
i 

·I 
I 

sTEVILKA 247 
LETO XXII 
29. APRIL 1988 

lasilo delovne o 

Novosti v komerciali 
Razmere, v katerih se je znasla nasa delovna organizaCIJa, 

so zahtevale in se zahtevajo temeljito prenovo in racionaliza
cijo poslovanja na vseh ravneh. Price smo razlicnim prizadeva
njem posameznih proizvodnih enot za boljso organiziranost, 
ucinkovitost, racionalnost. Cilj vseb je isti: maksimalna izraba 
poslovnih sredstev s cim manj vlozenega Zivega deJa. Enostav
no povedano: z manj delavci vecji delovni ucinek. 

Tudi podroeje komercialnih dejavnosti - po novem predlo
gu trlenja - se taksnim prizadevanjem ni moglo izogniti. V 
cern je bistvo? 

Celoten proizvodni proces -
priprava, oskrba proizvodnje, 
plasma (ostale dejavnosti na
menoma izpuscam) - se pric
ne s trenutkorn, ko nam znani 
kupec naroci izdelek, oziro
rna, v primeru lastnega pro
grama, ko se odlocimo za do
locen tip izdelka in postavimo 
zahtevo za njegovo izdelavo. 

Nasteti vrstni red osnovnih 
dejavnosti je razdeljen v pro
izvodni cik1us in ciklus plas
maja, ki se zakljuci s trenut
kom prevzema blagovne proti
vrednosti (fizicne ali materi
alne). 

Vse skupaj je rnoeno po
enostavljeno, vendar bo do
volj za razurnevcmje ukrepov 
reorganizacije trinih dejavno
sti. 

Brest je ie celo vrsto let s 
svojo dejavnostjo in p:roizvo
di prisoten prakticno po ce
lem svetu. To istocasno pome
ni, da naso ucinkovitost ne
prestano preverjamo s konku
renti iz vsega sveta. Pomeni 

pa tudi, da so tako imenova
ne posebnosti jugoslovanske 
druzbe izkljuano nasa stvar. 
Trg nam torej priznava samo 
tisti del stroskov, koatere ima 
katerikoli proizvajalec kjerko
li na svetu. To porneni, da je 
nematerialni del stroska pro
izvoda, v katerem so zajeti vsi 
delavci, :ki pripornorejo k te
mu, da dobi kupec izdelek, 
mocno odvisen od stevila de
lavcev v tej verigi. Precej cle
nov te verige tvori tudi pro
dajna sluzba. 

VeCkratna podrobna anali
za dosedanje organiziranosti 
je pokazala, rda je obseg ste
vila zaposlenih v nasprotnem 
razmerju z dosezenimi rezul
tati . Dokaj viden je .razkorak 
med izvozom in domaoo pro
dajo, med lastno prodajno 
mrezo in ostalo trgovino, v 
nabavnem segmentu med na
bavo na domacem trgu in uvo· 
zorn. Opazno je izstopila ne
enakomernost obremenitve 
posameznih sluZ:b in refera1ov. 
Na podrocju domace prodaje 
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je ocitna hierarhicnost in ze
lja po uravnavi osebnih do
hodkov z odpiranjem novih 
delovnih mest z donecimi na
zivi. Predvsem pa je bilo zelo 
opazno, da .poslovni ucinek ni 
bil osnovno vodilo vsakega de
lovnega mesta. Neucinkovitost 
na posameznih delovnih me
stili se je hotela kompenzirati 
z uvajanjem novih delavcev. 
Zal je ugotovitev, da to ni pri
pomoglo k boljsemu rezultatu, 
statisticno podprta. Slika je 
precej .podobna sliki ucinko
vitosti ·druzbe kot celote. In
flaciji norrnativov sledi infla
cija negativnih rezultatov in 
tako naprej v nedogled. 

Predvidena organiziranost 
terneljne organizacije Tdenje 
je delno podrejena normativ
nim zahtevoam druzbe, vendar 
ima bistveno drugo fizionorni
jo. Osnovno izhodiSce je v av
tonomiji delovnih mest, ki se 
med seboj povezujejo v celoto 
i:akljucno funkcionalno. S taks
nirn nacinom prevzame posa
mezni delavec tudi polno od
govornost za kakovost in ob
seg sarnostojno opravljenega 
dela. Drugo izhodisce je bila 
enakomerna izraba osemurne
ga delavnika in, kot najbolj 
pomemben element, ekonom
ski ucinek. Izrazimo ga z naj
manjsim rnogocim stroskom, 
da dosezerno najvecji mogoCi 
dohodek. To pa zahteva zgo
stitev . delovnih nalog in opra
vil po posameznih delovnih 
mestih. V novi obliki zajerna 
temeljna organizacija Trrenje 
vso kornercialno dejavnost -
oskrbo, plasma, tdno eviden
co, sekundarno oblikovanjr, 
propaganda, lansiranje. 

Shernatski prikaz TEMELJ
NE ORGANIZACIJE TRZE
NJE je naslednji: 

1. OSKRBA 
a) DOMACI TRG 
b) uvoz 
c) KOOPERACIJA 

2. PLASMA 
a) DOMACI TRG 
b) IZVOZ 
c) MALOPRODAJA 
c) STORITVE 

3. SPREMLJ~JE 
a) OBLIKOV ANJE 
b) INFORMATIKA 
c) LANSIRANJE 

Razlika v dosedanji organi
ziranosti je ocitna na podroc
ju OSKRBE, kjer je uvedena 
sluiba kooperoacije, v .kateri je 
tudi dejavnost inieniringa, ce
prav je to v koncni obliki 
plasma proizvodov. Navedeno 
sluZ:bo ocenjujern za kako
vostni element in novost ki 
bo morala omogociti najhitrej
se povecanje obsega proizvod
nje delovne organizacije. Ka
dri v te j sluZ:bi bodo morali 
imeti proizvodne izkusnje in 
obvladovati strokovno delo do 
potankosti. 

Osrednji segment je sluZ:ba 
PLASMAJA. Novost je pove
zava plasmaja na domacem tr
gu z izvoz9rn, s tern pa je po
udarj ena dohodkovna odgo
vornost sluZ:be. Slogan sluZ:be 
je: cilj ni proizvodnja, temvec 
dohodek. Usklajevanje odnosa 
domaci trg- izvoz je spusce
no na operativno raven. Sluz
ba se .ukvarja izkljucno z plas
majern. Pri tern se posluzuje 
v horizontalni povezavi tistih 
dejavnosti izven sluzbe, ki ji 
to ornogocajo. · 

SPREMLJANJE opravlja vse 
tiste funkcije, ki so potrebne 
zato, da so globalne odlocitve 
podprte z ustrezn1mi inforrna
cijami, ·statistiko. Nadzo.r nad 
proizvodnimi zmogljivostmi in 
skrb za njihova zapolnitev je 
ena osnovnih nalog. Sekun
darno obli!kovanje je pred
vsem element za biter odgovor 
gibanjern trga oziroma potre
bam sluZ:be plasmaja in oskr
be . . 

Tako je v grobem predvide
na pri11odnja organiziranost 
sLu.Zbe. Podrobno navajanje 
oziroma razclenjev.anje posa
rneznih sluzb m narnen tega 
clanka. Norrnalno je, da se pri 
taki predstavitvi postavi vpra
sanje, kaj in koliko je to bolj. 
se ali ucinkovitej5e od dose
danjega naeina organizirano
sti? 

Odgovor ni enostaven. Res 
je, da se obseg stevila zaposle
nih v dosedanji dejavnosti tr
zenja zrna-njsa za dobrih 20 
odstotkov. 

Res je tudi, da ima vsoako 
vodilno oziroma vodstveno me-

brestov 
• 

sto se neposredno operativno 
delo v svoji dejavnosti. To sta 
vsebinsko dva nova elernenta. 
Res pa je tudi, da je odgovor 
na gornje vprasanje predvsern 
v tern, koliko osebne zavzeto-

(nadaljevanje na 2. strani) 
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Ka j Zelimo in priCaku jemo? 
Ustrezna ureditev proizvodnega procesa, v katerem bo mo

goce proizvodnjo hitro prilagajati danim trlnim zahtevam, je 
ob iskanju poti iz krize eden bistvenih pogojev za izboljsanje 
obstojecega stanja in poslovanja TOZD PohHtvo. Pri tern je 
treba poudariti predvsem dvoje: hitrost pretoka surovin -
materialov, polizdelkov in izdelkov za dosego cimkrajsega pro
izvodnega ciklusa na eni strani in cim manjsih zalog surovin 
in polizdelkov na drugi strani. 

Zastarel tehnoloski koncept 
in izr.abljena oprema ne mere
ta vee dajati raciona1ne, opti
malne produkcije in zelenega 
proznega prilagajanja trgu. Se
odanji tehnolosko-tebmieni po
goji omogocajo proizvodnjo 
ploskov.nega pohistva z masiv
nimi dodatki predvsem v veli
kih serijah pri togi, vee kot 
15 let stari tehnoloski opremi, 
ki je v veliki meri ze odpisa
na in tehnolosko zastarela. 

Linijska tehnoloska ureditev 
omogoca optimalno proizvaja
nje velikih serij tipiziranih 
proizvodov. 

Zares pa se velikoserijski 
tip proizvodnje pojavlja le ob
easno, v glavnem je proizvod
nja maloserijska z velikim ste
vilom netipiziranih sestavnih 
elementov. 

V skladu s programsk.imi iz
hodisci po principu parciali
zacije obstojece toge veliko.se
rijske proizvodnje na vee 
manjsih fleksibilnih ;proizvod
nih sistemov s ciljem obvla
dovanja proizvodnje malose
rijskega kosoVIIlega masivnega 
in ploskovnega pohistva, po
histvenih front, lamel!nega 
parketa in intarzij z visokoka
kovostno povrsinsko obdelavo, 
bo aktivnost temeljne organi
zacije usmerjena v kakovostno 
pripravo za to proizvodnjo ta
ka na tehnoloSko-tehnienem 
kot kadrovskem podroeju. 

v nacrtu za leto 1988 je 
predviden povecan fizieni ob-

NOVOSTI V KOMERCIALI 

(nadaljevanje s 1. strani). 
sti za ueinkovito delo bo v 
vsakem delavcu. Predvsem bo 
morala prevladati zavest, da 
delavec v TRzENJU mora 
opraviti svoje delo •. saj je v 
nasprotnem primeru odvee. 
Zavedati se mora, da delavec 
v neposredtni proizvodnji za
hteva vsak dan doloeeno koli
eino dela, ki mu jo mora pre
skrbeti in to taka, da z do
hodkom iz njega omogoei ziv
ljenje obema. 

Zavedam se, da bo odpira
nje novih odejavnosti in nepo
sredna operativa postavila 
pred preizkusnjo podrobnejso 
shemo. Vsebinski koncept -
dohodek, pa bo v vsakem pri
meru .ostal nespremenjen. 

Na koncu moram omeniti se 
koncept naziva in vrednotenja 
posameznih delov.nih m es·t. Z 
novim pristopom se je zmanj
salo stevilo nazivov delovnih 
mest. Uporabljajo se splosna 
imena ter v okviru naziva gru
pe od 1. do 5. S tern je omo
goceno, da lahko delavci p:re
vzamejo razliena dela, in da 
se omogoei napredovanje ozi
roma vstap na posamezno de
lovno mesto. 

seg proizvodnje v primerjavi 
z doseienim obsegom proiz
vodnj.e v letu 1987 za 12 od
stotkov, oziroma izrazeno v 
norma urah na zaposlenega v 
letu 1988, bi v primerjavi z 
letom 1987 produktivnost na
rasla z indeksom 126. 

Te naloge bomo dosegli z 
aktivnostmi, ki potekajo ze od 
zaeetka leta 1988, in s priho
dom novega vodstva temelj:ne 
organizacije, ki si je zadalo 
nasledtnje naloge: 

1. Poveeanje obsega proiz
vodnje in s tern povecan pre
tole materiala. To bomo do
segli z boljso izkoriscenostjo 
obstojeee tehnoloske opreme. 
Cilj je stopnja izkoriscenosti 
v povprecju od 65 do 75 od
stotkov, kar pogojuje boljso 
organizacijo, natancnejse na
er-tovanje in raeunalniSko pod
prto krmiljenje proizvodnje, 
ter seveda pravocasno servi
siranje proizvodnje z repro
materiali ustrezne ikakovosti. 

2. Ker v sklopu temeljne or
ganizacije ni zadovoljivih 
zmogljivosti za predelavo lesa 
v masivne elemente, ki se upo
labljajo kot dodatek ali bist
veni sestavni del elementov 
proizvodtnega programa, delez 

'teh elementov pa je cedalje 
veeji, homo problem resili: 

- s •povecanjem obsega pro
izvodnje in predelave elemen
tov iz masivnega lesa glede na 
zmogljivosti temeljne organi
zacije - z uvajanjem tretje 
izmene ob ustreznem dopol
njevanju kakovostnega proiz
vodnega kadra znotraj temelj
ne organizacije in delovne or
ganizacije predvsem s podroe
ja strojne obdelave masivnih 
elementov in povrsinske obde-
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lave.· Taka organiziranost za
hteva kadrovsko izpopolnitev 
omenjenih proizvod.nih oddel
kov s 35 strokovnimi delavci, 

- z iskanjem kakovostne 
notrrunje ali zunanje koopera
cije, predvsem na podroeju 
izdelave zahteV111ih sestavnih 
delov, za ka.tere sami nimamo 
pogojev, tako s stalisea oprem
ljenosti, kot glede usposoblje
nosti kadrov, ne nazadnje pa 
tudi z doseganjem boljsih 
ekonomsikih ucinkov, 

- letna kolicina predelane
ga masivnega lesa se bo na ta 
nacm povecala s pribliino 
3500 mJ na 4500 mJ, ob upo
stevanju mi.nimalnih zalog za
radi vezave obratnih sredstev, 

- z uvedbo optimalnega 
krojenja plose (ivernih in dru
gih) s pomoejo racunal!nika. 
Letos .smo povecali iz}coristek 
le-teh za 2 odstotka, kar zna
sa po sedanji porabi okrog 
7000 m3 na leto, neposredni 
prihranek 140m3 na leto ali 
- preracunano na aktualne 
cene - 42 m ilijonov din, 

- z .uvedbo ugotavljanja in 
obravnavanja ekonomskih 
ueinkov na lravni tehnolosko 
zakljueenih segmentov proiz
vodnega procesa (oddelkov), ki 
so se glede na tehnologijo spo-· 
sobni samostojno dopolnjeva
ti in reproducirati, za dosego 
optimalne izkoriSeenosti, 

- poveca.n fizicni obseg pro
izvodnje temelji tudi na pove
ca.ni izkoriScenosti delovnega 
easa. V DO Brest in Tozdu 
PohiStvo je bil leta 1987 spre
jet pravilnik o delitvi sredstev 
za osebne dohodke, ki je bil 
dopolnjen v zacetku leta 1988. 

V njem so opredeljeni ukre
pi, stimulacije in destimula
cije v zvezi s spostovanjem de
lovne discipline, ki jo je treba 
poveea-ti, 

- v okviru ukrepov za bolj
se izkoriseanje delovnega casa 
je zastavljen cilj zmanjsati de
lez izgubljenih u r zaradi bol
niSke odsotnosti z dela za naj-

A. Markoveic Preurejanje depoja pred monta.Zo v Tozdu PohiStvo. 

BRESTOV OBZORNIK 

.Zaga v Tozdu Jelka obratuje v dveh izmenah. 

manj 13 odstotkov v primer
javi z letom 1987, stimulacije 
za stalno prisotnost na delu 
pa so opredeljene v zgoraj 
omenjenem pravilniku, 

- za doseganje boljsih de
lovnih ueinkov tako v proiz
vod.nji kot v dejavnostih, ki 
servisirajo proizvodnjo, smo 
uve'dli program usposabljanja 
delavcev v neposredni proiz
vodnji kot sistem i.nternega 
usposabljanja na ravni temelj
ne organizacije za vsa najpo
membnejsa delovna opravila 
v proizvodnji s ciljem obvla
dovanja Cimvee del. Uveden je 
tudi sistem stimulacije delav
cev k taksni obliki izobra.Ze
vanja. 

Vzporedno poteka tudi ·Si
stem rednega izobrazevanja, v 
katerega je vkljuceno 10 de
lavcev iz proizvodnje. 

Problemu izobrazevanja de
lavcev homo v prihodnje po
svetili mnogo vee pozornosti, 
saj je podatek 0 stevilcnem 
stanju delavcev v proizvodnem 
procesu s skrajsanim izobraze
valnim programom (II. PK) 
zaskrbljujoe; od leta 1985 do 
leta 1987 se je stevilo kvalifi
ciranih delavcev zmanjsalo za 
12 odstotkov ala racun poveea
nja .nekvalificiranih. Zaradi te
ga ugotavljamo moean padec 
strokovnosti, predvsem nepo
sredno zaposlenih v proizvod
nji, kar je posledica veeletne 

visokoserijske p roizvodnje, ki 
pogojuje o:clce profile speciali
zacije, 

- ukrep na podrocju zmanj
sevanja stevila rezijskih delav
cev. Po podatkih, ki kazejo 
stevilcno gibanje delovne sile 
v neposredni proizvodnji gle
de na stevilo rezijskih delav
cev v temeljni organizaciji v 
preteklih treh letih, ugotavlja
mo, da se stevilo delavcev v 
neposredni proizvodnji stalno 
zmanjsuje, poveeuje pa se 
delez rezijskih delavcev, ki 
predstavlja na zacetku leta 
1987 ze 42,7 odstotka od skup
nega stevila zaposlenih v te
meljni organizaciji. V pripravi 
je predlog reorganizacije sluzb 
v temeljni orga.nizaciji, s ka
terim se bo zmanjsal delez re
zijskih delavcev in povecal de
lez delavcev v neposredni pro
izvodtnji. 

UKREPI NA PODROCJU 
ZMANJSANJA DELE.ZA 
POPRAVIL IN IZMETA TER 
IZBOLJsANJA KAKOVOSTI 

Stanje strojne opreme in 
stopnja strokovne usposoblje
nosti zaposlenih se odra:la tu
di v delezu popravil, ki se gib
lje predvsem v strojnih oddel
kih v mejah med 5 in 8 od
stotki dejansko dosezenega iz
delavnega casa. Delez popravil 
je treba zmanjsati s preventiv
nimi ukrepi s podroeja: 

1. reorganizacije s1u:lbe za 
kontrolo kakovosti v smislu 
hitre in strokovne prevzemne 
kontrole vhodnih materialov, 
pravocasnega odkrivanja in 
odstranjevanja nekakovostne
ga dela v posameznih tehnolo
skih fazah z aktiviranjem si
stema avtokontrole, 

2. ucinkovitejsega sistema 
nagrajevanja za kakovost in s 
sankcioniranjem nekakovost
nega dela, 

3. s.postovanja predpisanih 
tehnoloskih postopkov, 

4. povecanja strokovnosti za
poslenih. 

Organiziranje plansko pre
ventivnega vzddevanja delov
nih sredstev, povezanega v in
formacijski sistem vzddeva
nja. 

S to nalogo homo zasledo
vali naslednje cilje: 
- urejena dokumentacija 

vzddevanja, 
- definirana tehnologija 

vzxlr:levan j a, 
- natootnejse dokume.ntacij

ske in organizacijske poti 
s stalisea evidence in ana
lize izvrsenih popravil, kot 

(nadaljevanje na 3. straati) 
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BRESTOV OBZORNIK 

S konference ZK Sloveni je 
- , 

V Ljubljani je 22. in 23. aprila potekala konferenca ZK Slo· 
venije. To je nova oblika delovanja Zveze komunistov, ki je 
bila opredeljena na X. kongresu ZKS in je najvisji organ ozi
roma oblika delovanja zveze komunistov med kongresoma. 
Njen namen je bil predvsem oceniti, kako izvajamo kongresne 
usmeritve in operacionalizirati naloge komunistov do kongresa. 
Iz nase obcine smo se konference udeleZili trije delegati in se 
delegat za zvezno konferenco. 

Konferenca je potekala v 
izredno demokraticnem in 
sproscenem vzdusju, bilo je 
tudi precej »kresanja« mnenj. 
Delo je potekalo - poleg ple
narnih sej - v 3 skupinah. V 
skupinah je bilo malo razprav 
profesionalnih politikov in 
clanov partijskih forumov. Na
sploh pa je bilo razprav izred
no veliko, predvsem delegatov 
konference, vendar ne 1:ako
imenovanih »uradnih- na li
niji«, pac pa so bile povedane 
preprosto, o problemih, ki 
»iulijo« posamezno okolje. z 
nakazanimi resitvami. Politic
nih parol takorekoc ni bilo 
slisati. 

Scena konference je bila v 
modernem slogu in skromna, 
primerna danasnjemu casu in 
razmeram. Govora je bilo tudi 
0 temah, ki so bile se do pred 
krakim »nedopustne« za zve
zo komunistov (npr. odnos 
manjsine in vecine v ZK). Med 
delegati je bilo sorazmerno do
sti inteligence (univerzitetni 
profesorji, znanstveniki ... ), ki 
se je aktivno vkljucila v delo 
konference. Veliko podporo ia 
izvajano politiko je dobilo slo
vensko (partijsko) vodstvo, se 
posebej pa predsednik Milan 
Kucan. Menim, da so teze za 
konferenco, referat predsedni
ka in zakljucki dobra platfor
ma za zvezno konferenco ZKJ. 

Sam sem na kanferenci spre
govoril o »drzavni« ·regulativi 
in pogojih izvoza. Izhajoal sem 
iz teze, da je tako druzbeno
politicna samos·tojnost kot tu
di uspesnost politicnega delo
vanja odvisna v prvi vrsti od 
gospodarske trdnosti drliZbe 

KAJ :lELIMO 
IN PRICAK.UJEMO? 

(nadaljevanje z 2. strani) 
osnove za nacrtovanje pre
ventivnega vzddevanja, 

- natancnejse zajemanje 
stroskov vzddevanja, 

- optimiziranje zalog rezerv
nih delov, 

- sistem nagrajevanja, ki 
spodbija kakovost vzdde
vanja strojev ~n naprav 
(preventivno in kurativno) . 

AKTIVNOSTI NA PODROCJU 
. INOVATIVNE DEJAVNOSTI 

Le-te se odrazajo v vzpod
bujanju te dejavnosti med vse
mi zaposlenimi, kar ureja .pra
vilnik o ustvarja1nosti pri de
lu. Februarja je stekla v te
meljni organizaCIJI akcija 
»Predlagaj nekaj ,kori~Stnega«, 

v kateri imajo delavci moz
nost, da predlagajo svoje ide
je, s ka1.erimi lahko prispeva
jo k izboljsanju stanja. Po iz
kusnjah v drugih organizaci
jah lesne stroke se v to akcijo 
aktivno vkljuci okrog 10 od
stotkov zaposlenih. 

M. Strohsack 

oziroma ucinkovitosti ekcnom
skega sistema. Za nas gospo
darski sistem pa ze dalj casa, 
se posebej pa v obrav.navanem 
obdobju, ugotavljamo, da ni 
dovolj ucinkovit. 

Prav gotovo je najbolj pe
rec problem nenehnega spre
minjanja pogojev gospodarje
.nja. Tako se gospodarstvo ne 
more v mdostni meri posve
titi odpravlj.anju svojih lastnih 
slabosti, ker bi z vlozenim 
trudom za dvig storilnosti za 
en odstotek zamudili priloz
nost za dvig- cen za deset in 
veckrat vecji ucinek; s tezr 
bi bila organizacija praktieno 
za vedno potisnjena v neenak 
polozaj do }(onkurentov. Isto
casno v.emo, da se s taksnim 
iskanjem izhoda iz tezkega go
spodarskega polozaja ukvar
jajo predvsem kreativni stro
kovni in vodilni delavci, name
sto da bi bili angaiirani na 
iskanju drugacnih - dolgo
rocno uspesnih inovacij. In 
nenazadnje nam tako hitro in 
bistveno sprerninja.nje pogo-

. jev gospodarjenja za gospo
darske subjekte, s katerimi ni 
moe delati kot v laboratoriju 
z epruvetami, pomeni veliko
krat tudi napacne poslovne od· 
locitve in nernoc pri selekcio
niranju dobrih iLn slabih or
gani~acij . 

Naslednji problem je ta, da 
ornenjeno eksperimentiranje 
izhaja iz oblastniske zelje za 
krepitev etatistienega in cen
tralisticnega vodenja gospodar
stva . ter nepripravljenosti za 
dejansko (in ne samo besed
no) uva ja.nje trmega sistema 
gospodarjenja oziroma iz ne· 
priznavam.ja delovanja tr.Znih 
zakonitosti. Ernpiricno lahko 
ugotovimo, da po letu 1965 
»drZava« se nikoli ni imela to
liko pooblastil kot ravno se
daj, istocasno pa tudi gospo
darstvo ni bilo se nikoli v ta
ka nezavidljivem polozaju kot 
je ravno sedaj. 

Ce pogledarno sarno podroc
je zunanjetrgovinskega poslo
vanja, lahko ugotovimo, da 
nam precenjenost dinarja na
sproti tujirn valutam, torej po
litika nerealnega tecaja, ze 
dalj easa povzroca izredne 
rnotnje. Istocasno postavlja 
cele panoge v dohodkovno ze
lo slab oziroma labile.n polo
zaj, saj obcasne stimulacije ne 
kompe!1Zirajo nerealnega te
caja. Se posebej je to izrazito 
v zdajsnjih pogojih, ko teeaj 
zaostaja za dornacimi inflator
nirni gibanji. S tern so izrazito 
aktivni izvozniki se ,posebej v 
podrejenern polozaju, saj se 
na ta nacin neupraviceno in 
prisilno odvzema dohodek. 
Tako je tudi ce1a lesnoprede
loval:na indus-trija predvsem 
po tej »zaslugi« zabredla v 
tezave. Ker pa predstavlja v 
gospodarstvu nase obcine de-

lez lesne industrije kar 40 od· 
stotkov, j e v bistvu v velikih 
tezavah celotna druibenopoli
ticna skupnost, saj se tezave 
gospodarstva odrazajo tudi v 
neustreznern financiranju druz
benih dejavnosti. 

To porneni tudi v prihod
njem obdobju zaostanek v raz
vitosti tega obrnocja na vseh 
podrocjih, kljub nekaterim na
ravnim komparativnim pred
nostim (les) . 

Tudi podrocje financira.nja 
gozdarstva ni ustrezno reseno. 
V se brerne enostavne in raz
sirjene reprodukcije :prakticno 
skoraj edinega IIlaravnega bo
gastva si delita go:z;darstvo in 
lesna ozirorna pohiStvena in
dustrija, cesar pa svetovni trg 
ne priznava. Verno .pa, c1a na 
urniranje gozdov vpliva vee 
dejavnikov ozirorna onesnaie
valcev okolja in da gozd 
opravlja vee splosno koristnih 
funkcij . Zato je nujno, da tudi 
to brerne pravilno porazdeli
mo . in na ta naein priderno do 
ustreznega vrednotenja posa
rneznih produkcijskih tvorcev, 
kar je sele prvi korak k tdni 
ekonomiji. 

Vsa navedena dejstva in 
stagnacija standarda pretezne
ga dela prebivalstva, posebej 
ce se prirnerjarno z razvitirn 
svetorn, narn dokazujejo, da 
birokrats.ko centralisticno vo
denje gospodarstva in krepitev 
ddavne oblasti in odlocanja 
lahko ·pripelje do odmiranja 
zdrliZe.nega dela. 

Za resitev taksnega stanja 
je potrebno v prvi vrsti poe
no-staviti predpise in jih nare
diti razurnljivejse. Dopt<scati 
morajo samoupravo in s tern 
elan posameznih federalnih 
enot in organizacij. Poleg te
ga predlagam, da zacnerno tu
di· z akcijo deprofesionalizaci
je politicnih funkcij v vseh 
okoljih in na vseh ravneh in 
da tudi ta podrocja oziroma 
dejavnosti postavirno v vecjo 
odvisnost glede na ustvarjeno 
akumulacijo. 

Delo na avtornatskern sivalnem stroju v Tozdu Tapetnistvo. 

Zavzel sem se za uvajanje 
nacela trmosti na vseh po
drocjih iJn apeliral na partij
sko in drZavno vodstvo za 
ucinkovitejse .usmerjanje raz
voja in doslednejse izvajanje 
sprejetih usmeritev. 

Na koncu naj poudarim, da 
to ni uradni zapis o vsebini 

razprav in zakljuckov na kon
ferenci, katere ste in boste 
lal1ko prebrali te dni v 5red
stvih obvescanja, .pac pa po
gled na konferenco z mojega 
·zornega kota -:- pogled ude
lezenca konference. 

M. Siraj 

V Zagrebu: sejem Ambienta 
. Zagreb~ki vele;;ejern,, v svetu. mana jesenska organizacija z dolgo 
m uspe~no tradicijo, Je Ieto~nJo leto obogatila svoj razstavni pro
stor s s~ eno sarnostojno specializirano prireditvijo na podrocju 
lesne industrije. 

V Zagrebu je bil od 5. do 9. aprila 15. mednarodni sejem po
histva z imenom Ambienta. Razstavljeni so bili tudi izdelki sprem· 
ljajoce industrije in notranje ureditve prostora. 

Razstwni program prireditve 
je obsega sirok speikter pohiStve
nih izdelkov in spremljajoce in
dustrije za proizvodnjo pohis·tva 
- od reprodukcijskega materiala 
in okovja do za:Scitnih sreclistev 
za povrsinSiko ob.delavo. Prav 
slednje pomeni novo vsebino v 
predst;wlj~ju lesne indu~>trije 
na Zagreb.Skem velesejmu. Kot 
dopa.1nilna vsebina so na sejmu 
naS.li svoj prostor tudi izdelki za 
notranjo ureditev stal!lovanjS!kih 
prostorov lin stavbno pohistvo. 

Pri reaHzaciji ,koncepta prire
ditve je glede na razsta(\(11eno po
histvo, ki je oolo osnovni in naj
vecji dell Slkupne vsebiaJ.e te !p!I"i
redi1Ve, or.ganiza.tor ze v pripravi 
razstave poSIVebl vso pozornost 
predvsem temu, da na1 bo to raz
stava: 
- novih izdelkov, ki so namenje

ni taiko domacemu kot tujemu 
trgu; 

- novih proizvoctn.ih dose.Z.kov v 
ka:kovosti, tehnologiji in d.i.zad
nu· 

- uv~ljavljenih izvoznih izdel
kov; 

- nagrajenih tin komercia:lno us· 
pe5nih proizvodov; 

- ambienta.Jno p.ostav.ljenih ek:s
ponatov kjerkoli je to rnogo
ce. 

Glede na to, da je Jugosla:vija 
pomernbem .i.zv_o2lllik pohiStva, 
obenem pa tudi uvozn~k repro
mateniallov in opreme za proizva
janje pohistva, je bi:la Ambie:nta 
ugodna pr.iiomost za srecanje 
domacih in tujih paTtnerjev ze 
v samem ,reprodukciJskem ciklu
su te gospodars1ke veje. 

Brest je bH sicer na sejmu ne
k~ko i2lkljucen iz uradnega se
jeiilSkega prostora, saj je paiVi
ljon, kjer imamo svojo prodajal
no in ~a2lsta'V!D.i prostor, lizven sej
mi.sca, v prihodnje pa ga .bodo 
s-premeni:li v pohistveno blagov
no hiSo. 

v casu sejma je b.i:l nas pavi
ljon precej ob~skan ta!ko s •strani 
poslovni:h pwtnerjev kot d!rugih 
obi:skovakev, ne glede na to, da 
je postavljen pred vhodom na 
sejmisce. 

V. Lavr ic 

S casom naprej - pohistvo iz ivernih plosc E-1. 
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Spremembe in dopolnitve pravilnika 
o delitvi sredstev za osebne dohodke 

Delavski svet de1ovne orga
nizacije je obravnaval predlog 
sprememb in dopolnitev pra
vilnika o delitvi sredstev za 
osebne dohodke, hkrati pa je 
temeljnim organizacijam po
sredoval pobudo, da predJ.og 
obravnavajo in sprejmejo v 
enotnem besedilu. 

- 28. Clen doloca, da se de
lavcem, ki pri svoJem delu 
znatno odstopajo od normalne 
d.elovne uspesnosti, iz usteZIIlil1 
meril lahko .korigira osebni 
dohodek z ocenitvijo v razpo
nu od + 30 do - 30 odstot
kov. Zadnji odstavek tega ele
na pa doloca, da je pozitivno 
lahko ocenjenih najvec do 20 
odstotkov delavcev v vsaki 
enoti. Ker 31. clen doloea, da 
se v primeru, ce temeljna or
ganizacija ne zagotovi 100-od
stotne povpreone individualne 
uspesnosti, za presezeno indi· 
vidualno uspesnost zniia vred
nost KED. 

Za:radi tega omejitev pri ste
vilu pozitivno ocenjenih delav
cev ni potrebna in se lahko 
3. odstavek 28. elena crta. 

- Da bi vzpodbudili boljse 
rezultate gospodarjenja, se v 
pravilniku dodatno stimulira 
tiste temelj:ne organizacije, ki 
bodo presegale z nacrtom 
predvidene rezultate. 

Vsaka temeljna organizacija 
mesecno izloci oziroma evi
dencno vodi 10 odstotkov ma
se sredstev za oseb:ne dohod
ke, za posebno poslovno uspes
nost. Uspesnost temeljne orga
nizacije pa se ugotavlja po 
vsakem periodienem obracunu 
ozirorna zakljucnem ra.Cunu. 

Temeljna organizacija ima 
pravico izplacati tako izlocena 
sredstva, ce je v zadnjem tro
meseeju obracunskega obdob
j a us trezno presegla d.inamiko 
naertovarnih rrezultatov (doho
dek, cisti dohodek). 

Presezek mora biti najrnanj 
toliksen, da pokrije izloceno 
maso sredstev s pripadajocimi 
obrestmi. V Tozdu Prodaja in 
DS SD se lahko izloci oziroma 
evidencno vodi 1 0-odstotna 
masa · sredstev enako kot v 
proizvodnih temeljnih organi-

zac1jah, s tern, da se vgina za 
obraeun oziroma izplaeilo do
loea na osnovi ponderacije iz. 
plaeanih odstotkov ob uposte
vanju stevila delavcev. 

Ker se iz{placuje posebna po
slovna uspesnost sarno vsake 
3 mesece in bi bila zaradi in
£lacije vrednost zmanjsana, se 
obracunajo tudi obresti, po 
obrestni meri, ki velja za eno
mesecno vezavo br.anilnih vlog 
obeanov pri Ljubljanski ban
ki. Posebna poslovna uspes
nost se deli delavcem, ki so s 
svojim delom najvee prispe
vali k presezenim rezultatom. 

Iz naslova posebne poslovne 
uspesnosti lahko dobi delavec 
za vsak mesec do 30 odstotkov 
mesecne akontacije osebnega 
dohodka. 

Tako labko dobijo uspesni 
delavci za vsako tromesecje 
do 90 odstotkov meseone akon
tacije osebnega dohodka. 

Prispevke delavcev ocenju
jejo: direktor temeljne orga
nizacije - vse delavce temelj
ne organizacije; pomocniki 
glavnega direktorja in vodja 
SD - vse delavce SD; glavni 
direktor - vse direktorje te
meljnih organizacij, vodje SD, 
pomocnike glavnega direktor
ja in namestnika glavnega di
rektorja. 

- Temeljne organizacije so 
predlagale, da je potrebno v 
pravilniku razresiti tudi prob
leme, ki nastajajo ob preraz
poreditvi delavcev zaradi 
zmanjsarnih psihofizicnih spo
sobnosti na rnanj zahtevna in 
s tern manj ovrednotena dela. 

V pravilniku je predlagana 
naslednja resitev: 

·Delavcem, ki so na Brestu 
zaposleni vee kot 15 let in 
imajo manj .kot 7 let do polne 
pokojninske dobe (moski 40 
let, zenske 35 let) in so zaradi 
zmanjsane psihofizicne spo
sobnosti r~orejeni v tern ca
su na manj zahtevna in s tern 
manj ovrednotena dela, se os
novna vrednost KED ne spre
meni. Ucinkovitost dela delav
ca pa se ugotavlja glede na 

Nase temeljne organizacije v Pod~krajniku. 

uspesnost opravljanja del na 
novih delih in nalogah. Upra
vicenost do te vrste nadome
stila ugotovi svet za kadrov
ske zadeve ob pr epazpored.itvi 
delavca na nova dela. 

Izjemoma lahko delavski 
svet prizna razliko med oceno 
del na .prejsnjih delih in opra
vilih in oceno del I.la delih po 
prerazporeditvi, ee je bil dela
vec razporejen na nova dela 
in naloge zaradi nesreee pri 
delu ali poklicne bolezni. De- Tozd Strojegradnja - delo na struinici. 
lavec mora delavskemu svetu 
predloz.i<ti na svoje stroske pri
dobljeno ipOtrdilo specialista 
medicine dela, iz katerega je 
razvidno, da je prerazporedi
tev potrebna zaradi nesrece 

pri delu ali poklicne bolezni. 
Tako nadomestilo lahko de
lavski svet odobri le delavcu, 
ki ima najmanj 15 let delovne 
dobe na Brestu. 

m~lavec, ki predloZi potrdi
lo iz drugega odstav.ka tega 
elena, lahko zahteva povracilo 
placanega racuna za pridob
ljeno potrdilo. J . Opeka 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
INLES Ribnica ze vrsto let 

konstruira vratma krila v 
sendvic izvedbi. Le-ta se sesto
ji iz satovja, okvirne sredice, 
pokrivne plosce (ultrales) in 
pokrivnega furnirja. Okvir 
sredice, ki ol;>daja satovje, je 
z ultralesom zlepljen v trdno 
konstrukcijo. Polnilo je notra
nji del vratnega Juila, obdan 
z okvirjem sredice in ultrales 
plosco. Kot po.la:J.ilo se uporab
lja sa:tovje iz papirja, iverna 
plosea ali iverokal. Ultrales 
daje vratnemu krilu stabil
nost, saj je zlepljen z okvir
jem sredice in stavojem oz. 
polnilom. Pokrivni sloj je zu
nanji vidini del vratnega krila, 
obicajno je to furnir. Vlepek 
je masivna letev, prilepljena 
po dolZini na rob vratnega 
krila, tako da je prekrit z 
ultralesom in furnirjem. 

MEBLO si je za leto 1988 
postavilo dva glavna cilja: do
seganje 10 odstotne akmmula
cije od celotne realizacije ter 
izenacitev povprecnih osebnih 
dohodkov z republiSkimi. Ta 
dva cilja sta precej visoko po
stavljena, posebej se, ker pri
cakujejo v letosnjem letu 
slabse moznosti poslovanja, 
kot so jih imeli v preteklih 

letih. Na vseh podrocjih po
slovanja pricakujejo omejitve, 

· splosna usmeritev pa je, da se 
mora poraba povecati 10 od
stotkov pocasneje od rasti 
dohodka. To pomeni po eni 
strani, da bodo morali do
segati precej viSji dohod.ek kot 
lani za realno enake osebne 
dohodke, po drugi strani pa, 
da bo imelo prebivalstvo rela
tivno maDJ.j denarrja iiil se bo 
kupna moe zmanjsala. 

V LESNI iz Slovenj Gradca 
je v drugem polletju zacela s 
prakticnim \Poukom v adapti
rani delavnici v Novi opremi 
prva generacija u.Cencev dislo
ciranega oddelka lesarske so
le. Prakticni ~pouk je potekal 
v treh ciklusih po teden dni. 
Prvi ciklus j e bil od 7. do 11. 
marca. Pouk je potekal v sku
pinah po 11 oz. 12 ucencev, 
dve skupini sta delali dopol
dan in ena popoldan. 

ALPLES je za leto 1988 pla
niral izvoz v visini 4,4 mio S 
- kar pomeni 14 odstotno 
rast glede na lansko realiza
cijo. Letos prvic nameravajo 
narneniti za izvoz vee tkot po
lovico proizvodnih kapacitet. 
Razmerje 53 odstotkov proti 
47 odstotkom, izvoz - domaci 
trg, ki velja za 1. tromesecje, 
naj bi zadrzali tudi v drugem. 

KnjiZne police za ZDA bodo 
se naprej predstavljale prib
lizno polovico izvoza. Po .treh 
letih bodo ponovno poleg 
standarcLnih in knjiznih polic 
z okroglino za f~rmo SK izde
lovali tudi bukove knjizne po
lice. 

NOVOLES - TOZD ZAGA 
je v decimirnici zamenjal sta
re valjcne transporterje za 
deske z gnanim transporter
jem. Novi transporter se od
licno obnese, saj odpadejo vse 
slabe strani valjcnega trans
porterja kot so poskodbe zi
dovja, vhodnih dvi~nih vrat, 
vilicarjev in tudi poskodbe 
delavcev, ki so prej morali >>na 
roke« potiskati zlozaje desk. 

Transporter je bil izdelan 
na zagi. Sarna zamisel in teh
nicna izvedba izdelave · trans-

porterja je delo glavnega vzdr
zevalca. Prihranki pri sami iz
delavi so bili opreko 1,5 starre 
milijarde. 

JELOVICA ima v Srbiji kar 
pet poslovalnic i<n ena izmed 
njih je tudi v ValjeViU. ze 11. 
leto tece od njene registracije. 
Svojo prodajno mrezo je raz
predla po .zahod.nem delu osred
nje Srbije. Poslovalnica Valje
vo ustvari okrog 5 odstotkov 
celotne :realizacije ia::J. spada vII. 
kategorijo. Lani je ta posloval
nica ustvarila preko milijar
de din realizacije, od tega pro
dajo individualnim kupcem 
kar 63 odstotkov. S tako 
strukturo prodaje je i~redno 
tezko doseei plan prodaje. Po
slovalnica Valjevo namrec ni
kakor ID.e more ponovno pri
dobiti .poslov z gradbeniki in 
usstvariti zadovoljiv obseg pro· 
daje gradbeni operativi. 

GARANT iz Polzele priznava 
svojim modelarjem, ki so v 
sodelovanju z vodstvom teh
nicn:ega sektorja v preteklem 
letu pripravili veliko vzorcnih 
modelov pohistva, zaslufen de
lez pri doseganju dobrih po
slovnih rezultatov. Skrbeli bo
do, da se bodo mladi tudi v 
prihodnje odlocali za proiz
vodne poklice in da bodo spo
sobni teorijo prenesti v prak
so. Kajti ob se talro dobrih 
strojih so se vedno pomemb
ne spretne roke, dobre pripr.a
ve, red, prizadevno delo in se 
bi lahko nastevali. 

LIP Kanjice je septembra 
1986 imenoval delovno skupi
no za pripravo programa pro
izvodnje oken z izolirano za
steklitvijo (t. i. termopan stek
lo). Po ugotovitvi trfnih .po
gojev in obsega programa je 
bilo ugotovljeno, da je s pro
izvodnjo treba zaceti cim prej, 
ker zahtevam kupcev sicer ne 
bo vee moe v celoti ugoditi. 
Zaradi opustitve proizvodnje 
klasicnih oken je bil za novo 
proizvodnjo izbran Tozd Stavb
no pohiStvo Oplotnica. 
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Kam s steklenicami? 
V nasi obcillli smo s tern 

sele na zacetku. Na osnovnih 
solah sicer potekajo akcije za 
zbiranje sta.rega papirja, med
tem ko za zbira.nje drugih od
padnih surovin, na primer v 
go51podinjstvih, ni bilo doslej 
se nic storjenega. Vse odpad
ke so ·vozili na odlagaliSce -
smetiSce in jih tam brez 
zbiranja ali sortira.nja unice
vali. 

Vsako gospo<linjstvo ima ne
dvomno veliko neuporabnih 
steklenic in druge steklene 
ernbalaie, ki je v hiSi zgolj v 
napoto, pa jo je treba nekam 
odloziti. 

Tako je Komunala Cevlmica 
v dogovoru z delovno organi
zacijo Dinos Ljubljana pricela 
z orgamz1·ranim zbiranjem 
stekla tudi pri nas. Nekatere 
sosedne obctne imajo zbiranje 
stekla urejeno ze dalj casa, 
prav tako .preko DO Dinos. 

V prejsnjem mesecu smo 
tudi v nasi obcini namestili 
liene zbiralnike stekla na lo
kacijah, kjer je moe pricako
vati najvee st.leklenih odpad
kov. S.tJI'okovnjaki Dinosa so 
po svoj ih izkuS.Ujah presodili, 
da bi pri nas zadostovalo 15 
takS!1ih zbiralnik.ov stekla. 
Zbiralnike prazni Dinos s svo
jimi tovornjaki. 

Ker j'e zbiranje s.tekla pri 
nas se na zacetku, je kot na 
dlani, da Dinos s tern ne bo 
imel nikakrsnega za·sluzka, 
rnarvec nekaj easa celo izgu
bo. Sele po dolocenem casu, 
ko zbiranje stece in se zbere 
toliko steklenih odpadkov, da 
so stroski za zbiralnike in za 

prevoz poraVIIlani, je moe pri
cakovati tudi finaneni uspeh. 

Za prve zbiralnike za steklo 
prispeva p:ristojna komunalna 
skupnost v vsaki obcini. Na
prej pa za njihova vzdrrevanje 
in zamemjavo skrbi Dinos 
sam. Na ta:ksen naein smo 
prvih deset zbiralliikov kupili 
in postavili 1udi pri nas. 

Zbiralniki stojijo v vecjih 
krajih v obCini ob trgovinah 
in lokalih. Vanje se razen 
stekla ne sme metati drugih 
odpadkov. Velika skoda j e ce 
se zbira1niki poskodujejo, kaj
ti popravila niso mogoea; novi 
pa so .ctokaj dragi in moramo 
v taksnih primerih stroske 

kriti sami. Zato velja uporab
ljati zbiralnike za steklo res
nicno samo v ta namen. 

Velika je se koristnih od
padkov, ki jih v svetu .Ze or
ganizirano zbirajo in predelu
jejo. Mi capljamo nekje na 
repu, po drugi strani pa po
rabimo najvec energije na 
enoto proizvoda. 

Taksno razmerje bo vseka
kor treba spremeniti, raciOIJlal
neje bo treba u,porabljati ko
ristne odpadke, kjerkoli je to 
le mogoce. Zatarej morarno z 
delovno organizacijo Dinos so
delovati tudi v prihodnje. 

P. Tomsic 

BoUSe izkoriSCanie surovin 
Novo gospodarsko obdobje 

nas sill, da se do surovin dru
gace obnasamo kot v pretek
losti. Odnos do razpolaganja s 
surovinami in s tem tudi do 
izkoriScanja surovin, postaja 
v Zagalnici precej kakovost
nejsi in s tem seveda racional
nejsi. 

V Zagalnico prihaja iz dneva 
v dan hlodovina .nizje kakovo
sti in vse vecje kolicine rnlade
ga lesa, iz cesar lahko razbe
remo, da se rnoramo lotiti ka
kovostnejsega sortiranja hlo
dovine, kar ie prvi pogoj za 
boljse izkoriScanje hlodovine. 

s s.edanjo tehnologijo v za
garski predelavi ze v prvi fazi, 
to je pri krojenju zaganega 
lesa, uvajamo selektiven pri
stop, na osnovi katerega naj 

bi bilo i:zJkoriscanje surovine 
- lesa, kar najvecje, tako ko
licinsko kot kakovostno. 

Vlagamo tudi vse na.pore za 
Cirn hitrejse prestrukturiranje 
proizvodnje v nasi stari sto
larni, v tehnologijo larnelira
nih (le.pljenih) friz in plosc. 

Vsekakor je moralo priti do 
postopnega imvestiranja v no
vo . tehnologijo. Prvi korak 
smo naredili z nabavo doma
cega stlroja za dolzinsko spa
janje elementov LIKO - Vrh
nika, z · nab avo nove stiskalni
ce za sirinsko lepljemje lamel
nih friz in plosc Tozda Stroje
gradnje - Brest. 0 kapacitiv
nih elementih stroja za dol
zinsko spajanje tokrat ne bo
mo govorili, pomernbno je, da 
je stroj ze upravi.Cil svoj na
men in dokazal svoje zmoglji
vosti. 

Ce ze lahko ocenjujemo smi
sel idej in skusamo upraviciti 
prestrukturiranje nase proiz
vodnje, potem lahko z goto-
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vostjo trdimo, da se skrb za 
gospodaren odnos do izkori
scanja Sllii'OVi.ne Opravici S pol 
vecjim izkoriscanjem jelovega 
in smrekovega zagal!lega lesa 
in s plasmajem skoraj celot
nih proizvodnih zmogljivosti 
za izvoz na zahodno triisce. 

Zato ni zgolj optimizem, 
temvee stvarnost, da bomo v 
nas letni nacrt .predelave lesa 
uvrstili ·kolicino 10 000 m3 jelo
vega in smrekovega zaganega 
lesa, ki ga borno predelali v 
nasi temeljni organizaciji. 

A. Sostaric 

Nasi upokojenci 
Kdor se je .cto lani ukvarjal 

z nakupom ivemih plosc, se 
je gotovo sreceval z Viktor
jem OGRINCEM, skladiScni
kom ivernih plosc iz temeljne 
ocganizacije lverka v Pod
skrajniku. 

Od 26. junija lani pa je Vik
tor Ogri.nc upokojen. Ko sem 
ga obiskal in poprosil za pri
spevek v nasem glasilu, je bil 
presooecen in obenem zado
voljen, kar je bilo od >>Zapri
sezenega« Brestovca tudi pri
cakovati. 

Na Bre&tu je bil zaposlen od 
leta 1953. Zacel je v Martinja-

ku kot oddelkovodja I. stroj
ne, potem je bil kadrovik in 
kasneje tehnolog strojnega od
delka. Da, precej je govoril o 
tistih casih v Martinjaku. Pp
udaril je, kar ni odvec, da da
nes zopet poudarjamo, s ko
liksno zagnanostjo so se lotili 
obnove tova.rne ob pozaru. 
Zgledovanje po zvestobi ta
kratnih delavcev je danes se 
kako potrebno. Prisluhnimo 
taksnim pricevanjem in izvle
cimo nauk, ne pa da skornig
nemo z rameni, ees, takrat so 
bill drugacni casi . . . 

Les in Slovenci - sodobnost 
z razseznostjo dediscine Na Iverki je bil v zacetku 

zaposlen kot skladiScnik iver
nih plosc. Na stari lverki je 
bil nekaj casa tudi v .skladiscu 
sur.ovin. Koliko plosc je slo 
skozi :njegove roke ozirorna 
papirje ni moe nasteti. Ome
niti pa je treba, s koliksno do
slednostjo in poznavanjem je 
on opravljal svoje delo. 

Iz Tozda Strojegradnja - Programirana naprava za ultrazvoc
no ciscenje kovinskih delov, ki jo izdelujejo v kooperaciji z 
Institutom za elektronsko in vakumsko tehniko iz Ljubljane. 

31. marca ob 12. uri je bila 
v avli poslovne s tavbe Sloveni
jales trgovine v Ljubljani otvo
ritev .razstave z naslovom LES 
IN SLOVENCI. Na uvodni pri
reditvi, ki so jo •pripravili ob 
40-letnici ustanovitve DO Slo
ve.nijales trgovina, je o lesu v 
razlicnih oblikah spregovoril 
dr. Janez Bogataj. Med dru
gim je deja!: »Poznavanje 
razvoja nacina zivljenja Slo
vencev nam .pokaze veliko pri
sotnost lesa na vseh podroc
jih zivljenja. Predvsem je les 
zagotavljal najosnovnejse po
goje za prezivetje: streho nad 
glavo, ogenj za gretje in pri
pravo hrane, kot gr.adivo tudi 
orodja, 111.aprave in O,premo. V 
vseh obdobjih zgodovimskega 
razvoja je bil izrazno gradivo, 
gradivo, ki ga je bi~o moe ob
likovati, ceprav je les obliko
van ze sam po sebi, kajti les 

. ima zivlj-enje »ZapisanO« ze V 

svoji strukturi i.n »tek sturi«. 
Je torej neke vrste dokumen
tacija zivljenja«. 

Z izbranim programom sta 
se predstavila se akademska 
plesna slrupi.na France Marolt 
in godami kvatrtet Rozrnarin. 

Razstava skozi eksponate iz
pricuje, da je les v zivljenju 
Slovencev prisoten ze od naj
starejsih obdobij zg'odovinske
ga razvoja. 

Najstarejsa pricevanja je v 
v veliki meri ze zabrisal teh
noloski proces propadanja le
sa. Ko se sprehajamo skozi 
preteklost, vidimo, kako so 
bill v razmerju clovek - les 
povezani eksistencno gospo
darski in IUStvarjalni, obliko
val·ski tnteresi. Clovekovo pro
diranje v gozd in •njegovo iz
koriscanje je bilo tudi v pre
teklosti prerniSljeno, sistema
tiOna. Bilo je del zakljucenega 
letm.ega zivljenjskega im teh
noloskega kr.oga. Clovek je 
znal ohranjati naraVIIlO ravno
vesje kljub temu, da je bil 
les navzoc na vseh podrocjih 
zivljenja. 

V. Lavric 

Ko je odsel v pokoj se ga 
je zal lotila bolezen. Obcudo
v.ati sem moral njegovo voljo 
po zivljenju in ko sern ga tako 
gledal in poslusal, se mi je 
zdelo, da imam pred seboj vi
talnega in zadovoljnega clo
veka. Se vedno ga zanima ka
ko nam gre na lverki, kako 
gre s prodajo plosc in kaksnc 
so zaloge. Z zanimanjem pre
bira Obzornik im vesel je vsa
kega srecanja z bivsimi sode
lavci. 

Sedaj pa se najbolje pocuti 
v krogu svoje. druiine, kjer 
irna veliko veselje s svojimi 
vnuki. 

Zazelimo mu, da bi to ve-
selje se trajalo! T. Obreza 

L------------------~-------itiiiiiiaiiiiii-~ 
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V petek, 8. aprila, je bil v restavraciji v Cerknici obcni zbor 
pustnega dr11Stva Cerknica, kjer so podellli priznanja clanom 
drustva za desetletno aktivno sodelovanje v drustvu, ter delov
nim organizacijam, ki so prispevale pomemben delez pri izvedbi 
letosnjega pustnega karnevala. Priznanji sta prejela tudi pred
sednik. drustva Miro Jencek in predsednik organizacijskega od
bora Joze Obreza. 

9. aprila zvecer je bil v restavraciji letni koncert· moskega 
pevskega zbora Tabor; gostovala sta tudi zenski pevski zbor iz 
Gabrovke in mladinski pevski zbor Fran Gerbic iz Cerknice. 

S »prvega bolSjega sejma«, ki je bil 17. aprila pri hotelu Je
zero: veliko radovednih obiskovalcev, pa kaj malo kupcev in 
prodajalcev. 

'. 

BRESTOV OBZORNIK 

Problemi samoupravnih interesnih 
skupnosti druibenih dejavnosti 

Lani je hilo uveljavljenih vee nov.ih sis1emskih intervenaijskih 
zakonov, ki so s svojinii omejevaJ.nimi ucinki bi-stveno posegli tudi 
na podmcje zadovoljevanja potreb delovnih !judi in obcanov po 
storitvah, ki jih opredeljujejo programi SIS druzbenih dejavnosti. 

Omejevanje sredstev za programe SIS druibenih dejavnosti je 
vse leta otezevalo normalno poslovanje interesnih skupnosti v 
obl<iki likvidnostnih tezav, krajsi ali daljsi nesposobnosti poravnave 
racunov za opravljene storitve, pa tudi pr.i zagotavljanju sredstev 
za osebne dohodke in najnujnejse materialne stroske izvajai·skim 
organizacij am v obcini. 

Ob koncu leta 1987 so skupni 
prihodtki SIS dru.Z>benih dejavno
sti znasali 5.943.014.000 dinarjev, 
programi pa so bili ov.rednmeni 
v visini 8.19i.677.000 di:narjev. Ne
pokriti del programov, ki se je 
kot obveznost prenesel v rletosnje 
·leta, je. torej znasal 1.355.116.000 
dionarjev, kar predstavlja relativ
no najvgji prJmanj-kJljaj v vseh 
:prete.klih letih. 

Del neknitih odhodJwv iz leta 
1987 je pos-ledica prenosa nepla
canih obveznosti iz leta 1986 v 
leto 1987. Ce bi bH v letu 1987 de
lez ne.k.nitih odhodtkov izrazen v 
enakem odstotku kot v letu 1986 
bi ta sredstva znasaia okrog 
600.000.000 dinlllrjev. Del nekritih 
o~~znost_i je nastal Za.Tadi pre
mzklh prihodkov - le-ti so b1li 
nizj.i zaradi refundacij, ki jib do
pusca novi zvezni obracunski za
kon. Temu V7lfO.k.u je moe pripi
sati 73.000.000 dinarjev ter zaradi 
izpada prispev:kov osnov:nih sol 
vzgojnovarstvene organizacije ~ 
decembru oziroma DelOIVIle orga
nizacije Brest v decemmu za no
vember, kar Slk,upaj predstavlja 
akoli 370.000.000 dinar1ev. 

Ostali del nekritih odhodkov 
gre pripisati visj.im cenam stori
tev (zdnwstvo, sociaJ.no skrbst-
vo), v.isjemu obsegu storitev v 
primerj<wi z nacrtovanimi in 
ucinkovanju sistema solidarnosti. 

ze dejs.tvo, da se nepokrioti del 
programov iz leta 1987 prenasa 
~ot obveznost v leto 1988, opozar
Ja, da bodo materia.J.nd Oikviri za 
izvajanje programov SIS druibe
nih dejavnosti v letu 1988 izredno 
zozeni in zato problemi se res
nejsi kot v lertu poprej . 

Iz biolanenih i2raounov k pred
J.og.u resoludje za leto 1988 je raz
v.idno, .cia se bo dohodek sloven
skega gospodarsvva povecal za 
82 odstotkov ob upostevanju 
osem · ~ndek.snih tock. Zaostaja
nje sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb za nominarlno 
rastjo dohod!ka pomeni, da se bo
do sreds~va za druzbene dejavno
sti lahko poveca:la za 74 odstot
kov. 

nje naJ.og, ki nimajo podlag v za
·konih oziroma niso nepogresljiva 
sestavina programov SIS-druibe
nih deja.vnosti ter na dosledno in 
vellko bolj restrik!tivno izvajanje 
pravic in obveznosti, ki jih imajo 
uporaJbniki in i.majalci na podla
gr sklenjenih sporazumov in 
predpisov. 

V kolik5nem obsegu bodo po· 
trebni poseg•i v posamezne pro
grame SIS-d.ruzbenih dejaWlosti, 
v tern trenutku ni moe natanano 
oceniti, ker se ni:so znane usme
r.i-tJve nekaterih republiiDcih slmp
nost-i, vendar se bodo o ukrepih 
opredeljeva!J illporabniki 1n izva
jalci v vseh S1lrups6inah SIS se v 
prvi polovici letosnjega leta. 

V tabeli je pdkazano gibanje 
sredstev za dr-uibene dejavnosti 
v d.Tuibenem proi2vodu obc1ne 
Cer..k.nica po letih in po posamez
nih SIS v odstotkih. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1985 
1986 
1987 ocena 

7,96 
7,59 
7,93 
7,28 
7,51 
9,16 

10,00 

Tozd Zdravstvo Cenknica in stro
kovne sluzbe SIS, in sicer: 

- obvladovanje in usmerjanje 
kadrovskih zmogljivosti v 
zdravstvenih organizacijah, 

- dosledno spremljanje deleza 
zbranih sredstev in prispev
kov uporabnikov v primerjarvJ 
z njihova nacrtovano in valo
rizira.no vrednostjo ter z nepo
sredno menjavo dela in od 
uporabillkov iz d:rugih repub
lik, 

- zmanjsanje materialnih st'ros
kov, 

- optimalno predpi-sovanje zdra
v.il, 

- racionatHzacija v izvajanju 
programov, 

- organizran1e regresno-ods\k:od
nins.ke s~uibe, 

- loontrola racunov za opravJje
ne storitve. 

P'fogram uklfepov in ak!tivnosti 
za uskladirtev programov zdrav
S•tvenega va-rstva z materialnimi 
moinostmi, s katerega dosled:nim 
izvajanjem naj bi znizali stroske 
za priblJzno 8 odstakov, ni bil 
sprejet. Kako ravnati, da ne bi 
pr.islo do vecjega ome:jevanja 
pravic uporabnilkov do zdravstve
nih storitev in po drugi st:ran1 
omogociti delavcem v zdravstve
nih organizacijah •priblJ.Wo el)ak 
d.ruibeno ek.onomski polozaj kot 
drugim delavcem v zdruzencm 
delu, pa ostaja se naprej odprto 
vprasanje. 

,,, 

Ob uposteva!Il!ju, da so bili pro
grami SIS v leta 1987 ovrednote
ni v viSini 8.192.677.000 dJnarjev, 
da bo skladino z resolucijo pov
precna rast SJredstev za osebne 
dohod!ke in materialne stiroS.ke v 
letu 1988 74-odstotna ter, da se 
nepok.riti del programov iz leta 
1987 prenese v letu 1988, bo po 

Stroski varstva pomenijo velik izdatek. 

ZA PODROCJE OBCINSKE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SO OPREDELJENI NASLEDNJI 

oceni za programe SIS ckuibenili UKREPI: 
dejav.nosti v letu 1988 zmanj•ka·lo 
za O'kohl 33 odstot'kov sreds-tev, 
zato so n,ujno potrebni ulcr-epi in 
aktiVIIlosti za zmarnjsevanje tega 
raz;kocaka in za cim ve::jo mozno 
usk-ladi.tev prog·ramov z razpolo
zljivimi materiaJ.nimJ moznostmi. 

Taksni u;kirepi in aktivnosti so 
predvjdeni v okviru vseh linteres
nih skupnosti, nekaterJ od teh se 
izvajajo ze od S'fedine min·ulega 
leta da}je. · 

Njihova osnovna usmeritev je 
nara¥nana na veliko raciona!lnej: 
se obnasanje v.seh izvaja!lskih or
ganizacij, na ponovno preverja
nje vseh p.rogramov in sprosca-

1. Nadaljnja prizadevanja za 
cimprej5nji prehod na fi.nancira
nje bolnisnicne in s.pecialis-ticne 
dejavnosti v okviru regije. 

2. Povecanje prihodkov na pod
lagi s.prememb zveznega inter
ventnega zakona, sol.idaiflllosti in 
vJSje pa,rticipacije. 

3. Po'krivanje nekritih odhod
kov iz preteklega -leta in 'fe.fundi
ranih sred:stev v odnosih .nepo
sredne svobodne menjarve dela. 

4. Nadaijnje izvajanje ze Spife
jetih ukrepov v olw.iru NZD 

POLJSKO. CVETJE JELENE LOVRIC 
V nasem salonu v Cerknici si je od 19. aprila do 20. maja 

moe ogledati prodajno razstavo likovnih del Jelene Lovric. 
Umetnica je diplomirala na Pedagos'ki akademiji v Petrinji 
1972. leta. Doslej je priredila niz razstav sirom po Jugoslaviji; 
taka so si njena -dela lahko ogledali v Zagrebu, Crilkvenici, 
Reki, Beogradu, Zadru, Splitu in Sibeniku. Slike Jelene Lovric 
nam odkrivajo neznani svet poljskega cvetja. Poseben vidni 
uCinek llllldi grudasta osnova, narejena iz mesanice peska in 
kamna, ki je polna naravne bujnosti in zivi. 

ZA PODROCJE OBCINSKE 
IZOBRAZEV ALNE SKUPNOSTI 
SO OPREDELJENI NASLEDNJI 
UKREPI: 

Delovanje osnovnih sol je do
loceno z ustavo in zakonom o os
novni soli, zato je poleg racional
nejsega poslovanja osnovnih sol 
in vecje neposredne svobodne 
menjave na podrocju materialnih 
stroskov, zmanjsanje programa 
moino le se v dodatnih progra-
mih. · 

Nada:ljnje moinosti za zmanj
sanje dodatnega programa so: 

1. Prehod iz celodnevne oblike 
uano vzgojnega dela v osnovni S.O· 
li Iga va-s na poldnevno. 

2. V o.ddelkih podaljsanega bi
vanja uves·ti participacijo staT
sev. 

3. Ust'fezno postapno .omanjsa
nje sof:inaciranja gJlasbene sole s 
strani obcin-ske izobraievaJne 
skupnosti (:zananjsanje za 25 od
stotkov) in v2ll2oredno povecanje 
prispevka s·tarsev. 

4. Ustanovitev enovi1e delovne 
organizacije je v telku (v delu je 
elaborat za ustanOlVitev), katere 
cHj je predvsem v ,poenotenju sa
moupravnega in financnega poslo-

(na.daljevanje na 7. strani) 
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Problemi samoupravnih interesnih 
skupnosti. · druZbenih de javnosti 
(nadaljevaje s 6. strani) 
vanja, medtem ko bistvenili fi. 
nancnih prihrankov ni moe p'l"i
ca:kovati. 

NA PODROCJU OBCINSKE 
SKUPNOSTIOTROSKEGA 
VARSTVA SO OPREDELJENI 
NASLEDNJI UKREPI: 

Vzgojnovarstvena delovna or
ga:nizacija ne bo zapoS>lova.ia no
vih de1avcev; pr.i vsalki nadome
stitvi bo pretehta•la utemeljenost, 
·zmanj sal a bo steviJJ.o odsotnih dn:i 
ZatpOSlenih delavcev, varceva.J.a Z 
materialnimi stroSki ter vkljucila 
vecje stevi1l0 caka:joOi.h. otrok v 
skupi.ne na racun velike dne-vne 
odsotnosti otrok. 

ObCinska skupnost otroS.kega 
varstva. bo pri oblikovanju pri
spevkov sta'I'Sev za vzgojnovarst
vene stori1tve vodila tako politi
ko, da bo udel.ezba star5ev v ce
lotnem prihodlru vzgojnovarstve
ne delovne orga<nizacije Certknica 
cim visja. 

P.r.ispevki stariiev na~ bi se do· 
sledno odmerrjaH na p<)dlagi 9. 
elena sporazuma, tako da bi pra
viloma vsi starsi v celoti prispe
vali za stroSke varstva in. prehra
ne (60 odstolk:ov ekonomske cene). 
Ce pa bo upravicenec men.iJ, da 
je ta cena glede na .njegov socia:l.
ni pdlozaj previsoka, bo njegove 
stvarne socianne ra.zmere ugoto
vil Centerr za sooiailino delo, odbor 
pa dolocil ni:ljo .viSi·no prispevka. 

Po 1. maju naj bi bi1li do dru:l
bene pomoci otrokom upraviceni 
le tis ti, Jd si s svojim delom in 
sredstvi ne morejo zagotavljati 
minimalne socia3ne van:nosti, zato 
bo potrebno preverirti upravice-
_.:>st vsakega prejem.nika. Na po

drocju denamih pomoci otrokom 
bo v letu 1988 osnovna nadoga 
ugotavljanje stvamih socialnih 
razmer dru:lin, ter: 
- Zaostritev uporabe mer.il za 

ugotavljanje uprav~cenosti in 
sicer: 

- V primerih, ko bo vlagatelj 
oseba, katerega dru:li.na prido
bilva dohodek s sa:mostojnim 
delom in sredstvi v zasebni la
sti. Ko vlagatelj prezivlja se-

be in svojo druZiin.o z dohod
kom iz kmetijske dejavnosti 
se bo pra~v'i!loma predpostav
ljalo, da s svojo deja.vnos·tjo 
zagotavlja sebi in svoji druZi
ni ustreZlilo socia1no varnost. 

- Enako naj bi veljaJ.o tudi za 
vse Hste prosHce, ki pridobi
vajo dohodek bkrati iz ikme
ti:jske dejav.nos'tri in iz delov
nega razmerja a•li zgo1j iz de
lovnega Tazmerja. 

- Zaposlenost le enega od obeh 
starsev ne bo razlog za prido
b.itev socialnovarrst!Vene pomo
ci. 

- Pri ugotavljanju upravicenosti 
do sooia.lnovar.stvene pomoci 
OCllj bi se bolj kot doslej UpO· 
stevCli'li tudi premo:lenjSike 'I'az
mere pr05itlcev (hise, stanova
nja, zemljisca, avtomobili ... ). 

ZA PODROCJE OBCINSKE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
SKRBSTVA SO OPREDELJENI 
NASLEDNJI UK.REPI: 

V letu 1988 je na pod.rocju so
cia!nega skrbstva lcljub i~vajanju 
sprejetih ukrepov in aktivnosti 
za zmanjsanje in Ulkinlja.nje pro
podlag pricakovati nara8canje po
treb, tako po v.rstah storHev kot 
tudi po absegu sredstev. P.rogram 
je namrec pogojen s sploS.nim 
dr.ufbenoe:konomskim stam.jem in 
raz.rnerami, zato ni fPTicakovati, 
da bi se obseg programa b~stve
no zmanjsal. Glede na opredelje
ne manjse p l'ihod:ke 'V p.ri.merjavi 
z odhodlki pa se bodo v okviru so
cialnega skrbstva na podlagi 
slclepa skupscine se nadalje fun se 
bolj dosledno in '!"estriktiVlilo kot 
doslej, izvajali na-slednji ulcrepi 
in aktivnosti: 
D~bene pomoCi - prejem

niki edinega in dopolnilnega vJ
ra sredstev za preziv:ljanje so naj
bolj ogro:lena skupina obcanov, 
za.to naj bi z medletnimi valoriza
oijami sicer sledili rasti Zi.v·ljen
skili s-troskov in zagotovili ;P!e· 
jemniimm minimalno :lrivljenJSk:O 
eksistenco, medtem, ko naj bi se 
enkrame in zacasne denarne po
moci obcanov se naprej pravilo
ma dodeljevale v obliki posojil. 

T radiciOnalni prvomajski 
pohod na Slivnico 

Dolgoletna tradicija je, da se delovni ljudje in obCani ob 
prazniku dela zbirajo na raznih praznovanjih. V svetu so se 
uveljavile razlicne oblike praznovanja 1. maja: protestni po· 
hodi, zborovanja, proslave itd. 

Na slovenskem so se se posebej uveljavili pohodi na pla
ninske vrhove. Tej tradiciji se tudi v nasi obcini ze nekaj let 
pridruzujemo. 

S pohodi na Slivnico so zaceli v krajevni skupnosti, nadalje
vala je konferenca 00 ZSS. Brest, zadnja leta pa je pohod na 
Slivnico postal osrednja obcinska prireditev ob 1. maju. 

Obcinski svet ZSS Cerknica je organizator pohoda, pri orga
nizaciji pa pomagajo SD Sovica Grahovo, 00 ZSS Masiva 
Martinjak, LD Grahovo, d-elavci druzbene prehrane Brest in 
mnogi drugi, saj je nemogoce imenovati vse, ki kakorkoli pri
spevajo k uspesnosti prireditve. 

Pohod se bo zacel v dopoldanskih urah 1. maja 1988. Ob 11. 
uri bo pri lovski koci LD Grahovo proslava s slovesno · pode· 
litvijo sindikalnih priznanj. Za udelezence pohoda bo do 14. 
ure poskrbljeno za brezplacen topli obrok. Delavci drufbene 
prehrane Bresta bodo postregli s tradicionalno dobrim pasu
ljem s klobaso. Udelezenci pohoda naj posodo in jedilni pribor 
prinesejo s seboj! Osvezilne in ostale pijace bo prodajala 00 
ZSS Masiva Martinjak. Tabomiki bodo postregli s palacinkami, 
clani LD Grahovo pa z jedmi z zara. Za dobro voljo bo poskr
bel ansambel Notranjci . 

.Zelimo' da se pohoda udeleZi cimvec delavcev in obcanov 
nase obcine. Tradicija je, da se pohoda udele:limo peS, z avto
mobilom pa naj gredo le tisti, ki imajo majhne otroke in 
tisti, ki jim zdravje ne dopusca hoje. 

Zavodsko varstvo - prispevki 
svojcev k ceni oskrbnega dtne v 
socialnih zavodih se bodo vaftori
zirali skladno ·s pTiporocili o valo
rizaciji socialnovarstvenih pomo
ci in sicer v visini in rokoih ki so 
dogovorjeni, za nove primere pa 
b<;>d~ glecte· Vlisine prispevka sk>le
nJeru dogovori v cim viSjem last
nero pokrivariju stroskov oskrrbe. 

Dosledno se bo uresniceval tu
di cilj, da se ostarelega obcana 
ohraiOi cim d~je v njegovem do
macero okolju. 

Placilo stroskov za letovanje 
os!<T:bov.an<:ev v 'VZgojnih za.vodih, 
reJmstvih m za letovanje otrok 
v mladi.nskih okrevaliscih bo po
tekalo ob cimvecji soudelezbi 
stadev. 

Da bi .dosegli oim visjo rea:liza
cijo os-talih prihodikov, bo potreb
na maiksimalna anga.Ziranost stro
kovnih delavcev Centra za social
no delo za dosego cim hitrejSih 
izrterjatev, nadroje tekocih pokri
vanj stro§kov iz premozenja upo
rabmkov socialnovarstvenih sto
ritev ter sprotno -valorizacijo 
stroSkov oskirbe na dejansko 
vrednost. 

KULTURNA SKUPNOST 
CERKNICA 

S 1. julijem 1987 je -pricel delo
va.ti DruZ'beni center v ustanav
ljanju, .za katerega je sklep spre
jela sJmpscina Kultnme skupno
sti Cerknica v decembru 1986. 

Plan za tekoce leto v znesku 
174.210.000 din pomeni eksistenc
ni min~mwn lrul>tur!D.ega dogaja
nja v obcin:i., pl1imanj:kljaj pa je 
glede na dovoljeno porabo 52.810 
tisoe dinarjev. 

Nacrt za leto 1988 ne vsebuje 
vee obveznosti za .redno delo Zgo
dov.inskega aThiva in regionalne
ga zavoda za spomeni&ko varstvo 
Ljubljana, ker je le.lfe prevzela 
Kulturna sk:upnos-t Slovenije, se
veda od 15,5-odstotnem zmanj
sanju S!I'edstev za delovanje ob
cinske kulturiD.e skupnosti. . 

Zelo pomemb-no je, da je Kul
turna skupnost Slovenije ip.riprav
ljena prispevati sredst!Va tako za 
knji:lnico kot za a!rheoloS!ko topo
grafijo Ce11kniSkega polja in Lo
ske doline ter urejanje g>radu 
Sne:lnik in panka s pogojem 51-
odstotne participacije Kulturne 
skupnosti CePkn.ica: 
Knjige 20.000.000 din 
Topogra£i.ja 1.400.000 din 
Grad Sneznik 6.000.000 din 
Park Sneinik 10.000.000 din 

Z. Jeric 
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Tozd Mineralka so si v aprilu ogledali gostje iz Kitajske. 

Novosti v knjiznici 
STROKOVNA LITERATURA 

T. HEALEY: Najbolj 
nenavadno, vendar resmcno 

N. BLUNDELL: 
Najvecje skrivnosti NLP 

M. ZMUC-Tomori: 
Klic po ocetu 

MARKSIZEM v obdobju 
Tretje internacionale 

F. G. RIPEL: Rdeca magija 
F. G. RIPEL: Magija Atlantide 
A. TRSTENJAK: 

Pastoralna psihologija 
A. LESNIK: Tretja 

i.nternacionala-kominterna 
H. E . SALISBURY: 

' . 

Dolgi pohod 
S. VRISER: 

Uniforma v zgodovini 
P.L.BERGER in 
T. LUCKMANN: Druibena 

konstrukcija realnm>ti 
S. LOKAR: Zveza komunistov 

Jugoslavije na pragu 
21. stoletja 

N. BLUNDELL: Najbolj 
prebrisani goljufi tega sveta 

I. TURK: 
Financno r acunovods·tvo 

S. KITZINGGER: Rojstvo 
D. CE RNELC: Alergija 
M. PARKER: Najbolj 

presunljivi spacki nase dobe 
Trate in grmovnice 
Pozdravi iz slovenskih krajev 
J.PENCA: 
Trideset tisoc korakov 

, .. . "'· 
\· 

.. . . 

B. BUcAR: sportni potapljac 
B.PARMA in B.KUTIN : 

sah za vsakogar 
M. jr. sTEFANCIC Najboljsa 

leta na.Sega Zi.vljenja 
OXFORD - Duden -

Cankarj eva zalozba: 
nemsko-slovenski slikovni 
slova:r 

TUJI ROMANI 
V. HOLT: Demonski ljubimec 
M. LEBRUN: Avtocesta 
T.CAPOTE: 

Glasba za .kameleone 
G. de MAUPASSANT: 

Srhlj ive zgodbe 
M. L. FISCHER: Grajske gaspe 
B. F. CONNERS: 

Plesna dvorana 
A. HAILEY: SOS, Vancouver 
A. NATION: Preziveli 
J. KLIMA: Poletna ljubezen 
E. SEGAL: Razred 
B. OKUDZAVA: Potovanje 

diletantov (1. in 2. del) 
0. FALLACI: Neki clovek 
R. TAGORE: Lacni kamni 
U.DANELLA: 

V se zvezde z neb a 
J. ALDRIDGE: Resnica o Lilli 

SLOVENSKI ROMANI, 

POEZIJA IN DRAMATIKA 
B. A. NOVAK: Dramski diptih 
B. STIH: Vajkardi 
T. PAVCEK: Golicava 

R. Palcic ~revje in cvetje odeto ali Iepota . pomladnih dni. 

• - _ __.=.__;__ ::__ _ _ ,__..::__ - - --- ------ • ~-~~- - ~~~-~·~==~=='-=..= 
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Cez CerkniSko iezero v voino mornarico · 
(nadaljevanje iz prej$.nje ste
vilke) 

Od tistega srecanja z jeze
rom se je v nama tiho, a vse 
bolj netila zelja za morjem. 
Vse, kar je v kaksnem casopi
su ali v knjigah, ki jih je iz
dajal »Nas narod« pisalo o 
mornarici, sva p rebrala. Tako 
sva zeljo, da pos.taneva mor
nariska oficirja vse bolj utr
jevala. 

OGNJENI K.RST OB 
CERKNI~KEM JEZERU 

Leta so tekla. Prisla je voj
na in z njo tudi leto 1944. 
Nas 2. bataljon Notranjskega 
odreda, v cigar 3. f.e to sva pri
sla, se je nahajal v vasici Gor
nje Jezero. Bilo je lepega ju
lijskega dne popolda.n. Dana 
je bilo povelje, da se bataljon 
postooji v popollili bojni opre
mi, vendar brez nahrbtnikov. 
Zbrane partizane je ogovoril 
komandant bataljona kapatan 
Tone Hitejc. Rekel je, da iSce 
prostovoljce za tvegano akci
jo, kaksno, pa ni povedal. Iz 
v.rste so izstopili skojevci in 
se prijavili za akcijo. Med 
njimi tudi Mitja in jaz. Takoj 
smo krenili proti Grahovem. 
V kolon i nas je bilo okoli tri
deset pa.r.tizanov. Vodila .sta 
nas komandir 2. cete Filip Je
lenc in intendant 2. bataljona 
Franc Lubic. V Cerknici smo 
pri mostu zavili levo. Cez po
lja smo hodili v koloni in ze
lo hitro. Ob robu gozda smo 
se pov~peli na hrib na kate
rem je bila cerkev, na zahod
ni strani pod hribom pa 
manjsa vas. Intendant Lubic 
je zbranim partizanom sele tu 
povedal, da je to vas Zelse in 

da bomo v vasi naredili p.re· 
hranjevalno akcijo. Partizani 
smo temu rekli - rekvizicija. 
Hrano so potrebO\•ale parti
zanske boltnice. Rekel je se, da 
moramo povelja, ki jih bomo 
dobili v vasi, hitro izpolniti, 
kajti v Rakeku, ki je le 2 ki
lometra oddaljen, je okoli 600 
domobrancev in 100 Nemcev. 
;Kaj kmaJ..u bi lahko priSli v 
vas, ce bi zvedeli, da smo 
tam. Komandir je razmestil 
bojno za5cito, ostali pa smo 
se z intendantom v strelcih 
in s puskami, pripravljenimi 
za strel, spustili po hribu v 
vas. P.,red nami je energicno 
stopal intendant z brzostrelko 
v rokah. 

Bil je postaven in ceden 
fant, obleeen v lepo novo 
anglesko tmiformo. Vlival 'je 
korajzo in zaupa.nje. Bil je 
biraber partizan. 

V vasi, ki je bila videti pra
zna, nam je ukazal v katero 
hiSo naj kateri izmed nas gre 
in kaj naj zahteva. Z Mitjem 
sva t ako stopila v hiso, ki je 
stala sredi vasi. V tkuhinji so 
sedele le zenske, okoli njih so 
stali otroci. Mlajsi so se :ti
scaii svojih mater. Ceprav sva 
tudi m~dva izgledala bolj 
otrosko, saj sva imela sele 17 
let, so puske v rokah, bombe 
za pasom in rdeca zvezda na 
titovki vzbujale spostovanje. 
DiSalo je po sverem k.ruhu. 
Zato sva najpreje povprasala 
po njem. Gospodinja je brez 
obotavljanja vzela noz, prere
zala hlebec in dala vsakemu 
polovico. Zahvalila sva se ji 
in kruh spravila pod vojasko 
srajco, pri tern pa rekla, da 

LOG.A.SKO 

okrajno glavarstvo. 
Zetul!episni in zgodovin~ki opis. 

Ure(Ul Vojteh ll:ibnikar. 

V LOGATCU. 

Izdalo .,Dm~h·,, ucitcljcv in ~olskih prijateljev okraja Loga8kega". 

1889. 

SV VID NAD CERKNICO 

2upljanska, ob enem solska ob
cina ima enorazredno ljudsko solo 
ter steje po ljudskem stetji 1880, 
I. 1520 prebivalcev in je politicna 
podobcina glavne politicne obcine 
na Blokah. 
Za vsakdanjo solo bilo je 
godnih deckov leta 1880 88, 

leta 1889 119, 
godnih deklic leta 1880 93, 

leta 1889 126, 

obiskujocih deckov leta 1880 61, 
leta 1889 85, 

obiskujocih deklic leta 1880 66, 
leta 1889 108; 

za ponavljavno solo pa 
godnih deckov leta 1880 22, 

leta 1889 36, 
godnih deklic leta 1880 34, 

leta 1889 35, 
obiskujocih deckov leta 1880 21, 
obiskujocih deklic leta 1880 34, 

leta 1889 32, 
leta 1889 32. · 

morajo dati tudi kravo. 
»Saj sem varna dala kruh,« 

je rekla zenska. 
Midva pa : »Kruh je· za na

ju, krava pa za partizane.,< 
Zenska naju je vprasala : »Kaj 
vidva nista partizana?<< »Seve
da sva,« sva odgovorila, pri 
tern pa tesno Sltisnila vsak 
svojo pusko. Dodala sva se, 
da nas je veliko partiza.nov in 
da morajo vsi jesti. Odsla sva 
v hlev, v k.aterem je bilo 5 ali 
6 krav. Vse so bile odvezane, 
povodca p a nikjer. Kmalu sta 
za nami prisli dve dekleti 
svetlih las. Takoj sva dobila 
povodec, izbrala kravo, ena od 
deklet pa ji je zavezala vrv 
okrog rogov. In ze sva bila s 
kravo sredi vasi. Intendant 
nama je dal naslednj.o nalogo, 
kravo pa sva izrocila nekemu 
partizanu. 

$e v dve hisi sva sla po raz
ne stvari. Prav tako tudi dru
gi partizruo.i. Zdeio se nam je, 
da vse skupaj nekam dolgo 
traja in da bodo zdaj zdaj 
prihrumeli domobranci. Po
sebno se, ker nas je v1del ne
ki kolesar, ki se je peljal v 
ZelSe, ko smo se spuscali v 
vas. K.olesar se je obrnil in 
zdrvel proti Rakeku. Koncno 
smo se le vsi postrojili sredi 
vasi. Imeli smo kaksnih 6 do 
8 krav in poln >>loj1trnik« i'az
ne hrane. V »lojtrnik« sta bila 
vpreZen.a dva iskra konja. Te
daj pa so zaropotale strojnice 
z vseh stnmi. Tudi nas mitra
ljez pri cenkvici se j e pr.idno 
oglasal. Dano je bilo povelje 
za umik k cerkvici. Lntendant 
Lubic je ~ zraku vihtel s 
svojo brzostrelko in tako po-

Na jugu, kot mejnik med Vidov· 
sko in Begunjsko zupnijo, stoji po
nosno Strazisce, precej visok in 
vstast hrib, dalje pa Malo StraZi· 
see, Ostri vrh in tohov hrib iz 
katerega se vidi Ljubljanska rav· 
nina. 

lzmed recic in potokov omeniti 
je: lske, katera izvira pod Luzarji, 
v Vel. Laske) zupniji pod imenom 
Mala lska ter tece ob vzhodnej in 
severo·vzhodnej meji, deli Vidov· 
sko zupnijo od Robske, ob jednem 
Lozki · sodnijskl okraj od VelikoJa. 
skega, Logasko okrajno glavarstvo 
od Kocevskega in ob jednem No· 
tranjsko od Dolenjske. V lsko se 
izlivajo: Opecnik, izvirajoc pod vas· 
jo Rudolfovo, tece nekaj casa ob 
Vidovsko Trojiski mejl, Kosutnica, 
izvirajoca pod vasjo Tavzlji in Crni 
potok, izvirajoc pod tohovim hri· 
bom, goni lesoreznico in dva mli· 
na; Zala, izvirajoca pod Pikovni
kom, deli Vidovsko zupnijo od Ra· 
kiske. - Po teh potokih povecana 
tece lska skozi lsko vas, ponikne 
v jame ter se pri Studenci na lgu 
zopet prika2e in potem izliva v 
Ljubljanico. - Proti jugu tece re
cica Cerknica, katera pod Hotenjem 
in Mramorovem v zupniji sv. Tro· 
jice iz jame pritece in precej leso· 
reznic goni, ter je pri iztoku tako 
topla, da v najhujsi zimi ne za
mrzne. Pod vasjo Ponikve zapusti 
Vidovsko zupnijo, ter tece pod Be
gunjami, potem skozi Cerknico, ter 
se v Cerknisko jezero izliva. Po ce· 
lem teku goni lesoreznlce in mline. 
Stranskl potokl so: Stopnjak, katerl 
pod vasjo Hruskarjl izvira in goni 
lesoreznico in mlin, Jazblna, kl iz
vira pod vasjo sv. Vida In goni leso· 
reznico in mlln. Pod Straziscem lz· 
vira .Borovniclca, gonl vee lesorez
nic, ter tece potem proti Borovnici. 

Stojecih voda nl v teJ obclni. 
Obclna sv. Vld Steje 150 kmetov. 

Vecji izmed njih redijo po 10, 12 
do 15 glav goveje zivine. 2ivina je 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz leta 1935 .- parnik, sestavljen iz stirih colnov-drvakov na 
Cerkniskem jezeru. 

veljeval. SreC.no smo se umak
nili iz vasi. Ko pa smo priSli 
na njive pod hribom je bilo, 
kakor da nas je ·napadel roj 
srsenov. Nekatere krave so 
zadete od rafalov bezale po 
njivah iJn mukale od boleci.n, 
druge so pantizani izpustili, 
da ~o lahko hitr:eje p riSli na 
vrh hriba v zaklonisoe. Mimo 
naju je pridrvel voz .poln 
vrec. Konje je poganjal mlad 
partizan, oblecen v angleSko 
srajco. Kar verjeti nisva mo
gla, da ga nobena krogla se 
ni zadela, k,o pa se je od vrec 
kar kadilo. Mitji sem zavpil, 
naj priveze kravQ za voz, jaz 
pa sem ·kravi »pomagal« s pu
skinim kopitom, da SIDO do
hiteli voz in je Mitja kravo 
privezal. Potem sva se pogna
la cez hrib mimo cerkvice, 
kjer ni bilo vee nasega mitra
ljeza im. ob robu gozda nasla 
partizane, ki so ze organizira
no streljali na domob.ra.nce. 
Prikljucila sva se jim in tak{) 
postala prava vojaka. Puske v 
rokah niso bile vee lesene. 

v obce tepa, vecinoma sive barve. 
Konj je malo v tej obcinl. Razen s 
poljedeljstvom se ljudstvo .peca tu· 
di z izdelovanjem Jesenlh zlic, ka· 
terih na tisoce proda v Trst. lzdelu· 
jejo jih pa le navadno v zimskem 
casu. Ljudsko materijalno stanje je 
srednje dobro. 

Vasl je v solskl obcini 39 in si· 
cer: 
1. Sv. Vid 14 his. stev. 121 preb., 
2. Osredek 16 his. stev. 115 preb., 
3. tohovo 6 his . stev. 51 preb., 
4. Zala· 9 his. stev. 23 preb., 
5. Pustiles 4 his. stev. 32 preb., 
6. Rudolfovo 9 his . stev. 62 preb., 
7. Jersici 4 his. stev. 30 preb., 
8. 21lice 4 his. stev. 25 preb., 
9. Ravne 14 his. stev. 110 preb., 

10. lska 2 his. stev. 10 .preb., 
11. Zahrib 5 his. stev. 40 preb., 
12. Tavzljl 5 his. stev. 60 preb., 
13. Lesnjakl 6 his. stev. 48 preb. 
14. Strukljeva vas 9 his. stev. 70 

preb., 
15. ~lrmanje 4 his. stev. 32 preb., 
16. Scurkovo 2 his. stev. 17 preb., 
17. Hribljanje 2 his. stev. 15 preb., 
18. Beeajl 5 his. stev. 34 JPreb., 
19. Hruskarji 5 his. stev. 50 preb., 
20. Kremenca 6 his. stev. 35 preb., 
21. Gora 3 his. stev. 22 preb .. 
22. Milava 3 hls. stev. 24 preb., 
23. Ponikve 5 his. stev. 41 preb., 
24. Gosic 2 his. stev. 23 preb., 
25. Krusce 2 his. stev. 12 preb., 
26. Reparji 2 his. stev. 20 preb., 
27. Cajnarjl 6 his. stev. 51 preb., 
28. Slugovo 3 his. stev. 24 preb., 
29. Koscakl 2 his. stev. 20 preb., 
30. Kranjce 9 his. stev. 48 preb., 
31. Korosce 3 his. 5tev. 20 pr!!b,, 
32. Dol. Otave 2 his. stev. 25 preb., 
33. Gor. Otave 13 his. stev. 100 

preb., 
34. Stra2isce 3 his. stev. 24 preb., 
35. Pikovnik 2 his. stev. 20 preb., 
36. Zibovnik 1 his. stev . . 10 preb., 
37. Krzlsce 2 his. stev. 13 preb., 
38. :!upejno 5 his. stev. 36 preb., 
39. Bee 2 his. !itev. 17 preb. 

Bila sva na levem krilu n~
se bojne crte. Levo od naju je 
bil le se !llamestnik komisarja 
neke oete. z Mitjem sva leza
la in strelj.ala izza debele 
smreke. Pred seboj sva si po
rinila nekaj ·visokih skal in 
tako imela bolj se kritje. Vide
ti je bilo kot da pada zelen 
sneg. To so bile le majhne 
smrekove vejice, odbite s kro
glami pusk in mitraljezov. 
Cez cas nama je namestnik 
komisarja dejal, da je ranjen 
v trebuh. Zacudeno sva ga po
gledala, ker je kljub temu se 
vedno streljal. Kmalu so ga 
odnesli v zaledje, tja proti Do
lenji vasi. Kljub il:eZkemu po
lo.Zaju se je vse srecno kon
calo. Nobenega 1padlega nismo 
imeli. Ranjen je bil le namest
nik komisM'ja. Prehranjeval
na akcija pa: je v glavnem do
bro uspe1a. 

Blizu Dolenje vasi so za zivo 
mejo lezali skriti borci cete 
1. bataljona Notranjskega od
reda. Varovali so n am hrbet. 

(nadaljevanje na 9. strani) 

Podruznic ima St. Vidska zupnlja 
stiri in sicer: Sv. Jurja na .Gorl, sv. 
Jakopa v Strukijevi vasi, sv. Prirno
za v Osredku in sv. Andreja v Gor. 
Otavah. 

Zupljanska cerkev sv. Vida, ex vo
to - obljubljena cerkev imenovana, 
jela se je zidati leta 1717 ~ v tern 
letu bil je namrec postavljen temelj 
- in je najmlajsa izmed vseh cerk· 
va v zupniji. Zidana je bila le po 
miloscini posebno sosednih faranov. 
Pomagale so pa tudi podruznlce sv. 
Andreja v Gor. Otavah, sv. Jurija 
na Gorl, sv. Jakopa v Strukljevi va· 
s i, sv. Duha, cerkev Matere Bozje 
na Vel. Biokah in sv. Nikolaja na 
Ulaki. Dolgo casa bila je sloveca 
bozja pot pri tej cerkvi, posebno k 
sv. Valentinu na stranskem oltarji. 
Do I. 1753 bila je cerkev podruznica 
Bloske zupnije, se le v tern letu 
bila je ustanovljena duhovnija. far· 
ni predstojniki bili so vikarjl, ali na· 
mestniki zupnika Bloskega, a to do 
leta 1864. Prvi vikar bil je Matija 
Kaiphas (Kajfes) od 4./12. I. 1753 
do 31./7. I. 1762. 

Se le leta 1864 nahaja · se v llsti· 
nah Matija Miks prvl med zupnikl. 

Kapelanov bilo je od aprila leta 
1755 do 30./4. I. 1874 vseh skupaj 
48.-

Prvl med njimi bil je Markus 
Krajnc. 

Kor bil je blagoslovljen I. 1717 od 
arhidijakona Ludovika Cobalio. 

Drugo zidovje bilo je drugo nede· 
ljo po Malem Smarnu I. 1719 go· 
tovo. Sola bila je zidana okoli leta 
1822, prvi ucitelj bil je Josip Zalo
kar, kateri je 30 let v tej obcini 
sluzboval, drugi ucitelj bil je Kukec, 
za tem Ivan Juvanc, Per, Fran Kli· 
nar, Rudolf Pis, Hinko Likar in sedaj 
Rozanec. 

Leta 1861 je sola pogorela In 
kmalo potem so solo zamenjall z 
drugo kmetsko hiso, v katerej se 
sedaf nahaja. 
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BRESTOV OBZORNIK 

tez CerkniSko jezero v vojno mornarico 
(nadaljevanje z 8. strani) 
Med njimi je bil namestnik 
komaJndirja eete Franc Ro
zanc, doma iz Begunj pri 
Cerknici. Za~pomnil sem si ga, 
ker je imel pogled in sijaj oci 
kakor sokol. 

V Dolenjo vas naju je pti
peljal nek obvescevalec. Tu s i 
Je izposodil zensko kolo. v va
si smo se pos1ovili od ranjen
ca, ki je ze lezal na »lojtTni
ku« na slami, pokrit z odejo. 
Zazeleli smo mu skoraj~o 
ozdravitev in vnnitev v enoto. 
Ljudje so nam prinesli tople
ga rnleka, ne da bi jih prosili. 
Po poljskih poteh smo se na
to odpeljali proti Grahovern. 

Nad cerkniSko dolino se je 

spustila noc, na nebu pa je 
sijala polna luna. Njeni zarki 
so se zrcalili v ka.pljicah rose. 
Imela sva obcutek, da je po 
polju posuto na tisoce bise
rov. »Kako lepo bi bilo, ce ne 
bi bilo vojne!« sva si govori1a. 

Zaobljubila sva se, da bo
va, ce ostaneva ziva lin zdrava, 
pes obsla celo Cerknisko je
zero. Zacela bova pri Ze!Sah. 

Pri lipah pred Grahovim 
sva zapeljala v emo od lukenj , 
ki so jih naTedile mine v ju
nijski ofenzivi. Zracnici sta bi
li poceni, midva cela, kolo pa 
neuporabno za nadaljnjo voz
.t:J.jo. Obvescevalec nama je po
vedal kod naj hodiva in se 
odpeljal. Pocutila sva se va.r-

·brestov 

obzornik 

(26. april 1978 - stevilka 127) 

Ml - V ODNOSIH S TUJINO 

V zacetku aprila so vsi delavski sveti nasih temeljnih organizacij 
sprejeli samoupravne sporazume, ki urejajo gospodarske odnose s tuji
no.V nasem glasilu je ze pisalo o oblikovanju samoupravnih lnteresnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, zato tega ne bi ponavljal. 

SISEOT, ki so bili ustanovljeni po republikah i.n pokrajinah pred dobrim 
letom, da bi pristojnosti d.rzave za urejanje ekonoms~ih odnosov s tujino 
prenesli na republike in na zdruzeno delo. V prihodnje naj bi republike 
in zdruzeno delo skrbeli za politiko jugoslovanske placilne in devizne 
bilance. 

SPODBUJATI IZVOZ ZNOTRAJ BRESTA? 

0 tern, da naso druzbeno skupnost zulijo tezave zunanje trgovinskega 
primanjkljaja, da so cene v izvozu bistveno nizje kot na domacem trgu, 
da se temeljne organizacije, kl izvazajo, v pretezni mer.i otepajo s 
f inancnimi tezavami, lahko preberemo vsak dan v dnevnem casopisju ali 
slisimo, ko nanese pogovor na stanje na~ega gospodarstva. 

Vseh mogocih stalisc in predlogov, kl skusajo ta vpra.Sanja resevati, 
je nesteto. Najveckrat pa se pojavlja vprasanje, kako 11aj tetneljna orga
nizacija, ki vee uvaza kot izvaza, stimulira sosednjo temeljno organiza
cijo, k.i da•je potrebna devizna sredstva. Do teh vprasanj najveckrat pri
haja med panogami in med delovnimi o·rganizacijamr, vendar pa so moe
no prisotne tudi v odnoslh med temeljnlmi organizacijmi znotraj delovne 
organizacije Zato ni cudno, da je do teh vprasanj pr.islo tudi na delav
skih svetih Skupnih dejavnosti in TOZD Prodaja, ko sta razpravljala o 
samoupravnem sporazumu o ekonomskih odnos·ih s tuj•ino. 

Vsi ti pomisleki se v vecji meri veljajo za Brest, saj so v preteklosti 
temeljne organizaoije rastle ravno z zdruzevanjem sredstev in z nacrtno 
usmeritvijo proizvodnega programa, ki je bll v interesu vseh temeljnih 
organizacij. Zato je treba vse te pomisleke ponovno preveriti, preden 
se odlooimo za interno stimulacijo izvoza. Seveda to se ne pomeni, da 
do tega ne more priti, vendar mora za tern stati fnteres vseh temeljnih 
organizacij in delovne organizacije. 

BREST NA ZAGREBSKEM VELESEJMU 

Najvec pozornosti j e vsekakor pozel proizvodni program Tovarne po
histva Star'i trg, predvsem kuhinja BREST-03. Predstavljen je bi l sicer 
ves nas proizvodni program kuhinj, izstopala pa je prav omenjena kuhi
nja. Tudi pri obiskovalcih je vzbudila najvec zanimanja i.n lahko recemo, 
da je kuhiflja BREST-03 v vrhu jugoslovanskih kuhinj. 

NOVO IZ NASEGA TAPETNISTVA 

Po prvem letosnjem cetrtletju lahko ugotovimo, da se je proizvodnja 
tapetniskih izdelkov v nov:lh prostorih v Podskra}niku utekla in da ni 
posebnih vecjih orgaonizacijskih all tehnolosklh tezav ·ozlroma ovir za do
seganje planskih nalog in ciljev. Trenutno so pred kolektivov tapetnlstva 
zelo velike in odgovorne naloge: samoup.ravno organiziraonje v temeljno 
organizacijo tapetnistva ter lzvolitev vseh ustreznih orga.nov upravljanja, 
povecanje obsega proizvodnje, pocenltev proizvodnje, povecanje delovne 
stori lnost~. razs,iritev proizvodnega programa po modelih in blagu, prehod 
na proizvodnjo po narooilu, zagotovitev zadosbne in pravocasne dobave 
ogrodij od kooperantov in ne nazadnje izboljsanje kvalitete izdelkov in 
delovne discipline. 

BODOcNOST JE VERA . .• 

14. apri la je Zveza kulturnih organizactj obclne Cerknica priredila kul
turni vecer v pocastitev 100-letnice rojst<va slovenskega pesnika Otona 
£UPANCICA. 
Raznolik program so pripravili clani kulturno umetniskih drustev iz nase 
obclne: amatersko gledalisce Svoboda iz Loske doline, mesani pevski 
zbor prosvetnega drustva Heroj lztok z Rakeka, cerkniski pihalni orke
ster in gojenci glasbene sole Frana Gerbica. 

Ponovaev je bila naslednjl vecer v Starem trgu. 

na. Za nama je bil ognjeni 
krst, ki sva ga uspesno in 
srecno prestala. Najraje bi za
pela in zavriskala. Ob enih 
zjutraj sva priSla v Gornje 
Jezero, v svojo enoto. 

Pred Petricevo gostilno, kjer 
je bil stab 2. bataljona naju 
je ogovoril rkom andant bata
ljona kapetan Tone Hitejc. 
Med drugim je deja!: »No, vi
dita, da »vsaka« .ne zadene!« 
Pred Mulcevo stalo, kjer je na 
seniku spala nasa 3. ceta, pa 
sva zagledala »najino« kravo. 
Bila sva je vesela, rkakor da 
je zares najina. Posebno se, 
ko nama je partizanka Malka 
Intihar, ki jo je ,ravnokar po
molzla, povedala, da je to 
edina krava, ki smo jo odpe
ljali iz vasi. Pobozal sem jo. 
Ona ni vedela zakaj, jaz pa 
sem! 

Bratova in moja pot do svo
bode je bila se dolga in polna 
trpljenja. Peljala naju je cez 
Sv. Ano nad Lozem, v sodnij
ske zapore v Ljubljani in me
ne celo v Dachau. Klj.ub temii 
pa je svoboda le priSla. Nav
duseno smo partizani prav 
tam, v Dachauu ob svobodi 
zapeli pa.rtizansko: 

»Zdaj zaori, pesem o svo
bodi ... « 

V VOJNO MORNARICO 

Vojne rane so se lllam celi
le, pocasi smo priceli u resni
cevati ml.aodostne zelje. Po kon
cani gimnaziji sva z Mitjem 
jeseni 1947. odsla v Monnari
sko vojno arkademijo, ki je 
bila blizu Splita. Leta 1950 
sva pos-tala rnor.nariSka podpo
rocnika. Potem sva zaplula na 
sirna morja in oceane. Tova
risa Tita sva spremljala vse 
tja do Turcije, Gocije, vzhodne 
in zaho~e Afrike, v Indijo, 
Burmo in lepo Indonezijo. Na 
J adranskem morju sva bila pa 
tako doma. Tudi ko sva plu1a 
po sirnih morskih prostransot
vih, ko so divjali hudi viharji, 
sva se vedno s toplino v srcu 
spominjala CerkniSkega jeze
ra in colna - drvaka. Najine
ga »prvega morja in prve 
ladje«! . 

Z Mi.tjem sva plula skupaj 
na isti ladji le kot gojenca 
Morna.riSke vojne akademije, 

. pozneje pa ne, ceprav naju je 
poveljrnik - admiral eskadre 
vprasal, ce zeliva b iti skupaj. 
Odklonila sva. Na ladjah sva 
prezivela osemnajst let. Pove
ljevala sva lila mnogih ladjah, 
pozneje tudi divizionru. V voj
ni mornarici pa sva bila p ol
nih osemintrideset let. Lepo 
je bilo! Ce bi ponovno izbira
la zivljenjski poklic, bi se prav 
gotovo zopet odlocila za mor
narico. 

Zadnja tri leta je prise! cas, 
ko se lahko udelezujeva raz
n ih proslav in srecanj borcev 
Notranjskega odreda ter pro
slav Obcine Cerknica in KS 
Loska dolina .. Ob taksnih pri
Ioznostih nas pogovor vedno 
zanese v obujanje spominov 
na NOB. Tako je bilo tudi na 
spominski proslavi pri Sv. Ani 
nad Lozem 12. januarja 1985. 
let a. V .pogovoru smo priSli 
tudi do akcije v ZelSah. Po 
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Presihajoce jezero s ))presihajoco« mornarico - kot v pripo
vedki . • . 

enainstiridesetih letih sva iz
vedela, da je bil tisti hrabri 
voznik voza, ki ga nobena 
krogla pusk in mitraljezov ni 
zadela, ko je drvel z vozom 
poLnim hrane, Miro Mlakar iz 
Loza. 

Miro pa je koncno zvedel, 
da sva kravo na voz p.rivezala 
midva. Da ima kravo prveza
no na voz, je vide! sele blizu 
Dolenje vasi, ko je v divji voz
nji za;peljal na veliko skalo in 
se je zadnji del voza prevrnil. 
Ko se je ozrl, jo je zagledal. 
»Le kdo je kravo privezal, kje 
in kdaj ?« ga je muCilo dolgih 
stirideset let. 

IZPOLNITEV OBLJUBE 

Irn obljubo, ki sva si jo dala 
ob Cer.kniSkem jezeru v tisti 
lepi noci, polni mesecine in 
»posutih biserov«, sva z Mit· 
jem tudi izpolnila. Resda sele 
stirideset let pozneje. Koncem 
oktobra 1984. sva dobro oto
vorjena izstopila iz avtobusa 
v Podskrajnik!u in se napotila 
v vasico ZelSe. Potrkala sva 
na vr.ata hiSe, kj-er sva dobila 
kruh in k.ravo. HiSa - sicer 
urejena - je delovala hladno 
in praz.no. Na oknih ni bilo 
roz, ponosa slovenskih deklet. 
Napotila sva se k cerkvici sv. 
Volbenka na hribu. Videti je 
zapuscena, ceprav tu prirejajo 
orgelske koncerte. V cerkvici 
je nekaj zenicam maseval v 
vijolicast plasc ogrnjen mas
nik. Tiho sva zaprla vrata, da 
jih v tern lepem jutranjem mi
ru ne bi zmotila. Prelep po
gled se je s hriba nudil na 
cerkniSko dolino, Sliv.nico in 
jezero, polno vode. Na robu 

gozda sva obudila Srpomin na 
»Zelene snezinke«, potem p a 
hodila po cesti, ki pelje ob je
zeru vse tja do Otoka. 

Tu sva obiskala Slavko, se
stro borca Notranjskega od
reda J ozeta Martincica, ki so 
ga domobranci ujeli in ustre
lili v Borovnici. Pod napuscem 
nekega korolca sva videla lep 
drvak. Mimo Laz sva se po
vz:pela na Klance in tu po
zdravila Janeziceve. Zdaj ima
jo lep dom in gospodarsko 
poslopje. Med vojlllo pa so 
imeli pozimi vedno troplo 
pee . . . Ln ze sva bila na cesti 
od Gor.njega J ezera, mimo zi
rovnice, Grahovega do Marti
n jaka. Tu naju je u jela no.C. 
Pri hisi, ki stoji na levi strani 
pred mostom, so ob vozu stali 
trije mozje in dv.a fanta. Ta
koj so nama ponudili domace 
zganje. Bra.nila sva se, ker sva 
'Qila od dolgega pohoda ze kar 
utrujena. Ce bi ti:stega dne 
popila samo silce zganja pov
sod tam, kjer so nama postre
gli z njim, ne bi priSla niti do 
Zirovnice. Ko pa je eden mo
skih dejal, da je bratranec 
Matije Knapa, sem prijel za 
steklenico in dobro »potegnil« 
ter ·rekel: »Za le,p spomin .na 
Matijo, prvoborca, komisarja 
Slandrove brigade, najinega 
sotrpina v sodnijskih zaporih 
v Ljubljlilni in mojega v Dac
hauu!« 

Po t:ridesetih kilometrih po
hoda sva bila v Cerknici. Za
dovoljna v dusi, da sva izpol
nila obljubo, darno pred stiri
desetimi leti. 
»Ob jezeru, v temni noci, 
mlad partizan molce stoji .. . « 

B. Tollazzi 

Upokojili so se 
Iz delovne skupnosti Skup

ne dejavnosti so odsli v prvih 
mesecih letoS.njega leta v po
koj naslednji delavci: 

1. Anica HOMOVEC - in
validsko upokojena s 5. febru
arjem 1988. 

Na Brestu je bila zaposlena 
od 1. julija 1970, invalidsko pa 
se je upokojila z del in nalog 
»ciScenje upraV111ih prostorov«. 

2. Mara SLAJNAR - upo
kojena s 16. februarjem 1988. 
Na Brestu je bila zaposlena 
od 16. oktobra 1964. V pokoj 
je sla Z del in nalog »VOdenj e 
financnega knjigovodstva«. 

3. Dragica TAVZELJ- upo
kojena s 1. aprilom 1988. Na 

B,restu je bila zaposlena od 
1. avgusta 1963, upokojena pa 
je bila z del in nalog »admini
stracija v razvojni ·sluzbi«. 

Iz Tozda Prodaja je odsel 
v .pokoj 

Franc K.LOBASA - invalid
sko upokojen s 1. febnuarjem 
letos. Na Brestu je bil zapos
len od 1. aprila 1983 na delih 
in nalogah >>skladi.Scenje goto
vih izdelkoV«. 

Za njihovo dolgoletno delo 
se jim iskreno zahvaljujemo 
in jim zelimo se vrs-to zdravih 
let. 

Kolektiv DS SD in 
Tozd Prodaja 
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Taborniske 
. 

novtce 
Aprila taborniki p.raznuje

mo. 22. april je namrec dan 
tabornikov in zato smo se od
locili, da bodo vse akcije v 
tern mesecu potekale pod 
skupnim imenom Mesec tabor
nikov. Zaceli smo delovno: po
cistili smo vrt . in obrezali 
drevje. V nedeljo, 3. aprila, 
smo se ob Volcjem j ezeru sre
cali s skavti iz Berlina. Poma
gali smo jim pri dogovarjanju 
za poletno taborjenje v juli
ju in avgustu pri nas. Za ta
bonnike in tabornice smo or
ganizirali zabavni vecer s ple
som, vsi pa smo se zbrali v 
skladiscu ob caju in pesmi. 9. 
in 10. aprila je 50 nasih ta
bornikov s posebnim avtobu
som odslo v Crnuce na sre.Ca
nje odredov OJS in OHV. V 
programu, ki so ga pripravili, 
smo si poleg taborniskih ak
tivnosti ogledali se lutkovno 
predstavo, Cankarjev dom in 
ljubljanS1ki grad. Crnucani pa 
pridejo v Cerknico 14. in 15. 
maja. 

. stavil svet z diapozitivi. 17. in 
24. aprila \!)a smo pri hotelu 
organizirali bolSji sejem, ki je 
bil velika atrakcija za mnoge 
obiskovalce, zal pa je bilo pro
dajalcev dos:ti manj. Seveda je 
to sele zacetek, upamo pa, da 
bo ze naslednjic vee pogumne
i.ev, ki bodo pospravili po svo
jih stanovanjih in prinesli na
prodaj zanimive predmete. 

Zaceli smo tudi akcijo zbi
r anja steklenic z navoji. Zato 
prosimo . vse, ki so j im stekle
nice v napoto, da jih pripra
vijo in oddajo tabornikom. V 
ponedeljek, 11. aprila, je bil 
v Cerknici znani popotnik Zvo
ne Seruga, ki je predaval o 
svojih .popotova.njih in pred-

Kako ;pa v naprej ? Do tabor
jenja nas caka se veliko dela. 
Na dan tabor.nikov b o v Cerilc
nici akcija Ilegalec, ki se bo 
zakljucila s tabornim ognjem. 
Ze naslednjega dne, v soboto, 
bo odredovo orientacijsko tek
movanje v Cerknici. Prvomaj
ski prazniki pa bodo zapolnje
ni z izleti. 

Maj bomo zaceli z odredo· 
vim mnogobojem, ki bo 7. 
maja v Kolenu v Cerknici. 
Najboljse elOpe se bodo udele
zile podrocnega mnogoboja, 
ki bo v zacetku junija v Izoli. 
Nasi klubovci bodo odSli na 
STPM v Kamnik, ki bo. 20., 
21. in 22. maja. To je eno naj
tezjih orientacijskih tekmo
vanj, na katerem se srecajo 
vsi star ejsi taborni!ki iz Slove
nije. 

Za 25. maj pa taborniki 
predlagamo ekoloski Dan mla
dosti: 

Kanu - scuka zlet 88 
Letosnji, cetrti Kanu-Scuka 

zlet bo 28. in 29. maja v Re
setu. Glavni pokrovitelj tekmo
vanja bo industrija pohistva _ 
Brest iz Cerknice. Tekmovanje 
bo potekalo v dveh kategori
jah, taborniski (rtriclanske me
sane ekipe) in netaborniski 
(dvoclanske ekipe). Gostje bo
do na jezero prispeli ze V SO

bota do 14 .ure. Ta dan bodo 
vrisovali v karto traso tekmo
vanja, v veeernih urah pa se 
bodo predstavile tudi gostujo
ce ekipe. Zbor vseh tekmoval
cev in zacetek tekmovanja bo 
v nedeljo, 29. maja ob 8. uri 
zjut·raj. Tekmovalci bodo 

opravljali naslednje naloge: 
streljanje z lokom in fraco, 
izdelovanje vesla, hitrostna 
etapa ... 

Vse obcane Cerknice pa se 
posebej vabimo, da pridejo na 
jezero in .se ob 10. uri v nede
ljo udelezijo javne tribune o 
CerkniSkem jezeru, ki bo po
tekala v taboru v Resetu, ob 
14. uri p.a si lahko ogledajo 
demonstracijsko lokostrelsko 
tek:mo (American round). Za
kljucek zleta z razglasitvijo 
rezultatov bo ob 16. uri. V pri
meru slabega vremena bo zlet 
prestavljen na 4. in 5. junij. 

Filn1i v ~naju 
2. 5. ob 16. uri - ameroiSki akcijski film REMO WILLY. 
2. 5. ob 20. uri - ameriska komed.ija zENSKA V RDECEM. 
5. 5. ob 20. uri- ameriSka komedija KJE SO FANTJE. 
7. 5. ob 20. uri in 8. 5. ob 16. uri - ameriSka kriminalka 

F X UMOR S TRIKOM. 
8. 5. ob 20. uri - nemski eroticni f.ilm ZALJUBLJENA ME

LODY. 
9. 5. ob 20. uri - italijanska ljubezenska drama KLJUC . . 

12. 5. ob 20. uri - ameriSka drama VOJAKOVA ZGODBA. 
13. 5. ob 17. in 20. uri - ameriSki fantasticni film KOSMATE 

POSASTI. 
14. 5. ob 20. u ri in 15. 5. ob 16. uri - avstralski mladinski film 

BMX PEKLENSKE STEZE, II. del. 
15. 5. ob 20. uri in 16. 5. ob 20. uri - hongkonski karate film 

OBLJUBA. 
19. 5. ob 20. uri - kanad.ska komedija NE GLEJ SKOZI TUJA 

OKNA. 
21. 5. ob 20. uri in 22. 5. ob 16. uri - ameriski fantasticni film 

PLANET ODESA. 
22. 5. ob 20. uri - arnerd.ska drama SILKWOOD. 
23. 5. ob 20 . .uri - ameriSka melodrama MOz, zENA IN QT

ROK. 
26. 5. ob 20. uri- ameriska kriminalka BRAZGOTINEC. 
28. 5. ob 20. uri in 29. 5. ob 16. uri - ameriSka komedija POLJU

BI ME ZA SLOVO. 
29. 5. ob 20. uri - ameriski zabavni film DOBRODOSLE V 

OSEMNAJSTEM. 
30. 5. ob 20. u ri - ameriSki spektakel ZENSKA - SOKOL. 

- prebudimo obcinske eko
loge 

- pridobimo druibeno pod
poro 

- v sodelovanju z OS Cerkni
ca ocistimo bregove jezer!l •. 
postavimo table z napisi, 
ki bodo prispevale k varo
vanju jezera, pripravimo 
sode za smeti ter kontej
nerje. 

Maj bomo zakljucili z nasa 
najvecjo akcijo: KANU 
SCUKA ZLET! 

V eliki nogomet 
zopet . v Cerknici 

Po dolgih susnih letih, za 
katere so bili vzrok »por.toro
ski sklepi« in nepremisljenost 
takratnega izvrsnega odbora 
kluba, se je letos spomladi zo
pet zacelo igranje velikega 
nogometa v Cerknici. Sarno za
gnanosti in notranjski trmi 
clanov NK Cerknica gre za
hvala, da je dobil cerkniski 
nogomet zopet igrisce velikega 
nogometa, za kar smo porabili 
vee kot tisoc ;prostovoljnih 
ur in morali poi.reti marsika
tero grenko na racun nogo
meta v nasem kraju - pa ce
prav smo sami najmanj krivi, 
da je igranje v Kolenu skoraj 
zamrlo. Lani smo zaceli na
stopati v drugi clanski ligi za
hod (ljubljooska regija) in os
vojili zelo solidno 9. · mesio. 
Igrali smo v gosteh na Vrhni
ki, za kar se NK Usnjar naj
lepse zahvaljujemo; zeleli smo 
namrec ohraniti nase igrisce 
za spomladans·ki del sezone. 
Taka smo letos v Cer.knici ze 
odigrali dve srecanji in sicer 
z ekipami NK Jezero (Zbilje) 
in izgubili z rezultatom 2 : 1, 
ter z ekipo Borovnice, katero 
smo premagali s 5 : 1 in do
kazali, da. nogometa se nismo 
cisto pozabili in da smo na 
pravi poti. Cerkniskemu nogo
metu zelimo povrniti nekdanji 
ugled. 

Vabimo nase zveste navija
ce, da se nasih tekem udele
zujejo v cimvecjem stevilu in 
nam taka v sportnem duhu 
pomagajo do novih zmag. Vse 
tekme igramo ob sobotah po
poldne ob 16.30 v Kolenu. Do 
konca spomladanskega dela 
prvenstva igramo v Cerknici 
se tri srecanja: 27. aprila Cerk
nica : Krim, 14. maja Cerkni
ca : Dragomer in 28. maja 
Cer knica : j ezica. 

M. Gornik 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organlzaclje BREST Cerknlca, 
n.sol.o 

Ureja urednl§kl odbor: Sreco DROBNIC, 
Viii FRIM, Franc GORNIK, Kannen KAN· 
DARE, Danilo MLINAR, Anton OBREZA, 
Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko ZABU· 
KOVEC. 

Foto: Joie !IKRU. 

Odbor za -obveli!an)e Ja drulbenl organ 
upravl)an)a. Predsednlk odbora: F,.,c 
MLAKAR. 

Glaallo aodl mad prolzvode lz 7. toaka 
prvega odstavkll 36, elena zakona 0 Ob· 
davaan)u prolzvodov In storltev od pro· 
met. prolzvodov (mnen)a sakretarlata za 
lnfonnlran)e lzvrinega avet. SR Slovonl)a 
lt. 421·1/72 z dne 24. oktollra 1974). 

Naklada 2800 lzvodov. 
Tlska 2eleznllka tiskarna v Ljub
ljanl. 

BRESTOV OBZORNIK 

Hadioklub ,Jezero" je zaiivel 
Obcina Cerknica je bila ena 

redkih v Slovenji, ki do ne
davnega se ni imela organi
zirane dejavnosti radioamater
stva v okviru Zveze radioama
terjev Slovenije. 

P.rve aktivnosti za ustanovi
tev radiokluba so se pricele v 
letu 1980, vendar pa so zara
di neizkusenosti mladih nav
du5encev in pomanjkanja teh
nicnih sredstev kaj 1kmalu za
mrle. 

Dejavnost je ponovno za:li
vela konec lanskega leta, ko 
je bil rna obcnem zboru za 
predsednika izvoljen BePnard 
Mlakar, ki je pri ustariavlja
nju kluba pokazal najvec za
vzetosti. 

S pomoejo zdruienega dela 
obcine Cerknica je klub naba
vil 7 sodobnih radijskih po
staj znamke Kenwood, ki jih 
je moe prikljuc~ti na racunal
nik, kupili -so tudi racunalni
sko vodeno napravo zaucenje 
telegrafije za 40 slusateljev 
ter drugo opremo. Vsa oprema 
bo lahko sluiila tudi za po-
trebe SLO. . 

Radioklub je registriran pri 
Zvezi radioamaterjev Sloveni
je. Svoje delo je zastavil zelo 

-':'----_ .... 

resno. Da bi strokoWlo uspo
sobili cim vee clanov je bil 
organiziran teeaj za radioQpe· 
raterja razreda »E«, kat~rega 
se je udelezilo 24 slusateljev. 
Konec meseca aprila so oprav· 
ljali izpite, s tem pa so si 
tudi pridobili pravico do last
nega poziWlega znaka. Eden 
izmed cla.nov kluba vodi tudi 
radioamaterski •krozek v os· 
novni soli v Cerknici. V jesen· 
skem casu pa bo organiziran 
teeaj za operaterja ra2reda 
»C«. 

Radioklub za svojo dej.av· 
nost trenutno nima ustreznih 
prostorov. Zacasno bo klub 
dobil sobo v stavbi druzbeno· 
.politicnih organizacij. Ko pa 
bo reSen problem ustreznosti 
prostorov, bo vpeljana tudi 
konstrukcijska dejavnost, za 
kar vlada veliko zanima:nje. 

S pravilno usmerjenim de
lorn zelimo :oapolniti prosti cas 
mladim v obcini, s tern pa tu· 
di d vigniti raven tehnicne 
kulture. Zato k sodelovanju 
vabimo vse zainteresirane. 0 
delu Radiokluba pa baste v 
Obzor.niku lahko se marsikaj 
prebrali. 

M. Ogrinl 

. 
Kegljaske novtce 

Koncano je letosnje tekmo
vanje v 1. slovenski ligi, v ka
teri je zelo uspesno nastopala 
tudi moska ekipa Bresta, saj 
j e zasedla odlicno drugo me
sto. 

KONCNI VRSTNI RED 
1. SLOVAN Ljubljana 
2. BREST Cerknica 
3. SCT Ljrubljana 
4. DONIT Medvode 
5. PROLETAREC Zagorje 
6. HIDRO Medvode 
7. FUZINAR 

Ravne na Koroskem 
8. RADENSKA Murska Sobota 

Na kegljiscu Bresta se je 
koncalo tudi letosnje prvenst
vo posameznikov, na katerem 
je nastopilo 158 tekmovalcev 
in tekmoval:k: v 6 kategorijah. 
Prvic letos je bilo izvedeno 
tudi tekmovanje v pionirski 
kategoriji, v kateri nastopajo 
tekmovalci do 15. leta starosti. 

REZULTATI: 
Pionirji 
1. znidarsic 
2. Krizancic 
3. Zagar 
Zenske 
1. Pokleka 
2. B.avec 
3. Znidarsic 
Moski - 1 x 100 
1. Meden 
2. S.krbec 
3. Jenc 

527 kegljev 
514 kegljev 
391 kegljev 

392 kegljev 
353 kegljev 
339 kegljev 

443 kegljev 
436 kegljev 
427 kegljev 

Veterani - 1 X 100 

1. Strukelj 
2. Svelc 
3. S. Gornik 

24 tack + 
16 tock + 
16 tack + 
16 tock + 
10 tock 
10 tack 

428 kegljev 
426 kegljev 
419 kegljev 

1106 kegljev 
907 kegljev 
270 kegljev 
106 kegljev 

70 kegljev 
240 kegljev 

10 tack 601 kegelj 
10 tack - 1060 kegljev 

Moski - 1 x 200 
1. Svelc 884 kegljev 
2. J. Gornik 853 kegljev 
3. Svigelj 847 kegljev 
Aktivni tekmovalci - 1 X 200 
1. Preserem. 933 kegljev 
2. Urbas 883 kegljev 
3. F. Gornik 876 kegljev 

F. Gornik 

OBVESTILO! 

Obvescamo vse zainteresira· 
ne, da so se taborniki letos od
locili za izposojo 
- kanujev (pri »bifeju« ob 

jezerru) 
- sotorov (za stiri osebe) 

Podrobnejse informacije do
b ite pri Alesu Manfredi, Ce· 
sta 4. maja, ali po telefonu 
791-277. A. znidarsic 


