisce
najoptimalnejsi .izkoristek razreza plosc. Cedalje manjse serije in veliko razliOn.ih delovnih
nalog je pogojevalo veli:ko stevilo razlicnih dJi.menzij sestavn~h delov izdelka. Clovek -ni bil
vee sposoben opraviti vseh matematicilih kombinacij pri izdelavi krojnih ·k art, s tern pa
tudi izkari.stek razreza ni bil
n ajholjsi. Analize so pokazale,
da je izkoristek razreza s pomocjo osebnega .racunalnioka za
2-3 % boljS<i kot (pri prejsnjem nacinu. Ni te:Zko i'Z'racunatJi pr.ihranka, ce vemo, da na

leto ob sedanjem proizvodnem
programu razrezemo 7 tisoc
do 8 tisoc kubi.cnih metrov iveric in 12 ti-soc do 15 t:i.soc kvadratnih
metrov
vlaJknenih
.plosc. Novi nacin .izdelave
krojni-h kart nam tudi omogoca, da se na p.odlagi -izkoi'Iistka
odloeamo o na:kupu plosc, ki
nam ·p o razseznostih najbolj
ustrezajo, hkrati pa upo~teva
mo i.zkoristek in ceno dolocene
vrste oplosc.
Zavedat:i se moramo, da napredek ni samo bolj5a tehnologija, ampak tudi stalna racionalizaoija trenutnega proizvodnega procesa. Te rezerve pa
so pri ·na:s se vel!ike. Na tern
podrocju je se vehko mozno·S ti; raounaln.ik lahko vokljucioffiO v ,proizvodnjo na vseh podrocjib, kjer pre.sega zmogljivosti cloveka. Najve~ji izziv pa
je 1prav gotovo naortovanje in
vodenje praizvodnje s porno&
jo -r acunalnika.
T. Lovko

5

BRESTOV OBZORNIK

•

•

>>Srebrni<< nagra1enc1
leta 1984 - predsednik OSIJlOV- ukrepov, s katerirni se vsak
ne organizacije sindikata v te- dan srecujemo.
meljni organizaciji Pohi~tvo.
»Mislirn, da je trenutni goMed najpomembnejse nalo- ospodarski polozaj Bresta prige ~teje izboljsanje gospodar- se! do vreliSca. ze leta nazaj
skega stanja v terneljni orga- srno zivotarili in delali sarno
nizaciji; rnoti pa ga, da nima- za to, da smo preziveli. Sedaj
mo ustreznega proizvodnega pa smo pred izredno tezkim
programa. Meni, da je to os- polozajern. Kazalci gospodarnovni vzrok, da terneljna orga- jenja nam kaiejo, da je op roizvodnja dokaj uspe~na, slabnizac~ja ni poslovno uspe~na,
in da tudi zato med delavci se rezultate pa kaie prodaja,
ni pravega delovnega vzdusja. ~ Cimer se kopicijo zaloge, kar
V tovarni bi morali ~e marsikaj izboljsati, zlasti organiziranost.
Po njegovem mnenju porneniJo dolocila interventnega zakona neposredno poseganje v
zdrl1Zeno ooodelo; s tern je okrnjeno sarnoupravno odlocanje
delavcev. Vse to prinasa v ze
tako napete in pogosto zrnedene odnose nern1r, negotovost in slabo voljo delavcev.
· J. Klancar

IVAN OBLAK
Bralcern Brestovega obzornika smo Ivana Oblaka predstavili ze !ani. Leto~njega 1. maja
pa je bil rned dobitniki srebrnega znaka sindi!kata za dolgoletno aktivno delo v osnovni organizaciji sindikata temeljne organizacije Jelka.

0

0

Na Brestu ozirorna v J elki
se je zaposlil pred 36 leti.
Bil je clan prvega delavskega
sveta, predsednik izvrsnega
odbora sindikata pa je bil skoraj 16 let. V tern rnandatnern
obdobju je tajnik v izvr~nern
odboru osnovne organizacije
sindikata.
I van Oblak rneni, da so bili
delavci vcasih dejavnejsi na
vseh podrocjih. Vzrok sedanje
stagnacije oziroma upadanja
produktivnosti pa je nepravilno nagrajevanje. Bolj~e delo
in vecja storilnost se pri sedanjern nacinu nagrajevanja
pri osebnern dohodku ne pozna dovolj, pravi.
Srebrni znak sindikata mu
je poleg knj:iZnih nagrad prvo
priznanje za delovanje na tern
podrocju. Za vestnost in prizadevnost pri delu pa je bil
odlikovan tudi z drlavnirn odlikovanjern.
Ob •koncu razgovora je Ivan
Oblak zazelel, da bi Brest
cimprej premostil tezave in
dosegel uspehe pri nadaljnjem
delu.
S. Sebalj

J01:E FUNDA
Letosnji dobitnik srebrnega
znaka sindikata iz temeljne
organizacije Zagalnica je Joze
Funda, dolgoletni prizadevni
sindikalni delavec. Ob tej priloznosti naj mu v irnenu kolektiva iskreno cestitarn.
Svoje sindi·k alno delo je zacel pred desetimi leti prav v
na~i terneljni organizaciji, sprva kot aktiven clan izvrsilnega
odbora, pozneje pa kot uspesen vecletni predsednik osnovne organizacije sindikata.
Kot :k valificiran mizar je zacel delati v pripravi proizvodnje, nato se je usposabljal za
uvedbo nagrajevanja po Work
Factor metodi, kraj~e obdobje
je delal kot analitik in kot
skladiScnik, sedaj pa opravlja
dela in naloge »Vodenje izmene v strojni II«.
Zanirnalo me je, kako okot
sindikalni delavec razmislja
o sedanjern gospodarskern polozaju Bresta, tudi skozi prizrno intervencijskih zakonov in

nas vodi v se vecje tezave.
Kljub takernu polozaju pa je
zavest delavcev se vedno dokaj visoka. Delavci ne smemo
izgubiti upanja v vodilne in
strokovne delavce. Smatram,
da sarno <ti v veliki rneri odgovarjajo in odlocajo o nadaljnji usodi Bresta, s tern pa
tudi o Zivljenjskem standardu
vecine obcanov Cerknice.
Vsak ukrep, ki se poj.avi v
ze tako zaostrenih gospodarskih trenutkih je najbolj bolec prav za delavca z nizkimi
osebnimi dohodki. Nezadovoljstvo in kritike na racun ukrepov se .resda cuti, vendar se
delavci, ki se zavedajo, v kaksnem polozaju je gospodarstvo
in s tern tudi Brest, le nekako
obvladujejo in .Zivijo v upanju, da bo slo na bolje. Niso
pa v celoti prepricani, da bo
res tako .. .«
D. Dujmenovic

Priznanie Brestovim gasilcem

FRANC MLAKAR

lndustrijskemu gasilskemu dru5tvu Bresta, ki ga sestavljajo
delavcl Pohistva, lverke, Mineralke, Prodaje in Skupnih dejavnosti, so ob 13. maju, dnevu varnosti podelili pomembno priznanje za prispevek k razvoju in krepitvi varnosti.

0

Franc Mlakar, »rnojster<< v
klejarni je rned leto~njimi dobitniki srebrnega znaka sindikata.
Pravi, da rnu to priznanje
veliko porneni, saj mu daje
vzpodbudo za ~e aktivnejse
delo v sindikMu. Franc Mlakar je ze drugi rnandat - od

Srebrni znakoZasluge za varnost je gasilcem Bresta podelil
republiski sekretar za notranje
zadeve. Prejeli so ga na raz~ir
jeni seji pokrajinskega komiteja za SLO in DS, ki je bila
v domu JLA v llirski Bistrici,
posvecena pa j e bila dnevu
varnosti. Po slavnostnem govoru in podelitvi priznanj je bil
se krajsiokulturni program, ki
so ga pripravili pionirji in pionirke iz Ilirske Bis trice.
P:r.iznanje, ki so ga prejeli,
pomeni nasim gasilcem javno
pohvalo za njihovo dosedanje
delo iin vzpodbudo za vnaprej.
Pomeni, da njihovo nesebicno
delo ni ostalo neopazeno. Kot
prostovoljni clani industrijskega gasilskega drustva bi se lah-

ko omejili le na gasilsko preventivo in gasenje pozarov v
obmocju tovarn, kjer delajo.
To obveznost paso prostovoljno raz~irili se na gasenje pozarov v vsej cerkn~sk:i obcini. To
pomeni, da na njihovo pomoc
lahko vedno racunajo vsi nasi
obcani, po potrebi pa tudi drugi c!ani nase socialisticne skupnostio Ker drustvo z ustrezno
metodo dela skrbi zlasti za pomlajevanje in stFokovno u sposobljenost gasilcev, ta pomoc
ni n epom embna. Rezultati taksnega dela se kazejo v hitrosti
in strokovnosti posredovanja
naSih gasilcev kadarkoli in
kjerkol·i na obmocju obcine
Cerknica.
V. znidar~ic

Darovana kri lahko ze jutri resi zivljenje

Uspesna krvodajalska akcija v letu 1986
Kljub bojazni organizatorjev
rorvodajalske akcije, da bo letos stevi1o krvodajalcev manj~e, je prevladala humanost in
solidarnost nasih ljudi.
V Cerknici se je v dveh
dneh odzvalo na odvzem krvi
463 krvodajalcev, v Starem
trgu pa v enem dnevu 288.
Med krvodajalci je vedno
vee mladih, tako da se ni bati,
da bi tovrstna akcija zamrla,
kar se v nobenem primeru tudi ne sme zgoditi.

Razveseljivo je dejstvo, da
je bilo zelo malo ljudi odklonjenih, kar je dokaz, da so
nasi ljudje zdravi. Omeniti velja krvodajalce, ki so svojo kri
darovali tudi petdesetkrat in
vee.
Ob tej prilo:Znosti bi se radi
zahvalili prizadevnim mladim
clanom Rdecega kriza obeh
sol, prav tako pa tudi vodstvom obeh sol, ki nam vsako
Ieto nudita svoje prostore za
izvedbo akcije.
D. Logar

Se o letovanju • • •
Ko smo vas v prejsnji stevilki Obzornika obvescali o pogojih
in krajih letovanja, nismo prieakovali tako stevilnega odziva na
razpis. Za letovanje se je prijavilo kar 440 kandidatov ali 50 vee
kot lani. Razlog je na dlani: sorazmerno ugodna cena za dnevno
uporabo prikolic, pa tudi moznost obrocnega odplacevanja.
Predvsem razumljivo pa je,
da z ozirom na enake zmogljivosti (40 prikolic oziroma
skupno 168 leziSc) ter za en
dan daljse pocitniske termine
kot lani, tokrat prav vsem
kandidatom
ne
bo
moe
ustreci.
Pri razvr~canju bomo vsekakor upostevali zelje posameznikov - tako za posamezne kampe kot za zelene roke
- kjer bo to le mogoce. Morali pa bomo upostevati doloella lani sprejetega Pravilnika
0 letovanju, kjer odloca sestevek zbranih tock vsakega kandidata po naslednjih kriterijih:
1. delovna doba prosilca
2. pogostnost letovanja
3. soloobveznost prosilcevih
otrok.
Pravilnik bo treba dopolniti
tudi tako, da bodo kandidati,
ki letos ne bodo mogli letovati, dobili moznost v prihodnjoem letuo
Letos je zlasti »naval« na
nove kampe:- St·ra~ko na otoku Pagu, Oliva na Rabcu, Lanterna pri Porecu ter Stella
Maris pri Umagu. Kandidatov
j e mnogo vee kot j ih j e moe
razvrstiti. Nekoliko manj zanimanja je za kampe Funtana
pri Vrsarju, Sirena pri Novigradu in III. Padova na otoku
Rabuo V teh kampih je se nekaj prostih zmogljivosti, ki pa
jih bomo zapolnili s prerazporeditvami iz tistih kampov,
kjer je p.rijav prevec. Vecina
delavcev zeli letovati pretezno

1 . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - --- -- --

od sredine julija do konca avgusta, ceprav je sezona v kampih odmerjena na pet ali celo
vee mesecev.
To vsekakor ni gospodarno,
saj trenutne zmogljivosti kljub
visokim stroskom niso primerno izkoriScene. Prav zato
so predlogi za nakup dodatnih
p r ikolic neutemeljeni. Navaditi se b omo morali letovati tudi
v maju, juniju in septembru. Zlasti otoka Pag in Rab
sta, poleg termalnih letovisc,
za omenjene roke zelo primerna. Izjema so seveda druzine
s soloobveznimi- otroki, kamor
ne stejejo vnuki in otroci prijateljev in sorodnikov, na kar
je treba posebej opozoriti.
Ce so kandidati pripravljeni
letovati v -pred- in posezoni,
bi bilo moe letovanje razporediti prav za vse, tudi za tiste,
·k i sicer ne bodo sprejeti. Zato
vas pozivamo, da o tern ponovno razmislite in sprejmete
to moznost.
Opozoriti vas m oramo se na
eno novost. Od letos bodo v
vseh kampih zahtevali neposredno plaCilo turisticne takse, ki jo bodo morali letovalci
poravnati osebno v recepciji
kampa. Ta:kse so zelo razlicne
in se gibljejo od 200-400 dinarjev na osebo, starejso od
14 let.
Letovanje je torej tu. Zazelimo vam, da bi ga veselo
preziveli, ter se zadovoljni vrnili med svoje vsakodnevne
delovne tovariSe.
I. Stefan
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Skrb za varstvo
okolja v nas1 obCini
v•

Problematiki varstva okolja se v zadnjem easu posveea vse vee
pozornosti tako v republiki kot tudi v obcinah, kar se kaie v
obravnavi te problematike v ustrer.mih organih, pozornost pa je
temu vprasanju posvecena tudi v planskih dokumentih nosilcev
planiranja. V ta namen je bilo v obcini pripravljeno porocilo o
stanju in varstvu okolja v obcini, ki prikazuje stanje in problematiko skozi zapaianja pristojnega upravnega organa in inSpekcijskih sluib Medobcinskega inspektorata v Postojni. Porocilo je
bilo obravnavano v okviru OK SZDL Cerknica, obravnaval ga je
Izvrsni svet SO Cerknica ter je bilo na dnevnem redu zasedanja obCinske skupscine v inesecu aprilu. Ob obravnavi porocila je bllo poudarjeno, da prikazano stanje zahteva resen pristop k razre5evanju
problematike varstva okolja. Glede na postopke ugotavljanja onesnaievalcev, ki se vodijo v okviru inSpekcijskih sluib bo potrebno
glede na ugotovitve konkretnih onesnaievalcev zraka, vode in
okolja Ie-te zadoliiti kaj morajo ukreniti, da se bo stanje izboljsalo. Problem v na5i obCini kot v sidem prostoru, ki ima lahko
daljnoseine posledice, pa je propadanje gozdov, saj je po dosedan jih ugotovitvah skoraj polovica gozdov ogrozenih.
STANJE PO POSAMEZNIH
PODROCJIH

naprav (Stari trg-Loz, Rakek,
Cerk:nica-Dolenja vas) je se vrsta nere5el!lih problemov, saj so
Varstvo voda- Problemu vo- u~inki delovanja teh naprav nedooskrbe Je hila v ob~ini v pre- ustrezni. Ceprav se je delovanje
teklem srednjerocnem obdobju cistilnih naprav v zadnjem casu
posve~ena posebna skrb. Rezulnekoliko izboljsalo, ne dosegajo
tati teh prizadevanj so ze vidni nacrtovanih parametrov, saj
in se kaiejo v tem, da so od- rezultati kontrole odvzema vzorpravljeni nekateri problemi, ki ca od drugega odvzema zelo odso :nastajali zaradi pomanjkanja stopajo.
Posebno
dimenzijo
vode v :posameznih letnih ob- komunalnili odpla:k: dajejo_ oddobjih. Glede zagotovitve koli- plake v naseljih in vaseh, kjer
cin vode vsi :problemi se llliso so problemi vedno bolj iztaziti
odpravljeni, 'Vendar ti l!le nasto- in se kaiejo v neurejenem odvapajo vee zaradi nezadostnih vi- janju odplak, kar slabSa higienrov vode, ampak predvsem zai"a· ske razmere 'V teh naseljih in
di dotrajanosti naprav in ne- tudi onesnaiuje ter ogroza vode
ustreznih dimenzij napeljav (npr. in zemljisea. Ceprav potekajo
Rakek). Navedena prizadevanja razmisljanja v smeri, da bi se
so prispevala poleg izboljsanja gradili kanalizacijski sistemi in
kolicinske oskrbe 1udi k doloce- cistilne :naprave, je vprasljivo ali
nemu izboljsanju kakovosti vode, bomo sposobni ·r esevati to probvendar pa je problem 1JStrezne lematiko tako, kot je zamisljekakovosti vade perec in aktualen. no. Tega verjetno ne homo spoVsi vod.ni viri v ob~iilli, razen sobni ·s e nekaj casa, zato
vodovoda .Zilce-Osredek, -s o nen- je potreben drugacen pri:stop k
ustrezno zavarovani v formalno- razre5evanju problemov (indivipravnem smislu, noben vodni dualno re5evanje z izgrad.njo
vir pa ni ustrezno fizicno varo- ust:reznih greznic, gnojiSc in
van (oxji in sirsi varnastni pas, gnojnicnih jam).
ograje, 02lilacbe ipd.). Prizadevati
Razveselj.iJvo je dejstvo, da na
si moramo, da se obstojeca za- obmocju obcine Cer-knica ni locijetja zavarujejo, v prihodnje pa 'I'ane :industrije, Jd bi predstavnaj se investicije zakljucijo ta- ljala vir industrijskih odplak,
ka, da se uredi tudi zavarova- vsaj po dosedanjih ugotovitvah.
nje.
V delovni organizaaiji KovinoV.zpored.no s potrebami po plastika Loz so sicer prisotne
vecjih kolicinah pitne vode je odplake iz Galva:ne, lk.i so zelo
rastla kolicilna odplak, predvsem . nevarne za okolje, pa vendar je
komunalnih, .tako v vec.iih urba- postopek cis~enja urejen ta:k:o,
nih sredi.Scih, kot tudi v manj- da ni nobenih skodl!jivih vplisih nase.ljih in vaseh. Kljub ne- vov. Potencialno nevamost za
katerim premikom (izgradnja oko}je, predvsem za vodo, predkanalizacij!Skih sistemov, cistil· stavljajo skladiSca naftnih deriki .sluZijo bodisi kot enernih naprav) pa je se ved.no vrsta vatov,
neresenih in odprtih problemov getski vir (industrija in stanovanjski objekti) ali za pogon
(kanalizaci~&ki sistemi so nedo(bencinski
servisi).
koncani, nekje dotrajani in neustreznili dimenzij). Tudi v zvezi
Stanje vodotokov in ka:kovosti
z delovanjem obstojecih ~is1ilnih voda v obcini je sice.r zadovolji-

:lelimo si »zdravo« pijaco

vo, vendar pa kljub temu zahteva doloceno pozomost, saj
sta tako Cer.kniscica kot Cerknisko jezero po dosedanjih ugotovitvah r.a zvrscena v II. kakovostni razred, kar pomeni, da
je voda do neke doloeene mere
onesnazena.
Odpadki - V zad.njih letih se
je znatno poveCala kolicina komunalnih odpadkov, ki se pojav1jajo v vseh UI1banih naseljih,
spreminja pa se tudi sestava
teh odpadkov. Komunalni odpadki se zbirajo na podlagi odloka,
ki doloca, v katerih naseljih obcine Cer.k.nica je obvezno ~bira
nje in odvaianje smeti in odpadkov, kaj se steje za smeti
in odpadke, kako se jih odvaia
1pd. P·r i uresnieevanju odloka se
pojavljajo
stevilni problemi,
hkrati ·pa predstavljajo dodatni
problem v obcini tako imenovana »divja« odlagalisca, ki jih je
po popisu iz leta 1985 preko 90.
Vsekakor bi ureditev centralnega odlagali.Sca z ustreznim dovoljell'jem V!plivala na hitrej.Se razresevanje vzpored.ne problematike. V obcini ugotavljamo, da
se stevilni obCinski odloki ne
spostujejo dosled.no, kar hi vsekakor pripomoglo k lepsemu ter
bolj urejenemu okolju. To pa je
v veliki meri odvisno od vzgoje
in ekoloske osvescenosti ljudi.
Glede stanja industrijskih odpadkov se nimamo natancnih
poda1kov o .kol!icinah in vrstah,
predvsem tistih, lci v-sebujejo
nevarne snovi. V obcini ni :posebnih odlagalisc za industrijske
odpadke. Ob inspekcij skih pregledih se ugota'VIlja, da Brest
odlaga dolocene industrijske
odpadke na komunalno odlagaliSce, kar negativno vpliva na
okolje, poleg tega pa je odlagalisee v Cerknioi zaradi prenapolnjenosti potrebno sanacije.
Poseben problem predstavljajo
tudi i:ndustrijski odpadki Novolita, ki se odlagajo po vrtacab
po Bloski planoti.
Varstvo zraka - Po podatkih
izpred 10 let na5a obcina ·n i razvrscena 'V kategori:jo, kjer je
zrak oneSIIlaien preko dopustne
m eje in zato, v skladu z veljavno zakooodajo, ni bilo potrebno
izvajati kakSnih posebnih ukrepov glede varstva zraka. Kljub
temu pa nekateri kazalci {propadanje gozdov) dokazujejo, da so
prisotni tudi problemi glede oneznaienosti :z.raka. Verjetno gre
predvsem za onesnaievanje zraka na daljse in srednje razdalje,
niso pa zanemarljivi tudi lokalni dejavniki, ki predstavljajo
onesnaievanje, ki ga povzroca
predvsem industrija in individualna kurisca. Trenutno v obcini
se niso znani podatki 0 stopnji
onesnaievanja (meritve emisij)
in nimamo izdelanega katastra
onesnaievalcev. Glede na zaskrbljujoce stanje gozdov, .ki naj bi
poleg lesne opravljali se celo
vrsto splosno koristnih funkcij
(zrak, voda, :rekreacija, turizem
ipd.), bo potrebno tej problematiki posvetiti vso pozornost.
Varstvo pred hrupom - Tudi
problem hrupa in ·p osledice, ki
jih ima t a na zdravje in zdravo
pocutje v obcini ni znan in natancno ugotovljen, vendar nekatera dejstva nakazujejo, da problem kot tak ni zanemarJjiv.
Omeniti je potrebno problem
hru.pa, ki ga pov.:~roea promet in
nastopa tako v bivalnem in delovnem okolju, kot tudi to, da
j e nekaj primerov mesanih industrijsko s1anovanjskih naselij,
v katerih so negativni ucinki
bolj izraziti.
Zascita plodnih tal - Posebno
podrocje ekologije predst avlja
varovanje in zascita plodnih tal.
Pojavljajo se predvsem naslednji problemi: zara5Canje kmetijskih povrSin z manjvred.nim
gozd.nim sestojem, pozidava naj-

Mnoge »lepote« veter vme nazaj v
bolj
kakovos tnih kmetijskih
zemljiSc in varovanje plod.ne
zemlje, kateri se spreminja namembnost. V zadaJ.jih letih je
bil uveden doloeen red v od.nosu
do plodne zemlje. Predvsem na
podrocju spreminjanja namembnosti v obCini ni perecih problemov.

n~e

malo mesto

V pregledu stanja varstva oko·
lja v obcini Cer.knica je razvidno, da je p roblematika prisotna
in si bo potrebno povsod prizadevati, da hi se stan:je izboljsalo. V<Sa pozornost mora biti
posvecena na vseh ravneh vz;goji
in ekoloski osves~enosti !judi.
A. Zalar

Pasnistvo na Slivnici
V prvem letu ustanovitve
skupnosti so bili v pa5no skupnost vkljuceni trije zagnani ~!a
ni, ograjenih j e bilo 70 ha .p<!Snih
povrsin, creda pa je stela 50
glav govedi - p lemenskih telic
in kastratov. V tem letu je bilo
najvee teia:v s pripra:vo· pa5ni'ka,
saj je bilo potrebno urediti dostop ·n a paSnik, pognojiti travnate povrsine, napeljati elektricno ograjo, urediti napajalisca in
podobno. Pri teh najtezjih delih
so poleg Kmetijske zadruge
Cerknica in ustanovnih clanov
priskocili na .p omoc tudi studentje Biotehniske fakultete iz
Lj-ubljane in :kooperanrtje Kmetijske zadruge Kranj.
V petih letih delovanja pasne
skupnosti se j e stevilo clanov
povecalo na sedem, u sposobili
smo 120 ha paS.nih povdi<n, letno
pa se pase povpreeno 130 plemenskih .telic in kastratov. Glede na to, da pasnik ni v celoti
izkoriscen z domaco zivino, nam
Gorenjska •k metijska zadruga
pripelje vsako leto se 30 glav zivine v uslufnostno paso.
Pasnik je ograjen z elektr-ieno
ograjo, ki preprecuje uhajanje
zivine izven urejenega pasnika
oziroma preprecuje dostop divjadi. Celotna povrsina pasnika je
razdeljena na 6 enot - credink,
iz katerih imajo zivali nem01en
dostop do hlevov, kjer je ureje-

Creda na pasi

no napajalisce. Zi'vlina ostaja na
pai:niku preko cele pasne sezone
na prostem, hlev je namenjen le
morebitriim obolelim zivalim.
Zaradi opuscan:ja travnatil1
povrsin in postopnega zarascanja, prirasti zivine na Slivnici v
prvem letu ni.so bili najboljsi.
Z agromelioracijskimi posegi, ki
so bili opravljeni tudi ..s pomocjo Gozdnega gospodarstva Cerknica, ko se travnate povdine
moeno izboljsale, s tem pa tudi
prirast in plemenska vrednosr
zivine.
V casu pa.Sne sezone skrbi za
zivino in .nemoteno paso oskrbnik, ki. medtem Zi.vi na Slivnici.
Skrbi za stevilano stanje zivali,
ureja nemoten prehod zivme iz
credinke v creclinko, nadzira delovanje elektr.ienega pastirja,
stanje vade in p odobno.
Vse do letos je bil oskrbnik
upokojenec, lci se je svojemu
delu res lahko posvetil. Za leto~
njo pamo ..sezono pa ostaja to
delo nezasedeno, zato ob tern
pozivamo vse zainteresiran:e, naj
se zglasijo pri predsednik.u skoupnosti Stanetu Modicu, Cesta na
Jezero 12, Cerknica, ali v pospe.
sevalni sluibi Kmetijske zadruge
Cerknica, kjer lahko dobijo vse
podrobnejse i<nformacije.
Ljubitelji nara-ve in Zivali ste
torej vabljeni.
M. Mrvo5
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Mladost in maj. Ni nakljucje, da sodita skupaj.
To je prebujanje, brstenje, zacetek novega. Obdobje, ko pozenejo kali in korenine. Obdobje, ki ljubi sonce, zavetje in
nezne rose. Ljubi in zeli ... a vedno ni tako. Tudi maj pozna
viharje, kruto suso in de:lne ujme . . . Ne obetajo nic dobrega,
a zivljenje mora dalje. K mladosti sodi smeh in radosten pogled zdravega cloveka . . . pa tudi solze, in sovrastvo in upornost in strah in negotovost in lakota . . . ..
Celo sonce ima svojo temno stran- tako kot dan, kot maj,
kot zivljenje, kot mladost ...
Vsakdo izmed nas bi v svoji mladosti, ki jo zivi ali le lie
obuja v svojem spominu, preletel taksne in podobne misli, jih
barval soncno ali crno, jih klical v sedanjost ali potiskal v pozabo. Naj vas naslednji zapisi popeljejo v maj in mladost danes, vceraj in jutri.

tretjini ljudi se vedno stradata? Iz cesa je zdravilo za
aids, ki si ga danes lahko kupi
le kaksen milijarder? Cemu se
SZ in ZDA pogajata za razorozitev, ko pa imata svoje eete
v tujih driavah? ...
Veliko je se stvari, ki bi jih
marsikdo iz moje g~neracije

•••
PRVIKRAT je clovek oskrunil svojo mladost, kadar je prvikrat
molcal, ko mu je srce ukazovalo, da naj govori. (1. Cankar)

Vsak dogodek, vsak dozivljaj, gledan z odmaknjene easovne razdalje, zgubi svojo
Nehvale:lno in tezko je pisati o mladosti. Vsakdo jo je dozi- ostrino in divjost, kot gore, ee
vel po svoje, pac primerno casu in druzbenim razmeram. Res jih gledamo od dalec: rahla
si je mladost, to - vedno prekratko obdobje v Zivljenju posa- meglica prostora, ki nas loci
meznika, v necem le podobna. Pomeni zacetek iskanj, osamo- od nj!ih, j.ih napravi blaije in
svajanja, snovanja druiine, vstopa v delovno in d~beno oko- privlacnejse.
Tako je tudi z mladostjo, ce
lje. Pomeni, zares, vendar na tisoce nadvse svo]stvenih nagledas nanjo, ko nisi vee cisto
cinov.
mlad. Zato se Dii. cuditi Cankar0 mladosti in mladih bi mo- no preseganje ustaljenega in jevi izjavi: »Vsaka mladost je
rali morda govoriti pogosteje. znanega pricakovano in do- polna sreee in radosti, sijajne·
Tudi drugace in na drugd.h me- pustno.
ga sonca in presernega smeha.
Na mladi generacij.i sloni pri- Vsaka mladost.<<
stih.
Danes govorimo o pregres- hodnost in razvoj, pa tudi raTaka je bila tudi nasa. Ostri
nem plakatu, o svojeglav.i h od- ven zivljenja druzbe, zato ji robovi socialne revseine in neloCitvah ob potovanju stafete, moramo zaupati in pomagati. bogljenosti so se v spominih
Minili so casi, ko je bil radij- porazgubili. Le tu pa tam se
o vizualnih in besednih izpadih
mladih . .. Jim kdo zaupa? Jim ski sprejemnik nagrada za pri- »Staiii<< sosolci Z nekaksno nokdo verjame? Jih kdo poslusa? zadevno in uspesno delo mla- stalgijo za t:istimi eas.i spomiMladina je bila in ostaja !W.- dinske organizacije. Zal je res · njamo, kako nas je v internatu
balo casa, odraz razmer in na- tudi to, da so mimo casi, ko je zivelo stiriindvajset v eni sobi,
vsa mladina ene vasi sedla sku- pa smo komaj enega ali morda
poved prihodnosti.
Vedno je bila v prvih vrstah. paj, govorila 0 skupnih nacrtih dva v soboto zvecer lahko priKdo pa so bili »nasa vojska« in pela.
merno oblekli za ples: eden je
Danes so casi drugacni. Pove- posodil hlace, drugi suknjic,
med drugo svetovno vojno?
Mladi, napredni, posteni fantje zujejo in razdvajajo druge tretjli srajco, cetrti kravato ...
in dekleta, komaj odrasli otro- stvari. Toda mladina, kot gene- Kljub temu so hoctili na ples
racija, ki bo odlocala jutri, vedno eni in isti: tisti, ki so
~tvu. Pa leta povojne izgradnje, z udarnimi lin prostovoljni- ostaja.
vendarle sami imeli najvec; tiV sak posten clovek mora sti, ki so imeli svoje, za ples
_mi brigadami. To so bili mlacti.
verjeti vanjo :in j.i zaupati. Pa najbolj primerne eevlje; kii so
Res je bil to svojstven cas cas revolucije, sprememb, gor- tudi dopustiti, da poseze tja in imel.i denarja za bore vstopnitako, kot misli in dokaze, da je no, ee je bila; lin tisti, ki so
ja in uspehov.
Po uspehih pa je prmo izo- najbolje.
kdaj imeli priloznost in mozVcasih so rekld - »dober go- nost, da so se plesati sploh nabilje, ki je marsikaj spremenilo. Razvrednotilli smo pridno spodar je prepustil kmetijo se utili.
fizicno delo, saj so mladi stu- mlademu sinu«. Tudii. v politiki
Drugi smo tudi ob sobotah
dirali »da jim ne bo treba de- in gospodarstvu bi bil veasih zvecer ostajali v li.nternatu. Delati«. Parola- delu cast ~n ob- dobrodosel tak gospodar.
narja, da bi se odpeljali cez
Naj svoja razmisljanja, ki so nedeljo domov, najveckrat nilast je pocasi bledela in dobivala vedno nove in drugacne usla kar desetletja nazaj, za- smo imeli.
kljucim s prepricanjem: v mlaprizvoke.
Cloveka vcasih zaboli, ko dih, izobrazenih, zavednih in
gleda razlicne reakcije in ti.zpa- pridnih ljudeh je nas lepsi,
de mladih in se ob tern vprasa skupni jutri. Sam verjamem
- kaj smo zagresm pri vzgoji, vanj.
Po razgovoru
pri delu z mladimi, pri prenaz Jozetom Tellieem
sanju .domoljubnih in drug.ih
zapisala V. S·ega
cloveskih in druzbenih vrednot?
Vcasih se zazdi, kot da so v
nekem obdobju za korak zaostali za tokom. Pa ne zato, KAJ PRICAKUJETE OD NAS?
ker mu niso sposobni slediti.
Kljub napetemu ozracju so
Zato, ker jih vanj nismo pravilno in dovolj mocno pritegnili. na nasem planetu tudi srecni
prebivalci. In ce primerjam
Tud~ danasnja mladina, ob
tern mislim na tisto na vodil- svoje zivljenje z zivljenjem
nih polozajdh svoje organizaci- vrstnice iz Iraka ali Irana, poje, je prevec odmaknjena od tem lahko recem, da sem eden
Zivljenja in problemov svojega najsreenejsih !judi na svetu.
Kako naj si svet predstavclans tva.
ljam
hudoben, ko pa ni meni
Mladim je potrebno bolj zaupati. Vkljuciti bi jih morali v se nic hudega? 0 vojnah in
vodstva na vseh ravneh. Nor- drugih nevsecnostih izvem le
malno je, da so njihovi pogledi iz easopisov, s televizijskega
drugacni, dostikrat ekstremni, zaslona in radia. Same zanimini pa receno, da so tudi napac- ve in nerazumljive stvari!
Le kaj je tako nerazumljini.
Vsaka generaaija gradi svoje vega? Veliko.
Naprimer - zakaj kljub toznanje in izkusnje na drugacnih osnovah, zato je tudi nje- likim humanih akcijam dve Cvetoel maj
MLADIM MORAMO ZAUPATI
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generacije mladih - rad
izvedel.
Sedaj stopamo v ta svet odraslosti, negotovosti, skrbi in
drugih problemov, otroci, ki
·smo tik pred odlocitvijo za
svoj poklic. Otroci, na katerih
sloni prihodnost ·in upanje.
Martie in ocetje, kaj pricakujete od nas?
Kaj pricakujete od svojih
malih otrok, ki vas bodo kmalu nadomestili. pri vasem delu,
na vasih polozajih?
Polona Kranjc, 8. b

Tavear bi k temu dodal: »To
je hilo gotovo revno zivljenje.<<
Bilo je revno, vendar tudi lepo. Med nami je vladala neizmerna solidarnost in tovariStvo. Kdor je kljub vsemu kdaj
pa kdaj prodrl do doma in se
v nedeljo zvecer vrnil, ta je
poleg vonja po kraski burjr:i, po
dolenjski gostoljubnosti ali po
notranj ski
redkobesednosti
pr.inesel s seboj tudi polno torbo dobrot: eden domaco mamino potico, drugi poleno salame, tretji kepo ocvirkov, cetrti
morda celo liter terana, eel
»kufer« domacih jabolk ahi. na
krusni peci posusenih orehov
- kar je pae najboljsega premogla njegova bajta.
In zaeela se je gostija in je
trajala, dokler je kaj bilo. Ob
taksnih vecerrih je internatska
nedeljska vecerja, osovraieni
mleeni riZ, ostala nedotaknjena. To je bil dobesedni - bell
strajk. Brez stavkokazov.
Sarno enkrat se je zgodilo,
da j e nekdo izmed nas ponudil
klobaso, kii je ze »disala<< . Ponudil pa jo je sele takrat, ko
njemu, ki jo je prej naskrivaj
obdeloval, ni vee teknila.
Ceprav smo bili lacni, smo
mu jo po kosck:.ih zmetali nazaj . Nikoi.i vee ni sam uiival
domacih dobrot.
Drugi spomin nas zanese v
tretji ali eetrtli. letnik ueiteljisca, ko med uro krozi pod
klopmi droben l•istek z vprasanjem: »Gres popoldne delat na
Vic? Podpisi.<<Vsi fantje, razen

enega, smo podpisali. Grad.iJi
smo sportni park. UdarniSko,
seveda. Tisti eden, ki ni podpisal, se je sel tacas skopat v
javno kopaliSee. Tudi prav.
Toda, ker je imel taksenih sebienih ovinkov se vee, je tudi
ostal edini fant v razredu, ki je
zapustil ueiteljiSce brez partijske knjliZice.
To so bili grobi racuni, toda
posteni. Mladost ne pozna
kompromdsov.
»Zato . . .<< - nalasc za tiste,
ki v zadnjem casu ne prenesejo vee slovenske revolucionarne klasike in se jim bog se v
pregovoru zdi drzavi nevaren
- zakljucujem s Presernom:
. »Zato mladost! po tvoji temni zarji srce zdihvalo bo, Bog
te obvarjd!«
J. Praprotnik

•••
NASE NALOGE DANES
IN JUTRI
V obcini Cerknica imamo
dvainpetdeset osnovnih organizacij in dva koordinacijska
sveta Zveze socialisticne mladine Slovenije. Clanstvo v mladinski organizaciji je prostovoljno in traja od sprejema,
navadno v sedmem razredu
osnovne sole, do dopolnjenega
sedemindvajsetega leta starosti.
Delovanje mladincev v osnovnih organizacijah je odvisno od vodstva. Prav zaradi tega subjektivnega dejavnika
prihaja do nihanj v aktivnosti
posameznih osnovnih organizacij. Sprva je dejavnejsa ena
od organizacij , nato njeno delovanje pocasi usiha, medtem
zazivi .druga in tako je delovanje mladih sicer vseskozi
prisotno, le da o enotni »fronti<< vseh mladih ne moremo
govoriti.
V zadnjem casu so zlasti
neaktivni mladi iz Cerlmice, z
Ra1k eka, Unca in se nekaterih
drugih krajev. Najbolj aktivni
so mladi v zdruienem delu,
kjer je vidnejse tudi delovanje
ostalih druzbenopoliticnih organizacij. Zaskrbljujoce pa je,
(nadaljevanje na 8. strani-
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reditev, cakata pa nas se dve
najvecji. Pohod po poteh domicilnih enot Notranjske in
mladi.I).ska delovna brigada.
nam ostanejo le lokali. Kaks- Letos bomo mladinska delovne moznosti" za deloven pogo- no akcijo organizirali >>doma«.
vor pa so v gostilnah, ni po- Mladi bomo s svojim prostovoljnim ~elom pomagali pri
trebno posebej govoriti.
Pa vendar mladi le nismo izgradnji zimskega rekreacijtaka neaktivni. Zavedati se skega objekta na Slivnici in
moramo, da smo mladi clani · pri sanaciji parka ob gradu
sindikata in zveze komunistov, SneZnik.
ter da smo aktivni udelezenci
stevilnih dejavnosti in prireditev. To delo pa se nam pogosto ne priznava in ne pripisuje, ceprav je le mladinec
lahko clan vseh drufbenopoliticnih organizacij. Tudi letos
smo ze organizirali vrsto pri-

-~···

(nadaljevanje s 7. strani)

da srednjesolska mladina in
studentje ne pokafejo vecjega
zanimanja za delovanje, ceprav bi se morali prav oni
najbolj boriti za boljsi polo. zaj dijakov in studentov, ne
samo v kraju kjer bivajo, ternvee tudi na 5olah in fakultetah, ki jih obiskujejo.
Med najbolj pereCimi prob•
lemi mladine v nasi obcini je
pomanjkanje prostorov, kjer
bi se shajali, se pogovarjali
in delali. Za to nase shajanje

Naleteli smo na vrsto ovir,
vendar upamo in se borimo,
da bomo s pomocjo sir5e
druZbenopoliticne
skupnosti
in gospodarstva izpeljali naso
akcijo, ki bo prispevek mladih
k hitrejsemu r.a zvoju obcine.
Mladi se ·bomo morali bolje
povezati, saj se tokovi gospodarskih, politicnih in druZbenih dogajanj najbolj dotikajo
prav nas. Verno, da je gradnja

stanovanj postala izredno draga, da se obeta strukturna brezposelnost, .da je zelo pomembna stipendijska politika . . . tu
je se vrsta drugih vprasanj,
ki bodo bremenila prav nas mlade. Skupno jih bomo laZje
in hitreje premagovali. Pokazati moramo, da smo enotna
mladina, ki ima palna predlogov in idej za boljsi jutri.
S. Lovko

Novosti v knjiznici
BURK Michael: Clavek potrebuje skrivnost
Sodobni nemski pisatelj je nasim bralcem ze precej poznan.
V tej knjigi nam predstavlja Americana, -k i mora prehoditi precejsnjo pot, da razkrije svoje skrivnostno rojstvo. Skozi branje
spoznamo se vedno zive sile nacizma, ki imaja mocan vpliv
tudi v danasnjem casu.
ADAMS Richard: Vodnikova vesina .
P.isatelj s tern rornanom navdusuje bralce vseh starasti, taka
,pristase fantastike, kat pravljicnos~i (do sestdesetega leta). v
tern kuncjern romanu se bralec pravzaprav preseli v svet zivali,
v njernu pravzaprav tuj kuncji svet.
BRAT0:2: Rajko: Krscanstvo v Ogleju in na vzhodnem vplivnem obmocju oglejske cerkve od zacetkoy do nastopa verske
svobode.
Dela .je poskus zgodovinske sinteze najzgodnejsih abdobij v
zgodovini krscanstva na vsem nekdanjem slovenskem naselitvenern ozemlju do 3. stoletja.

Pavel Kunaver

CeeltMJiU jetJeeD.
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Od drugih ponikev, ki so v kotu
Pogrescakov ali v Jamskem zalivu,
sta pomembni se Svinjska jama in
Mala Karlovica, ki sta le nekaj
minut od Velike Karlovice. Ponikve
Svinjske Jame so ze v Javornikovem podnozju; nad njimi so zelo
razrusene in strme skale, vanje pa
ob nizki vodi izginja zadnji del
reke Str2!en, ki izvira v skrajno jugovzhodnem kotu Cerkniskega jezera, kjer ga bomo se obiskali.
Seveda je ob teh ponlkvah vedno
drugace. Ob susi slisimo komaj
curljanje, ob le malo vecji vodi
grgrajo in grme vse vecje ponikve,
ob veliki vodi pa so vse potopljene in samo Velika Karlovica se
vidno pozira deroco reko, ki se ji
nl dobro prevec priblizati!
Ko hodimo sem in tja ob teh
vodoravnih ponikvah v skalnih stenah, spoznamo, kako razpokan je
tukaj apnenec, in razumljivo nam
postane, zakaj se je voda preto·
ella v podzemlje.
Krednl apnenci, ki sestavljajo
zahodno polovico jezerskega dna in
ves zahodnl obod kotline, so nastajall in lezall vee sto milijonov
let v globokem morju. Ko pa so se
pred nekaj deset milijoni let dvignili iz morja, so ob tem mocno
razpokali; posebno v smeri severozahod-jugovzhod so nastale v
novih gorah velike prelomnice.

14. maj 1987 -

cvetje in sneg

Na Pogrescakih valovi tedaj . lepo
Ze ob srednji vodl se na zacetlepo jezero, razen bucanja vetra v ku nasipa odpre pogled na slrno
gozdovih je vse tiho, le Velika Kar- vzhodno stran jezera, ki se razprolovica grgrajoc hlastno pozlra silne stira pred nami okoli 7 km dalec
mnozine vode, ki jo pod zemljo od· proti jugovzhodu in je na najslr·
daja Rakovemu ~koc)anu, , ta pa sem kraju vee kot 5 km slroko.
podzemski Pivki - Unici - Ljub- Gorata okolica in gozdnati strmi
rtici javorniskih bregov· lepsajo poljanici.
krajino, posebno pa jo krasita na
Da bi ob povodnji laije nasli pot vzhodni strani strma Goricica, v
do Velike Karlovice, jo poizkusimo daljavi proti jugu pa otok z vasjo
najti ze zdaj nazaj gredel Od Vell- Otokom.
ke Karlovice gremo samo nekaj
Vztrajni obiskovalec Cerkniskega
desetin ·metrov proti severu in se
prebijemo skozi grmovje do ska· jezera dozivlja tu cudne spremembe. Ob susi se bo cudil, cemu na·
lovja, kjer najdemo strmo pollco.
sip. Ob nizkl vodi bo hitel k nav·
Po njej se dvignemo med drev· picnim ponikvam Vodonosa, kjer
jem in skalovjem kakih ·20 do 30 m ribici love ribe, ki beze z odteka·
visoko do poloznejsega gozda. Po joeo vodo. Ob srednji vodl bo hvanjem gremo se dobrih st,o stopet- lil nasip, kl ga bo prlvedel do rodeset metrov ravno navzgor In ze manticne Goricice in naprej. Ob
smo na sirokl gozdnl cesti, kl pa visokl vodi pa bo zabav)jal, ker je
ni za avtomobile. ·Vije se proti se- nasip kljub temu, da so ga povlsali,
veru nad gozdnatim jezerskim bre- se prenizek. ee ga bo hudo jesen·
gom in nas prlvede v dobre pol sko deievje naslo na Otoku, bo be·
ure v Dolenjo vas, avtomobillsta zal pred vodo, ki bo hitro narascado njegovega vozlla, pesec pa lma la, zacela zalivati most med Otose pol ure do Cerknice ali pa gre kom in Drvoscem, ozino Pretrzje
dobro uro naravnost iz Dolenje pri Goricici in vlsoki nasip! Kjer je
vasi na Rakek.
se pred kratkim videl zivino na
Z uporabo dobre karte more pri- pasi, bo gledal domacine, kl se
ti pesec od Velike Karlovice tudl bodo peljali s colnom na juznl breg
do vasi Zelie z znamenlto cerkvi- gledat v gozdove, seveda ce jim
co. V poldrugi uri pa pride iz Jam· bo to dovoljevala burja, ki dviga
skega zaliva tudi naravnost v Ra· nevarno velike valove!
Tudi zima bo bogata s sprememkov ~kocjan.
bami. ee je jezero zamrznllo in bo
Ob susl gremo lahko v Javorni- voda brez zadostnega pritoka za.
kovem podnozju od Velika Karlovi- cela odtekati, se bo led nad poce proti jugozahodu do druge, ve- nikvami v bliznjem Vodonosu v si·
like Goricice, otoku podobne vzpetine na koncu velikega naslpa, ki
je zgrajen cez jezero prl vasi Do·
lenje jezero.

Premiki v gorskih skladih so bill
tako veliki, da so se starejse kamenine veckrat dvignile enako vi·
soko kakor mlajse ali celo cez
nje. Nastajale so seveda tudi ve·
like kotllne in prve doline, ki so
jih pretekale in napolnjevale s
prvimi jezeri prve reke!
Cerkniska kotlina je bila verjetno ·veckrat In za dolga obdobja veliko trajno jezero. Vode so se pretakale vanjo in lz nje po povrsju.
~ele ko Je voda polagoma razsirila
razpoke, se je zacela pretakati v
podzemlje in popolnoma zapustila
struge na povrsju. 0 tem nas najlepse pouce oblski Postojnske,
Krizne, Planinske in ~kocjanske jame ter Rakovega ~kocjana.
lz jezera odtekajoca voda prinasa s seboj velike mnozine bicevja
itd., tako da pri ponikvah sama
sebi zapira pot. Zato so pred Veliko Karlovico postavili velike grabIZ CERKNICE MIMO VODONOSA
lje, ki love vso navlako.
In zakaj po jesenskih in pomlad- DO GORieJCE
Na drugi poti bomo doziveli ponih dezevjlh jezero naraste? Vse
ponikve s tistiml vred, ki jih bo· vsem drugacne prizore. Zdaj gremo
mo obiskall se na drugem izletu, od hotela protl vzhodu in cez
morajo ob najvecji vodi v eni se- most Cerkniscice, ki jo pustlmo
kundi sprejetl le priblizno 80 m• vo- · na desti in hodimo ali se peljemo
de. Malone se e nkrat toliko pa je pribl. 3 km dalec tocno prot! jugu
tedaj zaostaja in v dveh, treh dneh do vasi Dolenje jezero. Cerkev
lahko voda poplavi 26 km' povrsine ima zelo lep lesen kasetiran strop
ter stoji povprecno 6 m nad srednJo iz 1682 in gotsko obokan prezbitevisino )ezerske kotline, pri Velikl rij. ~e pol kilometra skozi vas in
Karlovici sega skoraj do vrhnjega po nepoplavljenem svetu in ze nas
privede cesta na nasip.
oboka!

rokih ploskvah radialno podiral v
globino - lep prizor ob nizkem
soncu. Tam za mostom pod nasi·
pom, kjer Strzen obdr2!i svojo stru·
jo v jezeru in ne zamrzne, pa bo·
do, ce bo vse tiho, tisoci divjlh
rae . . . Neverjetni prizori!
Pa nazaj v poletje in suso. Gremo k Vodonosu, nekaj minut vzhod·
no od zacetka nasipa. Nedalec od
mosta cez Str2!en, ze na koncu nasipa, se je od reke locH velik rokav, ki po njem (razen v hudi susl)
tece voda proti severu - a ne
dalec! Kakor vejice na grozdu, ta·
ko se razdeli rokav na mnogo
manjsih rokavov, a vsak zase je
slepa dolinica! Na koncu, deloma
ze v dnu, zijajo pod glinastimi bregovi ska.l nate ponikve! To je Vodo·
nos, najvecja skupina navpicnih ponikev v Cerkniskem jezeru, ob vsa·
kem casu je drugacen. Ob visoki
vodi je ves zalit in delovanja nje·
govih ponikev sploh ne vidimo.
Ob nlzki vodi ponikve grgrajo In
skladno z nizanjem jezerske gladl·
ne zamirajo, nekatere visje so ze
suhe, ko se nad drugimi vrtijo se
vrtlnci. To velja za cas okoli jU·
nija in julija, ko jezero v normal·
nih letih odtece, a je vse zivo ob
rokavih, kjer zaostajajo ribe. Pobi·
ranje rib vodi zdaj ribiska zadruga;
nekoc so imeli glavni dobicek raz·
ni plemici in samostani, pa tudi domacini so si nalovili rib in jih pre·
kadili, da so jih imeli dovolj za
zimo!
(Nadaljevanje v prihodnjl stevilki)
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·brestov

obzornik
(lz stevilke 116 -

31. maj 1977)

PRODAJA POHISTVA NA DOMAcEM TRGU
Lanske ocene strokovnjakov, da bo letosnje leto ugodnejse za gospodarstvo, s tern pa tudi za industrijo pohistva, se uresnicujejo. Ko ocenjujemo prodajo v prvih stirih mesecih letosnjega leta, ugotavljamo, da
je dosegla 33,7 odstotka letnega plana in je za 13 odstotkov vecja od
planirane dinamike. Taksna gibanja, projicirana do konca leta, kazejo, da
bo mogoce zastavljeni plan precej preseci, ce bomo dobro usklajevali
proizvodnjo s prodajnimi moznostmi.
BREST IN IZVOZ
Ko smo analizirali nase napore na podrocju izvoza, smo ugotovili, da je
Brest zelo uspesno pripomogel k povecanju slovenskega in jugoslovanskega izvoza.
Zelo zanimivo je na primer, da je imel Brest v svojem iskanju kup·
cev oziroma trzisc stike s kupci iz 42 drzav, pa ne samo stikov oziroma
razgovorov, temvec so bili sklenjeni tudi posli; ce ne za vee, pa vsaj za
poskusne posiljke.
Seveda pri tern ne gre pozabiti, da so za enkrat se vedno nasi naj·
vecji kupci ze tradicionalni, kot recimo Zdruzene drzave Amerike, za·
hodne in vzhodne evropske drzave. Vendar pa dajemo veliko pozornost
tudi razvijanju poslovnih odnosov z drugimi, do sedaj neobdelanimi
trzisci.
Zelo dobro so se zaceli razvijati posli z Japonsko in z Avstralijo.
Na trziscih Bliznjega vzhoda ali tako imenovanih tretjih dezelah imamo
ze lepo stevilo dokaj dobrih in uspesnih poslovnih partnerjev in vse
kaze, da je bila nasa usmeritev na ta trzisca nujna, pa tudi pravilna.
KDAJ NOVI RAcUNALNIK?
V aprilu je bil sestanek predstavnikov Bresta, Kovinoplastike iz Loza,
Liva iz Postojne, Transavta iz Postojne in KLI-ja iz Logatca. Vse delovne
organizacije uporabljajo racunalnik za avtomatsko obdelavo podatkov, ki
ga imajo v Brestu. Pogovor se je v glavnem sukal okrog premajhnih
kapacitet sedanjega racunalnika, potreb po uvajanju novih podrocij podatkov ter o moznostih, oblikah in casu za zamenjavo sedanjega racunalnika s hitrejsim in vecjim.
VISOK OBISK V CERKNICI
Sredi maja sta obiskala naso obcino predsednik republiske skupscine
dr. Marijan Brecelj in podpredsednik republiske skupscine Vladimir Logar.
Skupaj s predstavniki skupscine obcine in druzbenopoliticnih organiza.
cij sta si ogledala deJa na trasi nove ceste Podgora-Babno polje, ob
tern pa sta si ogledala tudi obrat Kovinoplastike v Babnem polju.
ODKRITI DVE NOVI OBELEZJI
V okviru praznovanj petsto let mesta Loza, stiridesete obletnice pri·
hoda tovarisa Tita na vodstvo Komunisticne partije Jugoslavije in njegovega petinosemdesetega rojstnega dne sta bili v Starem trgu pred
»Ljudsko solo« in pred »Nizjo gimnazijo« 22. maja odkriti obelezji, ki sta
posveceni:
- zmagi delavske liste »Zveza delovnega ljudstva« leta 1936 in po·
novni zmagi delavstva na volitvah 1938. leta,
- uboju uciteljice Stefke Preseren in
- ustanovitvi redne gimnazije na osvobojenem ozemlju 1944. leta.
FINSKI STUDENTJE PRJ NAS
Med obiski v minulem mesecu naj omenimo skupino finskih studentov
lesarstva in gozdarstva, ki so na daljsem studijskem potovanju po Ju.
goslaviji.
Pri nas so si najprej ogledali proizvodnjo v novi tovarni ivernih plosc,
ki jim je. zapustila nadvse ugodne vtise. Zatem je bil z njimi krajsi raz.
govor v prijetnem okolju nasega Salona pohistva. v zahvali za naso QO·
stoljubnost so posebej poudarili, da jim bo obisk BRESTA dosti koristil
pri njihovem delu. Podobno so se izrazili tudi v daljsi pismeni zahvali,
ki smo jo prejeli pred dnevi.
LETOSNJI HRIBARJEV POKAL
Tudi letos so se mladi iz obcine Cerknica zbrali na najvecji sportni
manifestaciji mladih - na tekmovanjih za Hribarjev pokal. Tekmovanje,
katerega se vsako leto udelezi vse vee mladih, je bilo Jetos organizirano se posebej svecano, saj je sovpadalo z vrsto prireditev, ki so namenjene letosnjim pomembnim jubilejem. Tekmovanja v posameznih panogah so blla organizirana po vsej obcini, nosilci tekmovanj pa so bill
osnovne organizacije v krajevnih skupnostih.
Hribarjev pokal 1977, na katerem je sodelovalo okrog 600 mladincev,
ki so nastopili v sedmih sportnih disciplinah, je po splosnem mnenju
vseh ryastopajocih povsem uspel.

V spomin
V maju smo se poslovili od
na§ega upokojenca - dolgoletnega sodelavca Franca Srpana iz Nadleska.
V temeljni organizaciji se je
zaposlil takoj po koncani vojni in nam je bil sodelavec vse
do leta 1973, ko je odsel v
zasluieni pokoj. Vsa leta je
odgovorno opravljal mizarska

in tesarska dela v temeljni organizaciji. Poznamo ga kot prizadevnega, marljivega in veselega cloveka, vedno pripravljenega priskociti na pomoc
vsakomur in kot tak nam bo
ostal v trajnem spominu.
Delovni kolektiv
Zagalnice

Iz drugih lesarskih kolektivov
ALPLES socii v primerjavi s
sorodnimi delovnimi organizacijami v povprecje aktivne inovativne dejavnosti, vendar to
se ne pomeni, da so s to dejavnostjo povsem zadovoljni.
To dokazujejo rtudi podatki o
stevilu ' danih predlogov ter ob
dosezeni gospodarski koristi v
preteklem letu. Lani je bilo
skupno realiziranih le 28 predlogov z dosezeno gospodarsko
:koristjo v visini 21.518 milijonov dinarjev. Kljub uspesnemu pokritju izgube po zakljucnem racunu, kar pomeni,
da se obveznosti iz slabega poslovanja ne prenasajo v letosnje leta, pa so morali delavci
v Alplesu, Tozd Lesna proizvodnja in Tozd Promet ·blaga
in storitey, sprejeti ob zakljuc.:
nem racunu za leta 1986 sklep
o pricetku sanacijskega postopka.
V MEBLU pripravljajo referendum, na katerem bodo
glasovali o vsebinski in organizacijski prenovi delovrie organizacije, ki izhaja iz sanacijskega programa. Po novem naj
bi imeli samo sest temeljnih
organizacij, pravzaprav pa Sti·
ri mocne proizvodne tozde.
Pomembno je se to, da bodo v vsaki temeljni organizaciji zaposleni tudi takS:ni kadri,
ki jih je mogoce uporabiti in
vkljuCiti v kulturo, samoupravo, polirticno, sportno in drugo zivljenje. To plat - socioloski problem (samo proizvodnega) tozda so do sedaj precej zanemarjali.
V NOVOLESU so dobili novo, moderno lakirnico. Razmisljanja in priprave so trajale nekaj let. K sodelovanju
so poleg domacih pritegnili tudi tuje strokovnjake; najeli so
firma Schuler iz ZR Nemcije,
ki je proucila njihove potrebe
in izdelala svoj predlog za resitev problemov. Izldelavo izvedbenega nacrta tehnologije
so zaupali mag. Kotniku iz
projektivnega biroja Lesnine.
Tako so domaei in nekaj tujih strokovnjakov ob zavzetem
delu s skupnimi moemi uspeli

v kratkem casu postaviti razmeroma poceni lakirnico.
INLES je poslovno leto 1986
zakljueil brez izgub. V celotni
delovni organizaciji so ustvarili za 45,6 stare milijarde
akumulacije, kar je za 129 odstotkov vee kot v letu 1985.
Izredno ugodne rezultate dosega Tozd Dolenja vas, saj iz.
razito prednjaCi kot dalec najuspesnejsi tozd v dejavnosti
(aJmmulacija na delavca v
Tozd Dolenja vas je 1.728.500
din). Razmeroma ugodne rezultate ima tudi Tozd Loski
potok, ostali tozdi Inlesa pa
dosegajo akumulacijo na delavca precej pod .p ovpreejem
v dejavnosti. Inles je za solsko leto 1987/88 razpisal 109
stipendij, od tega 77 stipendij
do V. zahtevnostne stopnje. Ce
bo vecje zanimanje zlasti za
deficitarne pokli.c e (strojniStvo, elektro, elektronika, raeunalnistvo, lesna), bodo podelili tudi vee stipendij .
LESNA iz Slovenj Gradca
bo v maju odprla svoj novi
prodajni center v Temerinu
pri Novem Sadu. Pripravljajo
210 m 2 prodajnih in razstavnih
prostorov, 720m2 zunanjega
skladiSca in 3400 m2 urejenih

manipulativnih povrsin. Prodajni program prodajne enote
v Temerinu bo obsegal celotni
proizvodni program tozdov Lesne (okna, sencila, vrata, obloge ... ), prodajo zaganega lesa
in ladijskega poda. Kot dopolnilo osnovnemu programu bodo kupcem nudili proizvode
IMONTA Dravograd, ki bona
odprtem razstavnem prostoru
razstavil tudi svojo brunarico
ter del stavbnega pohistva
drugih proizvajalcev: vhodna
in garazna vrata, stresna okna, parket in podobno. Temerinu se zelijo predstaviti s
cim boljso ponudbo, taka da
bodo ob vecjih naroeilih gradbenih delovnih organizacij prodajali in potem vgrajevali svoje proizvode.
GARANT iz Polzele je, kat
ze nekaj let .doslej, r azglasil
maj za >>mesec inovacij«. Vse
predloge v tern mesecu bodo
obravnavali takoj v juniju. Za
koristne predloge, .k i jih bo
mozno realizirati, bodo prijavitelji prejeli nagrado v viSini
1.000 din. Za realizirane predloge pa bodo inovatorji prejeli se dodatno nagrado v skladu s pravilnikom o delitvi
sredstev za osebne dohodke.

Notranjsko prvenstvo v namiznem tenisu
Stara telovadnica osnovne sole na Ra'keku je bila v soboto,
18. aprila kar pretesna za vse
udelezence notranjskega pionirskega prve.nstva v namiznem tenisu. Nastopilo je 22 ekip pionirjev in :pionirk ter 50 tekrnovalk in tekmovalcev v posamicnih dis'cirplinah. Prisli so z Vrhnike, Logatca, Podpeci oziroma
Preserja, Dragomerja, Begunj ·i n
Rakeka.
Zaradi razlik v znanju so bili
pionirji in pionirke razdeljeni v
skupino mlaj.sih (do 4. r . OS) in
skupino starejsih (od 5. do 8. r.
·OS), uvrstitve pa so bile na.s lednje:
Starejsi pionirji:
Elcipno: 1. RAKEK 1., 2. VRHNIKA 1., 3. PODPEC PRESERJE
Posamezno: 1. Peter Strazisar,
2. Andrej Stra:lisar (oba Rakek),
3. Tibor Sreckovic (Vrhnika
Starejse pionirke:
Posamezno: 1. Petra Kovsca

Fil111i . v juniju
1. 6. ob 18. uri · - hongkonski karate film ZMAJEVA IGRA
SMRTI.
4. 6. ob 20. uri- ameriSka kriminalka MORILEC V Hisi.
5. 6. ob 20. uri in 8. 6. ob 18. uri - ameriSki pustolovski film
COLIDOR IN RDEcELASKA.
6. 6. ob 20. uri in 7. 6. ob 16. uri - ameriski akcijski film
AMERisKI NINDZA.
7. 6. ob 20. uri - ameriska drama LET NAD KUKAVIcJIM
GNEZDOM.
.
11. 6. ob 20. uri - ameriska drama KRALJ DISKA.
12. 6. ob 20. uri - francoski erotieni film MLADA LADY
CHATTERLEY.
·13. 6. ob 20. uri m 14. 6. ob 16. uri - francoska kriminalka
NEDOTAKLJIVI.
14. 6. ob 20. uri .- ameriSka drama DIPLOMAT.
18. 6. ob 20. uri - angleska kriminalka JAZ SEM POROTA.
20. 6. ob 20. uri ~n 22. 6. ob 18. uri - ameriska glasbena komedija ELEKTRicNE SANJE.
21. 6. ob 16. in 20. uri - ameriska ljubezenska drama MOJA
AFRIKA.
25. 6. ob 20. uri - angleska melodrama DEKLE IZ INDIJE.
26. 6. ob 20. uri in 28. 6. ob 20. uri - ameriSki akcijski film
POKLIC - KOMANDOS.
27. 6. ob 20: uri in 28. 6. ob 16. ur~ - ameriSki pustolovski
film DRAGULJ Z NILA.
29. 6. ob 20. uri ameriska grozljivka SVET. DEMONOV,
I. del.

(Rakek), 2. Tadeja Svigelj (Podpee - P.), 3. Irena Istenic (Rakek)
Mlajsi pionirji:
Eltipno: 1. Podpec - Preserje
1., 2. Logatec, 3. Rakek I.
Posamezno: 1. Vrenk (Dragomer), 2. Samarotic Wodpec P.), 3. Rus (Logatec)
Mlajse pionirke:
Ekipno: 1. Rakek I., 2. Logatec, 3. Rakek II.
Posamezno: 1. Petra Pecek
(Logatec), 2. Karla Kovsca (Rakek), Mojca Rus (Logatec).
Udelezba je pokaza!la, .cta na
nasem obmocju raste zanimanje
za to sportno zvrst, se posebej
pa je •pohvalno, da delamo tudi
z najmlajsimi.
Predstavniki drustev so se
dogovorili, da bodo v sezoni
1987/88 poglobili medsebojno sodelovanje. Razmisljali so tudi o
povezavi z Notranjsko namiznotenisko podzvezo.
P. Kovsca

I ZID NAGRADNEGA ZREBA·
NJA
Nagradna kriianka je bila,
kljub grdi zamudi, kar dobrodoslo razvedrilo, vsaj za 78 nasih bralcev, ki so svoje resitve
tudi poslali v nase urednistvo.
Posebna komisija je iz.Zrebala
naslednje nagrajence:
500 din dobijo
- Samo Umek, Videm 6/a
Cerknica
- Ludvik Dekleva, Prodaja
- Petra :tunic, Masiva
2.000 din Dragica Tavzelj, Pescenk 4, Cerknica
3.000 din - Mateja Sterle,
Skupne dejavnosti
in III. zvezek Notranjskih listov- Jaka Sraj, Metulje 20,
61385 Nova vas.
Nagrajencem cestitamo. Nagrade dobite v blagajni Skupnih dejavnosti. Ostalim jib bomo poslali po posti.
UredniAtvo
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lzbrali smo n ~ orve Sportnike
Ob praznovanju dneva mladosti je ZTKO obcine Cerk:nica
podelila obcinska priznanja sportnikom, spor tnim delavcem in
sportnim organizacijam za uspehe v tekmovalnem sportu in za
organizirano delo v telesni kultu ri za sezono 1986.
Predsedstvo ZTKO je na
podlagi uspehov an predlogov
obOins-kih TKO lizbralo najboljse sportrill{e, SpOrtne delavce in klube.
Sportnik ob6i.ne za leto 1986
je Janez Ozbolt clan SK Loska
dolrina, tekrnovalec v biatl0111u,
ki je v prejsnji sezoni osvojil
tri drzavne naslove in republisk.i naslov pri mladincih.
Sportnfi.ca obcine za leto
1986 je Sasa Istenric, tekmovalka strelske druZ.i.ne Brest,
kJ .je v streljanj.u z malokalibrsko puS.ko osvojila prvo mesto iDa republiskem tekmovanju (3 X 10) in postala republ.Jiska prvakinja v disciplini 30
leze. Na drlavnem prvenstvu z
zraan-o pusko je OSV0j1ila 5.
mesto s 181 krogi in postavila
nov re[>ublisk.i rekord.
Priznanja za sportne UStpehe
so dobi.li:
1. Damj aD Kandare - SD
Brest (1. mesto SRS .in 4. mesto SFRJ)
2. Rola:nd Tursic - SK Loska dolina (3. mesto SFRJ)
3. Darko Ozbolt ml. - SK
Loska dolina (4. mesto SFRJ)
4. Ines Otoniear
SD
Brest (1. mesto SRS in 2. mesto SRS)
5. Jasna Kebe - SD Brest
(3. mesto SRS)
·6. Tone Z.ald'LDik KK
Brest (5. mesro SRS an keglj.
prvak)
Za organi:zaoijsko in strokovno delo na padrocju telesne
kulture so prejeli primanja:
1. Franc Levee· - SK Loska
dolina za delo sodniSki organiz.a ciji
2. V:inko Brezec - TK Dovce za delo in popularizacijo tenisa na Rakeku
3. Pavel Ka:ndZic
PD
Cer..knica za delo v planinski
organizaciji
4. Franc Udovic - NK Rakek, igralec .iaJ. organizator nogometa na Rakeku
5, Franc Urbas - KK Brest
za delo na pod:r.ocju kegljanja.

Pniznanja za odliOn.e tekmovalne uspehe ·p ionirjev in pioniflk ter za dobro strokovno
delo v klubu je .prejela Strelska druZ.i.na Brest iiz Cerknice.
Za organizacijo rekreativnega
in mnozicnega sparta je priznanje dobil organizacijski od·
por Bloskih tekov za odlicno
izvedbo vseh dvanajostih tekov.

P.riznanja je podelil predsednik ZTKO Franc Gornik.
Med drugim je dejal, da sta
telesna kultura in S.port ze tako
vsidrana v zivljenje !judi, da si
brez tega ne moremo vee zamisljati obstoja nase sooialisticne samoupravne dru~be.
Po podelitv.i. so se tekmovalci, sportni delavci ter druiberiopoliticni delavci pogovarjali
0 delu, zivljenju, treningih in 0
pr.ihodnjem delu na .podroeju
telesne kulture.
F. Tursic
Brestovi balinarji pri treningu

.

Keglj aske novtce
Mladinci KK Brest prvald

driavni

Mladinska ek.ipa Kegljaskega kluba Brest je dosegla se
en velik uspeh, saj je na ekipnem driavnem prvenstvu, ki
je bilo v Celju, osv.ojila naslov
drfavnih ekipnih prvakov.
Vrstni red
kegljev
1. Brest Cerknica

2.
3.
4.
5.

J edinstvo Zagreb
Emo Celje
Triglav Kranj
Varteks Varaidin

6666
6627
6621
6586
6503

Na kegljiScu Bresta v Cer.knici in hotela Sport v Postojni so odigrali prvenstvo Slovenije za mladins.ke dvojice.
Vrstni red
1. Triglav
2. Brest
(Piletic 868 + 898,
Premrov 862+ 834)
3. Slovan I.
4. Slovan II.
5. Gorica
8. Brest
($velc 840+842,
Vidmar 779 + 842)

mladinski konkurenci
mezno in v dvojicah.
Rezultati
1.
2.
3.
4.
5.

Moski posamezno
Zaloznik
Gornik
Gregorc
Urbas
Preseren

Mladinci posamezno
1. Premrov
2. Piletic
3 . .Svelc
Brest
Brest
Postojna
Brest
Brest
Brest
B.rest
Brest
Moske dvojice

3497
3462
3422
3368
3367
3303

Na kegljiscih v Cerknici, Postojni, Pivk.i in Ilirsk.i Bistrici
so koncali tekmovanja Notranjske legije v clanski in

1. Brest
(Zaloznik, Gornik)
2. Brest (Urbas, Svelc)
3. Proteus
(Stege!, Babuder)
Mladinci dvojice
1. Brest
(Piletic, Premrov)
2: Proteus
(Zagorec, Mundjar)
3. Proteus
(Vuradin, Jurca)

posa-

Balinanje

Na baliniscih v Cerknici je
bilo odigraDo prvenstvo Notranjske regiJe za posameznike. Nastopilo je 25 tekmovalcev.
Vrstni red
1. Mestek
2. Tominc
3. Menart
4. Zagar
Brest
Horjul
Legatee
kegljev · Loska dolina
3556
3453
3439
3396
3392
Komisija za organizacijo in
kegljev
3450 izvedbo VI. letnih sportnih
3405 iger delavcev Sozda Slovenija3348 les - proizvodnja in trgovina
je proucila pripravljenost na
to priredi<tev .ter je igre, ki so
kegljev
bile prvotno nacrtovane za 20.
7009 j.unij, prelozila na 12. september - to je bli..Zje rokom, ko
6744 bomo obelezili 40-letnico de6730 lovne organizacije Brest Cerknica.
Tekmovanja bodo potekala
kegijev v osmih moskih in petih zen6855 skih sportnih panogah na
sportnih objektih v Cerknici,
6541 Rakeku in Starem trgu. Pricakujemo udelezbo 700 sportni6534 kov in sportnic iz delovnih
organizacij clanic Sozda
Slovenijales. Organizacijski odbor predvideva pok.ritje stroskov iger s primerno startnino
udelezencev ter propagandnimi oglasi v biltenu iger. Sportne igre bodo velik izziv organizacijskih in sportnih sposobnosti delavcev Bresta in pri-

Vrstni red
1. Vrhnika
2. Brest (Dekleva, Jakopin)
3. Rakek
4. Horjul

Najboljsi v obeh konkuren·
cah so se uvrstili na republi·
sko prvenstvo.

lore SOZD SlovenUales vseptembru

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organlzacije BREST Cerknica,
n. sol. o.
Ureja urednlikl odbor: Sreeo DROBNIC.
VIII FRIM, fnlllc GORNIK, Viktor JERIC,

Karmen KANDARE, Peter KOVSCA, Danilo
MLINAR, Stefka MIKSE·SEBAU, Anton 08·
REZA, Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko
ZABUKOVEC.

Foto: Joze SKRU
Odbor za obvei~anje je druibenl organ
upravl)an)a.
Predsednlk odbora:
Franc
MLAKAR
Glasllo socii mad prolzvode lz 7. tolke
prvega odstavka 36. ~lana zakona o obdavcen)u prolzvodov In storltav od prometa prolzvodov (mnen)a sekratarlata za
lnformlran)e lzvrlnaga nata SR SloveniJ•
lit. 421-1/'72 z dna 24. oktobre 1974).

Po uspesni sezoni tekmovanj z zracno pusko so pionirji in pionirke SD Brest zaceli priprave in
treninge z malokalibrskim orozjem
·

Tekmovanje v dvojicah pa
je bilo na baliniScih na Vrh·
niki.

Naklada 2800 lzvodov.
Tiska :Zeleznlika tlskarna v L]ubljanl.

loznost za spontano vzpodbt.·
do za razvoj rekreacije v ob·
cini Cerknica.
I. .Stefan

Nasi
upokojenci
Z mesecem aprilom 1987 je
odsla v pokoj Vera Klanfar
iz Markovca. V temeljni orga·
nizaciji je hila neprekinjeno
zaposlena od leta 1955, od
tega 25 let v neposredni proiz·
vodnji. Nobena dela in naloge
ji niso hila preteika in jih. jc
spre jemala s polno mero ot
govornosti. V pokoj je odsl~>
z del in nalog »rezkanje na
kopirnem rezkarju«.
Delovna skupnost Tozda 2a·
galnica se ji zahvaljuje za de·
Iovni prispevek k razvoju te·
meljne organizacije in ji zeli
se veliko zdravih in zadovolj·
nih let.
Delovni kolektiv
Zagalnice
V letosnje.rn letu sta ·i z te·
meljne organizacije Jelka od·
sla v pokoj dva nasa delavca.
Marija Macek je odsla v pokoj 28. februarja 1987. Delala
je p.redvsem v strojnem od·
delku lin pri pr1pravi furnirja.
Jakob Tursic je odsel v pokoj 30. aprila 1987. Opravljal
j e razlicna del a na zagi, nazadnje pri odvozu za:manja.
Za njun trud in prispevek
pr.i razvoju temeljone lin delov·
ne organizacije se j~ma iskre·
U10 zahvaljujemo J,n jima zeli·
.mo se ronogo zdra-v.ih let.
Kolektiv Tozd J elka

