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snovni cii ji so opredel jeni OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Znano je, da so realni osebni dohodki v z~dnjih dveh letih 
splahneli za blizu 30 odstotkov in da v marsikateri družini že 
pošteno obrnejo vsak dinar, preden ga porabijo. Pa vendar se 
to doslej pri prodaji knjig skorajda še ne poma; obisk v gleda
liščih ln na koncertih celo pomalem narašča; Cankarjev dom 
je s svojimi kvalitetnimi umetniškimi in drugimi kulturnimi 
prireditvami kar naprej poln; lani je bilo v okoli 160 razstavi
ščih na Slovenskem čez 500 različnih slikarskih razstav; ljubi
teljska kultura cvete, kot še ni najbrž nikoli, in si išče zmeraj 
n ova področja ln načine delovanja - marsikdaj se po iznajdlji· 
vosti in kvaliteti kosa celo s poklicno. 

OB NAŠEM GOSPODARSKEM NAČRTU ZA LETO 1984 

Letni gospodarski načrt omogoča, da delavci, združeni v različnih 
oblikah med seboj odvisnih ln povezanih organizacij združenega dela, 
z zavestno akcijo zagotavljajo kar najugodnejše pogoje ln rezultate 
svojega in skupnega družbenega dela v objektivno danih pogojih za 
gospodarjenje. 

Izdelani plan ia leto 1984 še ni usklajen z dogovorom o družbeni 
usmeritvi razporejanja dohodka, ker morajo biti pred tem mani do
končni rezultati za leto 1983. Zato prav sedaj, ko nastajata ta članek 
ln zaključni račun za leto 1983, pripravljamo tudi dopolnilo k planu, 
kjer bo delitev usklajena z dogovorom. Kljub temu poglejmo neka
tere bistvene mačilnosti plana. 

ZAPOSLOVANJE 

Za letos je predvideno poveča
nje števila zaposlenih v vseh te
meljnih organizacijah ln v de
lovni skupnosti. To povečanje 
gre predvsem na račun proizvod·. 
nje za izvoz, v ' TOZD Prodaja 
pa je predvidena manjša reor· 
ganizacija. Ceprav kaže Indeks 
predvidenega števila zaposlenih v 
primerjavi s povprečjem leta 
1983 vrednost kar 103,8, pa vidi· 
mo po stanju zaposlenih ob kon
cu leta 1983, da je večina tega 
predvidenega povečanja že izpol
njena, saj v primerjavi s sta· 
njem ob koncu leta 1983 načrtu
jemo povečanje števila zaposle
nih le za 1,2 odsto_tka. 

V temeljnih organizacijah Po
hištvo, Zagalnica, Tapetništvo in 
Jelka gre za povečanje števila 
zaposlenih v proizvodnji, ki je 
zahtevnejša predvsem zaradi iz. 
voza. V temeljni organizaciji 
Iverka pa bo zaposlenost neko
liko večja zaradi večjega vzdr
ževanja, pa tudi zaradi povečane 
proizvodnje oplemenitenih plošč. 
Več zaposlenih načrtujemo tudi 
v Mineralki zaradi zahtev trga 
oziroma proizvodnje v dveh iz. 
menah ter večjega oplemenite
nja plošč. 

Morebitno trenutno pomanjka· 
nje zaposlenih v posamemi te· 
meljni organizaciji bomo tudi v 
letu 1984 reševali s prerazpore
ditvami delavcev med temeljni
mi organizacijami. 

NABAVA 

Na tem področju smo nadrob
neje opredelili predvsem potrebe 
po devimih sredstvih za oskrbo 
proizvodnje. Načrtujemo za 25 
odstotkov večJi uvoz kot je bil 
leta 1983. Načrtovana r ast pa je 
različna in sicer bomo uvoz 
opreme in repromateriala s kil· 
rinškega področja podvojili, 
uvoz surovin in repromateriala 
s konvertibilnega področja pa bo 
večji za 11 odstotkov. Večji del 
~voza je seveda s konvertibilne
ga področja. Pri novih progra· 
mih za domači trg pa moramo 
upoštevati, da ne smejo biti od· 
visni od uvoza repromaterialov. , 

Pri·· nabavi na domačem trgu 
izredno naraščajo zahteve po 
združevanju devimih sredstev, 
zato realno načrtujemo podvo
jena sredstva za združ~vanje v 
primerjavi s tistimi iz leta 1983. 
Vendar bo vse odvisno pred· 
vsem od naših možnosti za zdru
ževanje devimih sredstev, kar pa 
lahko neposredno vpliva na mo
tenost načrtovane proizvodnje. 

PROIZVODNJA 

Vrednostno načrtovani obseg 
proizvodnje povečujemo v pri· 
merjavi z lansko kar z indeksom 
191. 

Takšna rast proizvodnje je 
predvsem posledica uskladitve 
proizvodnih cen z rastjo cen re· 
promaterialov, delno pa tudi na· 
črtovane večje fizične proizvod· 
nje. Prav tako moramo opozoriti 
na dejstvo, da· je bilo vrednote· 
nje proizvodnje v letu 1983 iz
redno nizko ln !Sicer po zateče
nih cenah iz oktobra leta 1982, 
kar pomeni izredno nizko osno· 
vo, s katero primerjamo. 

Vse to nam potrjujejo tudi 
podatki o fizičnem gibanju pro
izvodnje, saj - izraženo v nor· 
ma urah - povečujemo proiz· 
vodnjo za 9 odstotkov. Najbolj 
v temeljni organizaciji Pohištvo, 
kjer načrtujemo kar za četrtino 
višjo proizvodnjo od lanske. To 
pa zaradi tega, ker je bila rv letu 
1983 proizvodnja matno pod na· 
črtovano •. 

V drugih temeljnih organiza· 
eljah ne načrtujemo bistveno 
večje fizične proizvodnje. Neko
liko višjo rast - za 12 odstot· 
kov - še v Mineralki zaradi dvo
izmenske proizvodnje in v Iver
Id zaradi načrtovane večje pro
izvodnje oplemenitenih plošč. 

V Gabru načrtujemo za 4 od· 
stotke višjo proizvodnjo zaradi 
ožjega proizvodnega programa 
ln boljše organizacije, v Jelki pa 
zaradi nove proizvodnje strojno 
tesanih tramov. Za Zagalnico vi
dimo, da je fizično načrtovana 
proizvodnja celo nižja od lan· 
ske (izraženo v norma urah), to 
pa zato, ker je v proizvodnji leta 
1983 upoštevana tudi vsa proiz
vodnja ob prostih sobotah ln 

drugih prostih dnevih, vključu· 
joč , tudi delo režijskih delavcev 
v proizvodnji. 

Podobno nam kažejo tudi vred· 
nostni podatki po temeljnih or
ganizacijah, s tem·, da se v Za
galnici povečuje finalna proiz
vodnja zaradi načrtovane nalož
be v finalizacijo jelovega lesa. V 
Jelki pa se povečuje primarna 
proizvodnja zaradi že omenjenih 
tesanih tramov. V Pohištvu je 
načrtovana tudi strojegradnja. 

Hkrati moramo poudariti, da 
bo načrtovana večja fizična pro
izvodnja ob večjem številu zapo

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Vse to je mamenje, da se obračanio vase; da v pomanjkanju 
zunanjega potrošniškega razkošja iščemo r azkošje v sebi. Med· 
tem ko smo se poprej leta dolgo veselili sami nad seboj, kako 
nam dobro gre, čeprav nam ni bilo treba pretirano delati, in se 
hrupno pozunanjili .... se zdi zdaj, kot da smo se, obtoženi s 
skrbmi, ozrli navmoter ln se spet močneje zatekli k vrednotam, 
ki so nam bile zmeraj v zgodovini vir nevidne, vendar učinko
vite moči ln samozavesti: v njihovi zaokroženi celoti ~~ jim 
lahko rekli kultura. 

Matjaž Kmecl 

Ob dnevu žena iskreno čestitamo 
Brestovkam in drugim občankam! 

... . . .. ~ --
... ~".....~.·.-~ ....... --~ ~ ,. . ·. . . 

-- _.._____.........__ 
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o o redeljeni 
(Nadaljevanje s l. strani) 

slenih, nekaterih naložbah in po
večani produktivnosti ter boljši 
organizaciji dela. 
Povečuje se delež pohištva in 

drugih izdelkov, zmanjšuje pa 
delež kartonov ter iprena oziro
ma poliuretana. Da načrtujemo 
večji delež' pohištva, je pravza· 
prav razumljivo, saj smo že 
omenili r azloge za to; na prvem 
mestu prav gotovo premajhna 
lanska proizvodnja. 

PRODAJA 

Vrednostno načrtujemo večjo 
prodajo brez interne realizacije 

. (izvoz in domači trg) za 51 od· 
stotkov. Načr~ovana rast pro
daje je nižja od rasti proizvod· 
nje, kar pa je vzrok v različnih 
osnovah, s katerimi primerjamo. 

Obenem načrtujemo znižanje 
zalog v temeljnih organizacijah 
Pohištvo, Jelka in Mineralka. 
Prodaja iz zalog je načrtovana 
predvsem za domače tržišče. 

Celotno prodajo z interno re
alizacijo pa n!lčrtujemo višjo za 
42 odstotkov v primerjavi z le
tom 1983. To pomeni, da se 
zmanjšuje delež interne realiza· 
ci je. 

V vrednostnem planu prodaje 
je delež izvoza 37 odstotkov, kar 
je nekoliko manj kot smo dose
gli v letu 1983, hkrati pa več kot 
smo načrtovali v preteklem letu. 
To pomeni, da bo delež izvoza 
.lahko tudi večji, kar bo odvisno 
od gibanja tečaja tujih valut ter 
gibanja cen na domačem t r gu. 
Naraščanje p rodaje na doma

čem t rgu je predvideno z indek· 
som 157, kar pa n e pomeni bi· 
stveno večje fizične prodaje. Ven· 
dar si bo treba močno prizade· 
vati, da bi omenjeno prodajo do
segli ali pa celo presegli. Pred· 
vsem bo potrebno izboljšati kva
liteto ponudbe in roke odpreme. 

Po temeljnih organizacijah vi
dimo, da na~rtujemo največje 
povečanje prodaje na domačem 
trgu v Pohištvu, Gabru in Jelki, 
kjer so lani najbolj ostali pod 
načrtovano. 

IZVOZ 

Izvoz načrtujemo glede na 
predvidene potrebe po deviznih 
sredstvih in tudi glede na naše 
r ealne možnosti na zunanjem 
trgu. Vse težja prodaja na do
mačem trgu (zniževanje življenj· 
skega standarda, omejena stano
vanjska gradnja in drugo) nam 
kaže, da je izvoz za BREST še 
vedno eksistenčna nujnost. Poleg 
zniževanja zalog (s preusmeritvi· 

jo dela proizvodnje za izvoz) 
nam izvoz razrešuje tudi likvid
nostni pol~žaj (saj so načini pla
čila in bančno kr editiranje ugod
nejši) oziroma sploh omogoča 
proizvodnjo. 

Zato predvidevamo naraščanje 
izvoza, izraženo v dolarjih, ki 
nam kaže tudi realno večanje 
izvoza za 20 odstotkov. Največje 
povečanje načrtujemo v Pohiš· 
tvu, Tapetništvu ter finalnih pro
izvodov v Zagalnici in Jelki. Na 
približno enaki ravni načrtujemo 
Izvoz za Masivo, lverko in Mine
ratko, nižjega pa v Gabru, zaradi 
visoke osnove iz leta 1983 in kva· 
litetnejše ponudbe na domačem 
t rgu. 

Dinarsko povečanje izvoza za· 
radi predvidenega naraščanja te
čaja tujih valut načrtujemo z in· 
deksom 143, kar pa je nekoliko 
manj od povečanja načrtovane 
prodaje na domačem trgu. 

Pri izvozu načrtujemo večji de· 
lež pohištva in manjši delež 
vseh primarnih proizvodov. Po 
.področjih prodaje pa bomo po
večali delež konvertibilnega izvo
za z 81 na 89 odstotkov, saj na· 
črtujemo kar za tretjino pove
čati konvertibilni izvoz iz leta 
1983, klirinški pa naj bi se celo 
znižal. 

FINANčNI REZULTATI 

Celotni prihodek naj bi pora· 
sel za 40 odstotkov v primeri z 
oceno doseženega v letu 1983. 
Dohodek naj bi bil večji le za 
25 odstotkov, ker načrtujemo hi· 
trejšo rast porablje~ sr edstev 
(45 odstotkov) kot prihodka. Iz· 
redno velik delež v dohodku 
predstavljajo obresti (18,3 od· 
stotka), kar pomeni nižji čisti 
dohodek in manjše možnosti za 
akumulacijo in porabo. Kar 28 
odstotkov celotnega prihodka pa 
načrtujemo realizirati z izvozom. 

Oblikovanja pospešene amorti
zacije ne predvideva . nobena te
meljna organizacija. Zelo skrom
na so tudi predvidena vlaganja 
v poslovni sklad; pravzaprav le 
v temeljnih organizacijah Masi· 
va, Zagalnica, Iverka, Tapetniš
tvo in Mineralka. To pa hkrati 
pomeni nadaljevanje stanja v 
preteklih letih, da ustvarjena 
sredstva , razporejena v poslovni 
sklad, ne zadoščajo niti za po
r avnavo obveznosti do samo
upravnih sporazumov, ki se kri- · 
jejo iz poslovnega sklada. Zaradi 
odliva kvalitetnih likvidnih sred· 
s tev se s tem likvidnostni polo
žaj še bolj zaostruje. 

Skoraj polovica Brestovcev - ženske 

To nam kaže tudi primanjkljaj 
kvalitetnih virov financiranja 
ob ra tnih sredstev, kljub temu 
da načrtujemo znižanje zalog, 
povečanje kreditov za pripravo 
izvoza in da bomo del sredstev 
amortizacije zaradi zmanjševanja 
odplačil kreditov namenili finan· 
ciranju obratnih sredstev. 

NALO ZBE 

Lani smo zaradi nekaterih 
spremenjenih pogojev gospodar· 
jenja spremenili in dopolnili tudi 
naš srednjeročni načrt investicij. 
Le-ta je hkrati osnova za letni 
plan naložb v letu 1984 . 

Nekoliko večje naložbe pred
videvamo v temeljnih organiza
cijah Pohištvo, Masiva in Zagal· 
nica, manjše pa v Iverki in Ta· 
petništvu. Vse pa so namenjene 
povečanju izvoza. 

·v Pohištvu je načrtovana na· 
ložba samo za rekonstrukcijo in 
prestrukturiranje proizvodnje za 
izvoz (nadomestitev nekaterih 
strojev), celotna predvidena na
ložba za povečanje proizvodnje 
masivnega pohištva za izvoz pa 
bo dokončno ovrednotena po iz
delavi investicijskega elaborata. 
Celotna naložba temelji na pri· 
dobitvi tujega in domačih kre
ditov ter sovlagateljev. Poleg te· 
ga pa moramo poudariti, da je 
načrtovana naložba otežena tudi 
zaradi investicijske nesposobno
sti temeljne organizacije. 

V vseh temeljnih organizacijah 
predvidevamo tudi naložbe v vi
šini do 20 odstotkov minimalne 
amortizacije oziroma v temeljnih 
organizacijah Iverka in Mineral· 
ka v višini 10 odstotkov mini· 
malne amortizacije. 

Poleg teh naložb načrtujemo 
za letos še manjši del za sovla- · 
ganje v tovarno lesnih izdelkov 
IPH Zitara vas na avstrijskem 
.Koroškem. · 

Glede na pereče likvidnostno 
vprašanje bomo pred vsako na
ložbo proučili gospodarsko in 
likvidnostno zmožnost posamez
ne temeljne oziroma delovne or
ganizacije. 

OSEBNI DOHODKI 

Tudi letos, kot že n ekaj let 
nazaj, bomo morali predvideno 
delitev dohodka uskladiti z druž. 
benim dogovorom, ki za letos 
predvideva delitev čistega do
hodka na akumulacijo in pora
bo tako, da moramo zagotoviti 
hitrejšo rast sredstev za repro
dukcijo od rasti dohodka in 
hkrati doseči enak delež akumu
lacije v dohodku kot v 1983. letu. 

V plauu, ko še nimamo de
litve dohodka usklajene z dolo
čili dogovora, načrtujemo rast 
sredstev za osebne dohodke za 
33 odstotkov, mesečni neto oseb
ni dohodki na zaposlenega pa 
naj bi porasli v povprečju za 30 
odstotkov in tako za delovno 
organizacijo znašali 18.715 dinar
jev. !Cer pa so se osebni dohod
ki že sedaj povečali za 10 od
stotkov, bo ob doseženih načrto
vanih rezultatih povečanje le še . 
v okviru 20 odstotkov, kar pa 
bo glede na načrtovano inflacijo 
še naprej pomenilo padanje re
a!nih osebnih dohodkov. 

• 

Tako zastavljen plan bo mogo
če izpoln iti le ob dopuščanju 
delovanja ekonomskih zakonito
sti in ob prizadevanjih vseh za
poslenih, ne pa ob administrativ
nih posegih in s tem administra
tivno določenem dohodku, če
mer pa smo žal priča že v pr
vih letošnjili mesecih. 

M. Siraj 

BRESTOV OBZORNIK 

Začetki Brestove strojegradnje - obetavni 

Doslej dobro poslovanje 
D:E!LO INTERNE BANKE SOZD SLOVENIJALES 

Delo interne banke SOZD Slo
venijales lahko za prve tri mese
ce poslovanja ocenimo kot zelo 
uspešno. Z začasnim aktom po
slovne politike je bil načrtovani 
obseg ~oslovanja (153 milijonov 
din) veckratno presežen \ ~66 m1 
lijonov din). Predvideno je bilo 
predvsem združevanje sredstev 
članic ter pridobivanje kratko
ročnih kreditov in odkupa menic. 
Dejansko pa j e interna banka 
pridobila v sodelovanju s članica
mi še 162,5 milijona din dolgoroč
nih depozitov, ki jih je v celoti 
posredovala kot dolgoročne kre
dite. 

S tem se je povečala kvaliteta 
financiranja poslovanja tistih čla
nic, ki so se vključile v te posle, 
in kvaliteta dela banke, ki s 53 
odstotki dolgoročnih kreditov od 
vseh sredstev zagotavlja dobro 
osnovo za prihodnje poslovanje 
in razvoj interne banke, 

O dobrem delu priča tudi to, 
da je zbrala kar 81 odstotkov 
vseh sredstev nečlanic, posredo
vala pa jim jih je le 17 odstotkov. 
Ostalih 83 odstotkov je namenila 

NALOZBA V MASIVl 
BO KMALU STEKLA 

Vse večja proizvodnja pohištva 
iz masivnega lesa za, izvoz nujno 
zahteva poleg iskanja notranjih 
r ezerv tudi vlaganja v sodobnej
ša opremo in pripomočke. 

Glede na to, da vse od leta 1969 
v opremo nismo ničesar vlagali, 
smo se odločili, da ob sedanji 
modernizaciji proizvodnje zame
njamo ključne stroje in postavi
mo nove sušilnice. Celotna nalož
ba temelji n a izhodiščih, ki smo 
si jih zastavili v investicijskem 
programu iz leta 1981, in sicer: 

l. še naprej ostajajo nosilni 
proizvodni program izdelki iz 
masivnega lesa za izvo z; 

2. tovarna se prostorsko do
grajuje n a sedanjem območju; 
. 3._ rekonstrukcijo bomo izpe

lJali postopno, tako da bo proiz
vodnja nemoteno tekla. 

Z najetjem mednarodnega kre
dita za pospeševanje izvoza se je 
pokazala možnost, da bi iztroše
n e ključne str oj e zamenjali in 
postavili nove sušilnice. 

za izboljšanje financiranja poslo
vanja svojih članic, in sicer po 
cenah, nižjih od tistih, ki bi jih 
morale članice plačati tt::'n•djmm 
bankam ali drugim delovnim or
ganizacijam združenega dela, če 
bi reševale likvidnostne težave z 

· njihovo pomočjo. 
Vodilo poslovanja interne han

ke je, da s čim ružjdm<i obresmimi 
m erami i:n tam.famr plačil za sto
ritve ter z mirnlin1alnim zasluž
kom lahko posluje ceneje od 
ostalih. Zato je dosežen skupni 
dohodek (milijon din) manjši od 
načrtovanega (2,4 milijona din). 
B~stveni razlog za to je v dej. 
stvu, da je delovna skupnost 
člani-casm v celoti vrnila vsa zdru
žena sredstva za polmi•tje stro
ško;v ustanav.ljanj a in začetnega 
obdobja poslovanja banke, k.i so 
maša:li 3 milijone dtiln. Cla:nicam 
je bi:l glede na to, koliko sred
stev so zdilllŽHe, razdeljen tudi 
ves skupni dohodek. 
. želimo, da bi bilo poslovanje 
lll1terne banke tudi v prihodnje 
tako uspešno. 

11. Zabukovec 

• zvoz 
S postavitvijo sušilnic bomo 

rešili osnovno vprašanje- kvali
teto izdelkov. Ob ustrezni uredit· 
vi dovoza žaganega lesa pa bomo 
lahko zmanjšaLi njegove zaloge. 
Sedanje su šilnice nam namreč 
povzročajo zastoje v proizvodnji, 
saj imajo premajhne zmogljivo
sti, zračno suhega lesa pa je na 
tržišču vse manj . 

Z ustrezn o prostorsko ureditvi
jo krojilnice in prestavitvijo lini
je za širinsko lepljenje lesa bomo 
izboljšali tudi izkoristek lesa. Za 
izkoriščanje lesa lahko že sedaj 
rečemo, da ga izboljšujemo, ven
dar n e dovolj hitro i111 učinko
vito, ker smo prostorsko preveč 
utesnjeni. 

Zamenjava ključnih st rojev po
meni za nas obdržati in izboljšati 
kvaliteto in čas izdelave . Serije 
masivnega pohištva za izvoz ni
koli niso bile velike, sedaj pa še 
posebej ne. Zato j e nujno, da z 
novimi stroji dosežemo krajše 
čase nastavljanja in večje učinke 
y tehnološkem izkoriščanju s tro· 
Ja . 

Z naložbo bomo dobili boljše 
pogoje za večji konvertibilni iz
voz masivnega pohištva. Načrtu
jemo, da bomo kljub zastareli in 
dotrajani en ergetski posta ji uspe· 
li proizvodnjo še naprej obvla· 
dati. 

Prepričan sem, da mim bo z 
dob rim delom vseh zaposlePill 
uspelo dobro gospodar iti tudi v 
prihodnje. 

M. Kusič 
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BRESTOV OBiORNIK 

Nek liko bolje kot leto prej 
OB ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 1983 

Z zaključnim računom sklenemo poslovno leto in položimo račune 
o gospodarjenju v enoletnem obdobju. 

Kaj nam je v gospodarskem pogledu prineslo preteklo leto? V pri
merjavi z letom 198Z prav gotovo napredek, ki se kaže v boljših go
spodarsldh rezultatih. Ti pa še vedno niso takšni, kot .si želimo. Za 
pravilno se je izkazala tudi intenzivnejša usmeritev v izvoz, kar je 
omogočalo reprodukcijski proces brez :večjih motenj. 

Glavne značilnosti posameznih področij poslovnega procesa, ki vpli· 
vajo na končni rezultat, bomo poskušali na kratko opisati. 

PROIZVODNJA 

Letni načrt. Brestove proizvod
nje je bil dosežen s 94,7 odstotka, 
pregled po temeljnih organizaci
jah ·pa nam kaže naslednja ta
bela: 

Plan 1983 

POHISTVO 783.651 
MASIVA 198.138 
2:AGALNICA 310.129 
GABER 387.344 
IVERKA 702.425 
TAPETNISTVO 315.761 
JELKA 281.634 
MINERALKA 155.900 
PRODAJA 15.753 

' 
SKUPAJ 3,150.735 

Bistvene motnje, ki so vplivale 
na 5 odstotkov nižjo proizvodnjo, 
so nastale že v začetku leta, ko 
niso bile v celoti zasedene :proiz
vodne zmogljivosti v Pohištvu, 
česar ni bilo mogoče nadomesti
ti do konca leta. Občasno je pri
manjkovalo nekaterih surovin in 
repromaterialov, poleg tega pa so 
bili proizvodni programi razdrob
ljeni in veliko jih je bilo, serije 
pa majhne. Svoje so prispevali 
tudi zastarela tehnološka opre
ma, redukcije električne energije 
in pomanjkanje goriva. 

Da bi kar najbolj omilili vpliv 
omenjenih dejstev, smo sprejeli 
celo vrsto ukrepov; od prerazpo
rejanja režijskih delavcev na delo 
v proizvodnjo, prostovoljnega 
brezplačnega dela delavcev Skup
nih dejavnosti in Prodaje, do de
la ob prostih sobotah in nedeljah 
v nekaterih temeljnih organizaci
jah. Ostala pa so še nekatera ne
rešena vprašanja, kot so boljša 
organizacija dela in s tem boljša 
izkoriščenost delovnega časa, 
čim večji izkoristek materiala in 
surovin, ki so vsak dan dražji, in 
večja kakovost izdelave. 

V Pohištvu je poleg že naštetih 
vzrokov na nižjo proizvodnjo 
vplival tudi padec produktivno
sti zaradi proizvodnje, ki je za
htevala več izdelavnega časa, kot 
ga je bilo predvidenega. 

Masiva je načrt proizvodnje za 
izvoz presegla za 20 odstotkov, 

vendar na račun domačega trga 
in kooperacije. 

Tudi proizvodnja v Iverki je 
pod plan-om (95,9 odstotka). Za· 
stoji, ki so nastali zaradi okvar, 
motene oskrbe z lesom, slabega 
lepila in rednega letnega remon-

Indeks 
Doseženo izpolnitve 

1983 plana 
v 000 din 

635.821 81.1 
201.519 101.7 
331.529 106.9 
416.983 107.6 
673.994 95.9 
323.544 1025 
217258 77.1 
161.767 103.8 
18.671 118.5 

2,981.086 94.6 

ta, so glavni vzroki za manjšo 
proizvodnjo. Presežen pa 'je načrt 
proizvodri.je oplemenitenih plošč, 
in sicer za 38,3 odstotka. 

V J elki so najbolj zaostali za 
planom, in sicer zaradi manjše 
proizvodnje pohištva, saj načrto
vanih programov ni-so izdelovali 
{Miha H, jedilnica B2/J). Proiz
vodnja na žagi je bila dosežena z 
92,3 odstotka ·plana zaradi stroje
loma polnojarmenika, kar pa so 
delno omilili z vključitvijo druge 
izmene v proizvodnjo tesanih 
tramov. Ugotavljajo pa tudi last
ne slabosti, kot so pomanjkljiva 
delovna disciplina, slabo izkori
ščanje materialov in slaba pri
prava proizvodnje, kar bodo po
skušali v najkrajšem možnem 
času odpraviti. 

Druge temeljne organizacije so 
načrtovano proizvodnjo presegle, 
kar je še posebej razveseljivo za 
Mineralko, ki se je, kakor kaže, 
dokončno izkopala iz težav. Vred
nost njene proizvodnje je v pri
merjavi z letom 1982 narasla z 
indeksom 306. 

NABAVA 

Zaostren gospodarski položaj 
in večja usmeritev našega gospo
dar-stva v izvoz sta še povečala 
neskladja med ponudbo in po
vpraševanjem na nabavnem trgu, 
ki dobiva izrazito značilnost »trga 

MAJA O - ena izmed številnih možnosti za opremo našega stanovanja 

, , .... ,_"":-, ~~--r~ -~ ·- ,, . , • -

prodajalca«. Oskrba s surovina
mi in repromateriali je bila ob
časno motena, zato je prihajalo 
do zastojev v proizvodnji. 
Največ težav je v preteklem 

letu predstavljala nabava -lesnih 
surovin za Iverko zaradi ne
ustrezne politike cen, velikega 
izpada sečnje v zasebnem sektor
ju, boljše oskrbe prebivalstva z 
drvmi, izvoza in pomanjkanja 
gori-v. 
Večje povpraševanje po masiv

nem pohištvu (na tujih tržiščih) 
je povzročilo tudi pomanjkanje 
žaganega lesa trdih listavcev in 
furnirja. Za zagotovitev potreb
nih količin se bomo morali z do
bavitelji dolgoročneje povezovati 
na osnovi skupnega prihodka. 
Značilnosti nabavnega tržišča so 
bile, poleg omenjenih, tudi na
slednje: 

- rast cen kljub zamrznitvi, 
- veča se število materialov, 

za katere je potrebno združevati 
devizna sredstva, 

- zaostrujejo se plačilni pogo
ji (roki plačil, obrestne mere). 

Ker so trenutna gi-banja še 
vedno enaka, bodo tudi letos po
trebna velikanska prizadevanja 
pri nabavi, da bo zagotovljena 
nemotena proizvodnja, še posebei 
pa tista, ki j e namenjena izvoru. 

uvoz 
Prizadevamo si, da bi uvožene 

surovine in materiale nadome· 
sti:li z domačimi povsod tam, 
kjer je to mogoče. Tako je bil 
letni plan uvoza dosežen s 95,1 
odstotka, in sicer s konvertibil· 
nega območja 102, s klirinškega 
pa 63,2 odstotka. Del ustvarjenih 
deviznih sredstev je bilo potreb
no združevati z dobavitelji, da 
smo si s tem zagotovili nepo
grešljive repromateriale. Vendar 
vsem zahtevam ni bilo možno 
ugoditi, saj je bila razpolagama 
pravica z devizami določena v vi· 
šini 47,3 odstotka od deviznih 
prilivov. 

Pri uvozu opreme so nastajale 
velike težave s pridobivanjem 
potrebnih soglasij. Za nekatere 
materiale pa so še vedno v ve· 
!javi kontingenti, ki podaljšujejo 
čas, potreben za uvoz. 

Hi~ro drsenje tečaja dinarja je 
močno vplivalo na večanje dinar
ske vrednosti uvoza, medtem. ko 
so bile cene na zunanjih tržiščih 
dokaj stabilne. 

PRODAJA 

Domači trg 
Osnovna naloga prodaje na do

mačem trgu je bila prodati vse 
zmogljivosti, namenjene za pro
dajo doma, in obenem znižati za. 
loge gotovih izdelkov. Glede na 
vrednostni letni načrt prodaje je 
bila realizacija tako rekoč stood-
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Novi polnojarmenlk v JELK! že redno dela 

stotna, vendar v fizičnem obsegu 
ni bila dosežena. 

V letu 1983 smo ukinili pro
gram Katarina WH zaradi velike
ga deleža uvoženih materialov in 
nizke cene, čeprav je bilo pOVJ?.ra
ševanje po njem še :vedno vehko. 

Nova programa Maja O in Ma
ja BL sta prišla iz proizvodnje 
sredi oziroma konec leta, vendar 
je .bila proizvedena količina pre
majhna, da bi pokrila potrebe 
domačega trga. Program MIHA 

· tržno ni bil zanimiv, več uspeha 
pa je imela spalnica Tatjana, saj 
je bila skoraJ v celoti razproda
na. Pričakujemo, da bomo večji 
prodajni uspeh dosegli s progra
mom Helena, ki je sad sodelova
nja s Slovenijalesom. 

Prodaja kuhinj je še vedno ve
zana na predolge dobavne roke, 
kar kvari naš ugled. Vsa priza
devanja tečejo tako, da bi zaosta
nek odpravili in kuhinje začeli 
odpremljati z normalnim dobav
nim rokom. 

Sedežne garniture Mojca, Kse
nij a in Len ka so bile na trgu do
bro sprejete, takp da je proizvod· 
nja prodana že za tri mesece na
prej. 

!verne plošče, surove in ople
menitene plošče so šle dobro v 
prodajo. Znižane so bile visoke 
zaloge z začetka leta, pa tudi pri 
prodaji oplemenitenih iveric smo 
zopet uspeli pridobiti zaupanje 
kupcev. 

Pri prodaji žaganega lesa ni 
bilo poznati vpliva splošnega 
zmanjšanja investicij, ker je bila 
fizična prodaja žaganega lesa 
večja kot smo si zadali z letnim 
načrtom. 

Prehajamo namreč na kako
vostno spremenjen način proda· 
je, ki temelji na skupnem pri· 
hodku. V Jelld je na manjši ob· 
seg prodaje žaganega lesa vpli
val · strojelom polnojarmenika, 
ponudba pa je bila popestrena 
z novo proizvodnjo - strojno 
tesanimi trami. Prodaja mineral
nih plOšč je presegla načrtovano, 
kar potrjuje, da je bila zastav· 
ljena pravilna prodajna politika. 
Uvedene so blle tudi nekatere 
nove tehnične rešitve za uporabo 
plošč in pridobljeni ustrezni at~ 
sti. Uveljavljamo pa se tudi kot 
uspešni izvajalci montažnih s~ 
pov in predelnih sten iz mine
ralnih plošč. 

IZVOZ 
Prizadevanja, da bi še pove

čali izvoz naših izdelkov, so se 
nadaljevala tudi v preteklem 
letu. 

Ze letni načrt je bil naravnan 
tako in predvidevali snio, da bo
mo izvozili za Z5 odstotkov več. 
Tega pa nam ni uspelo izpolniti, 
saj je indeks doseganja plana (v 
dolarjih) 83,4. V primerjavi z le
tom 198Z pa smo dosegli za 4 
odstotke večji izvoz. 

V Pohištvu so dosegli le 63,3 
odstotka načrtovane vrednost! 
izvoza. Vzrok temu je v nižji 
proizvodnji ter preusmerltvi z 
ameriškega na evropski trg, kjer 
so cene nižje, in da so koope
ranti svoje izdelke neredno do
bavljali. 

Tudi pri izvozu žaganega lesa 
zaostajamo za načrtovanimi cil.fi 

, predvsem zaradi zahtevnejših 
·specifikacij in zahtev po boljši 

kakovosti, ki jo -terjajo tuji kup
ci. 

Najbolj so presegli zastavljeni 
izvozni načrt v Gabru in sicer 
za 42,3 odstotka, sledita pa m u 

· Masiva s 17,3 odstotka in Mine
ralka s 16,7 odstotka. 

V preteklem letu je bilo opa
ziti več povpraševanja na tujih 
tržiščih, predvsem pa so kon· 
junkturni izdelld iz masivnega 
lesa in vrhunske kakovosti. To 
se je poznalo tudi pri sklepanju 
letošnjih poslov, zato upamo, 
da nam bo letos uspelo izvozne 
načrte v celoti izpolniti. 

FINANCNI REZULTATI 

Ze v uvodu smo omenili, da je 
finančni rezultat za leto 1983 
ugodnejši kot je bil v letu 198Z 
in kakor je kazalo ob perlodič
nem obračunu za prvih devet · 
mesecev. Ugodnejši razplet je 
posledica velikih prizadevanj 
vseh delavcev, da bi neugodna 
gibanja zaustavili in obrnili v 
ugodnejšo smer. Glavne katego
rije finančnega izida so prikaza
ne v spodnji razpredelnicl: 

v 000 din 

ELEMENTI 

CELOTNI PRI-
HOD EK 5.117.260 131 113 
DO-
HOD EK 1.253.256 137 119 
CISTI DO-
HOD EK 648.241 136 109 
Osebni 
dohodki 516.014 1Z4 109 
Del CD za stan. 
grad. 29.305 106 98 
Rezervna 
sredstva 29.078 zoo 105 
Skupna 
poraba 
v DO 23.00Z 133 117 
Sporazumi 
v občini 9.419 182 
POSLOVNI 
SKLAD 41.180 100 

Celotni prihodek je v primer· 
ja~ z letnim planom presežen 
za 13 odstotkov, porabljena sred· 
stva pa so v preteklem letu ra
sla počasneje od celotnega pri
hodka in dohodka. V porablje
nih sredstvih narašča delež amor· 
tizacije; kar je posledica pove
čanja amortizacijsldh stopenj v 
preteklih letih in vsakoletne re
valorizacije osnovnih sredstev. 
Amortizacija ima indeks rasti 
153 glede na leto 198Z in je do
sežena nekoliko nad načrtovano. 

Obveznosti, ki jih plačujemo 
iz dohodka, so v primerjavi z 
letom 1982 r~le za en odstotek 
hitreje kot dohodek, kar gre 
predvsem na račun visokih obre
sti, ki jih plačujemo za kratko
ročne in dolgoročne kredite za. 
radi ,POmanjkanja lastnih obrat
nih sredstev in visokih obrestnih 
mer. 

Rast čistega dohodka je višja 
od rasti celotnega prihodka in 
načrtovane višine, osebni dohpd
ki pa so se gibali v skladu z 

(Konec na 4. strani) 
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Olimpijske igre in mi 
Veliko Jugoslovanov je v februarju z dtclo in srcem živelo s sa· 

rajevskimi zimskimi olimpijskimi igrami ter jih na najrazličnejše 
načine komentiraJo; sem pa tja je bilo slišati tudi kakšno zlob
nejšo, recimo, da se bo v teh dneh manj in slabše delalo. 

Zato nas je zanimalo, kakšen odmev so limele igre med Bre
stovcl, pa smo se odločili za »mini anketo«, v kateri smo zastavili 
dvoje vprašanj: 

- Ali si spremljal olimpijske igre in kako ocenjuješ njihov po
men za nas? 

- Se ti zdi, da se je med olimpijskimi igrami zaradi njih v tvo
jem delovnem okolju manj in slabše delalo? 

Anketo so pripravili: Danica Modic, Vanda Sega, Jože Obreza, 
Viktor Jerič, Tone Obreza, Božo Levec, Srečo Knap. 

Bojan TOMSIC, skladi-ščnik
TOZD IVERKA 

Olimpijske igre spremljam 
skoraj . v celoti. Njihov pomen 
vidim ne le v spletanju športrnh, 
ampak tudi političmh ve2li. 
Kljub temu pa pomenijo v tem 
času za D.aiS gotovo veliko fi
nančno breme. Pospešujejo tudi 
razvijanje novih športnih panog 
pri nas, za1o bi bilo pmv, da bi 
nove športne objekte čimbolj iz. 
lroristi.1i. 

Mislim, da olimpijske igre 
vsaj v naša tov<llrnli ne vplivajo 
na produkti!VD.ost in kvaliteto 
dela. V glavnem jih spremlja~jo 
mlajši delavci. Sicer pa se Jih 
večina · se:znaci s športnimi· re
zulta.U. izven delovnega časa. 

Janko TAVCAR, de la!Vec v 
oplemenitenju - TOZD IVERKA 

Olimpiljske igre spremljam le 
-toLiko, kold!kor mi dopušča prosti 
čas. Kljub temu, da bodo oldm
p~jske igre veliko sta!le, mis:hi.m, 
da imajo svoj vel:iik srnrusel, saj 
šport združuje šport'Illi!ke vseh 
driav. 2elim, da bi se pili mas 
manj znani športi (SaJDkanje, 
bob) še naprej razviljaKd., da ne bi 
objekti za te športe osta>li neiz
koriščeni in da bi v v·seh dneh 
olimptjskili iger vla:.da!J.o športino 
m pr.ijatelj sko vzdušje. 

sem z dose2Jk.i. naši:h športnlilkov, 
čeprav smo mogoče prliča:k.ovali 
še mallo več. 

Mislim, da je organizacija 
olimpi;jskili iger za Jugoslavijo 
veliko pilima.nje in dokaz, da 
smo sposobni pcipnwirti takšno 
pmredirtev. 

- Misl!im, da igre ID'SO vpliiVa
le na. slabšo stoililnost, saj je ve· 
čina delavcev poslušada prenose 
po radiu kakih deset m1nut in 
ta ČM irzJkorti.st!ila za "čiJc.pavro«, 
k,i so jo nači"'X:Wali za takrat, ko 
je bii1:o pri smUČC!alj'll najbolj 
napeto. 

Ivan PREVEC -TOZD PRO. 
·DAJA 

- Ce mi je prosti čas le omo· 
goča!, sem po telev:irzlilji sprem
ljal ollimpiljsk.e !igre. Najbolj so 
me 'mlll1ilrnala te.lanovanja v sko
kih, veleslalomu, shvlomu in 
umetnootnem d.rs-anju. Predvsem 
sem »navijal!« za -naše, zelo pa 
me ·je .ratZJVes~ srebm.a meda
lja Fral!1lka. 

Mis1im, da je orgwllilzad1ja o:lim
pijskih :iger prispevall.a k ugledu 
JugoslaV'ilje ne ~e v E'VIl10pi, am
pak v . vsem svetu. 

- K.o1iikor vem, so za sprem
ljanje iger nekatemi.ih irz:raibiilii do
pust, vendar delo za,r.a:di tega ni 
ti'Pek>. 

Slavko MISIC - TOZD PRO· 
DAJA 

pa ga je treba drago plačam. Ce 
sem odm-t: dobro organi~ilrruno 
si'!::u::Hkailino 1e'kmovanje je poceni 
in zelo koa:1istll10 za udeležence. 
Prav taiko <tudi posamična ,rekre
acija. Talkšno gledanje - mi pre
vtjo znanci- pa je nekolilko s ta
rokopirtno. Kdo ve? 

- Menim, da se med olimpij
skimi igramd v mojem -del.ovnem 
okolju ni manj ·in slabše de
lado. 

Drago MAZIJ - Skupne dejav· 
nosti 

- OhimpiJjske ligre sem sprem
ljal občasno popoldne lin še to 
samo nekla1ere tekmovalne dis
cipbine. Pnilbl!i.ži!l.o tako sem se 
obnašali v špo:r!Inem pogledu tu
di do a1ilmpi;jade. Kljub temu 
pa sem bi~ seveda vesel vsa:kega 
-našega uspeha. Ql1,mpijada bo 
gotovo imela S'VlOjo težo za Ju
gOSil.aviJjo v propagan:dnem pogle
du. Nep11ianemo večjo težo pa bi 
imela, če bi bi.!le tudi gospodar
ske ·razmere prli nas ugodnejše. 
Ce bi se zm:ailii na gospodarskem 
podr.očju tako predstaiVli.tJi svetu 
kot smo ro stlor.i!1i z o!Qmp;i,jado, 
bi prlidob:illti. za J ugoslav:ijo vse
kalkor boljše spričc:M~~lo v svetu . 

BReSTOV OBZORNIK 

Olimpijski ogenj tudi na Blokah. Prižgal ga je nekdanji reprezentant 
France KANDARE • 

vanj, obenem pa smo na pose
ben način lizrazlli b aj neuvrščene 
Jugoolav.rje za mi<r v svetu .jn so
delovanje med 'flllUX)d<i.. Seveda pa 
je <Vprašanje, !kako bomo vse te 
nove objeMe wkovistiH v pri
hodnje. 

- Ka!r se Iliče dela v rovanni. v 
času ol!impi~s:kiih iger, lahko tr
dian, da je vse to malce le vpli
valo na stoili1nost, S81j ni bi.lo 
človeka, Ici se ne bi pogovaa-jal 

Kot gostli,teljU so bil-i Sarajev
čani izredno ustrežljjvi in -pri
jazni. To so priwlavali tuqi go· 
s tje iz drugih driav. P.rernalo 
domačinOIV rpa je -bi,lo videti na 
samih tekmah, posebno pri nor
·di!jslcih diso1pli1Jla1h. Morda je bi
la temu kmva -vstopni·na, Ici je 
mašala za posamezno tekmova
nje od 3.300 do 3.700 diiJl.arjev. 

Na-ši špontJ:ruiikri v glavnem niso 
rarz.očaa-allii. Na tJi'hem smo od 
posarneznHrov pničakova1i 'Več. 
Je pa ena medalja karr dovolj. 

Ker sva oba .tekača., mora:va 
dodati še to, da so pr~ nas nor· 
d±jslke di,soiJp1ine zapostaJVljene in 
da v njdh na:zadujemo. To se 
opaža tudi pri nas ·v občini, kjer 
2JiJvi-mo. V združenem delu se ne. 
smemo taiko mačehov&ko obna
šait:i do del:atvčevega špor.tnega 
življooja. Ce smo v Jugosla-vd!ji 
pcipravi•li tako lepe in kva•litet· 
ne igre, bi mor-ailoi ·tudli pri nas 
v abčin.i gledarN d11uga.če na te 
dej<afWID'S:ti.<< 

Uspel tečaj 
VODNISKI TE~AJ ZVEZE TA· 
DORNIKOV OBCINE CERKNI· 
CA 
Nova vas, 23.-28. januarja 1984 

MisLim, da proiJzVJOdnja kolaOin
sko in kvaLitetino <tudii. v tem 
času poteka norma.In.o. Tudii ne
opra'VIi.čemh izoSitaln!lrov Dli, saj 
delavci spremljajo igre izven de
lovnega časa. Pri delu je le ob
časno sli-šati pogovore o uspehih 
in . neuspehih predvsem naših 
ŠpOl'tnikOV. 

- 01impi~ske Jgre sem z za. 
ni.manjem 'Spremljal. Tudi rti&ta 
tekmovanja, kjer niso tekmovali 
našti· tekmovoa!lci. Orga.n:W:atorjli so 
dobro lcljUJbovailli slabim wemen
skiro razmeram. 

Olimpijec Boris STREL kot kupec na Brestu 
Delo tabornikov je v naši ob· 

čini dokaj ·rall:gibarrro. Da bi za
gotovit!Ji čimibolj uspešno delo z 
mlad!imi, smo v letošnjlih zim
skih počHnicah o:rga.niztrahi zim
ski vodrni.škri tečaj v Novli vasi. 

Brane BENCINA - TOZD TA· 
PETNISTVO 

- Olimpijske igre so bille za. 
me vsekakor izredno doži.vetje, 
saj stalno spremljam dosežke v 
vseh špor.t:ih illl kot vnet smučar 
še posebno tekmovanja v belem 
športu. 

Tekmovanja sem spremljal po 
radiu i-n telemiji; zadovoljen 

NEKOLIKO BOUE KOT LETO 
PREJ 

(Nadaljevanje s 3. s t rani) 
dndbenim dogovorom. Rezervna 
sredstva so se povečala za 100 
odstotkov, ker se je stopnja za 
izračun dvignila z dveh na štiri 
odstotke. 

Sredstva za sklade so ustvarile 
temeljne organizacije Masiva, 2:a
galnica, Iverka, Tapetništvo in 
Mineralka, ki pa bo morala iz 
teh sredstev najprej kriti del 
amortizacije, s katero je začas
no pokrivala izgubo iz leta 1982. 
Temeljne organizacije Pohištvo, 
Gaber in Jelka so poslovale na 
robu uspešnosti, zato bo v letu 
1984 potrebno vložiti še veliko 
naporov, da se bo stanje popra
vilo. . 

Razporeditev v poslovni sklad 
z lansko razporeditvijo ni pri
merljiva, ne daje pa možnosti 
za občutnejše izboljšanje stanja 
obratn.ih sredstev ali za večje 
naložbe. Tudi leto 1984 v gospo
darskem smislu ne bo lagodno, 
vendar podatki o doseganju na
črtovane ravni proizvodnje v za· 
četku leta in sklenjeni posli za 
naprej dajejo upanje, da bodo 
rezultati ob letu še ugodnejši. 

P . Kovšca 

Se enkrat smo dokazali, da 
smo sposobni organi..rira1Ii. tako 
veliko špo11tin.o ma.ni.festaoi.jo, pri 
ka1eri so sodelovaile vse oaše 
republike. S !tem pa sta J.ugosla· 
V'i.ja <ia:J. Sasmjevo še bolj :mama 
v s·vetu kot dobra orga,nii.zarorja. 

- TekmOV'alll!ja smo spremlja
li skomj vSli, vendar pa zaradi 
tega nismo delaM mrunj; morda 
je ro povzroč:i!lo celo večjo za. 
vzetost pri. delu. 

Zdravko ZABUKOVEC 
Skupne dejavnosti 

- Seveda sem olimpi·jske .igre 
SJ(l'emi1al, a ne tako, da bi zara
dl tega .xbolell. Olimp.i;jske igre 
da.nes niso več tisto 1rot so bile 
v smili Grčijil, ·čeprav jim sku
šaljo vr.n1ti nekalj ·ta·kra-tnih zna
čilnosti. ·Pravzaprav je ves v-r
hunski šport prijeten dnkus , ki 

- Glede izgubljenega časa 
med 1gra.mi pa sodim, ·da se v 
povprečju zaTadi same olimpija
de· ni dela!1o slabše tam, kjer de· 
lam m kamor sežejo moji stmk.i. 
Preveč je bilo namreč sprotnih 
težav in problemov, Ici jih je bi
l? pot'l"ebno reševati. 

Stanko ROT - TOZD MASIVA 
- Oldmpijsk.e igre šem sprem

ljal po televiziji · in radiu, in 
sicer z vehlilci!m zanimanjem, še 
posebno zato, ker sem hll pri 
vOij.aJci.h v Saa-ajevu prav v času 
najbolj tnt6Il2li.vnili pmprav na 
igre. Tako sem si med drugimi 
objek!ti. ogledal tudii bob progo 
na Trebevicu. · 

OlimpijSike igre so za nas zelo 
pomembne, saj smo s tem doka
zaLi našo sposobnost IZa organi
zacijo še talloo zahte~h tekmo-

Na Igmanu kvalitetno - na Blokah množično 

o i.tg·rah, še posebno po srebrni 
kolajni Jureta: Fr:mka. M.isllim 
pa, da se to pili mesečnem do
seganju plaJDa ne bo poma.lo. 

V 2:agailinrl.oi smo se pogovaxjali 
z nepos'l"ednima oče'lllidcema olim
pij skih .iger Tan.etom Kandare-

. tom in Dal'kom Ožboltom. Oba 
s.ta b1la v orgao:maci~i smučar· 
ske zveze Sloveruilje illn smučar· 
skega kluba Loška dolma posla
na v Sarajevo. 

»>limpi~:ske igre pili n as so 
ned'Vonmo velikega pomena. Osta
le bodo v spominu, po mnenju 
mnogih, !rot na;jbolje p!1ipa"avljene 
igre do sedaj. Se pa postavlja 
vprašanje, ·kako !Il'alprej. Kaiko 
naJjbolje li2!lro:rUstliti. "lepe objekte 
in. opremljena smučišča. 

Starejši taiborniki in taborrrice 
smo že · v novembru pilipravUi 
drva in usposobili prostore za 
bi'Vanje v sta·rli šot.i v Novi vasi. 

Na tečaj se je pmpnwlilo 18 
tabomi·kov iz vse občine. Vodila 
ga je Lj.uba Jenček, ostali že 
i-2lkušeni vod:iki pa smo si pTi.za
deva:lii, da bi svoje znanje in iz
kušnje čim bolje posredovali 
mlajšim. Celotno delo j e pote· 
kailo v dveh vodih medved.!kov in 
čebelic iJn dveh vodih tabornikov. 

Program je bH zelo raznolik 
ObsegaJl. je vsa področja dela ta· 
bomiškega odreda, Ici so po· 
membna za kasnejšega vodinika. 
Preizk!usH!i smo se v nočni OJ1ien
taoiji•, signa!Li:zaai,j<i .in šLi tudi na 
noč.Il!i pohod do Volčjega jezera. 

Pri organizaciji vodniškega te· 
čalja so nam zelo pomagailii tudi 
domačim. Na kosi,la smo hoddli 
v tamkajšnjo osnovno šolo, zaj
trke in večellje pa smo si pri· 
prav-ljaLi kar sami. Vel!i:ko težav 
pa smo imeLi z vodo, lci nam je 
zaradi hudega m raza večkrat 
zamrznila in smo se mora~1i zj-u
traj umi'Va.ti kar s snegom. 

V prostem času smo se ~di 
smučab, saj nam .je zima poda
rila dovolj snega. Ob večerih pa 
smo se za:bavaoli ob pesmih. 

Kar preh<i.tro j e :minilo pet dni. 
Tabornikd so pnidobi:ti dovolj 
zna:nja, k·i ga bodo mora1i pd
sredova1i svojim članom. Na 
koncu so opravljaJ.i tudi j.zpi.t, ki 
so ga vsi uspešno n aredliJ..i. Do
bili smo 8 -novih vodn.i·kov med-

. . ved.kov in čebeLic in 10 za tabor· 
nike. 

Da ba d'l"ugo leto laže začeli s 
samostojnim delom, smo ji:h že 
zdaj Vlloljuč.is.hi v delo voda kot 
pomočnike vodnikov. 

A. 2:nida:ršič 
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BRESTOV OBZORNIK 

Iz drugih lesarskih ·kolektivov 
LIP Bled je ob svoji žag·i na 

ReOioi zgradilo sodobno mehani
zirana lesno ·skladišče za obdela
vo oblOV!irte igl.aJVcev. Novo me· 
haaliz.irano sdcladri5če je plod 
uspešne •kooperacilje med LIP- . 
ovim kovmSikim obratom iiJl zna· 
no strojno rovamo Sprjnger iz 
Avstraje. Kooperacija zajema ob· 
širen program stJrojne opreme za 
žaga·rsko industPi•jo in obdelavo 
lesa v gozda-rstvu. Pomembna je 
zla-sti zato, ker v velilci meri na
domešča uvoz· S'tlrojne opreine in 
zagota-vlja rezervne dele. 

Tudi MEBLO je sodeloval na 
sarajevskih zimskih olimpijskih 
igrah. Poleg tega, .da je opremil 
tribtme s stadJ.ionskimi sedeži na 
Koševu in Zetru, je opremi!} še 
vrsto hotelov in drugih objek· 
tov v SaraJjevu in oko.lli.ci; v me· 
stu je monrtJia·aJ. tudi cestno si· 
gna:li!Zacijo. V~rednost celotne do
bavljene in montirane opreme za 
potrebe ol<iim'P.iJjsJ.cih iger je Me· 
blu nm"rgla 8 star-ih mi . .lli.<ja.rd dri· 
narjev rea~l~zaaije. 

V STOLU niso zadovoljni z 
lanskimi izvoznimi dosežki, saj 
so dosegli le štri.r.i pet.illle izvoz·a, 
doseženega v letu 1982. Gla VIlli raz· 
log za manj-ši izvoz je v tem, da 
jim je padel v vodo inžeii!iJooki 
posel za Lrak, kamor so še leto 
poprej irzvoo:Hlli za 2 milijona do
lM'jev 9Preme. še vedno pa 
predstav-lja v celotnem Stol:o· 
vem izvozu kar 70 odstot'kov iz· 
voz sedclnega pohi-štva. 

V LESNI so imenovwli nov po· 
slovodni odbor. Predsednik od
bOTa je mani družbeno-pol.ilični 
delavec Miltja HorvaJt, v odboru 
pa so še člani za lesarstvo, za 
gozdaTsko dejavnost ter za po
slovno infovmati1ko in fJnance. 

INLES Sl. Je s podpisniki sa
rnoUipra'Wlega sporazuma o sovla
ga.nju zagotovil sredstva za iz. 
gradnjo nove žage v RA!bnici. Za
ga bo sesta'Wlli del lromplek·sa za 
pr.ima.rno predelavo lesa, kd bo 
za:jema.l naslednje objekte: me- · 
hani.zlir·mo sklad!i:šče za lupljenje 
in krojenje hlod~VIine, žago, ko
tlovnico, suši.>krice in .klrojo..lnioo. 
Sedanja pred!računska vrednost 
nove žage maša 228.979.000 dinar
jev. 

V SAVINJI, kd zaposluje' 1.150 
delavcev, so lani zabeležili · pre
cejšnjo fluktuacijo delavcev, ki 

je znlliŠa.la 14 odstotkov. Ugotav
ljajo potrebe po k.a:dr.ovskoi okre
pittvi zlasti na proiivodno tehrui.č
nem pod!ročju ter v okwru teh
nične pri:praJVe dela in razvojne 
službe. 

LESNINA je nedavno prazno
vala petintrldesetletnico svojega 
delovooja. OI1ga[J!i~Zixana je v 7 tr
govskih illl 7 prcxizvodnih temelj
nih OIIganoiczaaijah, z<~~posluje 
2.550 delavcev, od tega v praiz
vodnjii 1070; Vliooko in višjo s:tro
ko:vno .izobra2lbo ima 295 delav
cev. Na domačem trgu posluje 
v 1 O predsrta'Wllištvti.h iiil 63 pro
dajalnah in sklad!i>ščith s skupill.O 
površi-no na;d 130.000 kvadrat.DJih 
metrov v 36 večjiih mest:Jih Jugo
slav~je, pri irzwozu pa posluje z 
več kot 40 d:ržaJV'ami na vseh ce
linah; celotni izvoz je laJni. znašal 
45 mili:jonov dol(III'jev, od tega 
95 odstolllrov na konveTI:!ibilna 
trži5ča. Lalll'i so ustvar-ili 24.225 
mti>:ujono:v dri<narjev celotnega pri
hodka, promet posloWJ!irh e.not v 

tujillli pa je znašal 55 milijonov 
dolarjev. 

V GLIN je bi1la lani proizvod
nja surovih ivernih plošč nad 
načrtovano, k(III' pomeni, da so 
skoraj že dosegl.!i. normalno 
zmogljruvost tovarne. Pre-seg1i so 
tudi proievodnli. plaa1 za opleme· 
n:i:tene plošče, predvsem zaradi 
uvedbe t·retje izmene. Razlog za 
večjo proizvodnjo je tudi v 
tem, da so ilme.lii na voljo dovolj 
začasno uvoženega pa.pill'ja za tu
je kupce. 

V JELOVICI načrtujejo za le
tos od večjlih naložb le rekon
strukcijo in modernizacijo pro
izvodnje vrat. Vrednost te nalož
be bo po grobih ocenah znašala 
od 250 do 300 mj,.lli.jonov dinar
jev. Ce bo na voljo dovolj sred
stev, bodo zgradri:.lii še objek<t za 
potrebe inženiTinga in računal
niškega centra, lastno lridrocen
tralo v Preddvoru ter odprli 
svojo poslovaJ.'Illico v Skofji Loki. 

Delegati govore 
Tokrat je naš pogovor stekel 

z Mitjo STROHSACKOM 
TOZD Pohištvo - delegatom v 
~elavskem svetu SOZD Slovenija
les. 

- Skllci sej niso ravno pogo
sti; seveda je to odvisno od za· 
dev, ki se v določenem času na
berejo. Cutlte dovolj povezave 
med Brestom in sestavljeno or
ganizacijo? 

Sk!lioi sej dejansko niso po
gosti, venda.r miiSI.lli.m, da je pred
vsem iz tehDiičnega v;idri.kta zelo 
~ko skl>icevati seje pogosteje, 
SaJ vemo, da so posamez:ne čla
nice na vseh koncih in okrajih 
države i.n bi 'bili poleg ostailiib 
oWr- tudri stroški pogostejših 
sklicev previ.solci. 

Med Brestiom in se9ta.vljen.o 
organi:z.aciJjo rui dovolj trdne po
v~a:ve na sa.moupmWlem pod
ročju, o m1:erem teče beseda, 
vevjetno pa tudi na poslOV'Ilem 
ne gre taiko lrot bi želeti. Kmvce 
lahko iščemo na obeh st>raneh; 
dejs~vo pa je, da vseh možnosti, 
lci nam jili takšno povezowm.je 
nttdi, še zdaleč ne hlooi'ŠČaiiiJ.o 
dovolj . 

- Gradiva za seje so merida 
dobro in skrbno pripravljena. 
Kako Jih ocenjujete ·vi? 

Mora m reči, da so grad!i'Va za 
seje delavskega sveta res dobro 
prillpra'Vljena in kvalriltetno obraz
ložena. Manjše težave Wv!irnjo iz 
že omenjenih ugotoviitev, da seje 
mso pogoste. Zaro se nalbere 
ogromno gr:a.dri'Va, slro2li. kart:erega 
se te~ko prebi!ješ, posebno, če ga 
nočeš samo prelistartli.. 

Tudri »Stranska« gradiva - pri 
tem mi.sl.!i.m na Poslovni bilten, 
zapi>Sni.ke sej irzvdihlnih organov 
in drugo - naan redno pošiljajo, 
tako da dObimo precej informa
cij o delu in tudi rezultatih se-
9taJVljene organizacije. 

- Pravočasna in jasna infor
macija je pogoj za pravilno od
ločanje. Je pretok informacij iz 
SOZD v temeljne organizacije ln 
obratno zadosten? 

Ves preostali pretok informa
cij ni dober. Ce bi hote.lli. za~res 
tvomo sodelovallli v samouprav
nem dogovaTjanju med delovno 
in sestavljeno organizacijo bi 
biJ.o potrebno tudi (.in predvsem) 
storiti kva,liteten korak naprej na 
Brestu. 

Ker so stvari, ki jih oocavna
vamo na delavskem svetu SOZD, 
celovite in zapletene, pa tudi za 
zaJVzemanje stališč zahtevne, bi 
bi!l.o nujno potrebno delegate 
usm.er.i\tJi m pripraMiti za raz
prarvo. Tega mi žal ne delamo. 
Lahko pa ugotovim, da delegati 
iz nekaterih članic zelo tvorno 
sodelujejo v raZJ])ravah iiil priha
jajo na seje bolje pr.ipr<llvljeni. 

- ln še vaše osebno mne
nje . . . Kaj bi v verigi povezova
nja med »bazo« in SOZD lahko 
spremenlll - dopolnili oziroma 
opustili? 

Na to v;prašanje sem v bistvu 
odgororil že ob prejšnj>i!h. V sklo
pu del.ega~tsllcih razmeri•j nam 
manjka predvsem poprejšnjega 
ob1ilkovan:ja stallišč in prtirprava 
razprav ob posameznih vpraša
njih, kii. jrih obra:vnavac naš de
lavSiki svet: Pili tem pa bi moral 
.imeti deleg<llt vso podporo in 
pomoč pri strokoWlifh sl'l,libah v 
naši delovrn orga!l11izacijli.. 

Pripra.vid.a V. šega 

Predavanja na Brestov! »visoki šoli« za lesarstvo 

Kako uspešen je 
študij ob delu 

Pregled rezultatov §tudija ob delu za deset let nazaj so zahtevali 
delegati sveta za kadre, ker niso imeli dovolj vpogleda v to področje 
dela. Vsako leto so namreč vsaj enkrat poslušali poročilo o čedalje 
skromnejših rezultatih študija ob delu. 

Z letom 1972 smo z novim pravilnikom o izobraževanju uvedli tudi 
nove odnose med študentom ob delu in delovno organizacijo. Pomoč 
pri študiju ob delu smo oblikovali na 30 dni študijskega dopusta 
letno, polovično štipendijo in plačano šolnino. Pomoč za dveletno 
šolo je trajala največ tri leta. študent ob delu je moral v enem letu 
opraviti najmanj polovico obveznosti enega letnika, sicer je bila po
moč prekinjena za eno leto, nadaljevala pa se je v naslednjem letu, 
če je študent izpolnil obveznosti iz prvega leta. 

Vsak študent si je tako lahko sam določal tempo študija, predvsem 
pa razporejal študijski dopust za tiste predmete in obveznosti, ki so 
zahtevale ~poglobljen in daljši študij. Takrat je bilo kadrovski službi 
naloženo, naj natančno spremlja dinamiko študija in od delavcev, ki 
ne izpolnijo zahtev pogodb, terja tudi povračilo stroškov. 

že leta 19?4 se je svet za kadre odločil, da prekine pogodbo s šti
rimi študenti ob delu, ker v letu dni niso opravili niti enega izpita 
in je bilo očitno, da študija ne bodo dokončali. Od dveh delavcev je 
moral stroške izterjati na sodišču. 

V naslednjem letu so se poleg študentov, ki so redno opravljali 
svoje obveznosti do študija, znova pojavili študentje, ki v letu dni 
niso opravili nobenega izpita. Med njimi so bili tudi vodilni delavci. 
Svet za kadre se je na predlog glavnega direktorja in direktorja ka
drovske službe odločil, da odstopa od svoje zahteve in pogodbe ne 
prekine. Tako je šlo iz leta v leto. Mnogo pa je bilo tudi uspešnih 
študentov, kar zgovorno priča naslednja tabela: 

Pomoč S tev. 
Končali 

Se Prekinili Odšli Delajo 
v letu štud. študir. študij iz DO na Brestu 

1972 s 2 3 2 
1973 13 7 s 3 s 
1974 24 13 4 8 10 
1975 19 10 8 3 8 
1976 8 2 s 2 1 
1977 16 9 1 4 6 7 
1978 14 4 s 2 2 4 
1979 9 3 4 1 4 
1980 8 3 2 3 1 2 
1981 3 3 2 1 
1982 4 2 2 

SKUPAJ 123 56 16 38 25 43 

V% 45 13 30 20 35 

K tej tabeli je treba dodati, da je od 56 študentov kar 40 študij za-
ključilo v roku, določenem v pogodbi, 16 študentov pa v nekoliko 
podaljšanem roku. . 

Le 35 odstotkov vseh študentov ob delu dela še vedno na Brestu; 
to pa predstavlja Tezultat študija ob delu oziroma uspešno naložbo 
v kadre. 

Poročilo o uspehih študentov ob delu v šolskem letu 1982/1983 je 
še bolj neugodno. Od osmih študentov ob delu·na srednjih šolah sta 
izpite opravljala le dva, od 23 študentov na višjih šolah le sedem in 
od šestih študentov na visokih šolah le trije. 

Kaj menite o tem? 
F. Turšič 

ZAMENJAVA OSEBNlH IZKAZNIC 

Vsi občani, ne glede na to, ali je veljavnost osebne izkaznice že 
pretekla ali ne, in je bila izdana pred l. 7. 1981. leta, morajo za
menjati osebno izkaznico. Zadnji zakonski rok .zamenjave je do 
1. oktobra 1984. leta. 

Za zamenjavo oziroma za tiste, ki dobijo osebno izkaznico prvič, 
je potrebno vložiti vlogo in dve fotografiji (ne starejši od šestih 
mesecev) na sedežu občine v Cerknici oziroma za krajevno skup
nost Loška dolina na krajevnem uradu v Starem trgu, za krajevno 
skupnost Nova vas pa na krajevnem uradu •V Novi vasi. 

Stroški zamenjave znašajo 15,00 din. 
Cas za zamenjavo osebne izkaznice traja en teden, zaradi prever

janja pravilnosti podatkov v rojstnih in matičnih knjigah oziroma 
za tiste, ki so se priselili na območje naše občine, pa do enega 
meseca. T. Zigmund 



Slovenski kulturni praznik pri nas 
Občinska zveza kulturnih or

ganizacij je pozvala vsa kul
turna diUštva in skupine v naši 
občini, naj hi letošnj·i slo.ven&ki 
kulturrui praznik počastili še po
sebno slovesno, ven<lar ne zgolj 
s proslavami, temveč s prika· 
zorn žive kulturne ustvarjalnosti. 

Tako naj bi v okvirru tega 
praznika vsaka ljubirt:eljska sek
cija prikazala del svoj'i:h dosež
kov v svoj-i 1cra:jev:tlli skupnosni, 
na glasbenem, gledališkem, fol· 
klOIUJem, J..i-kOV'Ilem, lii!ter.ao:nem, 
fi.lmsk.em in še kakšnem pod
ročju, da bi Prešernov dan tako 
postal resrnčnd praznik slovenske 
kulture, ne pa zgolj nadležna ob· 
veznost. 

V tem sm~slu so v nekaterih 
osnovnih šolah organmrali kul- · 
turne prireditve, kli so poleg 
omenjenih področij za:jemale tu-

NOVOSTI IZ KNJIZNICE 

BUCHENWALD 

di razgovore s slovensilcim!i pli.sa
telji in pesDJilki, v nekaJterili pa 
so se povew.li z admslillrrui ljubi· 
teljsJcimi skup;imami in skupaj iz
vedli pnired!irt:ev. 

Odrasle amaterske skupine so 
v svojih kraj6VID.ih Silrupnostrih 
innele v.rsto kU1tll!J:1.nJih p.nireditev. 
Taiko je bill v Begunjalh kcxnceai 
ženskega pevskega zbora iz Be
gunj ob petletnici njd:hovega de· 
lovanja. V Sta.rem trgu je bil 
lilteraTIJi večer, pvilpravJ..jajo pa 
tudi teden domačega fihna in 
premiero gledaLiške predstave. 
Moški pevskli zbor irz R'<llkeka je 
ob tej · pdiožnoS'ti prepeva:! pod
oknice v središčih Unca, Ivanje
ga seda ·in Rakeka. NotraaJ:jski 
študentslci klub je priredil liite
rarn.i večer v raz·staVIIlem p.rosto
ru sl1Jk aikademskega sliikrut'ja Mi· 
lama Rota. Občinska k!nj!irž:ndca 

Zbornik o naših ljudeh v koncemraaij:s:kih tabor.i·ščih. Pl'V'i del ob
sega splošni opis tabodšča, drugi del pa so pvičevanja prežiiVelih. 
Posebej je objavljen seznam jugoslOWIDSlcih amei1Illiira:ncev. 

RUBINSTEIN, A.: Mojih mnogo let 
Avtobiografija znanega piaruista je sestavljena iz drveh delov. V 
:prvem delu so prikazana njegova mlada leta, v drugem pa raz
dobje njegove zreLosti :iJn starosti. Delo je nap.il:sano kot tempera
menten dneV!Il!ik. 

LEVSTIK, V.: Višnjeva repatica 
To je najobsežnejši saminično pustolovSkrl. lmi:rntinaJtni slovenslci 
roman, v ka~terem je spet razgaljeno malomeščanstvo naše pre
stolndce pred prvo svetovno vojno. K.nj1ga je zelo zanimiva tudi 
za sodobnega bralca kot ogledalo človekovtih slabosni in za~blod, 
ki se ponavljajo v vsakem času. . 

ROZMAN, S.: Mezinček in mezinčica 
V pasa:mezn.ih kratkih zapisih zaži.vijo na nenatvaden način po
vsem vsakdanjli predmeti, kot so deli obleke in deli: člO'Veškega 
telesa. Ob njih pisatelj ruiza svoje ·izkiušn:je, k čemur doda še 
kak izrek ali pregovor. 

JONES, Th. G.: Harfa na vodi 
V zbirki so zbrane zelo stare waleške praJVlljice, ki so nastajale 
~n živele med ljudstvom dolga stoletja pred pi·smenostjo. Doga~ 
jajo ' s~.v čudnem svetu, kjer ni prave meje med resničnostjo in 
čarovmJo. 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

>>KONTRAREVOLUCIONARJI« 
SPREJMEJO OKUPATORJEVO 
OR02JE 

Po roški ofenzivl, Id ·;e napravila 
veliko gorja, so bili ljudje na terenu 
zelo prestrašeni in potrebno je bilo 
mnogo truda in prepričevanja, da so 
se terenske mreže odborov Osvo
bodilne fronte, partijske in skojev· 
ske organizacije zopet uredile. 

Takrat so aretirali mnogo ljudi, 
dobrih aktivistov in treba jih je bilo 
nadomestiti. Nekateri pa so se· iz 
strahu umaknili v zatišje. Ludvik je 
s preostalimi terenskimi delavci za
stavil vse sile, da bi delo na terenu 
spet zaživelo. Takrat mu je zelo po· 
maga! Alojz Rožej, Id je bil zadolžen 
za meniševski del. 

Med roško ofenzivo in po njej pa 
se je pojavilo še hujše zlo. Tihi or
ganizatorji slovenske lige so nasto· 
pili javno z orožjem v roki, ki so si 
ga izprosili pri italijanskih oblasteh. 
Vaške straže so se že ob koncu ju· 
lija 1942 pojavile tudi v Begunjah in 
v okoliških vaseh. Alojz Matičič, ki 
ga je Ludvik Lovko nekoliko prej za· 
ščitil, ker je obljubil, da bo opustil 
protipartizansko delovanje, je postal 
komandant vaških straž. Ne samo 
on, tudi drugi, ki so jih imeli za pri· 
padnike Osvobodilne fronte, so pri· 
jeti za orožje. 

Ludvik je bil nad vsemi zelo razo· 
čaran. Vsa prizadevanja in odvrača· 
nja so se razblinila v nič. Nekoliko 
manj ga je presenetilo ravnanje žup· 
nika Viktorja Turka, glavnega orga
nizatorja bele garde, čeprav se je 
z njim velikokrat sestajal in ga sva· 
ril pred sramotnim dejanjem. Turk 
mu je najprej še celo dajal prispev· 
ke za ·osvobodilno fronto. 

Prav tako mu v Cerknici ni uspelo 
odtegniti od protikomunistična de
javnosti kaplana Borisa Femca. Jz. 
menoma s·ta k njemu hodila z Edvar, 
dom Tavžljem iz Dolenje vasi, a rli· 
sta v ničemer uspela. Femc je bil 
za razliko od Turka bolj odkrit, pa 
je jasno in iskreno kazal sovražno 
stališče do Osvobodilne fronte in 
partizanskega gibanja. že ob koncu 
leta 1941 je zbiral v kaplaniji mlade 
in jih povezoval v katoliško akcijo 
ter jih protikomunistična vzgajal. V. 
začetku leta 1943 je začel izdajati 
še lisf Notranjec v borbi proti komu· 
nizmu in ga v osemsto izvodih s po· 
močjo skrivnih sodelavcev razpeče· 
val po Notranjskem. Nastala je po
larizacija sil, bratomorna vojna, ki je 
terjala še hujši oboroženi spopad. 

Medsebojno pobijanje med Slo
venci je Ludvika zelo prizadelo. Po
zneje pa je bil tudi dovolj prizanes
ljiv, zlasti do zapeljancev in do svoj· 
cev, ki so podpirali ali simpatizirati 
z na novo nastalimi vaškimi straža. 
ml. Politično delo je moralo ubrati 
še doslednejše prijeme pri razkrin· 
kavanju organizatorjev okupatorjevih 
zaveznikov. Dokazati je bilo treba 
sramotno vlogo, ki so jo predstav
niki stare ureditve nadeli prepro
stim ljudem z gesli, da je vera v ne· 
varnosti in jih strašili z ruskim ·ko
munizmom, odvzemanjem zemlje in 
podobnim. 

Vse bolj se je P-Ostavljala oprede
litev »Za« ali »proti«. Potrebno je bi· 
Jo razkrinkavati sredince, ki so ča· 
kali na angleško pomoč. Partizan· 
stv·o pa si je čedalje bolj pridobi· 
vaJo zavezništvo zunaj meja in ·opo
ro v svojih silah, Id so se še bolj 
jeklenile v spopadu z domačo reak
cijo. Ludvik je moral zato nenehno 
pojasnjevati nesmiselnost medse· 

je organrlrlli:mla »odpvhl teden 
kinjižn!ice«, kar pomeni, da ' je 
bila odprta vsak dan od 7. do 
18. ure, s tem, da :ZJamudniikom 
ni billa potrr'ebno plačevati za
mudnine. Amaterska likovna sku
pina pa je v ta namen podalj
šala {pripravljajo tudi novo) raz
stavo del · s slikaJJ.1Skega ex-tem
pora v pr.itt:ličju blagovnrlce. 

Viddmo ro rej, da je b:ii1o ·ob 
slovenskem kult=em pr.arzniku 
letos po naših k.ra:jevnih .skupnn· 
stih vendarle ,čutiti živahnejši 
kulturni utni!p kot običajno. Zal 
pa ni našel večjega odmeva med 
širš6.m krogom občarn.O'V in še 
posebej ne v združenem delu. 

J. Steržaj 

UUBITELJEM PLANIN! 

Vse Ijuoote1je planinskih po
hoclmr vabimo, da :sodelujejo na 
zimskem pohodu na Snežnik, ki 
bo v nedeljo, 11. marca. Da bi 
J?ravočasno naročili prevoze, spre
]emarrno prijave do S. marca v 
pisami društva od 19. do 20. ure; 
tedaj lahko tudi poda:Ijšate član
stvo v društvu za leto 1984. 

Istočasno vas vabimo tudi na 
pr~davanje z diapozi<llM »Najvi5-
ja preplezan:a stena v llimala1i 
DHAULAGIRI«. Predaval bo vo
dilni jugoslovam.skti alpinrlist Stane· 
BELAK-SRAUF. Predavanje bo v 
petek, 9. marca ob 17. uri v k.i
nodvora.Dii Cerkndca. 

~lanmsko društvo Cerk!nica 

bojnih spopadov in neizogibnosti 
propada vseh izdajalcev. 

Ludvik pa je hodil tudi po prlmor· 
skih vaseh in tam je dobil vso mo· 
ralno oporo, ki mu je dajala moči 
tudi takrat, ko je bila bela garda na 
višku svoje moči. ' 

Ob kapitulaciji Italije so kontrare· 
volucionarji izgubili svoje italijanske 
gospodarje, vendar njihove vojaške 
enote na območju Notranjske niso 
klonile. Nasprotno, devetega in de
setega septembra 1943 so še celo 
gospodovali po Cerknici in pritiskali 
na civilnQ oblast, da bi v trgu orga· 
nizirali nekakšno obrambno · stražo 
brez partizanov. Z motivacijo, da bi 
ohranili red, so se zlasti cerkniški 
pripadniki in zavezniki belogardizma, 
ki še niso oblekli okupatorskih cap, 
pripravljali na organizacijo svoje 
obrambne straže. Do tedaj v Cerk· 
nici niso uspeli organizirati oboro
žene bele garde in ob kapitulaciji 
Italije so po Cerknici šarili begunj· 
ski »brambovciu, ki so imeli v svo
jih vrstah nekaj cerkniških fantov. 

Na pogovorih v Cerknici so se 9. 
septembra 1943 dopoldne pogovar· 
jali, kako bi ohranili red in Nemcem 
izkazali lojalnost. Občane, ki pa ne 
bi ubogali sprejetih odlokov, bi mo
rali strogo kaznovati. Na pogovoru 
so bili tudi župan Leopold Turšič, 
oba zdravnika, sodnik in še, kdo. 
Mirko Javornik, Tone Ponikvar, Bo· 
ris Femc, Vinko Skubic, Alojz Arhar 
in še kakšen iz vrst belogardističnih 
pristašev so vztrajali, da bi osnovali 
trško stražo, ki bi jo vodil Rado Pe· 
trovič. To bi bila nova postojanka 
bele garde. Nekateri,' zlasti Turšič 
in dr. Smerdu, so temu odloku in 
ustanovitvi straže nasprotovali. Ljud· 
je se za red niso zmenili in odna· · 
šali so iz opuščenega italijanskega 
taborišča vse, še zlasti orožje. 

DODATEK 

V pogovorih v Cerknici 9. sep
tembra 1943 so poskušali pristaši 
belogardizma z Mirkom Javorni· 
kom na čelu vplivati na tedanje
ga župana Leopolda Turšiča, da 

BRESTOV OBZORNIK 

Opažam, da kljub .ukrepom samoupravljanje pri nas še ni za. 
živelo. Toliko bolj pa so se razmahnile SlS. Zlasti interesne ••. 

Predlagam, da ukinemo stanovanjsko politiko, saj imajo že vsi 
politiki stanovanja. 

Kot je splošno znano, se je marsikaj krepko podražilo. če naša 
prihodnost ne bo lepša, bo zanesljivo - dragocenejša. 

· Opažam, da so vsi občani postali strastni gobarji; zlasti se za. 
niniajo za jurčke. škoda je le, da jih je okrog dvajsetega v me-
secu zelo malo • • • · 

bi organizirali trško stra:žo brez 
partizanov. Turšič se je temu 
uprl in se zavzemal za stražo, v 
kateri bi bili samo partizani. Tik 
pred koncem vojne :so Turšiča 
do:r:nobranci zverinsko pokončali. 

Soglašal je Je z eno točko, da je 
treba zavarovati narodno premože· 
nje .. V pogajanjih so se razhajali, in 
ker niso bili pripravljeni položiti 
orožja, jim je Ludvik zagrozil, da bo· 
do pokončani s silo, kajti brigade se 
bodo kmalu pojavile na Blokah. Po-
tlej .so partizani odšli. 

Istega dne pozno popoldne so v Večja skupina belogardistov je ti· 
Cerknico prišli partizani s Križne sti večer v Cerknici še pozno v noč 
gore. Bilo jih je samo šest in vodil popivala in ob nenadnem prihodu 
jih je Ludvik Lovko. Ustavili so se manjše nemške s kupine v Cerknico 
med Cinglovo in Samčevo hišo in do skladišč, od koder so odpeljali 
prepevali. Pridružili so se jim doma· nekaj vojaškega materiala, so se be
či terenci Jože Mele, Tone Klančar gunjski belogardisti razbežali v svo· 
starejši, Miro Majer, Vine Turk, To· jo postojanko. 
ne Sparemblek in drugi. Potlej so Partizani so se spet vrnili v isti 
šli proti mostu in se tam srečali z sestavi. Zvedeli so, da so v kapla· 
vodilnim slovenskim organizatorjem nijo znosili precej orožja in streliva 
bele garde Mirkom Javornikom, ki in da mislijo ustanoviti postojanko 
je prišel nekaj dni prej na »obisk« bele garde pod vodstvom Rada Pe· 
v rojstno Cerknico. troviča. Takoj so napravili načrt, da 

Okrog mesta se je potepalo še ' obkolijo kaplanijo in z nje preženejo 
k · b 1 d' k h cerkniške organizatorje sovražne vo

ne 8 J e ogar lstov, i so itro po· J'aške enote. Ker so bila vrata zakle· 
brali šila in kopita in zbežali na 
>>plae« k svoji večji skupini. Neka· njena, so prišli v prvo nadstropje 
tere s o terenci pri mostu obrcati in poslopja po Jestvi in v njem zasačili 
jim vzeli puške. Ko so borci zagle· nekatere »brambovce« v spanju. 
dali zloglasnega protikomunist& in 
agitatorja Javornika, ga je menda 
Matija Telič hotel podreti z rafalom. 
Ludvik je to preprečil, češ da se je 
potrebno z njim pogovoriti in ga za
slišati. Med tem časom pa je pobeg· 
nil k svojim in nato v Begunje. Cez 
dva ali tri dni je edini ušel partizan· 
ski obkolitvi na Rakeku in v Ljublja· 
no po pomoč in navodila, a se ni več 
vrnil. 

Partizani so za bežečimi belogar
disti po »Veliki gasi« spuščali strele, 
pozneje ·pa je prišlo do pogovorov 
z njimi, ko so na pogajanja, ki jih je 
zahteval Ludvik Lovko, poslali ka· 
plana Janeza Kalana. Ta ni bil tako 
ko'mpromitiran kot Femc, zato sta 
šla z njim na pogovor Ludvik in Tone 
Klančar starejši. Kalan ju je seznanil 
s sklepi in zahtevami dopoldanske· 
ga sestanka, ki pa za partizane niso 
bili sprejemljivi. Ludvik je ovrgel 
yse zahteve, še zlasti to, da bi v 
tršld straži sodelovali kompromiti· 
rani belogardisti. 

Prebujeni so preplašeni gledali, 
kako jim partizani pred očmi odna· 
šajo nabrani plen in ga nalagajo na 
voz. Ludvik in Jože Mele sta po le· 
stvi spravljala vojaški material do 
zadnjega naboja. Vinka Skubica, Jo. 
žeta Lovka in Alojza Arharja sta to
krat pustila pri miru, čeprav bi jih 
bilo treba aretirati. Tudi v tem pri· 
meru je Ludvik ravnal hum~no in 
prizanesljivo. 

V kaplaniji je bilo za zakiE'njenimi 
vrati ene izmed sob še nekaj belo· 
gardističnih >>brambovcevn · in nekaj 
jih je prespalo pri Klobčarjevih in 
še kje. Ob prvem svitu so se podali 
za tistimi s kaplanom Femcem na 
čelu, ki so se zatekli v begunjsko 
belogardistično postojanko še po· 
poldne· prejšnjega dne. Tam so sku· 
paj s svojimi >>Varuhi« 14. septem· 
bra 1943 doživeli usodo Alcazarja, 
ko so jih uničile sile Gradnikove 
brigade. Blizu dvesto mož je bilo te
daj zajetih. 

(Se bo nadaljevalo) 
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(Iz številke 77 - 28. februar 1974) 

KAKO SMO GOSPODARIL! V LETU 1973 

Proizvodnja v letu 1973 je bila za 4% VISJa od proizvodnje iz leta 
1972. število zaposlenih je ostalo nespremenjeno. Nestabilne so bile 
nabavne cene. Prodaja delno zaostaja za stopnjo rasti proizvodnje kljub 
večjemu plasmaju na domači trg. Zaloge so v porastu. Globalno je lastna 
cena višja za 6% , medtem ko je stopnja akumulativnosti nižja za 15 od
stotkov. Osebni dohodki na zaposlenega so presegli 1910 dinarjev. 

Doseženi izvoz v letu 1973, je, če ga primerjamo z letnim planom, iz
veden z indeksom 87, oziroma v višini 4.618.845 dolarjev. 

GRADNJA NA BROšKEM POLJU NAPREDUJE 

Verjetno ni med nami nikogar, ki ne bi z zanimanjem opazoval nove 
industrijske cone, ki je začrtana pod vasico Podskrajnik, kjer že tretji 
mesec opravljajo dela, ki so potrebna, da se zgradi objekt - centralno 
skladišče. 

Dela potekajo po predvidenem operativnem načrtu izvajalca zemeljskih 
del gradbenega podjetja GRADiščE Cerknica. Priprava gradišča in široki 
izkop zemljišča sta glede na dokaj ugodno vreme, ki ga imajo letos 
graditelji, potekala brez večjih zastojev. 

ZAKLJUčENA LICITACIJA ZA ODDAJO GRADBENIH DEL PRI IZGRADNJI 
TOVARNE IVERNIH PLOšč . 

Za razpisano licitacija je bilo med slovensko gradbeno industrijo mno
go zanimanja. Pri investitorju se je zglasila 8 gradbenih podjetij, ki so 
zahtevala tehnično dokumentacijo in podrobnejše informacije o gradnji. 
Kljub takemu zanimanju pa so do roka prispele le trl uradne ponudbe. 
Prijavili so se: Gradbeno podjetje Tehnika iz Ljubljane, Splošno gradbeno 
podjetje Gorica iz Nove Gorice in Gradbeno industrijsko podjetje Gradis 
iz Ljubljane. 

Centralni delavski svet je sprejel predlog razpisne komisije in sklenil, 
da se SGP Gorica zaupa izgradnjo nove .tovarne ivernih plošč. 

NAčRTI ZA NOVO žAGALNICO 

skupščinah trajanje madata do- Na njih so poleg obravnave evi- se v bistvu nanašajo na krajev
ločeno na dve leti -se pa lahko dentiranih kandidatov ocenjevali no skupnost in bi spadala po 
tudi ponovi. Letos' poteče man- tu~i vlogo. delegatov v skupš~in- svoji vsebini celo na skupščino 
dat nosilcem najodgovornejših skih telesih. Glavna ugotoVItev komunalno-cestne skupnosti. 
delegatskih dolžnosti, ki so bili je, da so delegaciJe. .še vedn? 
izvoljeni v letu 1982. prepuščene same sebi m se skli· Vsa ta opažanja nam morajo 
Nakopičene gospodarske in cujejo predvse!fl na pobudo sk~- biti napotek za prihodnje delo. 

družbene težave ter protislovja catelja skupščme OZiroma vodij 
vse pogosteje povezujemo tudi z delegacij ~er po syojih mo~eh 
vprašanji kadrovske politike ozi· obravnavaJO pr~ozeno g_radxvo. 
roma ocenami 0 tem, ali posa- Na sejah delegacij samo. ~jemo
mezniki, ki opravljajo odgovor- ma sodelujejo predstavruki orga
ne delegatske dolžnosti, s svo- nov ~pravljanja oziroma poslo
jinli sposobnostmi zagotavljajo vodni delavci. 
uresničevanje družbeno dogovor· Nezadostno, all pa ga sploh ni, 
jenih prednostnih nalog in utr· pa je usklajevanje delegacij ob 
jujejo vlogo skupščinskih teles, ·posameznih vprašanjih. Tako se 
ki jih vodijo. dogaja, da delegati v zboru zdru· 

Na občinski kandidacijski kon· 
ferenci so bili predlagani zve
čine dosedanji predsedniki in 
podpredsedniki skupščin in nje
nih zborov, prav tako pa potr
jeni predlogi kandidatov za re
publiške skupščine ter kandidat 
za predsedstvo SFRJ iz Slovenije 
in predsedstvo SR Slovenije. 

T. Obreza 

Vemo, da žaga ni samo zgradba, to je žagalnica, kjer so namescem 
stroji in transporterji, pač pa jo je treba obravnavati kot kompleks, ki ga 
sestavljata sortirnica za žagan les in skladišče žaganega lesa. Ta kom
pleks je treba kot celoto tudi obravnavati. Vse ključne dele žagarskega 
obrata je t reba urediti ln povezati v tehnološko celoto, da bo mogoče 
mehanizirana manipuliranje s hlodovina kakor tudi z žaganim lesom. Skupaj: vsi zbori občinske sku~č~e in kandidacijska konferenca 

SAMOUPRAVNA DOGAJANJA 

Integracijska pot Bresta je usmerjena v sooblikovanje velike sestav
ljene organizacije Slovenijales. čeprav komisija, sestavljena iz delavcev 
dosedanjega podjetja Slovenijales in podjetja Brest, pravkar dokončuje 
svoj elaborat o vzrokih, pogojih in možnostih združitve, lahko že zapi
šemo, da so razmere v gospodarstvu lesno predelovalne Industrije take, 
da zahtevajo organizirano povezovanje. Zlasti je pri tem pomembno pove
zovanje proizvodnje in trgovine. 

Precej neresnosti 
SINDIKALNO PRVENSTVO 
BRESTA V SMUčANJU 

Ker je smučarska serona v za
mahu, delavci Bresrovtih temelj
nih orgrunizaci:j pa željni tekmo
valnih uspehov, se je sindikalna 
organizadja žaga·Jnice odločHa, 
da orga!Illilmii1a pl'Venstvo Hresta 
v smuča:r-skrl.h telcih iJn v vele
slalomu. 

Tekmovan!je je bilo 21. jarnu
a.rj a v Starem trgu na Ulaki. 
Za orgalll:i:Dadjo tekmovanja smo 
zaprosil[ SK Loška dollirna, ki 
nam je z vso resnostjo pris1looči.l 
na pamoč im proge za,res odlrl.čno 
pripravtiil. IGjub temu, da je b.hlo 
vse lepo pl1iipravljeno, pa se je 
tudii tokrat .pok:aczala neres1li0St 
Brestovtih Šlp0!1tnrllkov iJn ljudi, ki 
naj SikJrbijo za šport in reikread
jo v . našem kolektivu. 

Od 59 pri!ja~V<ljenih jdh je prišlo 
le 25, zvečine iz žaga-tnice. Ne 
morem raz,umeti, kje so bhl.li. te· 
daj srim.di:kall'Ilii· de1avoi (predsed
n~k.i), predsrt:aJWJ.idd odbora za 
špor.t in rekreacijo v delovni' or
ganizac.iJQ·, saj so bhle obenem to 
tudi izbirne tekme za 'Sestavo eki
pe za z.imske igre SOZD Sloveni
}ales. 

Kljub Y.$emu je tekmOV'aJnje 
lepo uspelo in pohvall-irti moramo 
dela'Vce SK Loška dol.a:n.a za zelo 
požDtvova1no delo pci organiza
oi:jti tekmovanja. 

REZULTATI 
Ekipno 

l. žagadinica 
2. Masi.va 

:točke. 
41 
25 

3. Jel!k!a 
4. Iverka 
5. SD 
6. Tapetništvo 
7. Pohištvo 
8. Pa:x>da~ja 

Posamezniki 

23 
18 
8 
s 
3 
2 

VELESLALOM - do 30 let (12 
tekmovalcev) 
l. StarrJiko Rot (Masiva) 
2. Roman šega (Masiva) 
3. Jože Fnnda (žaga1nka) 

26,49 
27,47 
28,36 

30 do 40 let (5 tekmovalcev) 
l. To.ne Skulk (Skupne 

deji3Mll0Siii) 27,92 
2. Gvtido &vet (Jelka) 28,35 
3. Rajko KraJŠevec (žagaJLnica) 

28,77 

Nad 40 let (3 tekmovalci) 
l. Franc žaga:r (Zaga:l.niica) 

31,24 
.2. Zd.I1aVIko Zabukovec 

(Skupne dejavnosti) 32,35 
3. Vdtktx>r Rupar (J.edika) 1:03,22 

TEKI - do 30 let (6 tekmoval
cev) 
1. Igor ZakTaj.šelk 

(:Z agailinri.ca) 
2. Mi:lan Gonruilk (I~Verka) 
3. Alojz žlllidaršič 

(žaga'1nrl.ca) 

19,33 
19,59 

22,26 

30 do 40 let (6 tekmovalcev) 
l. D.aa:1k:o Ožbol1: (žawal!n.ica) 20,38 
2. Stanko Miiheloi.č 

(žagalndca) 21,02 
3. Rajko Kr·B'ševec 

(žag~a) 21,10 

nad 40 let (4 tekmovalci) 
l. Tone K31Il!darr-e 

(žagal.!ruica) 22,17 
2. Jože Kebe (Pohištvo) 27,00 
3. Fmnc :K!mnjc (Prodaja) 29,47 

J. Funda 

Vse več smučarjev tekačev 
III. SMUtARSKI TEK RAKOV· 
SKE tETE 

Pred tremi leti je športno 
druŠltvo »RaJkek«, ki združuje 
'V'Sa športm.a društva jn sekcije v 
tej krajewlli Skupnosti, prvtič or
ganirzira:Io smučarskrl. tek kot pri
spevek ŠlpOI1t:mko;v · k proslavi 
krajevnega prezn.~ka, 13. m arca 
v spomiln na Jll[lOžičen odhod 
rakovšk:ih fa:rJJtov v p~ane. 

IZIDI: 

Pionirke do 10 let: l. Truden 
SimOilla, Rakek, 2. Juv-ančič Ur
ška, Raikek. 

Pionirji do 10 let: l. Marc 
Marko, Urnec, 2. ZwOlf Dušan, 
Unec, 3. žmdaršič Marko, Loška 
dolina. 

Pionirke do 14 let: 1. Kraševec 
:K!atatr.ina, Loška dohlm.a, 2. Frelih 
Anja, Ralkek, 3. Levec Vesna, Lo
ška do1i!na. 

Pionirji do 14 let: l. Ožbolt 
Janez, 2. Sterle Primož, 3. Kam.
dare Tone (vSJi Loška dolina). 

Mladinke do 17 let: 1. Jemec 
Zvezdana, 2. Za!bukov:ec Olga 
(obe Grahovo). 

Mladinci do 17 let: l. Ožbolt 
DaTko, 2. Avsec Armoodo, 3. Mla
kar Jože (vsi Loška dol,ina). 

Clanice do 30 let: 1. Matičič 
Mira, Unec, 2. Zwolf Nevenka, 
Unec, 3. Modic M3JI'jeta, Ivanje 
selo. 

Clani do 30 let: 1. Ivan čič 
F:nanc, Urnec, 2. Rok Anton, Gra
hovo, 3. Bele Boštjam., Unec. 

tlanice do 40 let: l. Marc Maj
da, Urnec, 2. Frelih Tončka, Ra
kek. 

Clani do 40 let: l. Kraševec 
Rajko, 2. Mihelčič Stanko, 3. Str
le Alojz (V'S'i Loška doma). 

člani nad 40 let: 1. Ožbolt 
Ivan, 2. Strle Jože, 3. Kandare 
Tone (vsi: lJo.šlm dolina). 

Na:jmla:jši tekač je bil Anže 
Zigmtind i!z Starega trga s peti· 
mi leti, najstarejši pa borec Ra
kov§ke čete Jože Simčič-Jelen, 
ki je puSllihl xa sabo tudi nekaj 

mla;jših tekmovalcev. Vabilu, da 
s svojo prisotnostjo poča1sttijo 
tetk, Ici je bil pritrejen v čast prav 
enoti, katere borci so biR, so se 
o&vailii. nooiil.oi partlizanske spo
menice Fnun.c Meilcina-Borut, To
ne Kovač-Bro31Il!ko in Jože Simčič
Jelen, lci so ob razglasiltvi rezul-

tatov dobi-Ili posebna spominska 
priznanja, ki jim jdh je podelil 
urednik TV-15 Tone Urbas. Pre
hodn.Ji. poka:l kraj.evne kQIJ.ference 
SZDL so letos dobili tekači Lo
ške doline, ki so zmagali pred 
Rakekom im Grahovim. 

P. Kovšca 

Strelske novice 
OBčiNSKO TEKMOVANJE Z 
ZRACNO PUSKO 

Na podlagi norm, doseženih 
na druži!llskem tekmovanju , je 
strel-ska družina Brest organiiZi· 
ra-la občinsko tekmovanje. Strel
ci so se potegovali tudi za na
stop na regi1}sk.ern tekmovanju. 

Občin:S'.kJi prvaki so: 

Clani: KEBE Jože- 358 kro
gov 

Clanice: ULE A.Il!ica - 316 kro
gov 

Mladinci: KEBE Leolll. - 355 
krogov 

Mladdnke: šiVEC JaSIJ.la - 310 
krogov 
· Prlonkji: !STENIC David 

167 krogov 
Paonirke: OTONICAR Ines 

166 krogov 

REGIJSKO TEKMOVANJE Z 
ZRACNO PUSKO 

TekmovaJilje za kraško-notratnj
sko regi,jo je hi'lo v Postojni. 
Iz Cerknice je tekmo:vaJ.o 21 tek
movalcev ·iln t ekmovalk. Na tem 
tek.movan:ju so biole tudi kvalifi· 
kaoije za republiško tekmovanje. 
Noi'mo so i.zpo1nili piomrke ekip
no ter po en pionir in član po
samezno. 

Regij ski zmagovalci: 

Pionirji: Postojna - 488 kro
gov 

Pionirke: Cerknica - 462 kro
gov 

MladJinci: Postojna - 1057 kro· 
go v 

Mlac:linke: Cerknica - 839 kro
gov 

člani: Postojna - 1088 kro
gov 

'Clanice: Postojna - 1034 kro
gov 

OBtiNSKA »ZLATA PUštiCA« 

P.red otvori,tviljo avtomatskega 
šests>teznega strelišča v ce11kriiški 
telovadnici je bilo tekmovanje 
za občinsko »ZLATO PUščiCO«. 
Na tekmovanju so imeli pravico 
nastop a ti tekmova-lci, ki so do
segli 160 k,rogov od 200 možnih 
v liga tekmovalll.ju. Letos je pri
'šlo do pr~esenečenja, saj je dru
go mesto zasedla pionitrka med 
22 nastopajomm!i.. Normo za na
stop na reg~jStkem tekmovanju so 
dosegli : 

l. MAHNE Franc - 547 krog. 
(obč. rek.) 

2. OTONICAR Ines - 526 krog. 
3. ZALAR MQ;lan - 521 krog. 

4. VENGUST Božidar - 515 
krog. 

5. OBREZA Janez - 512 krog. 
6. KEBE Jože - 510 krog. 
7. KEBE Leon - 510 krog. 

F. Mahne 

~"~~-~~~~~to:~ ..... _ t..;_ • - ... - - • 

- ~ ---.... 
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Marca bomo spet premikali kazalce 

PROGRAM PUSTNIH PRIREDITEV 1984 

e PETEK, 2. marec - VESELI VEčER ALI BUTALSKA SKUP· 
ščiNA 

ob 20. uri v kinodvorani Cerknica; izvajajo člani dram
ske skupine KD Cerknica. 

e SOBOTA, 3. marec- ZABAVE V MASKAH 
ob 20. uri v restavradji nad blagovnica in restavraciji 
»JEZERO«; izbiranje najboljše maske. 

e NEDEUA, 4. marec -PUSTNI KARNEVAL n. soL o. IN BU
TALCI MED NAMt 
ob 13. uri po ulicah Cerknice; izvajajo člani pustnega 
društva Cerknica. To je edinstven sprevod, v katerem 
nastopajo: Butalci v Butalah, povodni mož JEZERKO 
z žabami, žabji .general z vojščaki, kvartet KURJA 
POUT, hudič žene polhe past, Martin Krpan in cesarost, 
Valvasor z merom, blagozvočni bratje in zaščitnica (ča-
ravnica) Uršula. · 

e TOREK, 6. marec-KARNEVAL NAJMLAJšiH 
ob 10. uri izvajajo otroci osnovne šole, vrtca in tabor
niki 
- ZABAVE V MASKAH 
ob 20. uri v restavraciji nad blagovnica in restavraciji 

· JEZERO; izbiranje najboljše maske 
- VLEčENJE PLOHA ob 24. uri in »žalovanje<< v go
stilni 2:AJFENCA NON STOP. 

e SREDA, 7. marec- PUSTOV POGREB 
ob 15. uri izvajajo člani pustnega društva; sprevod po
teka od gostilne 2:ajfenca do mosta. · 

Letošnja košarkarska trim liga 
Mineva že tretje leto, odkar 

smo pričeli s trim košarkarsko 
ligo v športmi dvorani v Cerkni
ci. UgotoV'i.mo lahko, da je ko
šarka poleg nogometa za rekre
acijo mlajših občanov zelo zani
miva. Vsak konec tedna, v petek 
zvečer, se je v dvorani zbralo 
nad sto mladih in tudi starejših 
občanov. . 

Rekreacijs·ko košarko so igrali 
vse od začetka decembra pa do 
sredine februarja. 

LESTVICA: 

l. SK CERKNICA 
2. STRIC! 
3. MAVRICA 
4. STOLETNI 
S. STARI TRG 
6. RAKEK 
7. JEZERO 
8. BEGUNJE 
9. AVTOMONTA2:A 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

V letošnji ligi je nastopilo de
vet ek:ilp. Največ so pokazali 
Smučarja, ki so z dobro 4gro 
zmagali v ligi. Drugi so Strici, 
ki bi z nekoliko več špo:r.tne sre
če bili lahko ru& prW.. Na tret
jem mestu pa je ekipa Mavrice, 
ki je edina premagala ekipo 
Smučarjev. 

Zahv~ti se moramo tudi sod
mkom, l<Ii so kot članri. KK Cerk
ni<:a solidno sodili vsa srečanja. 

7 1 282:190 14 + 92 
7 1 255:190 14 +65 
s 3 266:273 10 - 7 
4 4 213:191 8 + 12 
4 4 229:234 8 - 5 
4 ' 4 209:247 8 - 38 
3 s 192:173 6 + 19 
1 7 189:246 2 - 57 
1 7 200:270 2 -70 

J. Zakrajšek 

F iln1i v ~narcu 
l. 3. ob 19.30 - italijanska drama MRACNA LJUBEZEN 
3. 3. ob 19.30 in 4. 3. ob 16. uPi ~ ameni<Šl.<Ii pustolovski ffim TAR

ZAN IN SIRENE. 
4. 3. ob 19.30 in S. 3. ob 19.30 - hongkonški ka~rart:e filin NA ZMA-

JEV! POTI. · 
8. 3. ob 19.30 - amemiška komedija SUPER POBALIN. 

10. 3. ob 19.30 in 11. 3. ob 16. uri - ame.ni:ški pustdlovslci film 
NAJKRAJSA POT NA KITAJSKO. 

11. 3. ob 19.30 in 12. 3. ob 19.30 - ameriška drama RUDARJEVA 
liCI. 

15. 3. <;>b 19.30 . - ameviški ljubezen'Sil.<Ii .fiiJ1rn NEDELJSKI ZAPE-
LJIVCI. . 

17. 3. ob 19.30 in 18. 3. ob 16. uri - hongkonlli k.a.ra.te mlm JEZA 
SHAOLINA. . 

18. 3. ob 19.30 ·in 19. 3. ob 19.30 - .iftaiiijaLO!Sika komedija DUH V 
POSTELJI. 

22. 3. ob 19.30 - francoska lromeilija TUDI BANKIRJI IMAJO 
DUSO. 

24. 3. ·ob 19.30 in 25. 3. ob 16. uri - hongkonški a!koi!js:ki Jiilm TIGER 
NAPADA. 

25. 3. ob 19.30 in 26. 3. ob 19.30 - italijanska dirama PRAVICA ZA 
VSE. 

29. 3. ob 19.30 - slovenska drama DIH. 
31. .3. ob 19.30 - i.taLi:ja.nski pustolovski fi,lm ZAKAJ SE TO DO. 

GAJA MENI? 

BRESTOV OBZORNIK 

Doživetje Bloških tekov 
Letošnji Bloški teki, deveti po 

vrsti, so zaradi olirilpijskih iger 
povsem razumljivo ostali precej 
v senci. Vendar bi ne bi prav, 
da jih spustimo povsem mimo, 
še posebno ne, ker je po splošni 
oceni prireditev, katere pokrovi
telj je bila letos spet Kovino
plastika, lepo uspela, če ni bila 
to celo najuspešnejša in najlep
ša tovrstna prireditev v Slove
niji v tej sezoni. 

Jutro je bilo ostro. Ko smo 
pred šolo prižigali olimpijski 
ogenj, je bila novovaška kotllna 
še pod gosto pokrovko megle, 
pozneje, ko se je množica dveh 
tlsočev tekačev zgrinjala na 

progi, prav tako bom veselo 
sprejet na cilju in dobil bom za 
spomin značko in leseno žlico, 
za okrepčilo čaja, kolikor bom 
žejen, in še toplo malico. Ne ve
ste, kako se prileže po takile 
dirki po svežem zraku. 

Tisto zadoščenje po prihodu na 
cilj je nekaj najlepšega. Zave
daš se, da zmoreš. Se pomisliš 
ne na to, da drugi zmorejo hi
treje; tega tudi nikoli nihče ne 
omenja. V resnici je vsak pre
magal lastnega lenuha v sebi in 
to je božansko. Jn to po takšnlh 
enkratnih smučinah: malo teka 
in spotikanja ob lastno nerod· 
nost po ravnem, potem pa se: 

va in tako sam ne veš, kako je 
ostala za tabo vsa proga. Veš 
samo, da je bilo lepo, veš tudi, 
da boš drugič spet prišel, težko 
bi povedal, zakaj, vendar za go
tovo pridem - enostavno, ker 
hočem biti zraven · takrat, ka
dar je na Blokah takle domač, 
veselo utrujen smučarski praz· 
nik. 

Precej resnega dela se skriva 
za takšnole prireditvijo, precej 
skrbi in marsikatera ura proste
ga časa, vendar je vse to ob 
zadovoljnlh obrazih mnogih ude
ležencev od vsepovsod mimogre
de pozabljeno. Spet ostane le 
zadoščenje in veselje nad takšno-

Nekaj posebnega - start Dakijevega teka 

startne prostore iri čakajoč ce
petala na mestu ali v krogu 
ogrevala nekoliko prezeble prste 
na rokah in nogah, nestrpna in 
nemirna kot dirkalni konji pred 
dirko, pa je obilna sončna plo
skev že dokaj pogumno in obe
tavno prebijala nevšečen oblak. 
Tekačem se je vse širše ln 

jasneje odpiral razgled čez rav
nine ln holme, s katerimi so se 
nameravali v naslednjih minutah 
zliti v eno samo podobo bloške 
zimske narave. Start je bil na
tančno ob napovedanem času in 
pisana reka smučarjev se je raz
ma v tri mogočne reke. Vse z 
enim samim ciljem: premagati 
samega sebe. Saj tu ne gre za 
prestiž. Pravzaprav gre za uživa
nje. Za uživanje v tem, ko vidiš, 
kako si vsak prizadeva svojo pot 
preteči ali presmučati ali kar 
prehoditi s smučmi na nogah. V 
čim krajšem času. Nič zato, tudi 
če bom zadnji, prav tako me 
bodo spodbujali domačini ob 

SLAB ODZIV 

Na naš nagradni razpis za naj'· 
bolj duhovit podpis k šaljivi foto
grafiji v januarski številki glasila 
skorajda ni bilo odziva. Ali knjiž· 
na nagrada ni bila dovolj vablji
va ali pa smo v resnih časih iz· 
gubili prav ves smisel za humor. 
Samo od ene bralke smo dobili 
tri podpise, ki pa po mnenju ko
misije ne ustrezajo merilom za. 
dodelitev nagrade. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n.~ol.o. 

Glavni ln odgovorni urednik Božo 
LEVEC 

UreJa urednllkl odbor: VoJko HARMEL, 
VIktor JERIC, Sre~o KNAP, Darko LESAR, 
Bo!o LEVEC, MatiJa MUIIC, Franc MLA• 
KAR, Danilo MLINAR, Janez OPEKA, Vanda 
lEGA, Mar)M IIRAJ ln F11111e TURIIC. 
Foto: Jože IIKRU 

Odbor za obvel&nJe Je dru!benl orgM 
upravlJanJa. Predaednlk odbora: Anton 
PERCIC. 

Tiska ~elezniška tiskarna v Ljub
ljani. Naklada 2800 izvodov. 
Glaallo sodi med proizvode Iz 7. tolkli 
prvega ocbtavka 36. l!lena zakona o ob
diiVl!enJu proizvodov ln etorltev v prometu, 
za katere M ne plal!u)e tamellnl diiVek 
od prometa proizvodov (mnenJe eekratarle· 
ta za Informiranje lzvrtnega •veta SR 81o
van1Je It. 421·1/72 :1 dne tA. oldabn 
11174). 

grevanje v »Smrekco« na vrh 
tistega poklja in užitek ob spu
stu na ono stran, pa spet nekaj 
garanja v ravnini, vas, tam bo 
čaj in ljudje, ki spodbujajo. 

Tu se · kar pozabi, da si že 
utrujen, spet začneš nekako zno-

le izjavo letošnjega najstarejše· 
g_a udeleženca, profesorja profe· 
sorjev slovenskega zdravja in te
lovadbe, Draga Ulage: »Načelno 
ne pijem pred sončnim zaho
dom. Danes pa ga bom en glaž. 
Danes je praznik.« 

J. Praprotnik 

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA LJUDSKO OBRAMBO 
- PERSONALNA UPRAVA -

NATEČAJ 
za sprejem kandidatov za učence splošnih srednjih šol, go
jence srednjih vojaških šol rodov in služb in učence šole za 
strokovne delavce v vojaško-tehniških poklicih v letu 1984 

SREDNJE VOJASKE SOLE 

-Letalska splošna srednja vojaška 'šola »Maršal Trto« v Mo
starju, 

- sploš-na srednja vojaš ka šola »Bratstvo-enotnos t« v Beo
gradu, 

- splošna srednja vojaška šola »Ivo Lola RibaT« v Zagrebu, 
- sploš·na srednja vojaška šola »Franc Rozman-Stane« v 

Ljubljaa:rl., 
- srednja vojaška šola kopenske voj'ske v SaTajevu, 
- tehnična STednja vojaŠ'ka šola kopenske vojske v Zagrebu, 
- letalska tehnična srednja vojaška šola v Rajlovcu, 
-mornariška tehniška ·srednja vojaška šola v Spl:i<tu, 
- ·intendantska srednja voja:š.ka šola Sarajevo, 
- šola za s trcxkovne delavce v vojaško-tehničnih poklidh. 

POGOJI ZA SPREJEM 

Na natečaj se lahlro priglas ijo fantje, državJjan.i. SFRJ, ki 
lilzpolnjujejo na-slednje zahteve: da so z.<f.rav·i, da niso bili sod
no kaznovani in da proti njim ne teče kazenski postopek, da 
·ima:jo priporoči'lo Uipravnega organa za ljudsko obrambo, da 
dmajo soglasje staTšev, da imajo v 7. in 8. razredu najmanj 
dober uspeh m najmanj dobro oceno iz predmetov matema
t i!ke, fizike .in kemije. V naštete šole je možen vpis v 1., 2. 
in 3. razred, s tem da so kandidati rojeni 1968, 1967, 1966 ali 
.ka;sneje. , 

Kandidati, ki se žele javlti na .ta r~i..s, naj se zglasi;jo pri 
občinskem upravnem organu za ljudsko obrambo, kjer bodo 
dobili vsa pojaooila. 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UčENCEV IN GOJENCEV 

Solanje se začne .1. septembra in t-raja štiri ali dve leti. 
Učenci in gojenci stanujejo med šolanjem v inte rnatu i:n 
:imajo na stroške Zveznega sekretariata z.a ljudsko obrambo 
·prav4co do stanovanja, hrane, oblaoH. in obutve, šolskega 
.pribora, učbenikOIV, zdravstvenega varstva, denarnega nadome
st!ila za prevoz do doma in nazaj ob polle tnih in letnih šol
skrlh počitnicah, do mesečnih denamdh prejemkov. 
Učenci oziroma gojenci so dolžni po končanem šolrunju 

ostati v službi v. JLA toliko časa, kolilk:or določa z.a:kon. Med
sebojne obveznosti kandidatov in ZSLO bodo urejene s po
godbo. 
Natečaj velja do 31, marca 1984. O rešitvah prošenj za spre· 

'jem bodo kandidati obveščeni do konca maja 1984. 


