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Posodobiti našo proizvodnjo 
RAZMISLJANJA O BRESTOVEM PRIHODNJEM RAZVOJU 

V naši občini in tudi na Brestu v tem času pripravljamo srednje
ročne razvojne načrte. Hkrati se letos izteka sedanje srednjeročno 
obdobje. Zanj so bile značilne zaostrene gospodarske razmere. Prav 
gotovo je, da bomo morali tudi v prihodnje gospodariti v težavnih 
gospodarskih pogojih. 

Zato bo potrebno še bolj trezno 
1 in razumno gospodariti. Brest bo 

tudi v prihodnje predstavljal po
membnega nosilca gospodarskega 

j razvoja občine. Zato je ne glede 
na smernice, ki v razvojnih do
kumentih občine predvidevajo za 
lesno industrijo v prihodnje ne
koliko manjši delež družbenega 
proizvoda, še kako pomembno, 
kako se bo Brest razvijal in go
spodaril. 

Nedvomno bodo za našo de
lovno organizacijo pomembni 
predvsem kvalitativni dejavniki 
gospodarjenja. Ne glede na to, da 
bo do dokončnega sprejemanja 
občinskih planov še marsikaj 
dorečenega, je že danes jasno, 
da bo novo srednjeročno obdob
je in tudi obdobje do leta 2000 
za lesno industrijo manj ugodno 
v primerjavi z nekaterimi drugi
mi gospodarskimi panogami, .ki 
so opredeljene že v izhodiščih 
planov za prednostne. 

Zato je spoznanje, da se bomo 
morali naslanjati predvsem na 
lastne sposobnosti in možnosti, 

živo danes in jutri. Katera so ta 
spoznanja? 
Domače tržišče je za naše iz

delke iz dneva v dan bolj zahtev· 
no in težko sprejme vse, kar smo 
sposobni izdelati. . 

Konkurenca je velika, kupna 
moč omejena. Poceni pohištvo 
pa spričo rasti cen vseh vhodnih 
materialov težko izdelujemo. 

Podobno je na svetovnem 
trgu, kamor Brest že sedaj proda 
pomemben delež svoje proizvod
nje. Usmeritev v prodor na tuje 
trge je in bo za našo delovno 
organizacijo eksistenčno vpraša
nje, bodisi za prodajo izdelkov, 
bodisi pri oskrbi z nekaterimi 
surovinami in repromaterlali. 

Na teh trgih vladajo svetovna 
merila za kakovost, cene, poslov
no obnašanje in podobno. Zato 
lahko že danes, med pripravami 
na prihodnji razvoj in gospodar
jenje z gotovostjo povemo, da bo
mo morali kratkoročno, pa tudi 
dolgoročno nekatere naše navade 
povsem spremeniti. Izdelovati 
bomo morali tisto, kar bo tržišče 

rabilo ter se temu primerno or
ganizirati in opremljati. 

To potrjujejo že sedanje izkuš
nje, ko ugotavljamo, da v nekate
rih temeljnih organizacijah pro
izvodne zmogljivosti z izdelk:i 
niso tako zapolnjene kot bi si 
želeli. 

Da b i pri našem razvoju kar 
najbolj smotrno ciljno ravnali, 
bomo morali na prvo mesto vse
kakor postaviti našo prihodnjo 
specializacijo v programskem, pa 
tudi tehnološkem pogledu. Delitev 
dela z vidika največje racional
nosti bo temeljni pogoj za naše 
možnosti pri vključevanju na 
trge. Vsaka temeljna organiza
cija se ne bo mogla razvijati kot 
samostojna celota. 

Razvoj temeljnih organizacij 
bomo morali snovati na zdravi 
in odkriti logiki soodvisnosti in 
dopolnjevanja. Z drugimi bese
dami pomeni to združevanje ne· 
katerih značilnih tehnoloških faz 
in del v tistih temeljnih organi
zacijah, kjer bo to z vidika stroš
kov, manja, tehnologije in zago
tavljanja celovite in kvalitetne 
ponudbe delovne organizacije 
najbolj smotrno. Na teh osnovah 
bomo morali vzporedno zagotav
ljati dobro proizvodno organiza· 
eljo, usklajeno načrtovanje, dob
ro kooperacijo in investiranje. 

Iz MINERALKE - nedvomno naše najsodobneje opremljene proizvodnje 

Glasovalno mesto v TOZD POIDšTVO 

Junija dva referenduma 
eden da - drugi ne 
(Več o njima na S. strani) 

Prilagodljivost naše proizvod
nje zahtevam tržišča v najšir· 
šem pomenu besede bo za delov
no organizacijo izredno važna. 
Morda danes niti še ne vemo, 
kaj je v tem pogledu mogoče še 
n.arediti. Vendar nas dejstvo 
opozarja, da smo še vedno pre
počasni in neokretni, kadar gre 
za vprašanje kratkih dobavnih 
rokov, izdelave naročenega blaga, 
izdelave vzorcev, majhnih serij 
in podobno. Pri tem so prav go
tovo prisotni tudi objektivni raz
logi za sedanje stanje v tehno· 
Jogiji, kadrih in organiziranosti. 

Vendar, ko razmišljamo o na
šem prihodnje razvoju, mimo 
takšnih vprašanj ne bomo smeli. 
To velja za nabavo strojev, za 
izobraževanje in usposabljanje 
kadrov, za proizvodno organizi-
ranost in še za marsikaj. . 

Kakovost dela bo morala ·biti 
naša uveljavljena stalnica v vseh 
fazah poslovnega procesa - od 
pridobivanja poslov do izdelave 
vzorcev in proizvodnje ter od· 
prem. V širšem pomenu besede 
velja to tudi za kakovost obliko
vanja naših lastnih proizvodnih 
programov. Z dvakratnlm ali celo 
večkratnim delom na obdelovan· 
cih zaradi neodgovornosti, pre
velikega izmeta in podobnih za· 
dev ne bomo mogli biti konku-

renčni. Tudi pri tem lahko vča· 
sih govorimo o objektivnih vzro
kih, še posebno, ko gre za slabšo 
kakovost vgrajenih materialov. 
Zato je treba posvetiti posebno 
pozornost tistemu deležu kvali
tete, ki jo vgrajujemo v izdelek 
z našim znanjem in delom. 

Brestov dolgoročni cilj v sno
vanju prihodnjega razvoja mora 
biti usposabljanje za izdelavo 
najbolj zahtevnih izdelkov. 

V najširšem promenu besede 
moramo v tem iskati tudi dol
goročne možnosti za boljšo do
hodkovnost. 

Brez obvladovanja stroškov v 
novo ustvarjenem izdelku bomo 
prav tako težko iskali svoje me
sto v svetovni trgovini. Pri tem 
nas prav gotovo čaka še veliko 
dela. Gre za stroške v materialu in 
času, ki predstavljajo pomemben 
delež v naših kalkulacijah. Na 
boljši izrabi surovin in materiala 
moramo snovati vse naše prihod
nje razvojne načrte. Najmanjši 
takšni prihranki lahko že precej 
pomenijo v dohodku. Podobno je 
z izrabo strojnega časa. 

Vedno pa bomo morali vztra
j ati pri takšnih rešitvah, ki bodo 
dolgoročnejše pomenile kvalitet
ne premike v konkurenčnem 
usposabljanju delovne organiza
cije. D. Mazij 
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Načrtujemo svoj razvoj 
SMERNICE DOLGOROčNEGA PLANA BRESTOVEGA RAZVOJA 

Smernice za dolgoročni plan Bresta do leta 2000 so zasnova temelj
nih ciljev, ki naj bi jih delavci dosegli s svojo dejavnostjo pri opre: 
delitvah gospodarskega razvoja in pri ustvarjanju dohodka, pa tudt 
pri razvoju prostorskih, socialnih, obrambno-varnostnih in drugih po· 
gojev dela in življenja. 

Zavedati pa se moramo, da v 
smernicah opredeljujemo razvoj 
v naslednjih petnajstih letih in 
da so zato pomembne zlasti naše 
okvirne usmeritve in nekatera 
predvidena gibanja na posamez
nih področjih, ne pa toliko vred
nostni podatki. Zato smo že v 
smernicah in prav tako bomo tu
di v dolgoročnem planu, številčno 
opredelili le najvažnejše katego
rije. 

Moramo se tudi zavedati, da je 
takšna usmeritev plod spoznanj 
današnje stopnje razvoja in zna
nja ter ida bomo morali o novih 
spoznanjih in razvoju le-temu 
prilagajati tudi naše delo in 
usmeritve. To bo v korist ne sa
mo delovni organizaciji, pač pa 
tudi družbeno politični skupno
sti, katere druženi proizvod bo 
še vedno v veliki meri ustvarjal 
tudi Brest in s tem tudi zadovo· 
ljevanje ostalih potreb (izobraže
vanje, zdravstvo, kultura in dru· 
go). 

Pri izdelavi smernic smo upo
števali več raziskav in analiz, pa 
tudi možnosti in pogoje razvoja 
v svetu, Jugoslaviji in Sloveniji. 
Za oblikovanje razvojnih usmeri
tev so nam služile tudi usmeritve 
SOZD Slovenijales, občine in slo
venskega lesarstva. Dosedanji ra
zvoj Bresta oziroma dosežena 
stopnja v razvoju posameznih 
proizvodenj v temeljnih organiza
cijah in dosedanji način urejanja 
medsebojnih odnosov med njimi 
v okviru delovne in sestavljene 
organizacije ter z drugimi part
nerji v reproverigi, sedanje in 
pričakovane razmere na doma
čem in tujih trgih pa so tisti ele
menti, ki bistveno vplivajo na 
naše usmeritve. 

RAZVOJ V PROSTORU 
IN EKOLOGIJA 

V pogledu prostorskih možno
sti prihodnjega razvoja Bresta in 
vsake njegove temeljne organiza
cije ugotavljamo, da ne bodo po
trebni posegi izven sedanjih indu
strijskih con. 

Ves prihodnji razvoj naj bi 
snovali na kvalitativnih dejavni
kih. V sak investiCijski poseg pri 
obnavljanju in prestrukturiranju 
posameznih temeljnih organiza
cij na programskem področju bo 
moral zagotavljati tudi brezhibno 
obratovanje že zgrajenih oziroma 
po potrebi novih čistilnih in pre
čiščevalnih naprav. 

SAMOuPRAVNA OZIROMA 
POSLOVNA ORGANIZIRANOST 

Samoupravna oziroma poslov
na organiziranost bo tudi v pri-

hodnje odraz delitve dela v okvi
ru delovne organizacije in inte
gracijskih povezav ter predpisov 
in določene družbenopolitične 
prakse. Glede na tako zastavljeno 
izhodišče se bodo pojavljale tri 
vrste organizacijskih sprememb: 

- statusne, pogojene z razvo
jem posameznih vrst dejavnosti, 

- samoupravno-organizacijske, 
zaradi morebitnih sprememb 
predpisov oziroma zaradi določe
ne racionalizacije odločanja in'iz. 
grajevanja medsebojnih razmerij, 

- spremembe sprotnega poslo· 
vanja oziroma informiranja. 

PROGRAMSKO 
PROIZVODNE USMERITVE 

Za delovno organizacijo načr
tujemo naraščanje fizičnega ob
sega proizvodnje z realno letno 
stopnjo rasti 2,2 odstotka. Naj· 
večje povečanje načrtujemo na 
področju strojegradnje, ki pa še 
vedno predstavlja manjši delež v 
strukturi proizvodnje. Povečanje 
proizvodnje načrtujemo tudi pri 
masivnem pohištvu (S-odstotna 
letna stopnja rasti), vendar te
melji to povečanje na predvide
nih investicijskih vlaganjih. Zara
di prestrukturiranja načrtujemo 
padanje v proizvodnji ploskovne
ga pohištva (1,5 odstotka letno). 
Povečanje proizvodnje pa načr~ 
tujemo tudi pri mineralnih plo
ščah (3,7 odstotka povprečno let
no). 

Primarna predelava lesa je 
omejena z dotokom lesne suro
vine. Zato načrtujemo, da se fi. 
zični obseg primarne predelave 
lesa ne bo povečeval. Zmogljivo
sti za primarno predelavo lesa 
pa bo potrebno v tem obdobju 
obnoviti, še posebno tiste za pro
izvodnjo ivernih plošč. 

Obdobje hlastanja po veliko
serijskem sestavljenem ploskov
nem pohištvu je za nami. To po· 
meni, da se mora obseg veliko· 
serijskih ploskovnih programov 
zmanjšati. Pri proizvodnji kuhinj 
je usmeritev v večjo kvaliteto 
oziroma v uporabo cenejših so
dobnih materialov, kar naj bi po
večalo donosnost izdelkov. 

Masivno pohištvo bo še naprej 
imelo osrednjo mesto v pohištve· 
ni industriji. Pri njem se najbolj 
kažeta prispevek in sposobnost 
velikega znanja, ki ga vlagajo 
delavci, obenem pa so tudi suro
vine, v glavnem domače. 

Zato moramo zmanjšanje plo
skovnih programov delno nado-

mestiti s povečanjem masivnih 
programov iz listavcev, pa tudi 
s finalizacijo jelovine. 

Proizvodnja tapetniškega po
hištva je močno omejena glede 
na glavne surovine in reproma
terial (tudi devizne obveznosti), 
zato se ne bo bistveno povečala, 
pač pa jo bo potrebno - pred
vsem tehnološko - tako usposo
biti, da bi bolj temeljila na pro
gramih za izvoz. 

Proizvodnja negorljivih plošč 
se bo povečala, obenem pa bo 
potrebno razrešiti nadaljnjo fina
lizacijo teh plošč, še posebej pa 
uporabnost vermikulita v druge 
namene. 

Dosežena stopnja v razvoju 
strojegradnje je osnova, da v na
slednjem obdobju do leta 2000 
ustvarjamo take pogoje, da bo ta 
proizvodnja sledila tokovom mo
derne, računalniško vodene pro
izvodnje strojev za lesarstvo. 

USMERITVE NA PODROCJU 
BLAGOVNIH TOKOV 

Pri oskrbi s surovinami in re
promateriali ·bo potrebno še tes
nejše povezovanje z gozdarstvom, 
kovinsko, kemično in tekstilno 
industrijo na dolgoročnih osno
vah (dohodkovna in devizna so
odvisnost). 

Izvoz je osnovna strateška 
usmeritev in mora leta 2000 do
seči 50 odstotkov celotne Bresta
ve proizvodnje. V okviru medna
rodne blagovne menjave se bomo 
vključevali tudi v sodobnejše in 
učinkovitejše oblike kot so indu
strijsko sodelovanje, skupno vla
ganje, dolgoročne proizvodne ko
operacije in še posebno prenosi 
znanja. 

Brest mora nadaljevati tudi s 
svojo udeležbo v podjetjih v tu
jini, kar mu daje prostor za več
je prodore na tuje trge. 

Na domačem trgu se bodo raz
mere zaostrovale, zato bomo te
žili 'k trdnejšim povezavam z vse
ml trgovinskimi organizacijami, 
posebno še v okviru sestavljene 
organizacije. 

Posebno pozornost bomo po
svetili razvoju lastne prodajne 
mreže. 

KADRI INDRUlBENI 
STANDARD 

število zaposlenih se ne bo po
večalo, bistveno pa naj bi se iz. 
boljšala struktura zaposlenih po 
šolski izobrazbL Tako naj bi bil 
delež zaposlenih, ki bodo imeli 
srednjo !izobrazbo in več v letu 
1990 49 odstotkov, v ·letu 1995 59 
odstotkov in v letu 2000 že 67 od· 
stotkov. Delež zaposlenih v lesni 
dejavnosti se bo polagoma zmanj
ševal od 61 odstotkov v letu 1985 

'Na posebnem posvetu Brestovih družbeno političnih in vodilnih delavcev so bili le-ti izčrpno informio 
rani o obeh junijskih referendumih, obravnavali so smernice družbenega razvoja občine do leta 2000 
in bili seznanjeni z nekaterimi pre_dlaganimi novostmi v devizni zakonodaji in deviznem poslovanju. 

BRESTOV OBZORNIK 

Delo lOb novi ,(Brestovil) sti!skalnrici :v MASIV! 

do približno 54 odstotkov v letu 
2000. 

Takšna struktura zaposlenih, ki 
jo bomo dosegli z načrtnim šti
pendiranjem, bo omogočala bolj· 
šo kvaliteto proizvodov, hitrejši 
odziv na zahteve trga ter proiz
vodnjo v manjših serijah. 

Za izboljšanje stanovanjskega 
standarda delavcev bomo tudi v 
prihodnje usmerjali enak delež 
sredstev kot v sedanjem srednje
ročnem obdobju. Tudi v prihod
nje bomo vsem delavcem zagoto
vili topli obrok med delom. šte
vilo počitniških prikolic bo po
trebno povečati, sodelovali pa 
bomo tudi pri oblikovanju počit
niške skupnosti v okviru sestav
ljene organizacije. 

INVESTICIJISKO 
TEHNOLOšKI RAZVOJ 

Investicije bodo sledile pred
vsem skupno dogovorjenim usme
ritvam v razvoju posameznih Ie
meljnih organizacij na osnovi 
programske opredetitve delovne 
organizacije. 

V tem smislu so že sedaj opre
deljena združevanja sredstev, da 
bi tako v okviru delovne organi
zacije do!tegli čimboljše gospo
darske učinke. 

Zato bomo pri naložbah dajali 
prednost 'predvsem t~tim, 

- ki zagotavljajo obnavljanje 
proizvodnih zmogljivosti (eno
stavna reprodukcija na višji teh
nološki ravni) s sodobnimi teh· 
ničnimi sredstvi in tehnologijo; 

- ki pomenijo prestrukturira
nje proizvodnje, zlasti kar zadeva 
ploskovno in masivno pohištvo 
t er povečanje izvoza; 

- ki zagotavljajo vlaganje 
sredstev v prestrukturiranje pro
izvodnje v zmogljivosti dogovot.
jenih in tržno uspešnih progra
mov izven pohištvene oziroma 
sploh lesne industrije (strojegra· 
dnja, razvoj na področju ognje
odpornih plošč), tudi s sodelova
njem ostalega gospodarstva v ob· 
čini; 

- ki dajejo hitre devizne in dob· 
re druge ekonomske učinke; 

- za katere imamo možnosti 
za pridobitev sredstev sovlagate
ljev in zunanjih kreditov. 

Do leta 1990 je dinamika na· 
ložb opredeljena s predračunski
mi vrednostmi in viri sredstev v 
srednjeročnem planu. 

PROJEKCIJA DOHODKA 

Za obdobje naslednjih petnaj
stih let p redvidevamo realno na
raščanje celotnega prihodka s po
vprečno letno stopnjo rasti 2,1 od
stotka. Osnova taki rasti celotne
ga prihodka je fizična rast pro
izvodnje in predvidena struktura 
celotnega prihodka (domači trg: 
izvoz). Glede vrste proizvodov pa 
predvidevamo v strukturi celot
nega prihodka oziroma realizaci
je bistveno povečanje deleža ne
lesnih izdelkov (strojegradnja, 
mineralne plošče), tako da bi 
predstavljal leta 2000 15 odstot
kov. Načrtujemo tudi povečanje 
deleža končnih lesnih izdelkov, 
zmanjševal pa se bo delež p ri
marnih proizvodov. 

Materialni stroški naj bi rzal· 
no naraščali z 2-odstotno letno 
stopnjo rasti, kar pomeni,-da bo
mo morali znižati aetež materi· 
alnih stroškov na enoto p•·oizvo
da z boljšim izkoriščanjem in pri· 
hranki pri materialu. Stopnja ra
sti celotnega prihodka in materi· 
alnih stroškov pogojuje 2,2-od
stotno povprečno letno stopnjo 
rasti dohodka. 

Z enako stopnjo r asti naj bi 
rastli tudi osebni dohodki, tako 
da se delež osebnih dohodkov v 
strukturi dohodka oziroma druž· 
benega proizvoda ne bi spremi
njal. Delež akumulacije v celot
nem prihodku naj bi se povečal, 
tako da bi v letu 2000 znašal naj· 
manj 6 odstotkov. 

Iz MASIVE - novi stol 03 

OSTALE USMERITVE 

Združevanje dela in sredstev v 
okviru Bresta in v okviru sestav· 
ljene organizacije bo potrebno 
nadaljevati in povečevati. Obseg 
potrebnega združevanja bomo 
opredeljevali v skupno dogovor
jenih srednjeročnih pianih razvo
ja. 

Področja dejavnosti skupnega 
pomena, ki ga opravljajo skupne 
službe na ravni delovne in se
stavljene organizacije, bo potreb
no r azvijati v smeri racionaliza
cije in učinkovitosti. Posebno me
sto ima pri tem računalniška in· 
formatika. Za prihodnji razvoj 
SLO bomo morali vložiti več tru· 
da, posebno v zvezi z organizira
njem šolanja in usposabljanja 
kadrov za opravljenje teh v~dno 
bolj zahtevnih nalog. 

Na koncu moram posebej po
udariti, da je to le povzetek iz 
smernic za dolgoročni plan Bre
sta, ki so jih pripravile strokovne 
službe in so sedaj v obravnavah 
po temeljnih organizacijah in v 
delovni skupnosti. Zato bomo na 
posameznih področjih, po pri
pombah in predlogih iz obravnav, 
predlagane usmeritve lahko tudi 
delno spremenili. 

M. širaj 
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! Čedalje težji izvozni pogoji 
' 1 RAZMERE iNA iTUJIH TRžiSCIH lN BREST 

Ce smo lani govorili, ~a: na svetovnem .trgu vlada konjunktura, da 
je veliko povpraševanja po blagu in da je naročil dovolj, moramo 
letos na 'žalost ·ugotoviti, \da j~ •stanje na .svetovnih trgih popolno
ma spremenjeno. 

. Na ameriškem trgu, ki je za 
Brest še . vedno najvažnejši, je 
prisotna izredna konkurenca. Po
datki kažejo, da se je obseg 
prodaje pohištva v Združenih 
državah Amerike v letu 1984 in 
v ·prvih mesecih leta 1985 na 
splošno povečal, obenem pa ugo
tavljamo, da se je obseg proda
je jugoslovanskega pohištva na 
tem trgu zirlžal. 

Kje so vzroki za takšno sta
nje? 

Prav gotovo je eden izmed 
najvažnejših vzrokov v politiki 
visokega tečaja dolarja, ki pri
vlači na ameriški trg čedalje 
števllnejše dobavitelje pohištva 
iz vsega sveta, tudi tiste, ki v 
preteklosti niso hm usmerjeni 
pretežno na ta trg. S tem pa se 
je v bistvu konkurenca podvojila, 
kar ima za posledico prerazpo
reditev kupne moči na večje šte
vilo dobaviteljev in s tem upad 
nakupov pri jugoslovanskih pod
jetjih. 

nizkimi cenami, ki jim mi pri 
visoki domači inflaciji ne more
mo slediti. 

Vsem tem osnovnim proble 
mom na važnejših svetovnih tr
gih pohištva pa se pri nas pri
družuje še visoka stopnja infla
cije, tako da ji tudi sorazmerno 
hitra rast dolarja in ostalih va
lut ne more slediti in se dohod 
kovnost pri izvozu iz meseca v 
mesec znižuje. Ce upoštevamo še 
nenehno pomanjkanje ustreznih 
domačih reprodukcijskih mate
rialov, ceno le-teh, ki je dvakrat 
višja kot enakih uvoženih ter 
njihovo izredno slabo kvaliteto, 
lahko ugotovimo, da ni čudno 
če v prv1h petih mesecih z izvo
zom zaostajamo za letnim pla
nom kar za cel mesec. Vsem 
gornjim naštetim dejstvom se 
vridružujejo še naše notranje 
slabosti, kar stanje še zaostruje. 

In kako naprej? 

Glede na vse povedano lahko 
povzamemo, da se bodo razmere 
na svetovnih trgih še zaostro
vale, da bo konkurenca vsak dan 
hujša in da za nesolidne in ce
novno nesprejemljive izdelke na 
trgu ne bo prostora . 

Nujno je, da v naših proizvod
nih temeljnih organizacijah takoj 
reorganizlramo proizvodnjo ta
ko, da bo sposobna hitrega pri· 
lagajanja trgu in željam kupcev, 
da bo sposobna delati majhne 
serije različnih modelov, da bo 
z dodatki ročnega dela bogatila 
proizvode, da ne bomo podvajali 
proizvodnih zmogljivosti, pač pa 
z medsebojnim sodelovanjem 
razvili največjo možno mero 
medsebojne kooperacije, ki bo 
na trgu dajala boljše rezultate. 

Obenem pa moramo biti stal
no prisotni na vseh trgih, sprem· 
ljati spremembe, želje in zahteve 
trgov, hitro reagirati in prehi
tevati konkurenco z rešitvami, 
saj nam bo v prihodnje le tako 
uspelo pre~veti. To vse je od
visno predvsem od naših vla
ganj, mnogo pa tudi od naših 
želja in hotenj. L. Ule 

Drugi pomemben vzrok je tu
di v zmožnostih jugoslovanske 
proizvodnje pohištva (tudi Mre
scovc). Vse več je povpraševanj 
po manjših serijah, l".lZličnih mo
delih m izrednih površinskih ob
delavah, ki zahtevajo tudi do 
enajst faz pretežno ročnega dela. 

Potrebe ·po skupnem· 
razvojnem institutu 

Tem zahtevam so se proizva
jalci v drugih državah bolj pri
bližali, s tem pa so se naročila 
preusmerila v te države. Mi v Ju. 
~ooslaviji in tudi na Brestu vse 
teže ustrezamo takim zahtevam 
kupcev, tako da ob še nadalj
njt:m zadrževanju možnosti za 
modernizacijo ne bomo vzdržali 
koraka s svetovno konkUrenco. 

Manjše povpraševanje po po
hištvu je tudi v deželah arab
skega sveta. Tam imajo odloči
len vpliv predvsem težave, s ka
terimi se srečujejo posamezne 
države in vojne, v katere se en
krat ene, nato pa spet druge 
države zapletajo. Tudi politika 
visokega tečaja dolarja vpliva na 
možnost za nakup pohištva (na 
še cene so v ameriških dolarjih) 
saj se jim z rastjo le-tega stal
no viša cena pohištva. Gradi pa 
se tudi vse manj investicijskih 
objektov, tako da je poslov tudi 
na ta račun vse manj. 
Nič boljši pa ni položaj na ev 

ropskem trgu. Na njem je prisot 
na množica proizvajalcev pohiš 
tva, ki z najsodobnejšo tehnolo
gijo, najvišjo možno stopnjo 
medsebojne kooperacije in s kva 
litetnimi materiali izdelujejo iz. 
redno kvalitetno pohištvo. Na 
drugi strani pa je že skupina 
vzhodnoevropskih držav, ki s si 
stemom centralno-planskega go
spodarjenja in skozi to zahteva
nega določenega obsega izvoza 
nastopa na trgu z nenormalno 

RAZVOJNI INSTITUT SLOVENIJALES JUNIJA PRICEL Z DE
LOM - PREDVSEM ZA HITREJSI RAZVOJ SVOJIH CLANIC 

Za slovensko lesno industrijo 
so značilne njena delovna inten
Zivnost, nezadovoljiva tehnično 
tehnološka raven, prevelika od
visnost od uvoza tehnološke opre
me in nekaterih ključnih rekon
strukcijskih materialov ter pre
majhna trajna in dolgoročna 
usmeritev v izvoz končnih izdel
kov na konvertibilna tržišča. 

Slovenska lesna industrija se 
je doslej širila v glavnem le na 
račun zaposlovanja novih delav
cev, ne pa predvsem z boljšo or
ganizacijo proizvodnje in poslo
vanja ter z uvajanjem sodobnej
ših tehnologij. V to jih je sililo 
administrativno urejanje razvoja 
in poslovanja, saj je bilo boljše 
rezultate mogoče doseči hitn.:je 
z višanjem prodajnih cen na do
mačem tržišču kot pa z velikimi 
napori pri organizrranju proiz
vodnje, z uvajanjem novin po
stopkov, z izboljšanjem kakovo
sti in oblikovanja izdelkov, višjo 
proizvodnjo dela, boljšo izrabo 
surovin in materiala, nižjo po
rabo energije in podobnim. Tako 
srno postajali čedalje manj kon
kurenčni na konvertibilnih trži
ščih, kjer vladajo tržni zakoni, 
zniževal se Je delež izvoza izdel
kov in polizdelkov. 

Tehnološka opremljenost slo
venske lesne industrije je soraz
merno neučinkovita, zato tudi 
produktivnost dela raste pri nas 

nekajkrat počasneje od tiste v 
razvitih evropskih državah. 

Zmogljivost slovenske lesne in 
dustrije presega potrebe sloven
skega in tudi jugoslovanskega 
tržišča, še posebej ob zmanjšani 
kupni moči prebivalstva ter ome
jenih možnostih za kreditiranje 
nakupa pohištva. Zato je edini 
izhod v drastičnern povečanju 
izvoza končnih izdelkov na t rži
šča držav z visoko kupno močjo. 
Te pa iščejo kvalitetne izdelke z 
izvirnim oblikovanjem, visoko 
funkcionalnostjo, široko izbiro, 
kvalitetnim servisom ter prodaj
nimi cenami, ki ustrezajo tem 
zahtevam tržišča. Naše tovarne 
pohi~tva pa se zaradi svoje ve· 
l:ikosti, organiziranosti in tehno
loške usposobljenosti težko prila
gajajo njihovim zahtevam. Na 
tržišča prihajajo prepozno, ko so 
konkurenti že pobrali smetano. 

Prihodnji razvoj lesne indu
strije ne sme temeljiti na pove
čevanju števila delavcev kot do
slej, ko je v obdobju 1970 do 
1982 naraslo število zaposlenih v 
lesni industnji Slovenije od 
26.847 na 35.097 delavcev, to je za 
30,7 odstotka oziroma za pov
prečno 2,3 odstotka letno. t{az
voj naše lesne industrije mora 
temeljiti na enakem ali celo 
manjšem številu zaposlenih, ki 

(Konec na 4. strani) 

Nov~ iz naše pl"oizvodnje ,__ ;sedeiŽD.a ;garnitura DANA 

BREZ PRELOMA V BAZI BO »PROIZVODNO DELO« SE 
VEDNO ODTUJENO OD KULTURE 

Ce si ne bomo za to dosledno in vztrajno prizadevali, če 
bodo organizacije združenega dela, družbenopolitične organi
zacije, interesne skupnosti itd. še naprej' ostajate pri starem 
sektorskem pojmovanju kulture, pri obravnavanju kulture 
predvsem kot porabe, kot stroška, ki zgolj bremeni že tako 
preobremenjena gospodarstvo, če to ne bo postalo temeljna 
usmeritev tudi njihove kulturne politike, še dolgo ne bo 
preboja !Ila višjo tehnološko, \Organizacijsko m ne nazadnje 
kulturno raven, na višjo raven kv_alitete življenja in na višjo 
stopnjo samoupravne socialistične demokracije. 

Brez tega preloma v bazi bo ostajalo tudi »proizvodno 
delo« še vedno odtujeno od kulture, še naprej se bo ohranja
lo pojmovanje kulture le kot vsebina prostega časa, kot razve
drilo, v najboljšem primeru kot ljubiteljsko-umetniško delo
vanje, ne pa tudi kot nepogrešljiva integralna sestavina sa
mE<ga družbenega produkcijskega procesa. 

Prav zato, ker smo v teh točkah začeli zaostajati, smo za
šli v · današnjo krizo, ki 'ni ·samo kriza ekonomike, -temveč 
tudi kriza kulture, kriza samoupravljanja v kulturi in vse 
bolj tudi kriza vrednot. 

Bqris Majer na seH CK ZKS 

Delo za !izvoz tudi, v TAPETNISTVU 

V izvoz tudi 
tapetniški izdelki 

Zaradi upadanja življenjskega 
standarda, čedalje slabših kredit
nih pogojev in velikih obrestnih 
mer, pa tudi zaradi zmanjševa
nja stanovanjske gradnje in vse 
dražjega pohištva, ki sodi v do
brine trajne vrednosti, se je po· 
vpraševanje po pohištvu zelo 
zmanjšalo. 

Zato so se začele kopičiti za
loge končnih izdelkov, za katere 
je treba najemati zaradi slabe 
dohodkovnosti oblazinjenega po
hištva in pohištva na sploh dra
ge kredite. Vse to pa pomeni, 
da za večja obratna sredstva po
trebujemo več kreditov, s kate
rimi se večajo stroški poslova
nja, ki spet pritiskajo na cene 
in tako naprej. To pa pelje v 
vrtoglavo spiralo rasti cen: in 
inflacije. Zato srno že pri sestav
ljanju letnega plana za leto 1985 
načrtovali izvoz v vrednosti 
960.000 dolarjev, kar je fizično. 
več kot četrtina letne prOi?:vod-· 
nje. 

Zdaj lahko ugotovimo, da nam 
i-zvoz ne gre po zastavljenem na
črtu, saj smo v petih meseoih do. 
seghi -le za 109.006 dolarjev izvo
za, kar je 11,3 odstotka letnega 
plana. Zaradi tega in zaradi za
s•aianja prodaje na domačem 
trgu smo se intenzivno lotili pri
prave in izdelave modelov za 
i~voz, o katerem tečejo razgovori 
prek Slovenijalesa in drugih. iz
voznikov. V marcu smo izdelali 
300 dvosedov in 200 trosedov 
LYNGBY za IKEO. Predstavniki 
IKEE, ki so bili v naši tovarni, 
so bili s kvaliteto v glavnem zelo 
zadovoljni. Zato smo izdelali dva 
tipa ležišč, dvoseda LYNGBY . z· 
lesenim in kovinskim ležiščem, . 
za kar pričakujemo tudi naro
čila. 

V maju letos je bil na obisku 
ameriški. proizvajalec oblazinje
nega. pohištva, ki želi za nekaj 
svojih modelov, ki jih prodajo v 
Evropi in arabskih državah, pre
nes'ti proizvodnjo v Evropo, se 

pravi, v Jugoslavijo, ker se mu 
s tem zmanjšajo prevozni stro
ški in skrajša čas dobave. Pri 
tem je treba povedati, da so te 
sedežne garniture po svojem vi
dezu, oblikovanju in izdelavi v 
vrhu kvalitete oblazinjenega po
hištva. Za nas pomeni to zelo 
velik izziv. k1 se mu moramo od
zvati. 

Zato je dogovorjeno, da nam 
ameriški proizvajalec pošlje mo
dele z vsemi načrti im. sestav
nica:rni. Na osnovi tega izdela" 
mo vzorec, kli mora biti ena
ke kvalitete kot dostavljeni mo
del. Za vse materiale, ki so vgra
jeni, velja, da morajo biti enake 
kvalitete' kot v modelu. Ce dolo· 
čenih materialov ni doma, jih bo 
treba uvažati. Model z načrti je 
že odposlan iz Amerike. 

Poleg tega se s Slovenijalesom 
dogovarjamo za izdelavo dveh 
do treh modelov za sejme v Beo
gradu, Ki:ilhu in Milanu. Vsi ti 
modeli, ki so v razvoju, so name
njeni zahodnoevropskim kupcem 
in arabskim državam, spremenje
ni pa tudi za naš.e tržišče. 

Težave, s katerimi se srečuje
mo pri izdelavi izvoznih progra
mo.v, so slaba ali neustrezna kva
liteta reprornaterialov, bistveno 
višje cene blaga, iprena, okovja 
in ogrodij kot so v Zahodni Ev
ropi in ne Pazadnje, nespoštova-· 
nje dobavnih rokov pri dobavite
ljih. To pa vse vpliva na ceno 
in kvaliteto, česar tuji kupec ni 
pripravljen plačati. 

Kljub vs~rn težavam, ki sprem
ljajo našo proizvodnjo, moramo 
narediti vse, da bomo vsi zapo
sleni poln delovni čas, ki pa ga 
bomo morali izkoriščati bolj 
produktivno in racionalno. Ceda
lje bolj prihaja čas. ko tržišče 
doma in v tujini priznava samo 
kvaliteten izdelek, v katerega je 
vgrajen tržno priz.nani strošek, ki 
je izdelan v dogovorjenem roku. 

J. Gornik 

...... - - --- - - -------------------- . 
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Otepanje z letošnjimi težavami 
UKREPI ZA BOUSE POSLOVANJE V IVERKI 

Temeljna organizacija Iverka 
je v prvem letošnjem trimesečju 
poslovala z .izgubo 62.755.000 di
narjev. V skladu z zakonom o 
sanaciji in prenehanju organiza
cij združenega dela so delavci 
temeljne organizacije na svojih 
zborih in na delavskem svetu 
med 25. in 30. aprilom sprejeli 
več sklepov: 

- Ugotoviti moramo vzroke, 
zaradi katerih temeljna organiza· 
cija posluje z izgubo. 

- Določiti je treba program 
ukrepov za odstrall!i.tev vzrokov 
za izgubo. 

- V skladu s samoupravllliill 
splošnimi akti je treba ugoto
viti morebitno odgovornost de
lavcev, organov upravljanja in 
poslovodnega organa za nastalo 
izgubo. . 

Ugotovljeno je, da je bil celoten 
prihodek dosežen v višini 
472.077.000 dinafjev kar je le 
18,8 odstotka letnega plana. Glav
ni vzrok za tako nizek celotni 
prihodek je prenizka proizvodnja, 
ki je bila dosežena s 17,7 odstot· 
ka. 

Prav gotovo je izredno huda 
zima, katere vpliv se ob iztrošeni 
opremi še stopnjuje, največ pri· 
spevala k slabim rezultatom v 
proizvodnji. Poleg tega je bilo v 
tem času nekaj večdnevnih za
stojev na posameznd.h napravah 
kot · so sušilnik, jekleni trak za 
natresanje in glavna stiskalnica, 
kar je ob številnih manjših zasto
jih prineslo skupaj 902 uri za. 
stojev, veliko več od načrtovanih 
432 ur. 

V razpravah je bilo ugotovlje
no, da so na slabe rezultate vpli
vale tudi subjektivne slabosti: ne-

pravilen odnos do dela in delov· 
nih sredstev, malomarno izpol· 
njevanje delovnih nalog, malo
maren odnos do čiščenja, zane
marjena tehnološka di·sciplina, 
slaba kontrola kakovosti in temu 
ustrezno ukrepanje med samim 
proizvodnim procesom, nezainte
Tesiranost posameznikov za dose
ganje boljšcih rezultatov, slaba 
strokovna usposobljenost in ne
ustrezna kadrovska zasedenost 
na posameznih delih in opravi
lih ... 

Ukrepi, ki so j:ih obravnavale 
strokovne službe, samoupravni 
in družbeno politični organli ter 
zbori delavcev, so usmerjeni pred
vsem v vprašanje proizvodnje, 
vzdrževanja, discipline ter orga
nizacijska in kadrovska vpraša· 
njpa. . odni ukr . . . roiZV ep1 zaJemaJo sor-
tiranje surovin, menjavo in bru
šenje nožev na dverilnikih, spre
mljanje tehnoloških p aTametrov, 
kontrolo plošč, čiščenje posamez
nih naprav in drugo. 

Za posamezne naloge so zadol· 
ženi odgovorni delavci in določe-

Potrebe po skupnem 
razvojnem institutu 

(Nadaljevanje s 3. strani) 
pa se morajo ob delu trajno 
usposabljati za ·nove in zahtev
nejše naloge. 

Sodobne tehnično tehnološke 
naprave bodo ob ustrezni orga· 
nizaciji proizvodnje in poslova
nja ter bistveno višji proizvod
nosti dela omogočile tudi večji 
obseg proizvodnje, za kar bo po
trebno tudi več lesne surovine, 
ki je zato ne bomo smeli več 
izvažati. S tem bomo dosegli 
tudi večji devizni priliv, saj na 
primer že sedaj za kolonialne 
stole iztržimo petkrat več deviz 
kot pa z izvozom lesa in drugih 
materialov, potrebnih za enako 
količino teh stolov. 

Usmeritev slovenske lesne in
dustrije v' naslednjih letih je 
intenzivno gospodarjenje in in
tenziven izvoz, katerega cilj je 
povečanje dohodka na zaposle
nega in s tem višja sredstva 
za akumulacije in prihodnji raz
voj. V tem okviru je treba uva
jati razvojne programe z višjim 
deležem znanja in visoko uspo
sobljenostjo kadrov, večjo inova
tivno sposobnostjo in z visoko 
stopnjo avtomatizacije. 

Naše gospodarstvo se bo mo
ralo bistveno bolj odpreti v svet 
in zato razvijati takšno proiz
vodnjo, ki bo na svetovnih tr
gih tudi konkurenčna. To po
meni, da moramo računati z nor
mativi in standardi, veljavnimi 
v razvitih gospodarstvih, pri tem 
pa upoštevati . naše prednosti. 
Ker imamo sorazmerno skromne 
surovinske in ener getske vire, 
moramo računati na našo bližino 
tržišč, saj smo tako rekoč na 
pragu zahodne Evrope. Velika 
naša prednost pa j e v kvalifici
rani delovni sili z bogatimi in
dustrijskimi izkušnjami, ki pa 
zaradi premajhne stimulacije in 
načela uravnilovke pri nagraj e
vanju nazaduje v pridobivanju 
novega znanja in usposabljanja. 

Bistveno več poudarka kot do
slej bomo morali dati razvoju 

maloserijske in individualne pro
izvodnje, ki bo prilagodljiva in 
bo lahko zadovoljevala znatne 
zahteve kupcev. Le-ta mora te
meljiti na visoki produktivnosti, 
uvajanju specialne proizvodne 
opreme z uporabo mikroračunal
nikov, mikroprocesorjev in pro
gramirane proizvodnjo. 

Usmeritev na tehnološko in 
r azvojno intenzivne proizvodnje 
pa zahteva nekatere splošne po
goje in procese, brez katerih ci
lja ni mogoče uresničiti. Pri tem 
~e za gospodarsko politiko, ki 
bo stimulirala pridobivanje do
hodka na osnovi kvalitativnih de
javnikov razvoja, pa tudi ustrez
no tehnološko politiko z usp o
sabljanjem raziskovalne dejav
nosti in množično inventivnostjo. 
Končno bo treba posebno skrb 

posvetiti sistemu izobraževanja, 
bodisi šolskega bodisi dopolnil
nega ob delu. Sistem bo moral 
omogočiti razvoj in prodor ta
lentiranib kadrov, pa tudi po
trebno in pravočasno prekvalifi
kacijo kadrov. 

Ker lesno industrijo v Slove
niji sestavljajo pretežno manjše 
delovne organizacije, kar še pose
bej velja za članice SOZD Slove
nijales, ki nimajo lastnih raz
vojnih služb ali pa so le-te neza
dostne, je bilo samoupravno do
govorjeno, da bo ustanovljena 
nova delovna organizacija skup
nega pomena, ki bo opravljala 
vse naloge za hitrejši in uspeš
nejši razvoj proizvodnje lesno 
obdelovalnih strojev. 

Pri oblikovanju nove delovne 
organizacije bo treba največ po
zornosti posvečati pridobivanju 
strokovnih kadrov, da bi v njej 
združili ustrezne mlajše strokov
njake raznih strokovnosti in spe
cialnosti, ki naj bi svoje znanje in 
izkušnje posredovali čimvečjemu 
krogu lesne industrije in sprem· 
ljajočih dejavnosti, med katerimi 
imajo lesno obdelovalni stroji 
pomembno mesto. 

ni so roki za izvedbo, če naloga 
ni trajna. 

Pili vzdrževanju je posvečena 
večja pozornost preventivnem 
vzdrževanju, organiziranju poslo
vanja (delovni nalogi) in kontroli 
vzdrževalnih del ter nekaterim 
.l?erečim kadrovskim vprašanjem 
(delo na višini). 

Ukrepi se nanašajo tudi na 
sprotno delo disciplinske komi
sije, delo samoupravnih organov 
in družbenopolitičnih organiz:i· 
cij . V ukrepih je predvideno stro
kovno usposabljanje strokovll!i.h 
vodstvenih delavcev, saj je tudi 
na tem področju poleg ustrezne 
materialne vzpodbude iskati vzro
ke za slabo obvladovanje proiz
vodnje. 

Glede odgovornosti individu
alnega poslovodnega organa ·in 
ostalih vodstvenih delavcev je 
bilo rečeno, da le-ti niso nepo
sredno kriv-i za dosežene rezul
tate, da pa bi ob večjem priza-

Pričakujejo boljše ,:ezultate - IVERKA 

devanju, predvsem pri zagotav
ljanju discipline, 'odgovornosti ~a 
izpolnjevanje nalog · lahko tudi 
več prispevali k boljšim rezul
tatom, kar sta v prihodnje nji
hova glavna naloga in zadolžitev. 

Na koncu naj omeDlim, da tu ni 
bilo mogoče podrobno navesti in 

obravnavati vseh ukrepov. Dej
s-tvo je, da nam ukrepi sami po 
sebi ne bodo nič pomagali, če jih 
ne bomo dosledno izvajali. Pa ne 
samo izvajali ukrepe, temveč se 
nasploh vsi obnašali kot dobri 
delavci in skrbni gospodarji. 

A. Drobnič 

Iz drugih lesarskih kolektivov 
V SAVINJI so podpisali novo 

bwozno naročilo v vrednosti 
72.000 angleških funtov. Gre za 
masivni program Queker, kate
rega so doslej izvozili že za 
355.000 dolarjev. To je trenutno 
njihov najuspešnejši pohištveni 
izvozni izdelek, medtem ko so 
lani dosegli precej velik izvozni 
uspeh s prodajo knjižnih polic 
na ameriško tržišče. Posebej po
membno je, da so pri angle
škem kupcu dosegli za 12 odstot
kov višjo ceno, kar se na konver
tibilnem trgu, še posebej pri 
pohištvu, zelo redko zgodi. 

INLES bo letos izvozil za šti
ri milijone dolarjev izdelkov. 
Njegova izvozna prizadevanja za
služijo tem večjo pozornost zato, 
ker je s stavbnim pohištvom 
teže prodreti na tuje kot s kla
sičnim pohištvom, za katero je 
slovenska industrija že priznan 
proizvajalec. Največji tuji kupci 
so Skandinavci, Nemci, Avstrijci, 
Francozi, Italijani in Arabci. 
Obenem se Inles uveljavlja tudi 
kot uspešen izvoznik vrat, konč
nega izdelka, na zahodnonemški 
t rg. 

NOVOLES praznuje letos svo
jo štiridesetletnico. Svojo prihod
njo razvojno pot gradi v dveh 
smereh: sedanje tovarne bo po
trebno obnoviti, p,osodobiti in 
reorganizirati, da bodo še bolj 

AKCIJSKA KONFERENCA BRE
STOVIH KOMUNISTOV O KA
DROVSKI POLITIKI 

V juniju je bila akcijska konfe
renca Brestovih komunistov -

produktivne, prilagodljivej še in 
sposobnejše slediti vedno več
jih zahtevam tehnologije in trga. 
Hkrati bodo iskali nove wti 
pri osvajanju novih programov 
in novih materialov. To namera
vajo doseči z graditvijo novih 
proizvodnih prostorov oziroma 
s širitvijo in obnavljanjem seda· 
njih. 

Med uspehe SAVINJE sodi tu
di naložba v izgradnjo novih su
šilnic, za kar so že lani vložili 
162 milijonov dinarjev. Z novim 
postopkom predsušenja in suše
nja naj bi bistveno skrajšali ce
lotni postopek, ki traja navadno 
tri do osem mesecev. Začeli so 
tudi z gradnjo decimirnice, ki 
naj bi bila končana prihodnje 
leto. 

V temeljni organizaciji Tomaž 
Godec v Bohinjski Bistrici LIP 
Bled so slovesno odprli novo 
kotlovnico, v kateri bodo kurili 
odpadno lubje, žagovino in sko
blance. S tem bodo ·rešili 
vprašanje odpadkov, prihranili 
pa bodo tudi pri nabavah dra· 
gega kurilnega olja. Zelijo tudi 
čimbolj posodobiti svojo proiz
vodnjo in kandidirajo za najetje 
kredita pri mednarodni bančni 
ustanovi IFC. Njihov· program 
obsega štiri proJekte: posodobi
tev obdelave opažnih plošč, m er 
dernizacija žaganja in sortiranja 
lesa za namensko predelavo, mo-

kot posebna oblika njihovega de
lovanja. Na njej so na osnovi 
pripravljenih gradiv obravnavali 
kadrovsko politiko v naši delov
ni organizaciji, vprašanja nagra-

dernizacija za odpravo ozkih grl, 
kvalite to površinske obdelave 
vrat in kar najboljši izkoristek 
žaganega lesa ter nov izdelek in 
proizvodnjo za kompletiranje 
opažnega sistema. 

Tudi LESNINA je sodelovala 
na srečanju z drobni.m gospo
darstvom, ki je bilo na ljubljan
skem Gospodarskem razstavišču. 
Na svojem lepo urejenem raz
stavnem prostoru so prikazali 
dosedanje sodelovanje Lesnine z 
drobnim gospodarstvom in po
nudbo izdelkov oziroma strojev, 
zanimivih za malo gospodarstvo. 
Med zanimivimi eksponati so bi
li predvsem spajalka furnirja z 
repromaterialom za spajanje, 
tračna žaga, stružnica, barve, 
laki in drugo. Sklenili so tudi 
več neposrednih kooperantskih 
poslov. 

JAVOR namerava povečati 
probwodnjo opažnih plošč, saj je 
ta izdelek že dolga leta zelo ce
njen na zahodnoevropskem trži
šču. Naložba je ocenjena na 140 
milijonov dinarjev in zajema 
posodobitev in dopolnitev opre
me za proizvodnjo, pa tudi na 
varstJVo okolj a ne bodo pozabi
li. Zaradi izključne IZVozne 
usmerjenosti te naložbe računajo 
tudi na znatna bančna sredstva 
in na sredstva drugih delovnih 
organizacij . 

jevanja po delu ter organizacije 
dela in poslovanja. Sprejeli so 
tudi nekaj zaključkov, Id naj bi 
bili v pomoč pri vodenju naše 
prihodnje kadrovske politike. 
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Zakaj oziroma proti čemu ali komu 1 
NA ROB NEDAVNEMU REFERENDUMU O SAMOPRISPEVKU 

Znano je, da je bil 9. junija v vseh krajevnih skupnostih v naši 
občini referendum o samoprispevku za nadaljnjo izgradnjo vrtcev, 
osnovnih šol in telovadnic. 

»ZA« predlagani program se je izreklo 43,6 odstotka od vseh obča· 
nov, ki smo imeli pravico glasovanja. Samoprispevek torej ni bil 
izglasovan. 

Samo po sebi se postavlja vprašanje o vzrokih za takšno odločitev. 

Običajno (da je volk sit in koza 
cela) se ob takih priložnostih 
ugotavlja, da je glavna krivda v 
sl~bem obveščanju ali v nekate· 
rib podobnih, manj bolečih vzro
kih. Tokrat je splošna ocena, da 
so bill občani (če so to hoteli) 
dovolj obveščeni, kar potrjuje 
tudi visoka udeležba, saj je na 
referendumu glasovalo kar 90,7 
odstotka od vseh upravičencev. 

. Ker sem bil v tej akciji tudi 
sam v komisiji za informiranje, 
želim podati nekaj svojih pogle-
dov o celotni zadevi. · 

demokratičnega odločanja, je re
ferendum uspel. 

Pomembno pa je spoznati vzro
·ke oziroma motive, zaradi kate
rih so se posamezniki in s tem 
vsi glasovalci odločili tako all 
drugače. To je seveda zapletena 
zadeva, ki jo lahko podrobneje 
osvetlijo le temeljite sociološko
politične analize. Ne glede na to 
pa sem v razgovorih z ljudmi, Id 
so ostro nastopali »PROTI«, naj· 
večkrat slišal naslednje pripom
be: 

IZIDI REFERENDUMA O PODAI:.JSANJU SAMOPRISPEVKA 

Krajevna skupnost · udeležba (v %) glasovalo »ZA« 
v% 

Cerknica 
Rakek 
Grahovo 
Begunje 
Nova vas 
Loška dolina 
Cajnarje - tilce 

Skupaj - občina 

Samo dejstvo, da se je večina 
z referendumom izrekla »PRO. 
TI«, še ne pomeni katastrofe. Gre 
pravzaprav za dokaz, da so ob· 
čani uporabili to najbolj demo
kratično obliko odločanja za uve
ljavljavitev svoje volje. 

Vsakdo se je lahko prosto 
opredelil »ZA« all »PROTI« in ta· 
ko prispeval k eni all drugi stra· 
ni. Kakor se čudno sliši, vendar 
v tem smislu, torej v smislu ne
govanja in varovanja pravice do 

90,3 42,2 
92,6 61,7 
91,7 35,4 
86,7 29,6 
84,2 50,3 
94,1 37,7 
87,3 45,0 

90,7 43,6 

- da se med seboj niso uskla· 
dile vse krajevne skupnosti, 

- da so bill dosedanji projekti 
prebogati oziroma neprimerni, 

- da zdaj ni primeren trenu· 
tek, ker se nam je življenjski 
standard znižal. 

Vsaka od teh trditev ima seve
da tudi drugo plat medalje. 2e v 
pripravah na referendum so bile 
kar podrobno obravnavane in nji· 
hov negativni vpliv na razpolože-

Referendum uspel 
IZIDI REFERENDUMA O SAMOUPRAVNIH AKTIH 
SOZD SLOVENIJALES 

14. junija je bil v vseh temeljnih organizacijah Bresta referendum 
o sprejemu novega oziroma spremenjenega .samoupravnega sporazu 
'I?a o ~d~itvi v SOZD Slovenijales - proizvodnja in trgovina Ljub· 
lJana m nJenega statuta. 

Udeležba na referendumu je bila kar zadovoljiva, saj je na referen
dumu glasovail.o 85,6 odstohl<:a 'V!Seh zaposlenih delavcev. 

V posameznih temeljnih organizacijah je »ZA<< .sprejem omenjenih 
samoupravnih aktov glasovalo naslednje število delavcev: 

< 
o 
~ < o o ~ 

~ < 3 < "" .... 
;2 ;;t z < > a: a: 

či) lAJ < ;2 o tii w J: a: "' (!) o z < w < .... a.. o 
~ ~ < w Il! ~ ~ a.. (!) "" .., a.. 

Samoupravnl 
sporazum 395 193 103 109 122 103 179 60 41 
o združitvi 54,1% 66,8% 63,2% 72,7% 
v SOZD 

73,1% 59,2% 71,3% 50,4% 82,0% 

Statut · 389 199 97 113 114 109 177 60 42 
SOZD 53,3% 68,9% 59,5% 75,3% 68,3% 62,7% 70,5% 50,4% 84,0% 

Iz teh rezuLtatov je razvidno, da je v VISeih temellijnih organirzacij'ah 
~lasovala »ZA« sprejem omenjenih samoupravnih aktov SOZD Slove
nijales večina naših delavcev_. 

Is·točaiSIIl.o z referendumom so b:iilei 1udi vol:iotve, in sicer so v vs aki 
temeljni organizaciji volili svojega delegata v zbor interne banke 
Slovenijales in v vseh temeljnih organizacijah skupnega delegata 
naše delOVIIJ.e o11gan.izacije v svet ustanoviteljev razvojnega instituta 
Slovenijail.es. 

Za dedegate v zbor iuteri:J.e banke Slovenijales •so bhli .izvdljen.i nat-
slednji: · . 

TOZD POHISTVO - Danica Toroha, TOZD MASIVA - Ivan Zabu,. 
kavec, TOZD IVERKA- Franc Udovč, TOZD GABER - Vanda Hace, 
TOZD tAGALNICA - Danica S11:1pan, TOZD PRODAJA - Anica Trdan, 
TOZD TAPETNISTVO - Vilk.tor Adamič, TOZD MINERALKA -:
PavJa Felicijan. 

V svet ustanoviteljev razvojne~a instituta Slovenijall.es je bil za de
~egata naše delovne organizacije IZvoljen Marjan Braniselj. 

. 

nje občanov smo skušali zmanj
šati na čim manjši obseg. Zato 
je pripravljalni oabor izreano prl
slubnll pripombam iz javne raz· 
prave, jih skušal usklajevati ali 
pa pojasniti nasprotna stališča: 

- program je bil postavljen na 
zmernejšo (cenejšo) rešitev; 

- zastavljeni so bili ukrepi za 
odpravo oziroma preprečitev za
dev, h katerim so imeli občani 
pripombe; 

- plačevanja (tudi pri predta
ganem samoprispevku) bi bili 
oproščeni vsi socmmo (material· 
no) šibkejši občani; 

- o razlogih za predlagane 
kompromisne rešitve, o naspro
tujoelh si stališčih in o doseda· 
BJi izgraanji s tlnančno oorazlo· 
žltvijo so bili podrobno seznanje
ni - vsi, ki so to noteli. 

Zakaj je torej večina glasovala 
proti? Se poseoej - :zaKaj tam, 
Kjer v razpravi ni bilo vec bist· 
venih pripomb? All ·v nas res še 
ni proarlo prepričanje, da je zna
nje potrebno? ln ali res nočemo 
vedeti, da sta rana vzgoja in dob
ra osnovna šola najpomembnejša 
temelja vsemu kasnejšemu nor· 
malnemu strokovnemu in teles
nemu oblikovanju človeka? Mar 
se bomo vključevaU v mednarod· 
no delitev ae.ta v elektronski dobi 
- na trhlih osnovah preživelega 
obdobja in samo z neko sicer 
zdravo, a trmasto pametjo brez 
sicer zapletenih, a za današnji 
svet skupnih dodatnih znanj in 
delovnih navad? ln če je vzrok 
v nizkem standardu, kaj bi po
tem lahko rekla generacija, ki je 
iz osebnega in iz družbenega nič 
zgradila vse to, kar imamo/ 

Pri ocenah, all bo za samopri
spevek glasovala večina, sem se 
pridruževal tistim, ki so mislili, 
da bo. Ne zato, ker bi verjel v 
neko slepo ljubezen do naše zlate 
mladine, temveč zato, ker sem 
menil, da so že izgubili svojo pre
moč nazadnjaške sile, ki imaJo 
okrog sebe raje neuke in boječe 
ljudi. In, kot lahko zvemo od čla· 
nov glasovalnih odborov, so tu in 
tam starejše ženice in m ožje jav
no - očitno glasovali »ZA«, neka· 
teri mlajši in čisto inladi občani 
pa so prav tako javno in z nekak· 
šno ihto glasovali »PROTI«. Kaj 
so izkazovali s tem? Revolucio
narnost, odločnost, ponos? Mor· 
da, a po moji ocenl v napačno 
smer. 

Z odločitvijo »PROTI« smo to· 
rej občani cerkniške občine z ve
čino postavili svoj posamični in· 
teres pred skupnega. Dokler bo
mo počeli tako, se ne bomo izko
pali iz gospodarskih težav, ne bo
mo dovolj napredovali, imeli bo
mo sicer vsak svoj vrtiček in svoj 
plot, ne bomo pa konkurenčni do
ma in v svetu, imeli bomo še na· 
prej bolj nizke osebn~ dohodke. 

V tem smislu pa referendum ni 
uspel. 

Z. Zabukovec 

Eno izmed cerkniških 'VOlišč Ina !referendumu 

v 

NASI LJUDJE 
Predstaviti vam želim delavca 

- komunista, ki že več kot če
trt stoletja dela in bije boj za 
lepši jutri Bresta in naše samo
upravne socialistične družbe. To 
je MATIJA SEGA, skladiščnik 
materiala v temeljni organizaciji 
Masiva. 

Doma ~e iz skromne delavske 
družine IZ Grahovega, kjer so 
morali trije otroci vsak po svoje 
s trebuhom za kruhom. Tako je 
leta 1957 prišel Matija na Brest, 
kjer je nekaj časa delal v cerkni-

ški tovarni, pa na Gradišču, po· 
tem pa je ponovno prišel na 
Brest in se zaposlil v Martinja· 
ku. Tam tudi večino svoje delov· 
ne dobe opravlja dela skladišč
nika materiala. 

Kot delavec-komunist je bil 
vseskozi delaven član samo
upravnih organov, večkrat tudi 
predsednik delavskega sveta. V 
vseh letih dela v Martinj aku mu 
je stalna naloga nenehno napre
zanje za rast proizvodnje. Nje
gova največja želja so bili novi 
proizvodni prostori, s čimer bi 
bistveno povečali produktivnost 
in proizvodnjo. 

Pri tem velja pripomniti, da 
je bila ravno pot do novih pro
izvodnih prostorov, do katerih 
smo končno prišli, dokaj napor
na. Prvotna zamisel o razvoju 
Maosive je bila povsem drugačna, 
seveda pa je zaradi tega prišlo 
do kasnitve rekonstrukcije v se
danjem obsegu, zaradi česar je 
bilo med delavci nemalo nego
dovanja. 

Na koncu velja omeniti tudi 
to, da je bil za svoje delo odli
kovan z redom dela s srebrnim 
vencem, kar je dokaz in prizna
nje za njegovo nesebično delo. 

Tudi mi mu želimo še veliko 
uspehov pri delu, pa tudi doma. 

V. Jerič 

Priprave na prihodnje volitve 
Predvolilne priprave so se v 

naši občini !pričele s sejo pred
sedstva občinske konference 
SZDL 27. februarja, ko je bil 
sprejet okvirni rokovnik in 
sklep o širših pripravah na vo
litve v prihodnjem letu. 

Na osnovi tega je bil sklican 
posvet predsednikov krajevnih 
konferenc in osnovnih sindikal
nih organizacij ter evidentičarjev 
in predsednikov koordinacijskih 
odborov za kadrovska vprašanja 
in volitve v krajevnih skupnostih 
in temeljnih organizacijah zdru
ženega dela. Na njem so bill pri· 
sotiii seznanjeni s pripravami na 
volitve, posredovani pa so jim 

bili tudi vsi potrebni dokumenti. 
Posebej je bil poudarjen pomen 
koordinacijskih odborov za ka· 
drovska vprašanja in volitve ter 
njihovih evidentičarjev. 

S tako zastavljeno akcijo je 
predvsem v marcu v vseh oko
ljih stekel postopek evidentira
nja. Prvi del evidentiranja je 
opravila večina temeljnih organi
zacij in krajevnih skupnosti. Re
zultat tega dela je 980 evidenti· 
ranih možnih kandidatov za 
opravljanje delegatskih dolžnosti 
v delegacijah za družbeno --poli
tično skupnost in za samouprav· 
ne interesne skupnosti. 

Da bi predvolilne dejavnosti 
tekle nemoteno, moramo posve
titi posebno pozornost predvsem 
naslednjim nalogam: 

- vse temeljne in delovne or
ganizacije ter krajevne skupnosti 
morajo oceniti dosedanje delo 
delegacij in ustreznost organizi
ranosti delegacij ter po potrebi 
spremeniti samoupravne akte, ki 
opredeljujejo sestav in delo de
legacij; 

- nadaljevati moramo z evi
dentiranjem možnih kandidatov, 
kar mora potekati vse do konca 
novembra 1985. leta; 

- pri evidentiranju morajo 
tvorne je sodelovati tudi vse druž
beno politične organizacije in 
društva; 

- evidentiranje mora biti raz
širjeno tudi na evidentiranje 
možnih kandidatov za prevzema
nje odgovornih funkcij na ravni 
občine, republike in federacije. 

Stevilnlobčanl ob otvoritvi nkovške iosnovne šole M. Juvančič 

- ~ ---- - --- - - -- - - --- --- ----
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6 BRESTOV. OBZORNIK 

·Smeri kulture v naši občini Gmotni položaj k~lt~~ je· skrb zbujajoč posebej v nekaterih 
občinah. Ozek prostor svobodne menjave dela in majhen na
cionalni kulturni trg, vezan na jezikovna izrazila, terja po
sebno skrb za 'kulturna področja, ki' so z narodno-kulturnega 
vidika nenadomestljiva, kot knjiga, gledališče, RTV in film, 
pa tudi kultUina in naravna dediščina. Tu je poudarjeno po
slanstvo občinskih ,kulturnih skupnosti, ki jih je treba kre
piti. Zato je predvsem treb~ popraviti gmotni položaj kulture 
v občinah in družbenoekonomski položaj delavcev v kulturi 
izenačiti z delavci v drugih delih .združenega dela in preseči 

PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNISTOV O KULTURI V NASI 
OBčiNI 

Ob javni r~pravi o kulturi, ki jo je pripravil centralni komite 
slovensltih komunistov, se je tudi večina občinskih komitejev pri
družila te} akciji, v kateri naj bi obravnavali »republiško« gradivo 
in ocenili stanje v domačem okolju. Dejstvo je, da so bili delavci, 
ki delajo na kulturnem področju, zadovoljni, ko je ta široka druž. 
bena akcija stekla, ker lahko glede na stanje pričakujemo le boljši 
odnos in pogoje za svoje delovanje. zavedamo se, da razprava 
sama in stališča zadev ne moreta materlalizirati, vendar je včasih 
bolj pomembna pravibia družbena opredelitev kot pa denar, glede 
katerega smo se v zadnjih štirih letih že navadili misliti, da ga ni 
in da ga bo vedno manj. 

Očitno je, da je v tem druž
benem organizmu, ki mu· pravi
mo kultura, nekaj »Odprtih ran«, 
ki rabijo političen obliž. To ne 
pomeni, da kultura ni sposobna 
sama reševati strekovnih in or
ganizacijskih sklopov vprašanj, 
vendar morata biti izkazana tudi 
njena družbena potreba in po
men. 

Sicer kultura ne izpolnjuje 
s,voje družbene. vloge in lahko.· 
p rav .hitro pade na raven priva
tizacije. Res · je, 'da so skoraj 
vsa področja k.ul~re zakonsko . 
opredeljena (na strokovnem in 
na organizacijskem področju) in 
da imajo' posa~ezne stroke ter 
kulturna. skupnost s tem dolo
čeno . svojo funkcijo. 

Kako bomo ta dva. sklopa spra
vili . v življenje in kakšno širino 
mu bomo dali, pa je odvisno od 
strokovnega in političnega dogo
vo!'a. Strokovni dogovor je pre
puščep več ali manj samo kul
turnikom, kar je zelo slabo. 
Slabo zaradi tega, ker zaradi ne
poznavanja ali nevednosti .nima
mo (v širšem smislu) pravilnega 
družbenega lotevanja in reševa
nja posameznih: vprašanj. Poli· 
tični dogovor o reševanju posa: 
mez_nih vprašanj ali kulture ·na
sploh pa smo odlagali vse do te 
problemske konference. 

In kaj nam je problemska kon
ferenca dala? Zelo dobro pri
pravljene .teze za razpravo o kul
turi in smernice ·za prihodnje 
delo. Obe gradivi sta pomembni, 
saj kritično in strokovno opre
deljujeta zadeve in jih postav-· 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke)_ · 

Skoraj vsa vas Rakek s cerkvijo 
sv. Urha leži pod kolodvorom, ne
kaj hiš premožnejših trgovcev in 
š olsko po~lopje pa s tojijo . ob okraj-. 
ni cesti', ki vodi proti Cerknici, Gra. 
hovemu in od Bloške police na des
no naprej proti Ložu, Prezidu in da· 
lje na Hrvaško, na levo pa čez Bio. 
ke proti Ribnici in Kočevju. 

Nekdaj je bil Rakek majhen in · ne
poznan. Ko se je leta 1857 dodelala 
železnica in postavil kolodvor sredl 
vasi, začelo se je novo življenje. 
Vas je postajala vedno večja, in no
vo zgrajene· hiše so ji dale lepše 
lice. Na kolodvoru in ob cesti vidi
mo veliko lesa, žaganic ln tramov 
nakopičenega, kajti tu je veliko trž!
šče za les, in vsak četrtek je tržni 
dan. Rakek je postal namreč sredi
šče lesne trgovine na Notranjskem. 

Od tod pridemo 'lahl<o po novi, 
zložni cesti v eni uri ·v Cerknlco. Ali 
radi lepega razgleda izvolimo si sta
ro in krajšo, nekoliko strmo pot čez 
nizki grič čisto. stran. Predno dospe
mo do vrha, ozrimo se malo okrog. 
Na desni s trani vidimo veliko, ·z 
zemljo pokrito vodoshrambo: Notri 
se steka pod, zemljo nelcaj vode. iz 
Cerl(_niščice, , katera teče naprej 
v vas. Na Rakeku namreč ni potoka 
ne studenca od tistega časa, ko se. 
je delala železnica skozi vas. Takrat 
so zasuli edini studenček, ki je ga: 
sil Rakovcem žejo. 

ljata na pravo mesto ter nas 
obvezujeta, da smo na vseh rav
neh dejavni in dosledni pri nji
hovem uresničevanju. 

Poleg osnovnih nalog, ki bi jih 
morali uresničevati komunisti na 
področju kulture v vseh okoljih, 
so opredeljene tudi-naslednje ne
posredne naloge: 

- Matična knjižnica naj čim 
prej razširi svojo dejavnost na 
vse krajevne skupnosti, po mož
nosti tudi v delovne organizacije. 
Pri iskanju ustreznih rešitev ji 
morajo pomagati vodilni ljudje 
na terenu. 

- Matična knjižnica, občinska 
izobraževalna skupnost in vod
stva šol naj izdelajo programe 
za ureditev šolskih knjižnic. 

- Občinski komite ocenjuje 
da so v občini možnosti za raz
voj galerijske dejavnosti. Zato 
zadolžuje odgovorne dejavnike 
v občini, da se sporazumejo o 
njeni. lokaciji in o lokaciji dru
gih zainteresiranih dejavnosti za 
sedanje - možne prostore. 

- Kulturna skupnost naj evi
dentira objekte kulturno zgodo
vinskega pomena, ki jih je treba 
obnoviti ali odstraniti in p red
loži v širšo razpravo možne re
šitve. Ce so ovira zakoni, naj se 
sprožijo postopki za njihovo 
spremembo. 

- Komite smatra, naj bo kul
turna skupnost s svojim dele
gatskim sistemom tr ibuna in 
presečišče vseh kulturnih intere 

Kot odškodnino so dobili vodnjak, 
kateri daje 6300 litrov vode· na dan, 
napeUane po vodovodu iz Cerkni
škega potoka. Zadaj za vodoshram
bo se prične javorniški gozd, v ka· 
terem je prelepa škocjanska dolina. 
čez Rakek vidimo, kako se vije ce
sta v bližnjo vas Unec in dalje proti 
Planini, v ozadju se razširja lesovita 
Hrušica, malo bolj proti levi pa pelje 
železnica v velikem ovinku čez skal
nate griče proti Postojni in dalje 
v Trst in Reko. 

Tu okrog po gričih, kjer danes pa
sejo brezskrbni pastirji svoje črede, 
je bila huda bitka med Avstrijci in 
Francozi za francoske vlade na 
Kranjskem. Leta 1813 je začel naš 
cesar Franc zopet vojsko z Napoleo
nom 1., kateri si je bil nasilno pri, 
svoji! Kranjsko, Hrvaško in Primor
je. Naša zmagonosna voj~ka je .pro- · 
dirala z Dolenjskega čez Bloke proti 
Cerknici, Francozi pa so se. ji vedno 
umikali . 

~azadnje se sovražniki ustavijo 
pri griču Srnjaku pri Rakeku·, kjer je 
priležen in za obrambo zelo pripra
ven kraj. Bilo jih je okoli 5000 ·peš
cev, SOO konjikov s 14 topovi. :ru 
pričakujejo naših. [)ne 27. septem
bra pride res ifo hudega boja. Od
delek Hrvatov gre čez grič čisto 
stran naravnost nad sovražnika." 
Dvakrat naskočijo naši, all Francozi, 
dobivajoč vedno novo pomoč, se 
branijo hrabro. Drugi ·oddelek Hr)fa· 

. -. --- ·--------------

sov v občini. Zato naj se vsa 
vprašanja s tega področja rešu
jejo na tem mestu, ne pa po 
koščkih in nenačrtno. 

- Največ in najhitreje je 
možno na področju kulturne 
vzgoje doseči med mladimi. Za
to bo treba sredstva kulturne 
skupnosti prerazporediti v ko-
rist kulture mladih - v vrtcih 
in šolah in v organizacijah, ki 
združujejo predvsem mladino 
Sole (in vrtci) so v ta namen 
dolžne pripraviti natančne in fi
nančno ovrednotene letne pro
grame kulturne dejavnosti. 

podcenjevanje avtorskega de~a. · 
Josip Košuta na seji CK ZKS 

~~~ 
<a;.c;: ;dSSSu. ·-;.· 

- Predlagamo, da osnovne šo
le združijo vse mlade novinarje, 
likovnike in literarne ustvarjal- .ll.oe-J,...;,J __ ...,._~H~\or-......,_.~ 
ce ob enotnem glasilu učencev 
vseh osnovnih šol v· občini. 

- Predlagamo poživitev posa
meznih kulturnih - turističnih 
in splošno izobraževalnih preda
vanj v središčih krajevnih skup
nosti in tudi v manjših vaseh 
našega podeželja. 

- Pospeši naj se akcija za 
ustanovitev družbenega centra v 
občini, ki bo združil vse izva
jalce kulturnih dejavnosti in ta
ko obogatil kulturno življenje v 
občinf. 

- Brestov salon pohištva naj 
se širše vključi v splošno gale
r ijsko - razstavno prizadevanje 
v občini. . 

- Muzej NOB v Ložu je t-r.e!:a · 
čimprej odpreti javnosti, pred
vsem našim učencem, ki j.im je · 
treba omogočiti, da njegovo vse
bino podrobno spoznajo in po
stanejo soustvarjalci, zbiralci še 
neevidentiranih dokumentov iz 
narodnoosvobodilnega boja. 

KultUrna skupnost se bo lotila 
naštetih nalog tako, da jih bo · v 
planskih dokumentih za nasled- · 
nje srednj eročno obdobje uvrsti
la kot prednostne. Takoj pa se 
bo lotila reševanja dveh organi
zacijskih sklopov - vprašanja 
družbenega centra in vprašanj. 
prostorov za kulturne potrebe, 
vključno z galerijsko zbirko. 

M. Pesek 

. · 
tov pod poveljništvom n.adporo~nika 
Rabiča je peljal . cerkniški učitelj J. 
čopec skrivaj okoli griča Skrajnika 
proti Rakeku. šele, ko ti pridejo ~o
vražnikom za hrbet, zmagajo Avstrij
ci, in Francozi se morajo proti Uncu 
in Postojni umakniti, izgubivši nad 
400 ujetih mož in pustivši nad 300 
mrtvih in ranjenih na bojišču. 

Ni še preteklo pol ure, odkar smo 
na poti, in že smo navrhu griča pri 
Kapelici . 

Kra~en razgled se nam odpre na 
š irno kotlino znamenitega jezera, 
obdano z vasmi in gorami. Pred na
mi na 'plane·m leži trg Cerknica, ob 
nji na levi - proti severovzhodu -
kipi v nebo ogorela Slivnica s 1115 
metrov visokim vrhom. Ob vznožju 
je zarastla z grmovjem, ob pobočju · 
proti vrhu se razprostirajo pašnik.i 
in košenice, imenovane "Jazi«, v 
vzhodnem njenem delu nad Marti
njakom se pa zdaj zarašča z goz· 
dom. Z nje je prav lep razgled na 
vse strani. 

V njenem podnožju ležita vasi 
Martinjak in Grahovo, skozi katere 
se vije cesta na Bloke in tož. Za 
Martinjakom leži jezero. čez Krizno 
goro se vidi Loška . dolina, proti · se
veru Menišija, ljubljanska ravnina 
in dalje Karriniike pJanine ln proti 

'vzhodu hribata okolica· sv. Vida in · 
sv. Trojice .. 

Na ·prv·am vrhu te gore - Jakoj 
od trga - je stalo v starih č1!5ih 
Gradišče; nekdanje rimsko tabori
š·ča, do katerega je peljala pot p,o· · 
šev od Martinjska. Razen nekaterjh 
nasipov ni skoraj več slcclu najti o 
tej starodavni utrdbi. 

O Slivnici vedo ondo'tn'i prebival· 
ci marsikai ču~ov.iteg·a· povedati. 
Dasi je- po zunanji. podobi .p'rijazna, 
vendar je baje poJmi zlobe in hudo
bije. · Ob č~su bližnje nevihte se za. 
vije vs a v gosto meglo. Kmalu začno 
iz .globoke jame, ki· .. je na najvišjem 

' ... ' 

Novosti v knjižnici 
PRičEVANJA, DECEMBER 1984 

V dveh knjigah Pričevanj ·sb.' Sllovenski pi:satelji, !POlitiki, publici
sti , zgodovinarji in drugi skicirati drobce iz srečanj -s stv<~:rnostjo. 
Tako so nastale o isti stvari -pogosto ·različne .podobe ali sodbe, 
.:1ekakšna .podoba našega nacionalnega obraza. Prispevki so •le del 
.našega sodobnega življenja zadnjih dvajsetih let. · 

KRišELJ, Marijan: Zlata naveza· . 

K.n.jiga. ima na naslovni stra-ni podnaslov Zapisovani pogovori 
z d•r. Mihom Potočnikom. AVitor lmjige je izbral in zapisal .nU.z po
menkov z :zmanlm planinc~. ki so v nooaljevanjih dolga leta 
tekJ.a po rad'iu v o'ddaji Odmevi z gora. 

CATO, Nancy.: Vse reke teč~jo 

Roman je ljubezenska in pUJStolovska zgodba, ki ·se odvija na reč
. ni ladji" Po avstralskih -rekah. Gla:vi:Ja. oseba j~ mlada slikarka, 

kapltanka. · · 

F_ORJ,AN)č-RANKEL, Vanja: Tereza 

Roman je priJpoved o 'ži'VIljenju ·klmetice irl okolice KrŠikega. Ce
·prav iz revne, baj.ta<rske družine, se ji čez ča:s žiVIljenj-e za kratko 
dobo. olepša, -yendai' .pr1de v deželo vojna in Tereza spozna, da je 
usoda rtl'o~meJ ša od . ll's·eh človekovih prizatlevarij in da čas niko
mur ne pnzanese . 

vrhu, prihajati - po starem ljudr in preduhe. Pri deževju pa naraste, 
skem mnenju - toča, nevih"ta in in jama ostane za nekaj časa nepri
strele. še pred 220 leti so hodili stopna. V njenem najbolj oddalje
duhovniki iz Cerknice blagoslavljat nem koncu so našli .f2G metrov dol· 
omenjeno jamo, da bi zarotili hudo go in 20 metrov široko podzemelj
uro. Velika procesija se je p.omikala sko. Jezero, iz kate·rega teče potok, 
tja vsako leto na binkoštni pon ede- izgubljajoč se blizu vhoda· v. tla. 
ljek. Ko je duhovnik odmolil, pokadil Jama ni toliko spomina vcedna 
in po~ropil jamo z blagoslovljeno vo- • ·radi ·kapnikov, kateri so sicer veliki, 
do, postavili so ljudje" poleg · nje a : se ne nahajajo v veliki množin-. 
mlaj s križem na v;hu., Nekateri s.o. pač pa· .. slovi radi obilo nakopičenih 
celo metali darove not'ri, da bi men- k!>sti medveda brlogarja. Zadnja .le
da utolažili zle .moči. ta ·so-.. nad štiri tisoč kosti te prahi-

Nekdaj so hoteli to jamo ·zadeiatr ·. storične ·živali izkopali in poslali 
z veliko skalo in zapreti ,pot toči in .. y l:-jubljano ln na Dunaj ~a muzeje. 
nevihti, da bi ne mogla·;ven. V ta Za to goro leži mesto Lož z doli
namen so premaknili skalnato plo· no enakega imena. Krizno goro ob
ščo in jo valili proti jami, kar jim daja Loško in Bloško hribovje. 
uide in drvi skokoma v dolino, kjer še bolj zadaj v daljavi stoji Snež
podere sk!)raj cerkvenlkovo hišo nik (1796 metrov), s 'čigar vrha je 
v Martlnjaku. lep pogled na Kranjsko, Istro, Ja-

Vzrok vsem nesrečam ·so bile baje dran~ko morje, Hrvaško in celo v 
čarovnice, ki so prebivale· v tej jami. Dalr.nacijo. 
Vera v čarovnice je bila v prejšnjih Na jugozahodni strani ob jezeru 
stoletjih zelo razširjena, posebno zagledamo 1270 metrov visoki Ja
okoli. jezera so jih .slutili vse. polno, vornik, kt je obraščen s temnim 
bivajočih po luknjah in.,jamah. Ko se gozdom. Na to goro se včasih od 
je pripravljalo k nevihti , zazvonil je hrvaške strani pritepe kak volk ali 
v cerkniškem zvoniku mali zvon, celo medved. Stari ljudje pa pripa
s katerim so odganjali čarovnice in vedujejo 'š~ o j~lenih, kateri so ži· 
točo; · . veli v javorniškem gozdu. 

Na Slivnici stoji v jarku od Graho-· · Ob vznožju gore bodemo zapazili 
vega gori prej zapuščena, zdaj po- - pa le pri večji višini vode -
p~.avljeo,a , ~r.kyiCA, 'S)'. Nii<Ql<!.ill- ~zko, vodoravno 'progo'cl)leši;ečo se 

Proti jugu se- yzdiguje. goz:dnataj.. :v.;·so!lcur .to. je :}ezeto.: -Od daleč ne 
857 metrov visoka Krizna . gora, z bodem'() 'i\a' 'fi)ertr _;zaglecicili n_ič PO· 
romarsko cerkllijo..na v.rho . .'Sredi go- sebnega:·,·.-in R8navadnega. ·Pa pojdi· 
re ·:.,..:... pol· ute: hoda od mesta lož~ 'mtJ "-k; njemu, poprosimo~ kakega ·je
~ je vhod Y ·Križno'·aJi Mf.zlo jamo: .zerc:a, .naf _mis ·vozi po vodi;' naj nam 
lmenuje .• se:·tako, ker je ·· oje na -no- razkazuje pečin'e, skalovje i11 skrlv· · 
tranja toplota vedno za 5-6 sto- nostne jame, poslušajnio njegovo· 
-pinj . R ni~ja ,kot·Z'unanja'.·.. : 1 . . : ·• ·razlagattje jezerskih vodnih razmer, 

Ta jama. je ena največjih na . preh?dim~ vso_ ok?lico !'ot~r tfo 
Kranjskem:· Od- vhC?da ·~c? zadniega · .. . škocJanskih mostov. ·~ Yot!m:. p~tem 
konca meri z ovinld ~62 ·.metrov. , se ·~· bod emo mogh nacudcti tem · 
Dolgost vseh .potov ' ln : steza notri .. •qarqyn_im --~udežem.· ·. . 
pa -znaša 1650 ini!trov . . Jama R.i ni• Okoli Kapelice na -levo in desno 
koli brez vode, še celo v najbolj su- stoje mali griči: Kamna-'gorica, .Si
hem poletju ne. Vsa voda 'se ·izgUb- · 7n)a .gorica; čista , stran , Skrajnik in_ 
lja v ozke, n.epristopne n~zt>okllne Loško·.' .. · (5e ·bo nadaljevalo_) 
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BRESTOV OBZORNIK 

O zapuščeni in razpadajoči »Primšarjevi hiši« na Peščenku, ki je 
tudi spomenik NOB, smo nekaj že pisali, sedaj pa naj jo pokaže 
tudi fotografija. Bilo je menda sicer že nekaj pobud o tem, kaj z 
njo, a je ostalo le pri pobudah .. . 

Junija .so !rejci )malih ž.ilvaat priredili. :sejem. Na n(jem Je bHo 'menda 
več obiskovalcev kot \malih !Živali. · 

• Šola v naravi 
Bistvo šole v 111aravi je začasna 

preselitev celotne učno vzgojne 
sk1JIPine z učitelji vred v novo na
ravno okolje, •kamor se prenese 
celotno vzgojno izobraževalno de
lo. Pri tem je največji poudarek 
dan dejavnostim v .naravi, še po
sebej !Pa učitelju plavanja in 
smučanja. Cilji vzgojno izobraže
valnih prizadevanj »šole v nara
vi« ISO seveda večstranski in dol
goročno naravnarri, .temeljni smo
ter pa je usmerjati otroke v 
zldrav, koristen in kulturen način 
življenja in uporabe prostega ča
sa ter v ohranjanju in negovanju 
stika z 'naravo. 

S. p lavanjem in smučanjem 
oomerjamo otroka k zdravemu 
načinu življenja, k spoznavanju 
nara-ve, hkrati s tem pa ga odvra
čamo od nezdravega žiVlljenja in 
brezcilj nosti. P.rav spoznanja o 
prednostih šole v naravi so rto 
obliko dela z mlad.iino uvrščala 
med tiste, •ki postajajo ena iz
med nujnih ·sestavin vzgoje in 
izobraževanja ter telesne kul tuTe. 

V naši občini se bo letne »šole 
v naravi<< udeležhlo -nad 200 učen
cev tretjih razredov. Kot prejš
nje leto, bodo tudi letos i-mele 
osnovne šole organizirane šole v 
naravi v različnih krajlih ob mor
ju. Ta:lro bodo učenci iz Starega 
trga in Bl'ok gos tovali v Pa.cugu 
pri Strunjanu, iz Cerknice, Gra
hovega in Begunj na Rabu, iz Ra
keka in Unca pa nekje v Istri. 

Stroški na u-čenca 'S'O za bolj od
daljene Jcr-a-je prese~ 8000 dinar
jev in je zato praktično nemogo
če, da stroške pokrije en fi:nan
cer ali starši. 

V .marsikateri občinli so te ·te
žave razrešili ·s samoupravnim 
S!IJOrazumom med zaintereiSkani
ml d ejavniki in se dogovorili za 
deleže pri pokrivanju stroškov. 
Mi-slim, da bi se moraJi tudi v 
naši občinli organizirati talro, da 
bi V·Se šole imele enake pogoje in 
moŽinosti ter imele letne »Šole .v 
naravi« v enem ·kraju. 

Beračenje za . denarjem in sla
ba organilziranost pa šoli v nara
vi ne dajeta nobene perspektive 
i.n možnol>'ti. za uspešno delo . Ker 
gre za tako .pomem'ben del vzgoj
no ialobraževalnega .procesa, ki je 
nenadomestljiv in ki .tul(ij prese
ga zgolj odgovornost šol oz1roma 
enega področja interesne organi
ziranosti, moramo v sedanjih za
ostrenih gospodar-skih xa:mne.rah 
tembolj organizirano za-gotovi1:i 
to že uveljavljeno obliko dela in 
hkra<ti tudi njeno prihodnjo or
ganizacijsko in vsebinsko obliko. 
Celotno delo in življenje v »šoli 
v na:ravi<< moramo zasnovati in 
iZ!IJeljati tako, da bo predsta'Vlja
lo enega izmed odločilnih moti
vov za mlade generacije pri nji
hovem opredeljevanju za zdrav, 
dejaven in naraven način življe
nja. F. Turšič 

Spet o jezeru ... 
ZAKUUCKI JAVNE TRIBUNE O NOTRANJSKEM REGIJSKEM 
PARKU 

Udeleženci JAVNE TRIBUNE 
smo 13. junija ipOStluša:li izčllPnO 
in VISestransko podprto obrazlo
žitev predloga PREDLOG ZA 
RAZGLASITEV NOTRANJSKE
GA REGIJSKEGA PARKA, ki so 
jo podali strokovnjaki z različ
nih !POdročij naravoznanstva za
voda SR Slovenije za varstvo na
raVIne in kul1Urne dediščine, ki 
je rudi uradno pri-pravil strokov
ne os-nove za predlog. 

V zanimivi večurni :raZUJravi, 
v ka>teri so udeleženci-'domačini 
in .UJdeleženci-ljubitelji narave in 
na-ravnih znameni1osti našega ob
močja z vso zavzetostjo poslušali 
in podali svoja · stališča in mne
nja o možnostih popolne osušitJve 
ali popoLne ojezeritve Cerkniške
ga jezera, pri tem pa v celoti 
podrpirali predlog za .proglasitev 
regijiSkega parka. 

NotJranjSiki študentski klub in 
predJstavnik občinske konference 
ZSMS sta udeležence izčrpno se
zmanila o V!Sebinsko široko zasno
vani anketi o prihodnji usodi 
CermiŠlkega jezera, v .kateri se je 
nad 80 odstotkov anketiranih iz
jasnilo za !predlog ·regijiSkega !par· 
ka, rprav tako pa je nad 1!;00 ob
čanov podo?'~sailo petici1o v pod
poro proglasitvi regijskega par
ka. Bri vsem tem .pa smo udele
žend še posebej ugotovili : 

- Predlog za razglasi:tev no
tranjskega regijskega parka je 

i1Jdelan ob popolnem spoštovanju 
veljavnega zakona o naravni in 
kulturni dediščini. 

- Ptredlog opravičuje zgodo
viiJ'JlSko obveznost naših ge.neracij 
do zanamcev in zgodovine slo
venskega naroda, J<O s svojim 
predlogom vaTUje naravo in na
ravne zakoni1:osti razvoja, dosled
no .uveljavlja in usmerja dejav
.ncsti ekološ-kih zako.nitosti raz
voja takih ekosistemov, ka:k:ršen 
je in želimo, da ostane še naprej 
na območju, za katerega predla
gamo proglasirtev regij-skega par
ka. 

- Podph·amo tiste zahrteve do
mačinov, pa tudi drugih, ki za
htevajo, .da se pregrade, ki so bi
le poskusno zgra-jene leta 1969 za 
obdobje največ treh let, odst-ra
nijo. Ugotovijo naj škodo, ki je 
nastala zaradi ·poplav letošnjo 
pomlad in ošk-odovancem povrne
jo škodo. 

- V okviru ja-VIne raz;prave o 
predlogu je posebno 1pomembna 
in odgovorna vloga SZDL, ki mo
ra usmerjati jaJVIlO ra7lPravo v 
občini in zastopati interese veči
ne ·v obči-ni, pa tudi v Sloveniji. 

- Zaradi vseh dosedanjih ugo
tovitev je potrebno doseči pro
glasitev NOTRANJSKEGA RE
GIJSKEGA PARKA, 1njegovo 
v:k~jučitev v srednje in doLgoroč
ne plane razvoja SR Slovenije 
ter tako v na:jvečji možni meri 

. 
Strelske nov1ce 
NOCNO TEKMOVANJE- DVA 
POKALA BRESTU 

V počastitev dllleva mladostii in 
40. obletnice oovoboditve je mest
na strelska zveza Ljubljana orga
-nizi-rala že 17: tra.dicionalno re
publiško tekmovanje v nočnem 
streljanju. Tekmovalo je 167 tri
članskih ekip dz Slovenije in iz 
pobratene Reke. 

K.'ljub nekaterim spremembam 
v tekmovanju ISO Bresto"W. strelci 
dokazali, da so še vedno najbolj
ši, saj so imeli v finalu 'tri ekipe. 
Vsaka ekipa je namreč tekmova
la le enkrat -in deset najboljših 
ekip je nazadnje strel1alo še v 
finalu. Brest je nastopdl s pet:imi 
ekipami oziroma s 15 tekmovalci. 
Zmaga je pripadla strelcem iz 
Trbovelj, drugo in t retje mesto 
pa je osvoJil BREST. 

Rezultati: 

l . A, Hohkraut Trbovlje 13 74 
2. Brest Cerknica 12 76 
3. Brest Masiva 12 67 
4. Sokol Ljubljana 12 44 
S. RSNZ-ZEM Ljubljana 11 6S 
6. Olimpija Ljubljana 11 60 
7. Brest - Pohištvo 8 46 
8. B. I'Vanuš Ljubljana 8 34 
9. Zalog Ljubljana 6 32 

10. Olimpija Ljub1jana s 32 

BRESTOVE PIONIRKE 
DOSEGLE NOV SLOVENSKI 
REKORD 

Na repubLiškem prvenstvu v 
streljanju z malokalibrsko puško 
je nastopilo 110 najmlajš-ih strel
cev in strelk ·i:z vse Slovenije. 
NastO!pi:li so laih.k,o vsi, kri. so na 
občinskrl.h in regijskih tekmova
njih dosegli ·zahtevane norme. 

Izreden uspeh so dosegle pio
Illirke, saj so zmagale v disciplini 
30 leže in v trostav.u. Dosegle so 
tudi nov r epubl!iški rekord v di
scilplini 30 leže s 706 krogi. Re
publ.:iška prv-a-kinja v rtrosta'VU pa 
je postala Saša Is-tenič, pionirka 
Bresta. 

Rezultati (pionirke): 

30 leže - ekipno 
l. Brest Cerknica 
2. T. Kmetič TrzJ.n 
3. Ljutomer 

3 X 10 trostav - ekipno 

l. Brest Cerknica 
2. T. Kmetič T'I7Jin . 
3. Ljutomer 

30 leže - posamemo 

l. Banda}.o M. (T. Velenje) 
2. Otoničalr Ines (Brest) 
3. Istenič Saša (Brest) 
4. Bauman Vilma (Kamnik) 
S. Kebe Jasna (Brest) 

krogli 

706 
646 
631 

krogi 
640 
S86 

. 581 

krogi 
245 
238 
236 
235 
232 

3 X 1 O trosta'V - posamezno 
krogi 

l. Istenič Saša (Brest) 231 
2. Rudolf Manuela (Ljutomer) 221 
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NOVOLES je ob svoji šthideset
letnici podelil BRESTU posebno 
priznanje za dolgoletno sodelo
vanje 

zagotoviti materiailizacijo ohra
njanja in koriščenja na'I'avne i:n 
kultUrne dediščine našega ob
močja v slovenskem merilu. 

Zarto udeleženci javne tribune 
predlagamo kulturni stk:uipnosti 
občine Cerknica, da znova sproži 
postopek razprave in pO!d[pore za 
proglasitev -regij-skega IPanka v 
skUipščine občine Cerkmica in 
prek reptllbliškega ·komiteja za 
kulturo tudi v republi-ški sk.up
ščini. To moramo doseči na!jkas
neje do konca leta 1985. 

Udeleženci javne tribune 

3. Bandalo Mateja (T. Velenje) 217 
4. Otollličar Ines (Brest) 217 
S. Oražem Renat>a (Portorož) 214 

Normo za državno p-rvenstvo, 
kri. bo v Zagrebu 6. julija, je iz
pohril Kandare Damjan <i.n elcipa 
p.ioni-rk, ki bo edina iz Sl'Ovenije. 

REPUBLišKO TEK.MOV ANJE 
OSTROSTRELCEV 

Republiškrl. štab za teritoriamo 
obrambo Slovenije je OI1ga.n.izliral 
v Ljubljarui republiško ·tekmova
nje ostrostrelcev. Tekmovanja so 
se udeležili občinski štabi za teri
toriaLno obrambo, strelske dru
žine, lovske družine j.n organi za 
notranje zadeve. 

Sodelovalo je 99 eloip in nad 
300 posameznikov. 

Tekmovali .so z ostrostrelsko 
puš-ko domače proizvodnje na 
300 metrov oddaljeno tarčo. Bre
stovi s trelci so nastopil[ z eno 
ekipo in zasedli soLidno 4. mesto. 

Rezultati: 

1. SD Proleter 
·~- OS TO Sl. Gradec 
.:.. OS TO Ljubljana 
4. SD Brest Cerk.nli.ca ' 
S. OS TO Grosuplje 

krogi 
118 
109 
107 
103 
101 

F . Mahne 

Pionirji Bresta so v -trostavu 
zasedld 2. mesto ·s 610 krogi, v di
sciplini 30 leže pa 4. mesto s 673 
krogi. Med posamezniki sta bila 
najuspešnejša Damjan Kandare z 
216 krogi na 6. mestu in Tomaž 
Klančar z 207 .kJrogi na 7. mestu. Z nedavnega .sindikalnega prvenstva ;Bresta ·v \Streljanju 

. - -~ - - -- -- ----- - - ---
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BRESTU- PRIZNANJE SAMOUPRAVUALCEM 
Letos praznujemo petindvajset let, odkar smo razglasil! za osnovno geslo 

naše družbe •tovarne delavcem• in s tem postavil-I temelje novemu sociall
stičnemu samoupravnemu sistemu, ki ga gradimo pri nas. 

Prav v letu, ko lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot v utrjeva!'ju 
in poglabljanju samoupravnih odnosov in s trdno samozavestjo grad1mo 
prihodnje, še pravičnejša in še bolj humane medčloveška odnose, je BREST 
dobil veliko in dragoceno priznanje. 

REPUBLISKI SVET ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE JE BRESTU PODELIL 
PRIZNANJE SAMOUPRAVWALCEM ZA IZJEMNE DOSEžKE PRI RAZVIJANJU 
IN UTRJEVANJU SAMOUPRAVNIH DRU~BENIH ODNOSOV. 

JASEN PROGRAM -mONA INTEGRACIJA 
Združili se bomo torej le tedaj, če bomo v taki združitvi oprijeml}ivo vi

deli neko korist družbeno-ekonomskega pomena za našo delovno organiza
cijo in s tem za posameznega delavca, ki v njej dela. Kajti delovne organi
zacije, ki se združujejo v SOZD, med seboj niso tako tesno povezane kot 
TOZD v okviru delovne organizacije. Povezujejo se le toliko, kolikor jim to 
omogoča uresničevanje njihovih Interesov. Ce so se nekatere SOZD obli
kovale zgolj zaradi modne muhe, brez trdne vsebinske zasnove, bo njihovo 
življenje le kratkotrajno, če ga ne bodo oplemenitile s konkretnim planom 
kasnejšega skupnega dela. 

SALON POHišTVA V LJUBUANI 
Prav gotovo je enotno mnenje vseh obiskovalcev salona, da je bil Brestov 

razstavni prostor najbolj obiskan in da so obiskovalci pokazali največ zani
manja za Brestove izdelke. 

Prikazali smo dva projekta kuhinj v enajstih različnih sestavlh in oevet}h 
barvah, nov jedilniški program NIKA, z velikim zanimanjem sprejeto sedež
no garnituro MOJCA ln dnevno sobo 'KATARINA. 

V PRODAJI šE VEDNO TEžA VE 
V letošnjem poslovnem letu preživljamo v pohištveni industriji še naprej 

nadaljevanje recesije in prihajamo v vse večje poslovne težave. To so po
sledice splošnih gospodarskih pretresov v Evropi, pa tudi v svetu, kjer je 
konjunktura iz prejšnjih let usahnila in je splošna gospodarska kriza dej
stvo, na katero morajo računati še tako razvite in gospodarsko močne de
žele. 

Tudi Brest ni ostal izven takšnih gospodarskih gibanj, saj kot izvozno 
usmerjena gospodarska organizacija krepko občutimo vse negativne posle
dice težjih izvoznih možnosti. Seveda pa je tudi na domačem trgu vse teže 
plasirati pohištvo in proizvode lesne i-ndustrije sploh. 

NA REFERENDUMU - 69,30 ODSTOTKA »ZA«. Ocena referenduma za sa· 
moprispevek za šole 

Dobra udeležba in mnogo glasov •ZA• je bilo oddanih v vaseh, v krajev
nih skupnostih, v delovnih organizacijah, povsod tam, kjer se ljudje zave
dajo, da je njihova prihodnost odvisna od njih s amih oziroma od njihovega 
prizadevanja, kjer se zavedajo, da so del te skupnosti, ki jim omogoča, 
da delajo, da zaslužijo, da žive iz dneva v dan bolje, in ki se zavedajo tudi 
tega, da ni nobene družbe, ki bi vedno samo dajala, da smo jl dolžni včasih 
tudi kaj vračati. 
Dobro je, da imamo v občini takšnih vasi in tako zrelih kolektivov veliko 
večino! 

LETOS ZA LAS UšLA PETA ZMAGA. t.etošnja lesariada - drugo mesto 
Na letošnji lesariadi - športnih igrah delavcev lesne industrije in goz

darstva Slovenije je bila rekordna udeležba - nad 1800 tekmovalcev in 
tekmovalk iz 53 delovnih organizacij. Brestu za las ni uspelo, da bi štirim 
zaporednlm zmagam dodal še peto - pristal je na drugem mestu. Osvojil 
je tri zlate in eno srebrno plaketo. 

Tako je za nami še eno veliko športno srečanje delavcev lesarstva. Nam 
pomeni zadoščenje za dosedanje ·uspeš no delo in spodbudo, da bi športno 
rekreacijo še bolj približali čim večjemu številu naših delavcev. To nam 
mora ostati osnovni cilj; športni uspehi bodo samo posledica množičnosti 
in zavesti o pripadnosti delovni organizaciji. · 

SIMULTANKA UUBOJEVICA 
23. junija je v Brestov! stari delavski restavraciji gostoval šahovski vele

mojster Ljubomir Ljubojevič - najmlajš i, vendar tudi že najuspešnejši jugo
slovanski velemojster, katerega bliskovit vzpon spominja na rast pravega 
šahovskega velikana. 

Cerkniškim šahistom se tako počasi uresničujejo načrti, da bodo s po
znali vse člane naše olimpijske vrste (dos lej lvkov ln Ljubojevič) . Na vrsti 
so torej še: Gligorič, Planinc, Parma, Velimirovic .. . 

Filmi v juliju 
l. 7. ob 20. uri - italijanska -drama CIAO, MALI! 
4. 7. ob 17. in 20. uri - ·jugoslovanSiki mladimki fi.1m S.P.U.K. 
6. 7. ob 20. uri in 7. 7 ob 16. uri - amerliška krim1nadka DESET MI

NUT DO POLNOCI. 
7. 7. in 8. 7. ob 20. uri - ameriški ovoj!Ili film SKOZI PLAMEN NI

KARAGVE. 
11. 7. ob 17. in 20. uri- ameriška <h-ama GENERACIJA 84. 
13. 7. ob 20. u ri in 14. 7. ob 16. uri- ameriški S!k:cijski film UMAZA

NI INSPEKTOR HARRY. 
14. 7. in 15. 7. ob 20. uri - ameriški ~godovin:s.ki fi1m OKRUTNI KA· 

LIGULA. 
18. 7. ob 20. uri - ameriška grozJji.vka DAN KRVAVEGA VALEN

TINA. 
20. 7. ob 20. uni in 21. 7. ob 16. uri - ameriški akdj-s.ki fiJnn SAMPION 

NEžNEGA SRCA. 
21. 7. in 22. 7. ob 20. uri- ameriška kriminalka KO ZAZVONI TE

LEFON. 
25. 7. ob 20. uri - ameriški glasbend fi1m ANNIE. 
27. 7. ob 20. uri in 28. 7. ob 16. uri - ameriški western PAST V MON

TANI.. 
28. 7. in 29. 7. ob 20. uri - ameriška grozJjjvka PSIHO, II. deL 

BRESTOV OBZORNIK 

Kotiček za rekreativce 
KOLESARJENJE 

Kolesarjenje zaradi nezadržne 
rasti življenjskih stroškov v zad
njem času zopet pridobiva velja
vo pri premagovanju krajših raz
dalj in tudi kot športno rekrea
tivna zvrst. 

Vse bolj in bolj prihajamo do 
spoznanja, da je kolesarjenje 
ne samo lepa športno rekrea
tivna dejavnost, ki nudi kole
sarjem polno užitkov z vožnjo v 
naravi, temveč, da je tudi zelo 
koristna za zdravje. 

Pri tej športni zvrsti gre za 
ciklična ponavljajoče se gibe 
spodnjih okončin, torej za pre
težno obremenitev mišic nog, 
delno pa tudi hrbta in trebuha 
ter rok. Kako učinkuje na orga
nizem? 

Precej se povečata telesna 
vzdržljivost in moč spodnjih 
okončin. Pri premerno odmerje
ni vadbi - p ravi intenzivnosti, 
pogostnosti in času trajanja pa 
ugodno učinkuje tudi na srce in 
pljuča. Ta vrsta gibanja razbre
meni sklepe, kar je pomembno 
zlasti za tiste, ki imajo preveliko 
telesno težo. 

Komu koristi kolesarjenje? 
Kolesarjenje je lahko tudi po

memben del terapije pri bolni
kih z obolenji srca in nekaterimi 
oblikami zvišanega krvnega pri
tiska. Zelo je ta zvrst gibanja 
koristna tudi za krepitev in raz
gibavanje poškodovanih mišic 
nog in sklepov. Seveda ne sme
mo pretiravati. Zlasti pri sta
rejših lahko pride do okvar 
srčnožilnega sistema, poškodb 
kolenskih sklepov, Ahilove tetive 
in mišičja goleni. 

Poškodbe lahko povzroča oko
lje (ostali udeleženci v prometu, 
slabo cestišče in podobno) ali 
voznik sam (trčenje, padci, pre
obremenitev organizma in dru
go). 

Najbolj so pogosti padci, pri 
katerih pride do odrgnin kože, 
včasih pa tudi do poškodb gla
ve in zlomov ključnice in kosti 
zgornjih okončin. 

Pri dolgotrajni vožnji (mara
toni) so pogoste tudi bolečine v 
vratu zaradi nizke drže vodila. 
Bolečine v kolenih so lahko po
sledica previsoko nastavljenega 
sedeža. 

Dirkalna kolesa niso primerna 
za najmlajše, ker zaradi nedo
končane rasti pride lahko do de
formacij hrbteničnih vretenc in 
nastane tako imenovana »kole
sarska grba«. 

Kaj je za kolesarjenje nujno 
potrebno in kaj je dobro imeti? 

Najpomembnejše je nedvomno 
kolo. 

Kakršnokoli je, turistično ali 
športno tekmovalno, mora biti 
telurično brez napak, sicer izzi
vamo nesrečo. 

Vsako kolo mora biti oprem
lj eno z zavorami spredaj in za
daj, spredaj mora imeti belo in 
zadaj rdečo luč in odsevnik. Ko
lo lahko vozi vsaka zdrava od· 
rasla oseba. Otroci lahko vozijo 
kolo le v spr em stvu odrasle ose
be ali z opravljenim kolesar
skim izpitom. Na kolesu smemo 
peljati le otroke, stare do se
dem let, a le tedaj, če imamo na 

~--~-kolesu za to prirejen poseben 
sedež ter par stopalk za noge. 

Posebnost tekmovalnega kole
sa je krmilo, ki se mu mora 
začetnik prilagoditi. Prav tako 
se je potrebno prilagoditi ozke
mu in trdemu sedežu, ki je tak
šen zato, da se tesno prilega 
med sedne kosti in da je pove
zava med kolesom in kolesar
jem boljša. 

Za kolo je seveda značilno, da 
ima tudi gume. Na tekmovalnih 
kolesih imamo navadno ozke tu
bularje, na navadnih kolesih pa 
zračnico in plašč. Kolesa pose
bej za rekreativce imajo na 
obročih ožjo zračnico in žični 
plašč, kar je od tubularjev ce
neje in bolj enostavno za popra· 
vilo okvar oziroma za krpanje. 

Pomemben del opreme je ko
lesarjevo oblačilo. Za začetnika 
je primerna trenirka. Sportn~ 
trgovine imajo na policah tudi 
posebne hlače za kolesarje in 
drese, katere naj si kupijo tisti, 
ki bodo nekoliko več kolesarili 
in želijo izgledati nekoliko bolj 
kolesarsko. 

Pod dres oblecite bombažno 
majico, ki vpija znoj. Kolesarju 
varuje glavo pred soncem ali 
vetrom volnena ali platnena če
pica s ščitnikom. V poletnih me
secih je dobro imeti tudi sončna 
očala, ki varujejo oči pred vsi· 
ljivim mrčesom. Nekateri kole
sarj i si nataknejo tudi tanke 
rokavice, ki omogočajo boljši 
oprijem krmila, blažijo sunke 
in varujejo roke p ri morebitnih 
padcih. 

Copati zaradi mehkega in pre
gibnega podplata niso naj bolj 
primerno kolesarsko obuvalo. 
Copata rada zdrsne s pedala, pn 
dolgotrajni vožnji pa noge v 
njih odrevenijo. ldealni so kole
sarski čevlji, ki so iz mehkega 
usnja z zračnimi luknjicami in 
trdim podplatom. 

Za kolesarjenje moramo pred
vsem poznati 

-tehniko ·kolesarjenja, 
- postopno se privajati kole-

su in pridobivati kondicijo, 
- kolo pravilno vzdrževati. 
Predvsem je to pomembno za 

tiste, ki se s kolesom podajajo 
na dolga potovanja ali na mara
tone. Pred daljšim izletom ali 
potovanjem morate pregledati : 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o. 
Glavni in odgovorni urednik Božo 
LEVEC 
Ureja urednllkl odbor: Vlil FRIM, Franc 
GORNIK, VIktor JERIC, Jože KlANCAR, 
Srečo KNAP, Božo LEVEC, Drago MAZIJ, 
Danica MODIC, Janez OPEKA, Vanda lEGA, 
Marjan liiRAJ ln Franc TRUDEN 
Foto: Jole $KRU 
Odbor za obveifanja Je družbeni OJ'1IIIll 
upravlJanja. Predsednica odbora: Vanda 
lEGA. 
Glasilo eodl med prolzv~ Iz 7. točka 
prvega odetavkll 36. i!lena zakona o ob· 
davčenju proizvodov ln atorltev v prom• 
tu, za katera .. na plai!uja temeljni ela· 
vek od prometa proizvodov (mnenja eakra
tarlata za lnformlrw~Ja lzvrlnage sveta SR 
Slovenija It. 421-1n2 z dna 24. oktobra 
1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska 2elezni§ka tiskarna v Ljub
ljani. 

Skupina cerkniških trekreativcev iDa ··lanski 'vožnji po Sloveniji 

- zavore, posebno pozornost 
je treba posvetiti zavorni žici 
in gumicam; 

- pritrditi vse vijake; 
- pregled plaščev, zračnic in 

ventilov; 
- pregled špic in scentrira

nost obročev; 
- pregled svetlobnih teles; 
- vsi pregibni in sklepni deli 

morajo biti namazani. 
Nikoli ne vemo, kje nas čakajo 

nevšečnosti, zato vzemimo na 
pot zračno tlačilko, rezervni tu
bular oziroma zračnico in pri
bor za krpanje ter nekaj orodja 
ali univerzalni ključ. Za daljše 
potovanje tudi lahko vetrovke 
in seveda nekaj popotne hrane 
in osvežilne pijače v plastenki. 

Ce se želite resneje načrtno 
in programirane ukvarjati s ko
lesarstvom, vam priporočamo, da 
se vpišete v KOLESARSKI 
KLUB GRADISCE v Cerknici, ki 
je edini klub v naši občini. Klu
bovci organizirajo tudi skupna 
potovanja na kol~sih in se pri
pravljajo za sodelovanje na 
množičnih kolesarskih priredit
vah. L. Palčič 

Taborniki aa jezeru 
VOŽ:llja s kanuji je tudi tabor

nikom postala zelo priljubljena. 
Mnogi si tako želijo odkriti vse 
skrite tl.epote našega jezera, uži
vati na soncu in v naravi, naj
Sipretm.ejši pa si poskušajo ujeti 
tudi l.kakšno ribo za 'Večerjo. 

Da !Pa b i vse to :zx:lružili z našo 
taborniško dejavnostjo, smo ob 
pokroviteljstvu Bresta organizi
rali 'Orientacij sko -tekmovanje v 
vožnji IS ikanuji po jezeru. K ·so
delovan!ju smo povabili vse tiste, 
ki se oradi 1preizkušajo v veslanju, 
vendar pa se morajo s.poznati tu
cli na osnove orientacije. 

V osoboto 22. j'llilija zjutraj, ko 
sonce še ni pregnalo megle, so 
najovztrajnejši tekmovalci že pri
pravJ.jali svoje kan!Uje, prei1lku
šatl.i vesla in ·se še zadnjič posve
tovali o .takti•ki veslanja. Na star
tu se je zbnclo deset ekiip: sedem 
iz V.IISt tabornikov, med katerimi 
so bile rudi ekipe iz Ljubljane, 
Domža·l in Zagreba. 

Za tabOPnike je bila pot dolga 
12 lkilometrov. Na ~ontro1nih 
točkah •so moraJe ekipe pokazati 
znanje iz orientacije (vrisati ce
lotno traso tekmovanja, na·risat i 
s.kioo obale), spretnost v strelja
nju z 1lokom in :ročne S~p~retnosti , 
saj •so morali sami i.7Jdelati :veslo 
in z njim najhitreje priti odo cilja. 

Za netabornike je bi:la pot ne
koliko krajša, pa <tudi dTUge nalo
ge ni-so bhle t ako zahtevne. Tek
movalci so morali pokazati tudi 
_pollna'Vanje Cer.k.ni.škega jezera 
m njegove okolice. Ce so .tekmo
vailci hoteli .priti do cilj a v čim 
kraj-šem ča-su, so se morali po
truditi in veslati z vso močjo, do
voljeno pa je bilo .tudi nositi ka
nu po !kopnem. Kontrrolne točke 
je bilo zelo otežJro najti, saj so bi
le skrite med tdrevjem ob obali, 
nekatere pa so bile dobro maski
rane z bičevjem sredi vode. 

OrgSlnizatorji tekmovanja so 
fu:n.eli pri ocenjevanju nalog zelo 
težko delo, saj so bile ekipe zelo 
izenačene. Na konou pa se je le 
pokazalo, da so bi:li naj:boljši do
mačini, ki jezero .poznajo in se 
znajdejo na n jem. Med taborni
ški.m.i ekipa:mi je bila najuspeš
nejša ekipa CEBELARJEV v se
stavi Roka, Simona in Eti, med 
netS!bornik.i pa sta prvo mesto 
zasedla ~ in Hiti kot ekipa 
FOTOMODEL 5. 

Tekmovanje smo zaJk:ljučili s 
podelitvijo priznanj in z željo, da 
postane to telkmovanje kanuistov 
tradicionallllo in da se prihodnje 
leto zopet srečamo. A. žnidaršič 
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