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•
lasilo delovhe o

p a a ·mikulita v

Dolgotrajni polindustrijski preizkusi, ki jih je na pobudo DO
Brest opravila Biotehnicna fakulteta v Ljubljani VTO za Agronomijo (porocila o raziskavah v letih 1985- 1987) predstavljajo
strokovno osnovo za sestavek.

-

v ·k metij.stvu kot nosilec
(neV'tralna komponenta) naravnih gnojil.

UPORABA VERMIK.ULITA V
KMETIJSTVU

Kaj pravzaprav pomeni izraz
vermikuli t?

PODROCJA UPORABE
VERMIKULITA

V industrijskem smislu je to
ime za vsak mineral iz skupine
kundarnega zelezomagnezije;:}ga hidro-alumosilikata monoklinskega sistema, katerega
osnovna znacilnost je v tern,
da pod vplivorn temperaturnega soka ekspandira. Fizikalne
lastnosti vermikulita po ekspanziji mu dajejo na posarneznih podrocjih neslutene moznosti uporabe.

Poleg izredno majhne nasipZaradi nastetih fizikalnih Ia- ne teze, kar pomeni v primerstnosti, glede cesar vermikulit javi z drugimi materiali izredpraktiono nima dvojnika, so- no veliko povrsino ob enotni
nacini upora:be vermikulita ze- masi osnovnega zrna, so za
lo razliani. Tako je uporaben: uporabo v kmetijstvu pomem- v gradbenistvu v obliki lah- bne njegove kemicne lastnosti
kih vermi!kulitnih betonov, (inertnost, ionizacijska in soizolacijskih in ognjeodpor- r:pcijska lastnost).
nih premazov in ometov,
Ver.m.ikuliti so poleg montprosto nasutih blazin, ver- morilomta, ilita in kojnita semilrulitnih samotnih opek stavni del mineralne kompoali plosc,
nente nekaterih tal (pri nas teh
- v ladjedelniSt:vu in strojno- nimarno). Svoj pecat jim dajepredelovalni industriji v ob- jo predvsem zaradi manjse veliki izolacijskih in ognjeod- zave ·k apacitete za katione ter
pornih premazov in plosc, . retencijo vode. Neekspandira- v kem.icni indu:striji kot ni verm.ikuliti vezejo razlicne
material za paketiranje ali kolicia:le kationov, tepa se gibvodoodbijajoci vermhlrulit, ljejo od 28 do 100 me/100 g
ki se upor ablja za hidroizo- vzorca.
lacijo .runaDJ.jih p oroznih
Lastnosti vermikulita ozir osten. Ob ustreznem prepa- ma mesanice se v tleh kombiriranju se lahko uporablja nirajo z vplivi stevilnih drugih
kot dober ab sorber masti faktorjev, v glavnem pa gre za
in olj,
proces izmene, ki jo .p ogojuje-

Nasipne teze ek!spandiranega
vermikulita var iirajo glede na
velikost zrn, ki predstavljajo
povprecno frakcijo.
Glavne lastnosti ekspandiranega vermikulita so:
- velika ognjeodpornost,
- odlicne izolacijske lastnosti
za temperatura in zvok,
- kemijska iner.tnost,
- izredno majhna nastpna teza.

•

J

jo drugi prisotni ioni, izlocki
korenin in prisotna organska
snov. Na vermikulit oziroma
vermikulit/gr1t se povrsinsko
veze veliko vode, manjse kolicine p rodro v miceralno strukturo zrn. Sorptivna in fiksocijska kapaciteta za katione ter
retencijska kapaciteta za vodo
so torej prevladujoce fizikalno
- kemicne znaci1nosti, ki vnesene v tla v marsicem lahko
spremenijo fizikalno - kemicne lastnosti tal in njihova produktivnost.

MODELNI PREIZKUSI
UPORABE VERMIKULIT/
GRITA
Biotehnicna fakulteta v Ljubljani VTO za agronomijo je
ze leta 1985 orgaxV.zirala orientacijsko-informativne poskuse
in meritve pri kombinatu
VIPA-Vipava, na novo melioriral!lih povrsinah (Pri Lokavcu)
in na plitvinah, pescenih kar-

at

bonatnih tleh (nanos reke Soce pri Mirnu).
.
· Z analiza modelnih poizkusov je bila ugotovljena vecja
odpornost rastlin napram susi
ter vecjo odpornost naprarn
pojavom odmiranja plodov.
Predvidene so moznosti za sirso prakticno uporabo grita z
verm.ikulitom ob melioracijah
tal, .s anacijah deponij in dopolnilo k prograrnu namakanj.

BIODIS
Vzporedno z modelnimi poizkusi uporabe vermikulit/ grita so bill opravljeni poizkusi
ponovne uporabe industrijskih
odpadkov (sekundarne surovine), ki so v svoji prvotni obliki
neprimerni za neposredno uporabo v kmetijstvu. Tipicni
predstavniki so izmecki prasicjih in kurjih farm. Visoka sorptivna kapaciteta vermi-kulit/
grita odteguje iz skodljivih
substratov veliko rastlinarn
dostopnip in skodljivih kontaminantov, katerih konce:ntracija se z dodajanjem verm.ikulit/
grita zmanjsuje na dopustne
(nadaljevanje na 2. strani)

x-

To, da znamo na Iverki delati
predvsem iveme plosu, je ze
res. Toda te plosee so lahko
poleg vseh drugih znacilnostl
tudi te.Zko gorljive. Poznamo
jib pod imenom K.ataflox.
v nasi temeljni organizaciji
smo pred pribllino letom dni
priceli s pripravarni in poizkusi, da bi poleg navadnih in
oplemenitenih ivernih p losc
ponudili trgu se nekaj drugega. Odlocili smo se za tezko
gorljive iverne plosce v kakovosti B 1 - glede na nemski
standard DIN 4102, ki obravnava gradbene materiale glede
na gorljivost.
Proi27Vodnja tezko gorljivih
ivernih plosc se po tehnoloskih parametrih bistveno razlikuje od proizv:odnje navadnih ivernih plosc, ceprav je
navidezna razlika med :navadnimi in tezko gorljivimi plo- ·
scami neznatna. Proizvodnja
tovrstnih plosc poteka tako,
da med iverje, ki je narnenjeno proizvodnji navadnih iver-

nih plosc, dodamo ustrezno
kolicino Kataflox materiala,
ki je nosilec zascitnih protipozarnih snovi. ·
Fizikalne lastnosti teh plosc
so enake lastnostim navadnih
ivernih plosc. Uporabnost tezko gorljivih ivernih plosc pa
je seveda vecja, saj so uporabne tako v gradbeniS.tvu kot
za izdelavo notranje opreme,
ki mora biti prilagoj.ena dolocenim zahtevam . pozarne varnosti.
Ker je pri proizvodnji tezko gorljivih ivernih plosc navzoc tudi inozemski partner,
ki ze ima ustrezne ateste, smo
do sedaj proizvedene kolicine
tezko gorljivih ivernih plosc
izvozili.
V sekakor zelimo te plosce
ponuditi tudi domacemu trgu,
saj je to trlno zanimiv izdelek, namenjen gradbeniStvu in
lahko nadomesti tudi bistveno
dra:Zje materiale, ki se sicer
uporabljajo v .te narnene.
D. Ponikvar
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V TOZD Pohistvo: Z dodatnimi

program•• do nacrtovanih ciljev .

V Tozdu P ohistvo zelimo iz.
boljsati kazalce gospodarjenja in najti tudi zanimive artilde za na5o proizvodnjo, zato
smo se odlocili sprejeti v iz.
delavo nekoliko nevsakdanje
izdelke, ki niso povsem tipicni
za proizvodnjo v nasi temeljni
organizaciji.
K taksni odlocitvi je prispevalo predvsem dejstvo, da
imajo zapletene gospodarske
razmere znotraj nasih meja
neposreden vpliv na plasma

nasih izdelkov in s tern tudi
na prodajo na domacem trgu,
ki vz;trajno pada. Uresniciltev
tega narocila pa bo zahtevala
izr.e dne napore slehernega delavca v temeljni organizaciji,
saj tovarna v tern trenutku
nima tezav z zapolnitvijo svojih proizvodnih zmogljivosti.
Ker v prvem polletju zaostajamo za nacrtovanimi rezultati, je treba zamujeno nadomestiti z dodatnim angaziranjem.

Tako moramo do sredine
oktobra izdelarti razmeroma velike kolici.ne :treh v.rst rolo
omaric z~ angleskega kupca,
ki bo te omarice uporabil kot

poseben pnJem pri prodaji
kompletov plosc, kaset in diskov znane angleske glasbene
skupine.
Projekt kot celota je izredno zahteven, saj se je v Angliji, Ameriki in Avstraliji ze
sprozila obsefua propagandna
akcija v vseh medijih, ki naj

bi pridobila potencialne kupce.
Ob uspesni realizaciji pricakujemo tudi nadaljevanje
tega zelo zanimivega posla, ki
se po zadnjih pogovorih lahko
razsiri se na druga, zelo zanimiva podrocja.
M. Strohsack

Uporaba vermikulita vkmetijstvu
(nadaljevanje s 1. strani)
meje. Hkrati pa se substrat bolje oskr.buje s kisikom, kar
istocasno pospesuje dozorevanje venetuelno prisotne organske substance, saj mu odteguje prebitno kolici.no vade. Povecujejo pa se koncentracije
kalija, magnezija in fosforja.
Sestava BIODIS-a, kakor tudi
njegovi uci.Il'ki so bili polindustrijsko doloceni in potrjeni z
modelnimi poizkusi ze v letih
1985/87.
BIODIS je sred.Sitvo naravnega izvora obogateno s hranili
naravnega izvora, ki hkrati veze veliko vode in ga zato ni
potrebno
pogosto
zalivati,
hkrati pa zmanjsuje temperaturna nihanja v obmocju korenin.
BIODIS taka nudi rastlinam
vse potrebno za hitro kalitev
ter pospeseno rast in razvoj.

P OVZETEK
DO Brest je z obSirnimi razvojnimi nalogami ob sodelovanju institutov (Meta1urski ilnstitut Ljubljana, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij) in univerzitetnih ustanov
(Biotehnicna fakulteta v Ljubljani), vlozil veliko znanja in
sredstev v plasma izdeltkov na
osnovi ve.rmikulita ze leta
1985. Podrocje kmetijstva je
Slpecificno po svojem nacinu
plasmaja in dolgem ciklusu
»proizvodnje«, saj mora tudi
narava dati svoje. Upajmo, da
bo tudi korak od modelnih,
polindustrijs'k ih poizkusov, do
siroke uporabe vermikulita v
kmetijstvu tako hi·t er, kakor
je bil korak od prvotne zamisli
pa do danes.
F . Dobravec s sodelavci

,...
Poskus s koruzo v steklenih kontejnerjih: Ievo - rast ob dodatku vermikulita v zgornjo polovico kontejnerja; desno- rast koruze brez dodatkov vermikulita ob sicer nespremenjenih ostalih
pogojib.

»Majhni« izdelki »velike« temeljne organizacije -

rolo program iz TOZD Tapetnistvo.

TOZO Stroieoradnia nasejmu lESMA 88
V Ljubljani je bil od 13. do
17. junija mednarodni sejem
strojev in naprav za lesno industrijo LESMA 88. Naziv
»mednarodni« v zadnjem casu
vse bolj izgublja svoj pomen,
saj sejem postaja domena domacih proizvajalcev. Med temi
prihaja v ospredje tudi nasa
temeljna organizacija Strojegradnja, ki se je letos predstavila na doslej najvecji razstavni povdini in z najvecjim
stevilom eksponatov.
Nosilni program so se vedno stiskalnice z•a sirinsko lepljenje in v zvezi z njimi
spremljajoc program, kot so
nanasalci lepila in crpalke za
lepilo.

Letos smo na sejmu predstavili tudi avtomart:izirano stiskalnico, ki naj bi prispevala
k humanizaciji dela in za katero mislimo, da bo v .p rihodnje povsem zamenjala klasicno stiskalnico.
Kot povsem nov izdelek z
lastno konstrukcijo smo na
sejmu predstavili stiskalnico
za okvirje z osmimi eta:lami.
Glede na to, da j e hladno
lepljenje z energetskega in
ekoloskega stalisca zelo aktualno, pricakujemo, da bo povprasevanje kupcev za taksne
stiskalnice vse vecje.
Na podroeju povrsinske obdelave lesa smo predstavili

nas program ·k ooperacij z italijansko firma Sorbini.
Poudariti je treba, da stroje
iz tega programa lahko nudimo le v okviru zakljucenih
tehnoloskih linij. Zato smo
valjcne nanasaLke laka pred·
stavili v sklopu linije za ultrazvocno susenje laka Lesnine
IGT, polivalke laka pa v sklopu susilnega kanala SOP Krsko.

V casu, ko se moramo boz:iti
M. Ogrinc
za kupce, predstavlja sejem
pomemben korak k predstavitvi nasega programa, hkrati
pa nas sill 'k se vecji ustvarjalnosti in kakovosti izdelkov.
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Zbrani ob dnevu borca
1. julija se je v prostorih
delavske restavracije v Cerknici ·ponovno zbralo veliko stevilo Brestovih upokojencev borcev na ze tradicionalnem
vsakoletnem srecanju. V prijetno urejenem prostoru jih
je pozdravil predsednik konference sindikata Bresta Beno
Kocevar. S tezavami delovne
organizacije, z delom, nacrti
in snovanji, ki prevevajo delo
nase delovne organizacije in
s s1rsimi gospodarskimi dogajanji v nasi domovini je
borce - tako kat leta dni
poprej - seznanil Zdravko
Zabukovec, namestnik glavnega direktorja Bresta. Vse
manj trdne vezi, ki jih imajo
nasi upokojenci z nekdanjim

delovnim okoljem, so se taka
zopet okrepile, saj so takorekoc iz prve rake dobili potrdilo vseh tistih besed, ki jim
jih o delu in nacrtih Bresta
prinasajo domov njihovi sinovi, hcere in tudi ze vnuki. Gotovo so se ob vseh izrecenih
besedah v njih obudili spamini na case, ko so se kat
delavci Bresta srecevali s stevilnimi gospodarskimi problemi, nesoglasji, odprtimi vprasanji. Lotevali so se jih in jih
resevali z enako mero skrbi
za prihodnost kat to pocnemo
tudi danes.
Srecanje je z vrsto domacih
pesmi prijetno popestril pevski zbor Tabor.
V. Lavric

roma delovnih organizacij, ki
sodelujejo z DO KLI. Ob koncu kulturnega programa so
podelili tudi stevilna priznanja, od katerih sta bili dve
namenjeni tudi clanoma nase
delovne organizacije. Bozo
Bajc je prejel veliko plaketo,
za aktivno sodelovanje in vodenje organov upravljanja
SOZD Slovenijales,
Vandi $ega pa je bila za pesem Rake dodeljena Um.etni- .
ska slika sli.karja Franca
Bertholda, ki ji jo je prisodila
zirija kat »tenkocutni in hkrati a.ngazirani pesnici«, ki je
sodelovala na natecaju glasila
Mi Slovenijales.
Po konCan.em uradnem delu
so se navzoci ob igranju ansamblov Slaki in Obvezna
smer lahko razvedrili in zabavali do poznih vecernih ur.
V. Lavric

Sretanje delavcev .
Slovenijalesa v Logatcu
2. julija letos so se v Logatcu zbrali delavci skoraj vseh

delovnih organizacij - clanic
Sozda Slovenijales na ze tradicionalnem srecanju, katerega pokrovitelj je bila •to pot
DO KLI iz Loga:tca, ki letos
praznuje petintrideseto obletnico obstoja.
Slavnostni govorniki so bili
direktor DO KLI Franc Godina, predsednik poslovod!nega
odbora Sozda Slovenijales Janez Ster in predsedni'k predsedstva SR Slovenije Janez
Stanovnik.

Srecanja, ki se je pricelo ob
9. uri dopoldne, in je trajalo
do 21. ure, se je udelezilo od
3500 do 4000 delavcev sozda.
Prireditelji so jim pripravili
bogat .kulturni program, v katerem so sodelovali pihalna
godba iz Logatca, moski pevski zbor, sestavljen iz lesarskih okltetov iz $kofje Lake,
Pivke in Logatca, ki ga je vodil Tomaz Tozon, z recitacijskim programom pa so zeleli
predstaviti kulturne ustvarjalce - delavce delovnih organizacij, ki so clanice sozda ozi-

SreCanje mladih
Mladinci Slovenijalesa smo se 11. junija zbrali v lzlakah,
natancneje v Medijskih toplicah, kjer je potekalo ze 14. srecanje
mladih Sozda Slovenijales. Srecanja se je letos udelezilo blizu
dvesto mladih iz dvanajstih delovnih organizacij, clanic sozda,
od tega tudi petindvajset mladink in mladincev iz nase delovne
·organizacije.
Gostitelji, mladinci iz delovne organizacije SVEA iz
Zagorja ob Savi, so tokrat
igre pripravili v drugacni obliki kot smo bili vajeni. Vse
igre so namrec potekale v
odprtem hotelskem bazenu.
Ceprav drugacne kat obicajno,
so bile igre zanimive taka za
tekmovalce kat za gledalce, ki
so se zbrali ob bazenu. Tokratna sprememba je bila po
oceni vse.h udelezencev dobrodosla in je precej prispevala
k prijetnosti 'tega srecanja.

Na tradicionalnem srecanju delavcev SOZD Slovenijales je bilo
dobro poskrbljeno za prijetno pocutje vseh zbranih.

Kako je uspela akcija ,Predlagaj nekaj koristnega"
Prikazani podatki k.aZejo,
da so nekatere temeljne organizacije akcije vzele zelo
resno, saj so tdosegle zastavljeni cilj: 10 inovativnih predlogov na 100 zaposlenih. Ne
moremo pa mimo dejsrtva, da
se pojavljajo med predlagatelji vedno isti delavci.
s tern se ni •receno, da ostali zaposleni ne razmiSljajo o
inovacijah. Prisotne so marsikje pri vsakodnevnem• delu,
vendar ostajajo iz razlicnih
razlogov neprijavljene.
Vecino prispelih predlogov

~

TOZD

]

0.
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so strokovne komisije nagradile z enkratno nagrado in
znacko. Med prispelimi predlogi je bilo tudi veliko taksnih, ki jih je strokovna komisija prvotno ocenila kat uporabne in jib tudi nagradila,
ko pa so predloge ocenjevali
strokovni delavci s posameznih podrocij, se je na osnovi
meritev oziroma izracunov izkazalo, da nam predlagana
ideja ne bo prinesla dovolj
gospodarske koristi in so se
predlogi talco izkazali za neuporabne.
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Koliksno gospodarsko korist
bomo dosegli z realizacijo
predlogov bo moe izracunati
sele po prete ku enega leta od
uvedbe inovacije in uporabe
v praksi, kot je navedeno v
pravilniku o ustvarjalnosti pri
delu.
Med potekom akcije . smo
priSli do spoznanja, da bo treba v jesenskem casu akcijo
ponoviti in sicer v drugacni
obliki kot doslej. Zai!nteresirani delavci (inovatorji) naj bi
se lotili tesevanja dolocenih
problemov, ki jih bodo naka-
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zale oziroma razpisale posamezne temeljne organizacije.
Z akcijo, ki se je iztekla v
juniju, smo hoteli dokazati, da
je inovacijsko razmiSljanje nenehno potrebno, saj posredovanje usvarjalnih predlogov
koristi taka predlagatelju kot
tudi celotni delovni organizaciji. Zato prieakujemo, da se
bo prijavljanje idej, izboljsav
in inovacij nadaljevalo tudi v
p rihodnje.
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Tekmovanje je bilo sestavljeno iz petih iger, ki so se
imenovale takole: Po devize
v NBJ, Prevoz in skladiScenje
.repromateriala, Plavanje z zavezanimi nogami, Zb1ranje zastavic na koncu droga in Sestavljanje zive piramide iz dvanajstih udelezencev v.sake ekipe. Ceprav rezultati na taksnih srecanjih niso pomembni,
brez zmagovalca tudi to pot
ni slo. ·Tokrat je bila zmagovalna ekipa nase delovne organizacije, ki je tako osvojila
prehodni pokal, to pa pomeni obvezo za organizacijo 15.
sreeanja mladih prihodnje
leta.
Takoj po igrah je bila programska konferenca KS ZSMS
Sozda Slovenijales, kjer so
se mladi dotaknili tudi primera »Jansa« in podali svoje
poglede na dogodke, ki so pretresli slovensko, jugoslovansko pa tudi sido svetovno
javnost. Sekretariat je menil,
da organizacija z okoli 2000
mladinci ne more mirno opazovati, kako se krsijo osnovne
clovekove pravice in so se zavzeli za zakonit postopek vojaskih oblasti.
Po koncani konferenci se je
pricel zabavni del srecanja, ki
je mlade spravil v boljse razpolozenje. Vsekakor je bilo to
sreCan.je zelo prijetno in upamo, da se ga bo naslednjic
udeleillo se vee mladih in da
bo se uspesnejse.
R. Piletic

1

OBISK PRI KORO$KIH
SLOVENCIH V PLIBERKU
· V prejsnji stevilki Obzornika smo ze porocali 0 odpiranju vrat obcine Cerlmica in o
njenih stikih s koroskimi Slovenci iz obcine Pliberk.

Prva izmed skupnih akcij
je bilo gostov.anje CerkniSkega pihalnega orkestra in sku. pine lovskih .rogov, ki deluje
B. Petrie v okviru Zveze lovskih druZin
Notranjske. Na deveti tradicionalni pohod po poteh Damnove cete na Komelj je prislo
K valifikacij ska
tudi 300 Slovencev iz maticne
struktura
domovine. Pri spomeniku padlim partizanom te cete na Komelju je m ed drugim govoril
tudi Feliks Wieser, predsed(/)
nik
Zveze slovenskih organiza(/)
H
(/)
cij na Koros'kem, ki je zlasti
:>
ocenil posledice locitvenega
'1
17
8
solskega zakona v Avstriji. Ta1
4
10
1
1
ka so se udelezenci iz Slove1
5
1
nije lahko sami prepricali o
trdem boju koroskih Sloven1
1
cev za obstoj in za svoje pra1
vice. S svojo udelezbo so podprli njihova prizadevanja za
3
1
obstoj slovenskega naroda, saj
1
2
1
se, po b esedah Feliksa Wieserja, matica naroda zacne tr2
gati na svojem obrobju.
1
4
38
17
3
T. Urbas
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lnformacija o samoprispevku
V okviru samoprispevka smo se odloCili, da homo z zbranimi
sredstvi adaptirali zdravstveni dom v Starem trgu in zgradili
nov zdravstveni dom v Cerknici. Investicije so bile v marcu 1987
ocenjene na 2,05 milijarde din. Danes to pomeni pribllino 2,6
do 2,8-krat vee. v tem casu pa se je kumulativno nabralo
500.563.726 din sredstev (stanje ~1. maja 1988).
Do sedaj izvedene aktivnosti so naslednje:
Zdravstveni dom v Starem
trgu smo zaceli adaptirati z
letosnjim marcem, ko je bila
z izvajalcem del Gradiscem
Cerknica podpisana pogodba,
dela pa naj bi bila koncana do
sredine oktobra letos.
Vrednost dogovorjenega obsega del znasa po pogodbi 391
milijonov din, v ceno pa niso
vsteta nepredvidena dela in
oprema. Velika zapletov smo
imeli v zacetku pri ureditvi
stanovanjskega problema stanovalcev. Adaptacija · zajema
namrec tudi dve stanovanji,
ki -sta bill doslej v zdravstvenem domu. Ker se obseg stanovanjskega sklada v delovni
organizaciji ne sme zrnanjsati,
kar je doloceno po zakonru,
smo morali zdravstvenemu
domu kat lastniku stanovanj
povrniti odskodnino za poseg
v stanovanji v ocenjeni viSini
70.454.260 din.
Po zadnjih informacijah potekajo dela po predvidenem
nacrtu.
Do sedaj smo opravili vrsto
aktivnosti, ki naj bi gradnjo
zdravstvenega doma v Cer.knici spravile v normalen tek.
Treba je .reci, da je bila najtezja zacetna odloCitev, kako
priceti z organizacijo del. Po
nekaj sestankih gradbenega
odbora in pos~meznih skupin
smo izvedli naslednje dogovorjene akcije:
1. Izdelana je hila programsko-projektna naloga, -k i jo je

pripravila strokovna organizacija Medico inieniring. iz Ljubljane. Ta projektna naloga
uposteva vse demografske zahteve, kar pomeni, da je glede na strukturo prebivalstva
in zaposlenih tocno opredeljeno, koliksen obseg in katere
vrste zdravstvenih storitev v
obcini potrebujemo. Poleg tega je v studiji opredeljen proces dela, zahtevana povrsina
delovnih prostorov, komunikacij ter drugih pomoznih prostorov. Skratka, opredeljeni
so vsi tisti podatki, na osnovi
katerih bodo izdelani projekti. Vredno~t te studije je znasala 2.900.000 din.
2. Ko je hila programskoprojektna naloga izdelana,
smo posredovali javnosti razpis za izdelavo idejnega pro.jekta, ki naj obsega osnovni
prikaz objekta, priblizno vrednost objekta ter ponudbo za
projekt.
3. Do 26. maja 1988, takrat
je bil namrec zadnji dan javnega razpisa, smo prejeli pet
idejnih projektov. Na ra~pis
so se odzvali: RUDIS Trbovlje, IZA Imeniring Ljubljana,
INVEST BIRO Koper, KRA8KI ZIDAR Sezana ter MEDICO InZeniring Ljubljana.
27. maja se je sestala delovna skupina za pregled projektov; na tern sestanku so bill
projekti prvic odprti. Dogovorili smo se, da se po selektivnem pristopu in razlienih kriterijih oceni posamezni projekt ter sestavi predlog grad-

benemu odboru za sprejem
ustreznega projekta.
Medtem pa smo izvajali tudi
aktivnosti na podrocju izdelave prostorskih dokumentov.
.Ocenjujemo, da bi moral biti
zazidalni nacrt izdelan do konca septembra, natq pa se ga
sprejema na skupscini. z izdelavo glavnega projekta pa bi
morali zaceti do 15. julija
1988.
Po uskladitvi vseh terminskih nacrtov je zacetek gradnje z vsemi potrebnimi dokumenti mogoc ob koncu februarja 1989.
Verjetno bi bilo potrebno
reci tudi · nekaj besed o sredstvih medobcinske zdravstvene skupnosti. Po nekaj easa
trajajocem usklajevanju interesov zdravstvenih skupnosti
na ravni medobcinske zdravstvene skupnosti, je bil v
marcu vendarle sp rejet in podpis.a n samoupravni sporazum
o temeljih planov, v katerem
je opredeljen tudi zdravstveni
dom Cerknica.
Sredstva za zdravstveni dam
naj bi se po tern ·sporazumu
izdvajala v letih 1989-1990.
Vendar s podpisom sporazuma problem se ni resen. Zaradi financnih problemov je
namrec ogrozeno zdravstvo
kot dejavnost, in tako bo vsako leto vlaganje v taksne objekte vprasljivo. Drug problem . pa j e reorganizacija celotnega zdravstva v Sloveniji.
Vsekakor bodo morala biti
nasa prizadevanja usmerjena v
to, da bo treba ·ne glede na
organiziranost poravnavati tudi obveznosti do svojih clanic.
Vsako leta se bo treba tudi
sproti dogovarjati o sredstvih
in viSini nalozb. Za nas sedaj
ni umika: dom moramo zgra-

diti, kajti sicer bi bilo potrebno zapreti sedanji objekt in
prenehati s to dejavnostjo.
Rekapitulacija zbiranja in porabe sredstev samoprispevka
Prihodki
1. Zbrana sredstva
samoprispevka 473.859.017
2. Obresti
26.704.709
Skupaj prihodki
500.563.726
Odhodki
1. Adaptacija ZP

Stari trg
354.230.626
- ZUP- izdelava
projekta zunanje
urectitve
2.024.850
- ZUP- izdelava
idejnega projekta
za adaptacijo 10.391.743

-

ZUP -lokacijska
dokumentacija
271.763
ZUP- investicijski
program
324.900
ZUP - strokovni
nadzor
6.500.000
Gradisce- a vans
po pogodbi
264.263.110
NZD- odskodnina
za stanovanja 70.454.260

2. Zdravstveni dom Cerknica
-Medico
inzeniring
2.900.000
Skupaj odhodki
357.130.626
Saldo na ziro
racunu
143.433.100
Dolg GradiScu do
pogodbene
obveznosti

126.736.890
F. Jeselnik

Galerija Krpan vabi
V Cerknici so julija v navidez skromni bisi na cabranski 2,
odprli prodajno galerijo in klub notranjskih Iikovnih umetnikov. ·
V njem se sestajajo in razstavljajo naslednji umetniki:
MAKSIMILIJAN ROT, TOMAZ PERKO, BOJAN KLANCAR,
BOZO STRMAN - MlsO, STANISLAVA SLANA- PUDOBSKA,
MARJAN MANcEK in MILENA BRANISELJ.

Pomemben sestanek

Z veliko dela in dobre volje umetnikov je ob pomoci nekaterih
delovnih organizacij v prostorih stare bise nastala prodajno razstvana galerija z raznoliko vse.Jino.

Opredelitev razvojnih smeri DO Brest glede na aktualne drufbenopoliticne pogoje in sanacijsko
investicijski program za Tozd Jelka sta bill osrednji temi razsirjene seje delavskega sveta delovne organizacije z delavskimi sveti temeljnih organizacij Bresta, ki je hila 21. julija letos v Cerknici.

Galerija je odprta ob ponedeljkih, torkih, sredah in
sobotah od 10. do 12. ur-:, ob
cetrtkih in petkih pa od J i.l. do
20. ure. Ob nedeljah je galerija zaprta. Ciani galerije oziroma kluba vas vabi jo na
ogled in pogovor z umetniki.
Program dejavnosti kluba je
naslednji:
- stalna prodajna razstava
likovnih del,
- mentorsko delo na podrocju likovne vzgoje s solsko
in predsolsko mladino,
- pomoc amaterskim drustvom in Ijubiteljen na likovnem podrocju,
· - delo pri ohranjanju kulturno zgodovinskih spomenikov in etnografskih znamenitost\,

- likovne i.deje in izvedbe
pri scenskih in kostumskih postavitvah,
- industrij sko in graficno
oblikovanje za potrebe DO iii
posameznikov,
- svetovanje in izdelava likovnega videza javnih in po·
slovnih prostorov,
- izdelava celostnih podob
druzbenih akcij in kulturnih
prireditev,
- sakralna umetnost,
- pomoc in svetovanje pri iz·
delavi likovne predstavitve tu·
risrticnih znamenitosti obcine
Cerknica,
- skrb za kakovostno likovno in kulturno podobo celotnega kraja in obcine.
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Uspehi cerkniSke godbe
kestrom tretje kategorije, v
katerem je sodelovalo 20 orkestrov na koncertnih nastopih v Stra.Zi, Ormozu, Ljubljani, Zalcu in v Portorozu. Na
koncertih so orkestri pokazali
rezultate svojega izobrazevaMimo teh skoraj ze tradi- Zato so ze 1977. leta - prvic nja in strokovnega izpopolnjecionalnih dejavnosti godbe pa p0 letu 1957 - sodelovali na vanja, pridobljenih izkusenJ iz
velja poudariti poleg njene te:<movanju pihalnih orkest- skupne orkestrske igre ter
stevilcne rasti in pomlajeva- rov v Desklah pri Anhovem, programske dosezke v domaci
nja tudi njeno kakovostno kjer so v tretji tezavnostni in tuji glasbeni literaturi.
rast, pri cemer je pomembno skupini dosegli tretje mesto. Cerkniski pihalni orkester je
zlasti zadnje desetletje. Drust- Ponovno so tekmovali v letu za tekmovanje pripravil tri
vo se je ze leta 1977 zavedlo, 1985, ko so pod vodstvom To- · skladbe. Odlicno se je obnesla
da je sodelovanje na tekmo- neta Urha na enakem tekmo- obvezna skladba tekmovanja
vanjih orkestrov pogoj za ka- vanju osvojili srebrno plaketo. Bagatela za pihalni orkester
kovostno rast, saj le to pome- Z~.to so se cerkniski godbeni- skladatelja Vinka Strucla, poni uvrstitev rned pihalne or- ki tudi letos odlocili, da sode- sebno nagrado za njegovo izkestre, ki ne pristajajo na luj-ejo na devetem tekmovanju vedbo pa je prejel dirigent
anonimnost, ki se zelijo pome- Zveze pihalnih orkestrov Slo- Milan Maticic s Cerkniskim
riti sami s seboj in z drugimi, venije. Letosnje tekmovanje pihalnim orkestrom. Prav nas
in ki hocejo biti ustvarjalni. je bilo tokrat namenjeno or- orkester je od sto moznih OS·
· vojjl 96 tock, pri cemer je bil
tudi najboljsi orl;cester tekmovanja. Za ta uspeh je prejel
ZELsE 1988
se zlato plaketo s posebnim
priznanjem in si tako priboril
Spet je tu avgust in z njim cas tradicionalnih zelSkih
pr::tvico, da prihodnje leto
prireditev. Z letosnjim programom si bomo lahko popetekmuje
v drugi kategoriji pistrili kulturno zivljenje na sestih petkovih vecerih, ki se
halnih orkestrov, kar je tudi
bodo zaceli s 26. avgustom in zakljucili s 30. septembrom.
· dolgorocni cilj drustva.
Z izbranim programom bodo letos sodelovali:
S tern uspehom se je po26.8.1988 LJUBLJANSKI OKTET
vsem dokazala pravilna poli2. 9. 1988 CVETO KOBAL - flavta, MOJCA ZLOBKO tika drustva, zaceta v letu
harfa
1980, ki smo jo vodili v navezavi stikov z Glasbeno solo
9. 9. 1988 JERKO NOVAK- kitara, EVA NOVsAK,
Frana Gerbica, njenim vodTOMAZ LORENZ - violina
stvom in strokovnimi delavci.
16. 9. 1988 VLADIMIR HORVAT - ustna hannonika in
V sestavu godbe so namrec
mam.dolina, IGOR SAJE - kitara
zaceli prevladovati prav njeni
23.9.1988 pevski zbor KOROSKIH SLOVENCEV
ucenci. To spoznanje mora
predvsem najti svoje mesto
30.9.1988 STANKO ARNOLD- trobenta,
tudi v sedanjih zaostrenih razMAKS STRMCNIK - orgle, OLGA GRACELJ
merah na podrocju vzgoje in
- sopran.
izobra.Zevanja, saj je povsem
Prvim petim prireditvam bomo prisluhnili v zelSki cerkjasno, da je taksna vloga glasvi, zadnji pa v farni cerkvi v Cerknici. Vse prireditve se
bene sole ena izmed njenih
bodo pricele ob 20. uri. Cena vstopnic za posamezno priprvih nalog.
redit~v je 5.000 din, lahko pa si zagotovite tudi abonma za
T. Urbas
25.000 din. Predprodaja abonmajskih in posameznih vstopnic je v knjiznici Jozeta Udovica v Cerknici, Partizanska 9
od 9. do 15. avgusta dalje in sicer ob ponedelj1kih, sredah
in petkih od 7. do 15. ure, ob torkih in cetrtkih pa od 7.
do 18. ure. Vstopnice pa lahko rezervirate tudi po telefonu
Povrsni opazovalec kulturnega zivljenja v cerkniski obcini pozna cerknisko godbo z najrazlicnejsih proslav, parad, turisticnih
in drugih prireditev, pa tudi s po:;rebov. Najzvestejsi prijatelji
pa se z njo srecujejo na vsakoletnem novoletnem koncertu ali
na promenadnih koncertih.

Tozd Pohistvo- razrez masivnega lesa.

Nasi upokojenci
Iz temeljne organizacije Zagalnica so odsli v prvi polovici leta v pokoj naslednji delavci:
lvanka Malnar iz ViSevka
je odsla v pokoj 28. februarja
1988 z del oziroma nalog pakiranje izdelkov.
Stefka Kotnik iz Vrha je
odsla v pokoj z del oziroma
nalog ciscenje z proizvodnji.
Miro Susanj iz Pudoba je
odsel v pokoj 28. februarja
1988 z del oziroma nalog
upravljanje linije pod zago.
Franc Sterle iz Starega trga
je odsel v pokoj 16. marca
1988 z del oziroma nalog na
veclistni krozni zagi.
Justin Bavec iz lga vasi je
odsel v pokoj 31. marca 1988
z del oziroma nalog upravljanje bocnega vilicarja.

Mihajl Bukor iz Starega trga
je bil invalidsko upokojen z
9. majem 1988. Odsel je z del
oziroma nalog upravljanje linije pod zago.
Alojz Kotnik iz Nadleska je
odsel v pokoj 20. maja 1988 z
del oziroma nalog skladanje
zaganega lesa.
Marija Koeevar iz Smarate
je odsla v pokoj 31. maja 1988
z del in nalog razrez na fini
krozni• zagi.
Delovna skupnost temeljne
organizacije Zagalnica se jim
zahvaljuje za dolgoletno delo
in za prispevek k razvoju temeljne organizacije in samoupravnih odnosov in jim zeli
se veliko zadovoljnih, predvsem pa zdravih let.
Delovni kolektiv Brest
Tozd Zagalnica

Novosti v knjiznici

STROKOVNA LITERATURA: bo1ki; M. KRAMBERGER:
S. KIERKEGAARD: Filozof- Pasja zlozenka; T. SEKEU:
ske drobtinice ali Drobec filo- Padma, mala plesalka.
zofije; P. HAUCK: Ljubosumje; T. LAKE: Kako premagas SLOVENSKO LEPOSLOVJE:
zivcnost; J. MAK.AROVIC~ pesnistvo
N. ANGELINI: Krematorij;
Kritika krscanske ljubezni;
G. F. W. HEGEL: Absolutna N. ANGELINI: Simfonicne
religija; A. ERJAVEC: Ideolo- pesmi; E . BABACIC: Malemu
gija in umetnost modernizma; boksarju; K. KOVIC: Dezele;
IzroCilo Cebin; M. LENARDIC: dramatika
Politicni organizmi; Od igre k
D. PONI:l: skof Toma.Z
Iz Tozda Pohistvo so odsli tehniki; Ekoloska misel; M. Hren, S.tiftarji;
od julija 1987 do julija 1988 LENARDIC: Clanki; Sprehodi proza
Vtnaravo: Metulji, Zivljenje v
v pokoj naslednji delavci:
S. KAVclc: Dnevnik in spaMarta Negode, Valci Ko- morju, Kra~ki svet, Rudnine, mini; M. KUNC FRITZ: Pusti
scak, Joze Klancar, Franc Ko· . Ujede in sove, Travniske rast- cakati jutri; V. K.AVCIC: Verosec, Nikola Ljubicic, Zofija line; S. PARKER: Clovesko leposlanik na Kitajskem; M.
Urbas, Julka Maglic, Konrad telo; S. AsiC: Pomoc iz do- VOJSKOVIC: HiSa st. 15.
Majer, Janez Mele, Vera Za· mace lekarne; Crne ptice; G.
krajsek, Jelka Golc, Helena Vander RECKE: Sodob:na do- TUJE LEPOSLOVJE
Becaj, Alojzija Culibrk, Mari- maca peka; Zelenjava; J. TITL:
J. COLLINS: Priloznosti;
ja K.J,ancar, Marija Vidmar, Vodni mlini in mlinarstvo v
Ameriska
metafikcija; U. DAJoie Gruden, Iva Hrvatin, Du- Slovenski Istri; I. TURK: NoNELLA: Ljubezen ob Bodensan Bajc, Nada Lovko, Janez tranje revidiranj~ poslovanja;
skem jezeru; T. A. BRINGSKranjc, Marija Korosec, Dano M. LENARCIC: Smisel in spoWAERD: Luna otrostva; H .
Otonicar, Anica Snoj, Tilka znavanje;
C.
AVGUsTIN:
FAST: Volilo; Z. GREY: WePetrovcic, Zofija Straiiscar, skofja Loka; B. KORUN: Konstem Union; J . HOPKINS:
Marija Sparemblek, Franc dorjev klic; A. NOVAK: KranjElvis, S. LENZ: . VadbiSce; A.
Braniselj, Olga Hitl in Franc ska gora z okolico; D. VUGA:
ROBBE-GRILLET: Djinn; J. M.
Kebe.
Magdalenska gora pri smarSIMMEL: Tistih v temi ne viDelavci temeljne organizaci- jem-Sapu v zelezni dobi; F.
dimo; W. STRUBE: Pozabljeje ·Pohistvo zelimo vsem upo- CERAR: Pavtizan nekoliko
no zivljenje; I. SVEVO: Kraotkojencem se veliko zdravih in drugace; Fasisti brez krinke;
ko sentimentalno potovanje;
zadovoljnih let v zasluienem D. RAJTMAJER: Alpsko smuM. de UNAMUNO: Umetnost
pokoju, obenem pa se jim za- canje.
in resnica; E. WALLACE: Moz
hvaljujemo za njihova dolgoiz hotela Carlton; S. ZWEIG:
MLADINSKA
LITERATURA:
letno delo.
Nestrpnost srca.
J.
BITENC:
Sloncek
JakonDelovni kolektiv Brest
H. Mele
Tozd PohiStvo cek; M. GOLAR: Decek z ja-

791-078.

Vse prijatelje tovrstnih prireditev vabimo k poslusanju
vrhunskih izvajalcev glasbenih del v prijetnem notranjskem ambientu.
H. Mele

Upokojili so se

V avtokampih v Termah v Catezu in v Krki v Dolenjskih toplicah, od kjer je tudi posnetek, imamo postavljenih pet pocitniskih prikolic. Kako veliko je zanimanje za tovrstno poeitnikovanje pove predvsem podatek, da so zasedeni vsi termini tudi v
posezoni. Za toplice se odlocajo predvsem starejsi delavci, ki
jim je tovrstni oddih potreben tudi iz zdravstvenih razlogov.
Mlajsi pa se raje odloeajo za dopust na morju.

.
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Iz drugih lesarskih kolektivovLIP Bled letos praznuj·e stiridesetletnico delovne organizacije. Direktor DO ing. Franc
Bajt je v njihovem glasilu
med drugim zapisal:
»V 40-letnem obdobju smo
proizvedli 1,8 milijonov ms zaganega lesa, okrog 4 milijone
vrat, n.ad milijon podbojev, 14
milijonov m2 oparoih plosc,
20 milijonov m 2 oblog, 250.000
vhodnih in garaZnih vrat ter
precejsnje kolicine pohiStva in
opreme za lesno industrijo.
Proizvode smo prodajali in
jih prodajamo doma in v tujino. V preteklih letih smo pro·
dali v tujino pribllino 1/4 proizvodnje, letos pa ta delez
presega ze 1/3 celotne proizvodnje, saj se zavedamo, da
rast izvoza pomeni tudi mnogo
hitrejsi razvoj delovne organizacije. Poleg razvoja in izgradnje novih proizvodnih obratov ·SO se z izboljsanjem delovnih pogojev izboljSali tudi
Zivljenjski pogoji, taka da imamo danes pribllino 200 stanovanj, pocitniski dam, 10 garsonjer, 13 prikolic, urejeno
druibeno prehrano, prevoz na
delo itd.<<.

Za tiste, ki razmisljajo kako
bi tudi vrt ali teraso uredili
cimbolj prijetno in domace,
so v JELOVICI razvili nov izdelek: leseno vrtno garnituro.
V prodaji so ze zlozljive mize, klopi in stolcki. Vrtna garnitura s toplimi gladkimi povrsinami in zaokrozenimi robovi je zascitena s pigmentnim lazurnim premazom, ki
sciti les pred dezj em in drugimi vremenskimi nevsecnostmi. Mize, klopi in stolcke je
mogoce po uporabi zloziti in
shraniti.

ALPLES je v letosnjem planu predvidel 10 odstotkov direktnega izvoza, t. j. brez po·
srednikov. S tern odpade ·njihova domaca in inozemska
provizija, pribllino 7 odstotkov od vrednosti blaga. Prvo
pomembnejso pogodbo so
podpi-sali v maju z amerisko
firmo ELITE. Kupec se zanima za hrastove stereo omarice
v treh razlicnih dimenzijah. Z
njimi zeli sodelovati dolgorocno in predvidoma naj bi letno
kupil od Alplesa za pribllino
1,5 do 2 milijona dolarjev blaga. Omarice imajo v primerjavi z drugimi izvoznimi izdelki ugodno pokritje, bistve·
na prednost posla v danasnjih
casih pa je v tern, da bo kupec placal blago takoj oziroma delno ceno vnaprej.
·

LESNINA je delovna organizacija, kjer so razne oblike
internega izobraZ~Vanja ze
ustaljena praksa. Letos pa so
prvic priceli tudi z organizacijo tecajev tujih jezikov v sirsem obsegu, ki jih je do 20.
junija poslusalo 54 delavcev
Lesnine, potekajo pa v Lesnininih poslovnih zgradbah. Te·
V NOVOLESU posvecajo ve- caji trajajo za posamezno
liko pozornosti razvoju mo- stopnjo stiri ~esece, potekajo
dernih p.r ogramov pohiStva. pa dvakrat na teden po dve
Prvi paket taksnega pohistva solski uri pred pricetkom ozije njihov SKAND, kateremu roma po koncanem delu. V
so v letosnjem letu dodali se tecaje so vkljuceni predvsem
program BARBARA. Pro1zvod- delavci, ki jim je znanje tujenja slednjega kasni z izdelavo, ga jezika potre~no pri stikih
ceprav je bil odziv kupcev, s tujimi poslovnimi partnerji
strokovnjakov in trgovcev iz- oziroma za spremljanje razredno velik. Drug prob_Iem · licnih strokovnih podrocij iz
novih programov pa so visoke tuje literature. Poleg skupin,
cene, ki kljub oblikovni vab- ki jih imajo v Lesnini, se na
ljivosti kupce odbijajo. V No- razlicnih stopnjah i.n v .razvolesu se je koncno spremeni- licnih izobraZevalnih institucila splosna idejna usmeritev, jah uci tuje jezike se 26 druces da ne potrebujejo lastne- gih delavcev Les.nine.

Predstavniki SLOVENIJALES TRGOVINE so se 27.
maja 1988 v prostorih jugoslovanskega veleposlaniStva v
Moskvi srecali z vsemi poslovnimi partnerji iz Sovjetske
zveze. Srecanje je bilo namenjeno podelitvi jubilejnih pla~
ket ob 40. oblet·n ici delovne
organizacije Slovenijales trgovina in v pocastitev skoraj
20-letnega sodelovanja s partnerji iz Sovjetske zveze ter
razgovorom o nadaljnjem sodelovanju. Na slovesnosti sta
govorila jugoslovanski veleposlanik v Moskvi Milan Veres
in gtmeralni direktor dr. Matij.a Skof. Poudarila sta pomen prisotnosti delovne organizacije Slovenijales trgovina
na sovjetskem t.rZiScu, taka na
podrocju gospodarskega sodelovanja, kot tudi za razvoj
medsebojnih odnosov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo.

ga oblikovanja. Ker pa je prodaja kolonialnega pohistva v
kriznem obdobju precej upad.l a, se je razvoj novih programov oziroma lastnega oblikovanja izkazal kot nujen.

LOG.&SKO

okrajno glavarstvo.
Zeiul!episni in zgodovinski opis.

U·r etlU Vojteh lUbnikar.

V LOGATCU.
Izdalo ,Dmi<tVI) ucitcljcv in ~olskih prijateljev okraja Logaskega".
1889.
(nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
UNEC
V cerkvenem oziru spadale ste
vasi Unec in Slivce pod Cerknisko
dekanijo, lvanjeselo pa pod Planinsko zupnijo. Od I. 1784 blla je na
Unci svobodna lokalna kaplanija,
katera se je I. 1876 z Jvanjeselom
zdruzena povzdignila v lastno Zllpnijo. L. 1884 obhajala se je na

slovesni nacm stoletnica ustanov·
ljenja lokalne kaplanije.
Duhovnikl, ki so tu sluzbovali so
sledeci: Gosp. Canutelj Jernej od
I. 1784-1785; gosp. Fran Rozanec
od I. 1785-1822; g. Anton Mencinger od I. 1822-1824; g. Anton
Gros od leta 1825-1832; g. lgnacij Jerin od I. 1832-1839; g. Peter
Slibar od I. 1839-1860; g. Ivan
Brence od I. 1860-1870; g. Jernej

Babnik od I. 1870-1875; od I. 1875
pa gospod Fran Klemenc, ki je prvi
Unski zupnik.
Javna sola osnovala se je leta
1857. v prejsnjih casih posiljali so
premoznejsi posestniki svoje otroke deloma v Ljubljana, deloma v
Postojino. L. 1855 bila je tu nekaka
privatna sola. Poduceval je neki
Anton Lebar iz Gorenjskega doma,
kateri je slucajno potoval skozi
Unec. Ko so Uncani zvedeli, da zna
ta moz brati, pisati in tudi nekoIiko steviliti, obdrzali so ga kot
svojega ucitelja. Nekaj let poducevalo se je v kmetskej hisi. L. 1864
sezidalo se je po prizadevanji tu·
kajsnjega posestnika gosp. Anton
Jersan-a novo solsko poslopje.
L. 1883 razsirila se je enorazrednica v dvorazrednico.
Za vsakdanjo solo bilo je
godnih deckov leta 1880 69,
leta 1889 77,
godnih deklic leta 1880 64,
leta 1889, 58,
obiskujocih deckov leta 1880 55,
leta 1889 73,
obiskujocih deklic leta 1880 50,
leta 1889 57;
za ponavljavno s olo pa
godnih deckov leta 1880 23;
leta 1889 26,
godnih deklic leta 1880 17,
leta 1889 29,
obiskujocih deckov leta 1880 14,
leta 1889 25,
obiskujocih deklic leta 1880 16,
leta 1889 27.
Ucitelji, ki so na tej soli poducevali so sledeci: gospod Hofbauer
od I. 1857-1861; gosp. I. Juvanc
od I. 1861-1864; g. Matevz Kukec
do 1865; g. Val. Pin 1866; g. Aloj·
zij Kusar od I. 1866-1871; g. Ivan

ELAN je v Bohinju pri hotelu Kompas v Ribcevem lazu
pred zacetkom letosnje glavne
turisticne sezone predal namenu dve teniSki igriSci. IgriSci
imata cudovito lokacijo v dolinici za hotelom in sta zgrajeni na dokaj zahtevnem terenu v klasicni .tehniki - investitor je . sam zelel rocno
skropljenje. Teniski igriSci basta prispevali k izboljsanju turisticne ponudbe v Bohinju in
k obogatitvi znanja in izkusenj
v ELAN IN:ZENIRINGU.
MEBLO je sodeloval na 'razstavi izumov tehnicnih izboljsav in novitet na Reki. Razstave so se udelezili tudi predstavniki Italije, MadZarske in
NDR, po dolgih letih pa se je
razstave udelezila tudi lesna
industrija Slovenije, zastopana z DO Maries, DO . Liko in
DO Meblo. Meblo je na tej
razstavi pokazal stiri novosti
med 3000 novostmi, v glavnem s podrocja elektronike in
strojnistva. Pri podeljevanju
priznanj za posamezne pred-

stavljene novosti je od Meblovih novitet dobil pr.iznanje diploma s srebrno plaketo Dragoljub Miladinovic iz Tozda
Iverka za napravo za preizkusanje hidravlicnih in pnevmatskih ventilov, cilindrov in
membranskih ventilov.

POPRAVEK K PRISPEVKU
IZ PREJSNJE STEVILKE
V p.rejsnji stevilki Brestovega obzornika je prislo v rubriki »Nasi upokojenci« do neljube pomote.
Pravilno bi morali zapisati:
Vera STRITOF iz Blocic,
upokojena z 18. 2. 1988 iz
opravljanja del oziroma nalog
obracun osebnih dohodkov.
Zorica POLOVIC iz Grahovega, upokojena s 15. 2. 1988
iz opravljanja del oziroma nalog traono brusenje.
Obema se opravicujemo!

Iprenski bloki za Tozd Tapetnistvo so prispeli. V kaksen izdelek
jih bodo preoblik.ovali?

Zakrajsek I. 1871; g. Ivan Pozenel
I. 1872-1886; g. Peter Repic od
I. 1886. - Uciteljlce, odkar se je
sola razsirila so bile: gdc. F. Zeme
od leta 1883-1886; gdc. Avgusta
Kolnik od leta 1886-1888; gdc.
Viljelmina Leskovic od marca 1888.
leta. v solskem poslopji stanoval
je do I. 1888 tudi cerkovnik, tega
leta. pa se je zraven sole sezidala
meznarija, v katerej je tudi prosto
stanovanje za drugo uciteljsko moe.
Razen sole, cerkve in farovza je
se nekaj druzih prijaznih his.
v vasi so stiri gostilne in tri
prodajalnice.
Hudo zlo za tukajsnje prebivalce
je pomanjkanje dobre pitne vode,
kar je tudi glavni uzrok, da so pogostoma tu razsajale kuzne bolezni, osobito ste davica in skrlatica
neusmiljeno morile med nezno mladino.
Na Unci ni nijednega studenca,
temuc le nekoliko kapnic. Ljudje
sl hodijo iskat vode v skoro i!etrt
ure oddaljeno Jokev, ki pa je tudi
bivalisee brezstevilnih zab in drugih dvozivk. - Blago (zivina) na·
paja se v drugej lokvi, kl lezi tik
okrajne ceste. Veckrat pa lokev zamrzne in potem ubogi sosescani
Jed lomijo, ga domov spravljajo in
tope. Davno se je ze sprevidila
nujna potreba naprave obcinskega
vodnjaka. In res je obcinski svet,
katerega je s svetom in dejanjem
krepko podpiral okrajni glavar gospod dr. K. Russ, sklenil, spomin
stiridesetletnega vladanja Njega VeJicaristva slaviti z napravo vodnjaka. Vodnjak koplje se po nacrtu
gosp. V. Putik-a, globok bode nad
30m. Ministerstvo za poljedelstvo
in dezelni odbor prihitela sta ob·
cinl z izdatnimi svotami na pomoc.
Nadjati se je torej, da se to pre·
korlstno delo povoljno izvrsi. Se

pozni rodovi se bodo s hvaleznost·
jo spominjali onih moz, kateri se
niso ne truda, ne skrbi ustrasili
in ne prej odnehali, dokler niso
to delo srecno izvrsili.
Ako krenemo skozi Novo vas
proti severo-zahodni strani, dospemo po obcinskej poti v lvanjeselo.
Vas steje 42 his z 308 prebivalci.
Pred vasjo stoji na zelenem holm·
cu prijazna cerkev sv. Hieronima.
Starejsa cerkvica Matere Bozje stala je nad vasjo blizo zeleznice; zdaj
je do tal podrta.
0 postanku Jvanj~sefa pripovedu·
je pravljica, da so v te kraje prisli
trije bratje nekega nomadskega na·
roda, Ivan, Jakob in Lazar po
imen.u
Ivan sezidal je lvanjeselo, Lazar
in Jakob bila pa sta ustanovitelja
sosednjih vasi Laze in Jekovce.
Bolj verjetno pa je, da je bila
ta vas ustanovljena od izseljencev
iz Unca ,in Planine ter da je prvot•
no ime te vasi ne lvanje selo,
ampak Vnanje selo. Po nemsko ••
ta vas zove Eibenschuss. Da so
lvanje selo prekrstili v Eibensc·
huss izvira baje od todi, ker so
imeli po Kranjskem in tudi drugod
navado, okoli cerkva sv. Hieronlma
nasaditi tise (Eibe); »Schuss« pa
stoji namesto ngeschuss«, kar v
nemskem baje pomenja majhno n•
selbino. Sploh se pa to ime sedaj
le redkokedaj rabi in se tudl v
nemskem jeziku umika sloven&k&mu imenu lvanje selo. - lvanje
selo spada pod Rakovsko podiupanijo.
Ako jo zavijamo od Unca mlmo
pokopalisca proti juzni strani, prl·
demo v plclej cetrt uri v Slivce.
Vas ima 12 his s 96 prebivalci.
(se nadaljujo)
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Ker je poletje ze v polnem
razmahu in si mnogi ze nabirajo novih moci ob morju, v
gorah ali kje drugje, bodo tudi taborniske novice obarvane
pocitnisko. Najvec govora bo
o nasem pocitnikovanju, ki mu
mi .p ravimo tahorjenje. V pocastitev dneva horca smo za
Stevilka 130 - 31 . jul.ij 1978
TT-je, dovodnike in klubovce
pripravili zanimive izlete v tri
NEKOLIKO POD PRicAKOVANJI
smeri. Odsli pa smo le v dve
Proizvodnja v prvem poletju znasa 482 mHijonov dinarjev in je za 2,5
- eni so odsli v vedno zaniodstotka pod letno dinamiko, medtem ko je za 12 odstotkov vecja v primiv in privlacen !Ski Vintgar,
merjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
kjer · so imeli na programu
Gibanje obsega proizvodnje po temeljnih organizacijah je v pnimerjavi
prezivetje v naravi, bolj poz letnim planom zelo razlieno. Nad plansko dinamiko je dosezena le
v temeljni organizaciji Tovarna pohistva Cerknica, povsem izenaeena je · gumni pa so na poti do Sedv Tovarn i lesnih izdelkov Stari trg, medtem ko bele~imo najveeja odstomerih triglavskih jezer obdepanja v tapetniski proizvodnji in v proizvodnji izdelkov kuhinjskega
lovali
izletnistvo.
programa.
__ -'-""....;:..d

To poletje imamo tudi o.b ilo
mofuosti za spoznavanje novih prijateljev iz tujine. V
drugi polovici julija je 15 dni
ob Volcjem jezeru taborilo 140
mladincev socialdemokratske
stranke iz Berlina. Organizacijo tabora nam je zaupala repuhliska konferenca ZSMS.
Pomagali smo jim pri izhiri
prostora in pripravljanju tabora ter jih seznanili z moznostjo izletov v nasih krajih.
Seveda smo jih tudi ze veckrat obiskali na Blokah, enkrat smo se tja odpravili tudi
s kolesi. Sokoli, taka se namrec imenujejo mladinci iz Berlina, pa nas hodo obiskali tu-

0 SAMOUPRAVNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH

Na seji delavskega sveta SOZD Slovenijales so med drugim obravnavali tudi predlog samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah,
obveznost.ih in odgovornostih delovJ:!e skupnosti SOZD in zdruzenih delovnih organizacij. Na seji niso bile upostevane pri.pombe Bresta kot npr.
da je treba dela in naloge, ki jih plaeujemo po nekem kljueu , ker so
tezko merljiva in katerih ueinek je tezko porazdeHti med clanice SOZD,
zasedati po planu delavcev (delovnih mest). ki ga potrdijo zdruzene delovne oziroma temeljne organizacije ter da letni ~inaneni plan in letni
program oziroma plan del in nalog sprejmejo zdruzene delovne oziroma
temeljne organizacije, delavski svet SOZD pa Jih verific·ira.
Brest se zavzema za taks·no financkanje delovne skupnosti, da bodo
posamezne clanice sestavljene organ·izaci~e f.inancirale samo tista dela
oziroma naloge, za katere bode zainteresirane, da jih opravi zanj delovna
skupnost sestavljene organizacije.
POMOC JELl

DOMAcE TRZISCE IN PRODAJA

DELO SERVISERJEV

Delavnik serviserja se navadno zaene pred sest o uro zjutraj z nalogo,
da cez dan resi 5 do 8 strank, pae odvisno od tezavnostl terena in
vrste reklamacije.
. Serviser se zatem zaplete v prometno mrezo, isee naslove, obraea
zemljevid Ljubljana, Reke al i Zagreba ali Splita. Zelo prijetno pa je
resevati zadeve na podezelju. Ljudje so bolj prijazni, laze prenasaju poglede na reklamiran element, vee ali manj so stalno doma. Skratka,
nase kombije je moe sreeati povsod, saj so do polletja prevozili nad
150.000 kilometrov.
Tudi tezave ·imamo. Smo v nefunkcionalnih prostorih, nimamo stalnega
zaledja z rezervnimi deli, avtopark je precej iztrosen, sodelovanje med
tehnol-ogijo •in kontrolami je mrtvo. Podoba reklamaoij je do ·sedaj stoodstotno pokazala, da b-i z malo vee pazljivosti pri transportiranju pohistva precej ublazili stevilo reklamacij.
Ob razmemma redkih dneh, ko smo vsi doma. se spontano pogovorimo o morebitnih na novo odkritih napakah; vsak si je prav got9vo
pridobil kaksno novo izkusnjo.

V Begunjah ob Cerkniscici
tabori okrog 80 skav.tov iz zamejstva, ki pa imajo lasten
program. Obiskali smo jih,
spoznali njihove navade in navezali nove stike.
Zdaj pa se o taborjenju.
Letos se homo odpravili v Dol
pri Starem Trgu ob Kolpi.
Tam smo ze bili, pokrajtna
nam je hila zelo vsec, zato se
tja tudi vracamo. Pod platnenimi sotori bomo preziveli
10 dni, in sicer od 27. julija
do 4. avgusta. Letos smo se
odlocili, da homo taborili le
v eni izmeni, da pa bo zato
prihod na tabor drugacen kot
druga leta. V Dol bomo odsli
v vecjih skupinah; klubovci
in vodniki bodo · potovali s
kanuji in splavom po Kolpi,
TT-jevci bodo kolesarili, najmlajsi pa bodo odSli z avtobusom.
Program taborjenja bo zanimiv, prostega .Casa za lenarjenje bo kaj malo. Preizkusili
se homo v taborniSkih vescinah in mnogoboju. Starejsi
bodo odSli na tridnevno bivakiranje in hodo taka preziveli
dve noci v improviziranih bivakih. Seveda je tu -tudi Kolpa,
prijetno hlaidna za kopanje in
velik. izziv za kanuiste. Tudi
tiskarne ne homo pozahili dorna. Obiskali nas bodo BerlincaDi, stike pa homo navezali
tudi z domacini. Letos nas bo
tahorilo okrog 80, tabornina
pa znasa 90.000 din.

28. maja letos je ..Industrijo pohiswa JELA Sabac: elanico sestavljene
organizacije Slovenijales - proizvodnja ·in trgovina, mocno prizadel nenaden pozar. Pozar je povsem unioil lakirnico, s cimer je bila proizvodnja
furnirnega pohistva za nekaj easa docela onesposobljena.
Prav v teh dneh ustrezni organi upravljanja v Brestovih temeljnih
organizacijah razpravljajo in sklepajo o solidarnostni pomoei tej delovni
organizaciji, ki naj bi znasala 330.000 din.

L:e takoj na zaeetku leta je prodaja pohistva upadla, predvsem zaradi
drazjih modelov dnevnih sob in tapetniskl h izdelkov. Zaloge so v celoti
zaeele naraseati, tako da je bilo potrebno posredovanje zveznega izvrsnega sveta. Da bi prodajo pohistva pospesil'l, je zv_
ezni izvrsni svet
predlagal boljse kreditiranje kupcev in manjsi obvezni polog pri najemanju kreditov za pohistvo z 20 odstotkov na samo 10 odstotkov.
lstoeasno so pri proizvodnji pohistva sprozili celo vrsto razlienih propagandno-prodajnih akcij, s katerimi naj bi pospesHi in seveda povecali
prodajo svojih izdelkov.
Seveda tudi na Brestu nismo zaostaj ali, temvee smo storili vse, kar
je v nastalem polozaju bilo mogoee in ocenjujemo, da uspeh ni izostal.
ceprav nismo presegli letnih oziroma polletnih obveznosti v prodaj i,
sodlmo, da so rezultati, bolje reeeno realizacija, za prvih sest mesecev
dokaj realni.

di na taboru. V Dol bodo prisli za tri dni (sk:upina tridesetih). Seznanili jih homo z
nasa dejavnostjo in jim pokazali se en konec nase dezele.
Seveda ne homo pozabili na
sportna in ku1turna srecanja.
Zelimo jim, da bi se med nami dobra pocutili, da iz nase
dezele ne bi odsli razocarani
in da hi se sem se v-r acali.

3. junija letos je Marija Hribar v prostorih druiinske bise na
Sinji Gorici 23 odprla Iastno prodajalno z mesanim blagom, kjer

je moe kupiti vse prehrambene artikle, pa tudi nekaj tekstilnih
in plastienih izdelkov. Trgovino v glavnem oskrbuje DO Nanos iz
Postojne. Lastnica prodajalne je s povprasevanjem v prvem mesecu obratovanja zadovoljna.

Letos pa smo se spomnili
se necesa: vsak dan ob 7. uri
se bomo s taborjenja oglasali
,radioamaterju Branetu Mlakarju v Cerknico. Sveze novice bo objavljal v nasi taborniski omarici.
Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki so nam kakorkoli
pomagali izpeljati letosnje taborjenje.
A. znidarsic

OCENILI SMO NASE DELO

28. junija smo mladinci Tovarne lesnih izdelkov Stari trg skupaj s
sekretarjem obeinske konference tovarisem Ot oniearjem predelali gradiva
in ocenili delo v obdobju po prejsnjem kongresu. UgotO'V'ili smo, da je
bilo nase delo v tern obdobju dokaj plodno. lzpeljanih je bilo nekaj akcij,
zal pa n·i uspela akcija za organiziranje dopolnilnega izobrazevanja za
dokoneanje <Osnovne sole. V tej akciji smo si najbolj prizadevali, toda
naleteli smo na gluha usesa; vse skupaj se je konealo v osnovni soli
Star! trg. Taksen neuspeh pa slabo vpliva na delo mladincev, ki izgubljajo zaupanje v mladinsko organizacijo in v njeno vodstvo.
LETOS -

ZA SPREMEMBO TRETJE MESTO

Tudi devete spoJ'tlne igre delavcev lesne ·i ndustrij e in gozdarstva so
potrdile dejstvo, da je to ena izmed naj-veej-ih sportnih pr.iredit ev te
vrste pri nas, velika manifestacija delavske telesne kulture, predvsem
pa daokaz, da delovne organizacije iz leta v leto posveeajo vee skrbi
organizirani mnozieni .r ekreaciji delavcev, kar je eden izmed pomembnih
dejavnikov pri razvijanju delovnih sposobnosti ·in pri pri-zadevanjih za
veejo produktivnost dela.
.
Letos je bil boj na vrhu negotov do zadnjega ·i n izredno i·zenaeen, pri
cemer je imel tud-i BREST vidno vlogo, sa) mu je le za las usia zmaga
in j e dosedanjim petim prvim, enemu drugemu in enemu tretjemu mestu dodal se eno tretje mesto. Tako je se vedno ostal dalee najuspesnejsi udelezenec teh tekmovanj .

J

16. junija pa 'je v prostorih obrtnega zdrt1Zenja na Taboru Sb
odprla prodajalno s tekstilom, usnjem in izdelki domaee obrti
Marija Braniselj. Kupci lahko izbirajo med tekstilnimi izdelki
predvsem otroska oblaeila, ki jib j e tudi najvec, pa tudi tekstilni
izdelki za odrasle. Usnjenib izdelk.ov je zaenkrat se bolj malo v glavnem denarnice, med izdelki domace obrti pa prevladujejo
spominki s simboli nasih krajev. Obrtnica zeli ponuditi predvsem izdelk.e, ki jih v cerkniski obcini primanjkuje, nanje pa
opozarjajo predvsem kupci. Obljubila je, da bo iskanih izdelk.ov
iz tedna v teden vee, med njimi bodo tudi unikati in buticni
izdelki po zmernih cenah. Lastnica precej siva sama, oskrbujejo
pa jo tudi drugi obrtniki in grosisti.

Pa se to ...
ze nekaj casa krozijo govorice o ustanovitvi sekcije Iokostrelcev pri OJs. Dan dogodka bo 3. oziroma 4. september v Leskovi dolini. Na
srecanje vabimo vse, ki jih
zanima lokostrelstvo in zelijo
delovati v organizirani sk:upini lokostrelcev. Vse informacije lahko dohite pri Miranu
(tel. 7910-064 int. 6).
V soboto, 27. in v nedeljo
28. avgusta bo v Leskovi dolini »srecanje klubovcev«. Vabimo vse polnoletne klubovce!
Govorili homo o delu na5ega
odreda v novem solskem Ietu.
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Strelske novtce
BRESTOVI STRELCI
OSVOJILI PET
REPUBLisKIH ODLICIJ
Strelska zveza Slovenije je
organizirala na streli~cu ob
Dolenjski cesti republisko prvenstvo v streljanju z malokalibrsko pusko za pionirje in
pionirke. Brest je na tekmovanju nastopil s tremi pionirkami in sestimi pionirji in osvojil kar pet republiskih naslovov. Najmlaj~i so tekmovali v
disciplini 30 leze in v trostavu
(leze, stoje, .klece) - 3 krat
10. Pionirke so bile uspesnejse, saj so osvojile naslov republiSkih prvakinj v disciplini
30 leze in bile druge v trostavu. Zagotovile so si tudi nastop na drlavnem prvenstvu,
ki bo julija v Valjevu, vendar
pa je udelezba vpra5ljiva zaradi velikih stro~kov.
Rezultati: 30 leie
PIONIRKE - ekipno
1. SD Brest Cerkni{;a
702kroga

2. SD Tabor Ljubljana
694 krogov
3. SD Partizan Radovljica
691 k.rogov
posamezno:
1. Nata~a Lukman
251 krogov - SD Tabor
2.Suzana Potocnik
248 krogov- SD Hotinja vas
3. Bojana Klanear
245 krogov - SD Brest
PIONIRJI -

ekipno

1. SD Turnisce P.tuj

741lcrogov
2. SD NTU Slovenj Gradec
712krogov
3. SD BREST Cerknica
.708 krogov
posamezno:
1. Hubert Potocnik
260 krogov - SD NTU
2. David Istenic
258 krogov - SD BREST
3. Tomai Scanear
252 k.rogov- SD ABC
Pomurka

Filtni v avgustu
5. 8. ob 20. uri - jugoslovanska komedija TESNA KOZA,
II. del.
6. 8. ob 20. uri in 7. 8. ob 16. uri- ameriSki pustolovski film
MOJA AFRISKA PUSTOLOVSCIN,A.
7. 8. in 8. 8. ob 20. uri - angle~ka grozljiVIka LINK.
11. 8. ob 20. uri - amerilli sportlni filin
TEKMA ZA :ZIVUENJE.
12. 8. in 15. 8. ob 20. uri - ameriska .kriminalka
MADRIDSKA ZVEZA.
13. 8. ob 20. uri in 14. 8. ob 16. uri - ameriski akcijski film
PRVI NA POTEZI.
14. 8. ob 20. uri- ameriS!ka grozljivka
MASCEVANJE V ULICI BRESTOV.
18. 8. ob 20. uri - ameriski zgodo\dns·k i film MESO IN KRI.
19. 8. ob 18. uri - ameriska risanka
ASTERIX PROTI CEZARJU.
20. 8. ob 20. uri in 21. 8. ob 16. uri - ameriSki zabavni film
OGENJ IN LED.
21. 8. in 22. 8. ob 20. uri - ameriska drama MACJI SINDROM.
25. 8. ob 20. uri - ameriSki vojni film
IZGUBUENA PATRULJA.
26. 8. ob 18. uri in 29. 8. ob 20. uri- ameriska komedija
V AVTOBUSU.
27. 8. ob 20. uri in 28. 8. ob 16. uri- ameriSki pustolovski film
PIRAMIDA STRAHU.
.
28. 8. ob 20. uri - francoska drama P.OD SONCEM SATANE.

Filtni v septetnbru
1. 9. ob 20. uri- ameriska. kr.iminal1ka MODRI SAL.
2. 9. ob 18. uri in 5. 9. od 20. uri- ameriS.ka komedija
HITRI CASI.
3. 9. ob 20. uri in 4. 9. ob 16. uri - ameriski akcijshl film
THRASHIN.
4. 9. ob 20. uri - ameriSki romanticni film
TUDI TAKO TE LJUBIM.
8. 9. ob 20. uri - japonska drama ZAPELJEVANJK
9. 9. ob 18. uri 1n 12. 9. ob 20. uri - ameriski akcijs>ki film
KOMANDOSI LEOPARD.
10. 9. ob 20. uri in 11. 9. ob 16. uri - ameriska akcijska kome·
dija VOHUNI KAKOR MI.
11. 9. ob 20. uri - francooka drama
DEKLETA IZ SAINT TROPEZA.
15. 9. ob 20. uri - nemski eroticni film
VROCE NOCI JOSEFINE.
16. 9. ob 18. uri - slovenski mladinski film
POLETJE V SKOLJKI, II. del.
17. 9. ob 20. uri in 18. 9. ob 16. uri- ameriski akcijski film
OGENJ Z OGNJEM.
18. 9. in 19. 9. ob 20. uri - ameriska komedija
FERRISOVI NORI DNEVI.
22. 9. ob 20. uri - ameri~ka kriminalka STRIPTEASE SMRTI.
23. 9. in 26. 9. ob 20. 'uri - ameri~ka komedija
VSE V ROK SLUZBE.
24. 9. ob 20. uri in 25. 9. ob 16. uri- ameriski fantasticni film
CRNI MESEC.
25. 9. ob 20. uri - ameri~ka srhljivka PSIHO, III. del.
29. 9. ob 20. uri- amer:iSiki vojni film NAREDNIK YORK.
30. 9. ob 18. uri - ameriski akcijski film
ISCE SE ZIV ALI MRTEV.

TROSTAV (3 krat 10)
PIONIRKE - ekipno
1. SD Partizan Radovljica
641 krogov
2. SD BREST Cerknica
625 krogov
3. SD FLV Hotinja vas
598 krogov
posamezno:
1. Klavdija Skodic
218krogovSD Hotinj a vas
2. Natasa Salar
215 krogov - SD Radovljica
3.-4. Nada Br.aniselj
214 krogov - SD BREST

2. Skerlak - 42 krogov
· UNZ Murska Sobota
3. Zugelj - 42 krogov
UNZ Koper
4. Mira Kunstek - 41 krogov
Cerknica

MEMORIAL
»NOTRANJSKEGA ODREDA<<
Z VOJASKO PU.SKO
Pod pokroviteljstvom odbora skupnosti borcev Notranjskega odreda sta Zveza telesnokulturnih organizacij in
Strelska druZina Brest Cerknica organizirala II. tractionalno tekmovanje v streljanju z
vojasko pusko za »MEMORIAL NOTRANJSKEGA ODREBRESTOVI CLANI
DA«.
REPUBLisKI
Tekmovanje je potekalo na
OSTROSTRELSKI PRVAKI
vojaskem streliscu na Blo~ki
Na streliScu Crngrob pri polici. Nastopajoci so imeli tri
Kranju je bilo peto republisko poizkusne strele in deset streprvenstvo ostrostrelcev Slove- lov za oceno. Streljali so v
nije, katerega organizator je 100m oddaljeno tarco iz lebil ReJ2.ubliski stab TO Slove- zecega polo.Zaja. Tekmovanja
nije. Na tekmovanju je .nasto- se je udeleillo kar 38 ekip ali
pilo skoraj 40 ekip oziroma 116 posamezniko\!, od tega 8
120 posameznikov. Tekmova- rensk. Po konCa.nem tekmovanje je potekalo v dveh kate- nju je najboljsim ekipam, pogorijah ~olavtomatska pUS.ka sameznicam in posameznikom,
M 76 in mauzer puska M 69). izrocil odlicja in brosure
Vsi tekmovalci so streljali , predsednik odbora !Skupnosti
v kromo tarco velikosti borcev Notranjskega odreda
50 X 50 em, v 300 metrov od- Mitja Tollazi.
daljeno tareo s tremi poizkusnimi streli in s petimi streli
za oceno.
Cerkniski strelci so nasto·
pili z dvema ekip::una (strelska
druiina Brest in Obcinski stab
TO).
V absolutni konkurenci in
Balinarska sezona je v polkonkurenci M 69 je zmagala nero teku. Balinarji Bresta so
ekipa strelske druZine Brest konCali pom.ladans.ki del teks 121 krogi. Sestavljali so jo movanja v notranjski obmocMiro Kunstek, Vinko Martin- ni balinarski ligi. Premagali
cic in Franc Mahne. TO Cerk- so vse nasprotnike in skupaj
nica pa je z d.rugim mestom z Logatcem vodijo.
ponovila lanski uspeh.
Rezultati tekmovanj:
Rezultati- M76:
Brest - Crni vrh 0:14, Rakek - Brest 8:6, Rovte Ekipno
Brest 3:11, Brest - Sinja GoL RSNZ Ljubljana _.:...
rica 14:0, Dragomer - Brest
116 krogov
2:12,
Brest- Dren 12:2.
2. OS TO Cerknica Lestvica po 7. kolu:
111 krogov
1. Brest
3. OS TO Kranj 12 tack
71:13
6
107 krogov
2. Logatec
Posamezno
12 toOk
66:18
6
1. ObSteter - 44 krogov
3. Sinja gorica
RSNZ
9 tock
55:43
2. Olaj - 41 krogov
7
4. Rakek
UNZ Kranj
8 tock
49:35
6
3. Milan Zalar- 41 krogov
PSTO Notranjske
J esenski del tekmovanja se
bo
zaeel 20. avgusta. Razpored
Rezultati - M 69:
tekem
BK Brest je naslednji:
Ekipno
29. 8. Horjul - Brest, 27. 8.
1. SD BREST Cerknica Brest - Idrija, 3. 9. Logatec
121 krogov
- Brest, 10. 9. Brest - Vrh·
2. UNZ Kranj - 113 krogov
nika, 17. 9. Cerkno - Brest,
Posamezno
24. 9. Brest- Laska dolina.
1. J anez Skrlj - 43 krogov
V Radovljici pa je potekalo
Cerknica
republisko prvenstvo za posameznike in v izbijanju. Pravico za nastop na republiskem
BRESTOV OBZORNIK - lnformativ· prvc-nstvu sta si pridobila kot
no glasilo delavcev delovne organl· zmagovalca na notranjskem
:zacije BREST Cerknica, n. sol. o.
prvenstvu Dekleva med posalzhaja na dva maaeca v nakladl 2.800 Iz.
mezniki
in Mestek v izbijanju.
vodov.
Dekleva
je zasedel 21. mesto,
Glavnl In odgovoml urednil<: Vanda LAVAle.
Mestek pa je bil 15.
Urednlikl odbor: Miran PETAN, Franc GOR·
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Joze KO·
Balinarji Bresta so sodeloROSEC, Zdravko ZABUKOVEC, Viii FRIM,
Andrej VIVOD, Hedvika MELE, Hermina
vali tudi na dveh turnirjih v
MALIS, Jozlca SKERU, Franc MELE, Anton
OBREZA.
Titovem Velenju. Prvic so os·
Foto: Jo2e SKERU.
vojili prvo mesto in s tern
Odbor ·za obveseanJa Ja lzvrillnl organ de·
orehodni pokal, drugic pa so
lavskega sveta delovna organizacije. Pred·
sednik odbora: VIII FRIM.
dobili
pokal za cetrto mesto.
Tiska :!:eleznlska tlskama v Ljubljanl.
Na turnirju v Repentaborju
Glasilo sodl med prolzvode lz 7. tol!ke
prvega odstavka 38, ~Siena zakona o obdav·
(Italija) pa so izpadli ze v
cenju prolzvodov In storltev od promota
proizvodov (mnenje sekretarlata za Infer·
predtekmovanju.
miranjo lzvrinega aveta SR Slovenije st.
I. Mestek
421·1/72 z dna 24. oktobra 1974).

V spomin
V letosnji pomladi smo v
Tozdu Pohistvo izgubili dva
sodelavca. Marca se je v ~est·
inpetdesetem letu po tezki
bolezni od nas poslovil FRANC
MAHNE - delavec na skla·
di~cu zaganega lesa.

Maja pa nas je po hudi in
kratki bolezni v dvainpetdesetem letu zapustil TONE URH
- vodja kadrovske slutbe.

Balinarske
.

novtce

Ohranili ju bomo v trajnem
spominu
Delovni kolektiv
Tozd Pohistvo
Iz temeljne organizacije
Jelka Begunje sporocamo, da
smo se v juniju poslovili od
nasega upokojenca ANTONA
KOCJANCICA iz Begunj. Pred
upokojitvijo je op~avljal dela
na zagi.

Ohranili ga bomo v lepem
spominu.
Delovni kolektiv
Tozd Jelka

