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Tudi Brest posluje v administrativnih in tržnih vrtincih 
Brest je bil v gospodarskem pogledu vedno Jugoslavija v 

malem. Zato tudi zdaj zadeva ob vse tiste čeri, ki so značilne 
za širše narodno gospodarstvo. To so izgube v posameznih 
tozdih, nihanja med ponudbo in povpraševanjem in s tem mot
nje na trgu, inflatomost, zadolženost in nelikvidnost, določena 
apatičnost ali zbeganost kadrov, nejevolja in nevarnost za upa- · 
danje produktivnosti v prohodnje. Zakaj tako? 

Kriza v gospodarstvu in 
lesarstvu. 

Videti je, da so problemi go
spodarske in družbeno-politič
ne strukturne neusklajenosti 
nenadoma in z vso silo izbruh
nili. Izgubo ima že vsaka če

trta organizacija. Veliko de
lavcev je brezposelnih ali pa 
prejemajo zajamčene (nekate
ni še celo nižje) osebne dohod
ke. Administrativni posegi na
redijo največkrat več škode 
kot koristi. 

Posebej pereče je stanje v 
lesarstvu in še posebej pri pro
izvajalcih - izvoznikih po
hištva, o čemer smo že pisali. 
Le redke so d:zjeme, ki poslu
jejo v sedanjem težkem ob
dobju z razmeroma ustreznim 
(dohodkovn~m) programom in 

Notranjska idila 

s primernim deležem lastnih 
finančnih sredstev. Večina pa 
posluje praktično brez lastnih 
virov, kar povzroča veLike te
žave z 1ik:vidnostjo. Tehnolo
gija je praviloma zastarela, 
pritoka mladih, energičnih, 
strokovnih kadrov ni dovolj, 
ljudje se izogibajo vodilnih in 
drugih odgovornih funkcij, re
žija, Ici je sicer številčno (pre) 
velika ni dovolj učinkovU.ta. 
Kooperacijske in druge pove
zave so zgolj formalne ali pa 
poslovno nezanesljive. Proiz
vodni ci'klus (od naročila do 
odpreme blaga) je dolg in zla
sti v tujini nekonkurenčen, 
zato plačila pritekajo pozno. 

V večjem al~ manjšem ob
segu veljajo gornje ugotovitve 
tudi za Brest! Znano je, da 

. ' 

smo zaključili prvo trimesečje 
z izgubo v višini 780 milijonov 
dinarjev. Le s precejšnjimi na
pori v proizvodnj~ m v prodaji 
nam je uspelo v aprilu in v 
maju zavreti trend hitrega na
raščanja izgube, čeprav ostaja 
problem otepanja z nelikvid
nostjo. 

Kje so vzroki slabega 
poslovanja? 

Omenili smo že zunanje 
vzroke, ki vplivajo na slabe re
zultate (,inflatornost, motnje 
na trgu, administrativni pose
gi, ki ovirajo zanesljivo načr
tovanje), toda to še niso vsi. 
Prav gotovo je del vzrokov tu
di pri nas in v nas samih. 
Vsak od nas najbolje ve zanje 
v okolju v katerem dela in če 
smo dovolj samokritični : vsak
do najbolje pozna predvsem 
svoje pomanjkljivosti. Naše 
napake segajo od slabe organi
ziranosti, preko nestrokovno
sti in premajhne delovne za
gnanosti do lažne solidarnosti 
in celo do kriminala. 

Zakaj pišem o tem? Hoja na 
robu je vedno nevarna zadeva. 
Zato je prav, da se od roba 
odmaknemo vsaj za nekaj ko
rakov. V Brestu smo to doslej 
vedno zmogli. Zakaj ne b~ tu
di tokrat? To pa nam bo uspe
lo le, če bomo začutiLi, da je 
Brest resnično naš, da je to 
organd·zacija, ki so jo (smo jo) 
zgradili tudi s samoodpovedo
vanjem v vseh preteklih letih. 
Ce bomo vsaj malo povečali 
vsak svoje fizične, predvsem 
pa tudi umske - organizacij
ske in druge poslovne napore, 
uspeh ne more izostati. V pri
spodobi ocenjujem, da v Bre
stu ni odprta kakšna velika 
pipa, iz katere bi odtekal do
hodek - nedvomno pa kaplja 
iz mnogih pipic. Prišel je čas, 
ko jih moramo zapreti. Tako 
ali drugače. 

Naj pojasnim ta poziv. 

KaJ moremo oziroma moramo 
storiti? 

Z nakopičenimi težavami 
lesne industrije je seznanjen 
tudi izvršni svet Slovenije. 
Prav tako smo njegove pred
stavnike posebej seznanili o 
gospodarskem stanju n~ B~e
stu in o potrebnem saruranJu 
- zlasti o saniranju temeljne 
organizacije Pohištvo. Istočas
no so potekale tudi ustrezne 
povezave v Ljubljanski banki 
- Gospodarskd banki in v 
Sozdu Slovenijales. 

Skupaj smo ugotovili, da gle
de na splošen gospodarski po
ložaj ni mogoče pričakovati 
večjih »odrešilnih sredstev<<. 
Kaj nam torej preostane? Ena
ko kot po velikem požaru v 
letu 1959: NASLONITI SE 
MORAMO NA LASTNE SILE! 
To zdaj ni več parola, to je 
nujnost. In te lastne sile, dr~
gi sodelavci Bresta, to smo m1, 
vsak od nas. Komur beseda 
BREST pomeni besedo KRUH, 
ne bo nič spraševal: kdaj, za
kaj, kako? Tu·sti, ki še ne vedo 
naj zvedo: takoj, za sebe in z~ 
druge, po najboljših močeh. 

Kadar se odpravljamo na 
pot, moramo seveda vedeti v 
katero smer bomo šli! To za
htevajo od nas tudi izvršni 

svet, banka, občina in druge 
. • institucije. Vse so izrazile pri

pravljenost za podporo, a le 
v primeru, ko bomo sami sto
rilli. prve korake in odpravili 
tudi večino svojih (pa če jili 
priznamo ali ne) pomanjklji
vosti. 

Načrtovanje, zlasti dolgoroč
nejše je v opisanih pogojih se
veda izredno težavno. Pa ven
dar ga bomo morali zastaviti. 
StoritJi pa bomo morali tudi še 
kaj drugega, kar zadeva tekoče 
poslovanje. Med najvažnejši
mi nalogami je kadrovska utr
ditev, še zlasti kar zadeva vod
stvo delovne in po potrebi te
meljnih orgamzacij. V nadalje
vanju pa se kažejo kot neizo
gibne naslednje dejavnosti, ki 
se jih bomo morali sistematJič
no lotiti: 

l. Ponovno pregledati vse 
programske usmeritve Bresta 
in po potrebi spremeniti sred
njeročni in dolgoročni načrt 
na podlagi realnih pogojev po
slovanja, tako da tudi po no
vem obračunskem sistemu no
bena temeljna organizacija ne 
bo poslovala z izgubo. 

2. Na podlagi opredelitve 
dejavnosti ter delitve dela pre
učiti vso sedanjo poslovno in 
samoupravno organiziranost 
(tako v okviru tozdov in DO 
kot v odnosih do sozda in do 
naših širših povezav). 

3. Za težavno prehodno ob
dobje izdelatJi sanacijske pro
grame vseh ogroženih temelj
nih organizacij Bresta - zla
sti tudi glede investiranja v 
smislu prednosti ~nvesticij po 
kriteriju večje donosnosti. 

Posebno pozornost bomo 
zaradi aktualnosti posvetJili 
sanacijskemu programu za 
Tozd Pohištvo v !pOvezavi s sa
nacijo v Tozd Jelka oziroma 
izvajanju sprejetega programa 
v ta namen. 

4. V odnosih med tozdi 
vzpostaviti zdrave tržne odno
se, ki naj odkrijejo žarišča sla
bih rezultatov. Sele v drugi 
fazi - torej v pri.mer.ih mote
nosti poslovanja - bomo na
stopali z ustreznimi ukrepi sa
niranja oziroma solidarnosti. 
(nadaljevanje ·na 2. strani) 
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Izglasovali smo program "Za zdravje'' 
Občani občine Cerknica smo 

na referendumu, ki je bil 18. 
junija v organizacijah združe
nega dela, 21. junija pa v kra
jevnih skupnostih, rekli »Za«. 
S tem »Za« smo izrazili spozna
nje, da le sami, z lastnimi sred
stvi in prizadevanji lahko kro
jima podobo in kval~teto da
našnjega, predvsem pa jutriš
njega življenja. 

Po neuspelem referendumu 
pred dvemi leti so lansko je-

nica razpisal referendum o 
uvedhi samoprispevka za ob
novo zdravstvene postaje v 
Starem trgu in izgradnjo 
zdravstvenega doma v Cerkni
ci. 

Izid glasovanja za uvedbo 
sarnoprispevka v občini Ce:rk
nica je bil naslednji: 

Na podlagi takšnega izida 
bo skupščina občine Cerknica 
na svojri· 14. redni seji, ki bo 
7. julija 1987, sprejela sklep o 

Skušald. bomo opraviti dva 
popravna izpita. Prvi je prak
tično že za nami, govorili bo
mo le še o njegovi oceni. Dru
gi pa nam nalaga obvezo, da 
sprejeti program izpeljemo v 
celoti .in tako skušamo povr
niti zaupanje ljudi, Ici so ga 
izgubili zaradi napak v izved
bah programov iz preteklih 
dveh samoprispevkov. 

Le na ta način bomo ustva
rili pogoje za iz:peljavo vseh 

KRAJEVNA Upravičenih GLASOVALO ZA PROTI NI 
NEVELJAVNE GLASOVALO 

SKUPNOST glasovalcev število~ število število 0/o število O/o Ofo število Ofo 

r.ERKNICA 1506 1400 92,96 1060 70,39 335 22,24 s 0,33 106 7,04 
RAKEK 1299 1182 90,99 751 57,81 416 32,02 15 1,16 117 9,01 
BEGUNJE 523 444 84,89 236 45,12 194 37,09 14 2,68 79 15,11 
CAJNARJE- žiLCE 235 221 94,04 154 65,53 64 27,23 3 1,28 14 5,96 
NOVA VAS 797 721 90,46 513 64,36 188 23,59 20 2,51 76 9,54 
GRAHOVO 558 545 97,67 313 56,09 216 38,71 16 2,87 13 2,33 
LOSKA DOLINA 1206 1101 91,29 649 53,81 434 35,99 18 1,49 105 8.71 

KS SKUPAJ: 6124 5614 91,67 3676 60,03 1847 30,16 91 1,48 510 8,33 
TOZD SKUPAJ: 4937 4758 96,37 2702 54,73 2020 40,91 36 0,73 179 3,63 

- - · -
OBCINA SKUPAJ: 11061 10372 93,77 6378 57,66 3867 34,96 127 1,15 689 6,23 

sen stekle priprave za razpis uvedbi sarnoprispevka za ob- načrtov in nalog, ki smo jih to-
novega referenduma. novo zdravstvene postaje v krat, ob programu »Za zdravje<~ 

Po široki javni razpravi, ki Starem trgu in izgra:::lnjo za nekaj časa odložili. 
je potekala vso letošnjo po- zdravstvenega doma v Cer k-
mlad je skupščina občine Cer k- nici. V. Sega. 

Tudi Brest . posluje v administrativnih in tržnih vrtincih 
(nadaljevanje s l. strani) 

To velja predvsem za ti.nanč
no, kooperacijskq in zunanje
trgovinsko (devizno) poslova
nje. 

S. Na področju kadrovske 
politike pdpraVIiti za spremlja
nje vseh omenejnih nalog po
goje za bistven preobrat; tu 
bo moral posebno vlogo od
igrati tudi spremenjen način 
nagrajevanja. Ce družba ozi
roma mi sami tega ne bomo 
omogočili ali 51prejeli, bomo 
zapisane naloge izvajali vse 
preveč počasi in medlo, verjet
no celo neučinkovito. 

7. Nadaljevali bomo (tudi 
zaostreno) izvajanje abecede 
poslovanja v zoženih pogoJih, 
kamor sodijo poleg običajne 
delovne discipline, reda .in so
delovanja zlasti·: 
- analiziranje dohodkovnosti 

vseh načrtovanih izdelkov, 
vključno z analizo vredno
sti oziroma z zniževanjem 
vseh vrst stroškov, 

- analiziranje in uvajanje 
možnosti pozitivnih dohod
kovnih sprememb v zuna
nji in notranjri kooperaciji, 

- zmanjšanje vseh vrst zalog, 
- ponovna preveritev vseh in-

vesticijskih vlaganj tudi še 
za 1987. leto ,in določitev 
njihovega prednostnega re
da, · 

- okrepitev razvojnega dela, 
- učinkovitejše vzpodbujanje 

inovacijske dejavnosti. 

Nalog je še več, mnoge od 
njih že potekajo. Zahtevajo pa 
seveda velli·ko !Pripravljenost 
vseh delavcev Bresta, pred
vsem pa tudi vodilnih in tistih, 
ki organizirajo delo drugih. 
Menim, da so nedelavnost, al
koholizem pri delu, površnost 
in nekakovostno delo večkrat 
posledica slabe organiziranosti 
n.n nepristnega sodelovanja 
med ljudmi. Ce temu dodamo 
še nizke osebne dohodke, je 
pogojev za slab rezultat že do
volj. 

Svoj prispevek »za zdravje« so dali tudi naši najmlajši, ki so 
sodelovali v likovnem natečaju 

Zato se moramo vsi zavedati 
ciljev gibanja, ·ki ga želimo ozi
roma moramo ustvariti v Bre
stu: 

- odpravim jalovo (nepotreb
no) delo, 

- preprečiti nepotrebno po
navljanje del ali celih de
javnosti, 

- opuščati nedonosno proiz
vodnjo in uvajati novo (pre
strukturiranje), 

- zagotoviti večjo strokov
nost .in boljšo kakovost mi 
vseh področjih: kakovost 
dela na splošno, kakovost 
izdelkov in kakovost med
sebojnih odnosov, 

- odpravljati zgolj mezdni 
(najemniški) odnos, kar. po
meni povečati zanimanje 
vsakega Brestovega delavca 
za Brestovo poslovanje, po
večati kol1i.·stno samoinicia
tivnost, smisel za dobro go
spodarjenje, 

- osnovni cilj pa je seveda 
vzpostaviti zdravo, dohod
kovno trdnejše proizvodnjo 
oziroma poslovanje v celoti. 

Opisane naloge in cilji niso 
lahki, Večkrat bomo morali 
ukrepati tudi tako, kot doslej 
nismo bili vajeni. Delegate v 
delavskih svetih in vse nas ča
kajo hude dileme in preizkuš
nje. Pojavila se bodo vpraša
nja kot so: potreba po pogo
stem prerazporejanju zaposle
nih, nujnost večjega izobraževa
nja in prekvalificiranja delav
cev, morda celo določen ob
seg brez.poselnosti, potreba po 
boljšem sodelovanju z združe
nim delom izven Bresta in po
dobno. Skratka, izkoristiti in 
uskladiti bomo morali vse svo
je fizične, umske in materialne 
sile, da bomo konkurenčni. 

Izbire nimamo več. To so 
naše dolžnosti in pravice. Sa-

Ročno brušenje v masivi 

nacije se moramo lotiti orga
nizirano, sicer bo prišlo do 
pretresov. Sirša družba bo po· 
nudila roko le tistemu, ki bo 

BRESTOV OBZORNIK 

odločno tudi sam napravil pr· 
ve korake. Podprimo zdrava 
jedra, Ici jih v Brestu ni malo. 

Z. Zabukovec 

O osebnih dohodkih 
V letošnjem letu je bilo o osebnih dohodkih v sredstvih ob· 

veščanja že veliko povedanega. O tej temi vsi :celo radi govo· 
rimo načelno, težje pa je delavcem, ki se s temi vprašanji 
konkretno ukvarjajo v organizacijah. 

Osebne dohodke v letošnjem 
letu določa interventna zako
nodaja v odvisnosti od dose
žene ravni osebnih dohodkov 
v lanskoletnem zadnjem četrt
letju in od doseženih rezulta
tov v letošnjem letu (poveče
vanje produktivnosti in do
hodka na delavca). Doseženi 
rezulta1li. naših temeljnih orga
nizacij ·in delovne skupnosti v 
letošnjem prvem trimesečju 
niso dopuščali dviga osebnih 
.dohodkov ob upoštevanju do
ločil zakona oziroma pravilni
ka. Ker zakon dopušča tudi 
,izdelavo perJodičnega obraču
na mesečno, smo izdelali peri
od.ični obračun tudi za prve 
štiri mesece, ker smo imeli v 
aprilu nekoliko ugodnejše re
zultate. Na tej osnovi smo 
ugotovili porast osebnega do
hodka na delavca za celotno 
delovno organizacijo povpreč
no v prvJh štirih mesecih v 
;primerjavi s trimesečjem 1987 
za 19 odstotlkov. 

Na podlagi teh rezultatov 
smo ponovo izračunali mož
nost porasta mase, sredstev za . 
<Osebne dohodke po temeljnih 
organizacijah in nato skuprio 
za raven delovne organizacije. 
Po določilih zakona 07Jiroma 
pravilmka ~n na osnovi ugotov
ljenih rezultatov smo izraču
nali, da smejo sredstva za 
osebne dohodke porasti največ 
za 19 odstotkov na ravni de
lovne organizacije. Pri tem je 
treba posebej poudariti dejst
vo, da moramo najmanj takš
ne rezultate oziroma takšen 
porast dohodka na delavca in 
produktivnosti doseči tudi ob 
polletnem obračunu, sicer bo
mo morali - glede na zakon
ska določila - naše osebne 
dohodke poračunavati (vrača
ti). Večjj dvig osebnih dohod
kov glede na obveznosti vrača
nja je še posebej problemati
čen zaradi manj ugodne rasti 
fizične proizvodnje in zaradi 
strokovnih . ocen, da se bodo 
razmere na prodajnem ·in fi· 
nančnem tržišču v prihodnjih 
mesecih zelo zaostrile. 

Omenimo naJ se problema
tiko merjenja •produktivnosti, 
katera prav tako omejuje naše 
dohodke, saj zakon dopušča 
povečanje osebnih dohodkov 
največ do višine porasta pro
duktivnosti. Na Brestu imamo 
v sporazumu o skupnih osno· 
vah in medlih za pridobivanjl' 
d-n razporejanje dohodka mer
jenje produktivnosti oprede
ljeno s štirimi kazalci. Delav
ski svet delovne organizacije 
je za izračunavanje sredstev za 
osebne dohodke opredelil kot 
kazalec dohodek na delavca. 

Seveda se ob kompleksni 
problematiki osebnih dohod
kov zavedamo tudd. razmere· 
ma nizke ravni na9ih osebnih 
dohodkov in vsakdanjega na· 
raščanja življenjskih stroškov. 
Tudi to je bil eden od razlo
gov, da smo ponovno pripra
vili periodični obračun za prve 
štiri letošnje mesece in da je 
delavskli svet delovne organiza
cije na osnovi doseženih rezul
tatov v aprilu 1987 sprejel 
sklep o povečanju akontacij 
osebnih dohodkov za 19 od
stotkov. 

V drugem polletju letošnje
ga leta pa lahko za ugotavlja
nje pdmernosti razporejanja 
dohodka na osebne dohodke 
in akumulacije uporabljamo 
tudi spremenjeni in dopolnjeni 
družbeni dogovor, ki daje 
usmeritve za to področje. K 
njemu je možno pristopiti ter 
ga neposredno uporabljati; naj
prej tako, da uskladimo naše 
letne planske akte z določili 
dogovora, kasneje pa uskladi
mo tudi samoupravne splošne 
akte, kar pa zahteva daljši po
stopek. 

Pri tem moramo poudariti, 
da dogovor določa zelo natan
čen izračun možne mase sred
stev za osebne dohodke, in si
cer glede na dejansko ustvar
jeni čisti dohodek organizacije 
v primerjavi s čistim dohod
kom, ki se ugotovi na podlagi 
dolgoročnih gibanj elementov 
razporejanja dohodka in čiste-
(nadaljevanje na 3. strani) 



To številko posvečamo vsem notranjskim borcem za 
svobodo ob praznovanju 45. obletnice ustanovitve 
NOTRANJSKEGA ODREDA. 

Prilogo so v celoti sestavili učenci osnovne šole iz 
Cerknice, ki nosi ime te slavne partizanske enote. Mno
žično . so se odzvali na razpis raziskovalne naloge in 
pripravili za tri številke prispevkov, tako da bomo je
seni z objavami nadaljevali. K sodelovanju vabimo 
tudi vse druge šole v občini, ki se doslej niso odzvale, 
nalogo pa bomo razširili tudi na osnovne šole iz sosed
nih občin (RIBNICA, LOGATEC, čABAR), ki so izrazile 
željo po sodelovanju. Tako bodo · tudi učenci prispevali 
svoj delež k zgodovini NOTRANJSKEGA ODREDA in 
odporniškega gibanja v našem delu domovine. 

UREDNIK 

Prvi NOO na Notranjskem · 
je bil izvoljen 28. 6. 1942 na 

Pajkovem. Za predsednika so 
ljudje na množ.ičnem zborova
nju izvolili Alojza Ponikvarja, 
za tajnika Janeza Bečaja, od
borniki pa so bili vaščani iz 
sosednje vasi. Vse sestanke so 
imeli v gradu. 

PRILOGA 

osem glav živine, tri prašiče in 
polovili kure. Nanosi.lli so seno 
in na kup navrgli še kavč ter 
zažgali. V gradu so hranili ve
liko nagačenih živali, dragoce
ne knjige in starinsko pohištvo, 
aje vse zgorelo. Pozneje so po
vedali, da so iskre velikega 
plamena letele prav do vasi 
Zales. 

Lastnik gradu Karel Kovač 
tedaj ni bival v gradu. V spod
njih prostorih pa je živela Be
čajeva družina. Ostala je brez 
strehe nad glavo in brez pre
moženja. 

Naslednji dan ob štirih zju
traj, ko je bilo še mračno, sta 
žena in mati šli znova iskat 
Janeza. V bližini cerkve sv. 
Urha je v jami .. za grmom mati 
zagledala truplo Jožeta Pirma
na, pod njim pa Janezovo. Sina 
je spoznala le po obleki, ker je 
bil obglavljen, imel je zlomlje
no ključnico, brez desnega: čev
lja. Strašen je bil pogled na 
zmrcvarjeni trupli. 

Posmrtne ostanke so shranili 
na pokopald.šču pri sv. Trojici. 
žena si je morala spos'Odit de-. 
ske, da so truplo njenega moža 
lahko položilti v krsto. 

Marija Bečaj je s triletnim 
sinom in enoletno hčerko osta
la pod milim nebom. K sreči 
je bilo vsaj lepo vreme. Kuhala 

KRPANOV ROD - priloga Bre
stovega obzornika. 

3 junij 
1987 

Gradivo zanjo so pripravili učen
ci osnovnih šol občine Cerknica 
pod vodstvom njihovih mentor
jev. Uredil Janez Praprotnik. 
Izid priloge je omogočila občin· 

ska izobraževalna skupnost. 

Anja Hitij, 1 a 

je na starem štedilniku, ki je 
ostal v hlevčku za kure. V to
lažbo so ji bile obdelane njive. 

Marija Bečaj je stara že 73 
let, a še vedno obdeluje njive 
v okoLici razvalin gradu. Kljub 
trpljenju in grozotam, ki jih je 
doživela, je korajžna žena. Ko 
se spominja hudih časov, ne 
more zadržati solza in potoži, 
lroliko hudega je napravila 
vojna. 

Zapisala: 
Tanja Mestek, 7. c 

7. 5. 1987 

z 12 drugimi možmi iz vasi. Od
peljali so jih v žilce, kjer so 
bili. 6 tednov zaprti. Potem so 
jih odpeljali še za 4 dni na 
Bloke v zapor, nato pa jih od-

Na hiši Marije Bečaj je bila 
pred osmimi leti odkrita plo
šča z napisom: 
Na tem mestu je bilo 28. 6. 1942 
množično zborovanje 

Bečaja so vaščani povedali, da 
je mož zaprt v cerkvi pri sve
tem Urhu. Vzela je kruh, maslo 
in mleko in se podala k cerkvd. 
Opazila je, da cerkev stražita 
dva vojaka. Ceprav sta jo zapo-. 
dila, je vprašala, kje imajo nje
nega moža. Vojak, ki je bil 
Slovenec, ji je odgovoril, da je 
šel Italijanom kazat pot na Ra
kitno. Hrano, ki je bila name
njena možu, je morala dati vo
jakama. Spomini moje mame 

in vol.itve 
narodnoosvobodilnega odbora. 

O življenju in smrti Janeza 
Bečaja. 

Janez Bečaj je bil rojen 1907. 
leta na Milavi. 

V gradu Pajkovo je služil kot 
gozdni čuvaj. 

28. 6. 1942 je bil izvoljen za 
tajnika narodnoosvobodilnega 
odbora. 15. 7. 1942 so v vas 
vdrLi Italijani. Janez Bečaj in 
Jože Pirman sta pred gradom 
žagala drva. Ukazali so jima, 
naj gresta z njimi. ženi Janeza 

Kristina Korošec, 4 a 

Ves teden sta Janezova žena 
in mati hodili po okoliških va
seh in spraševali, če je kdo 
videl Janeza in Jožeta. 
· 24. 7. 1942 pa so Italijani pri
gnali na Pajkovo pet Sloven
cev, ki so bili strašno pretepe
ni. Bečajeva Marija se je ustra
šila, da je njen mož med mu
čemki. 

Italijanski poveljnik je po
kazal listek, na katerem je pi
salo, da je Bečajeva družina 
hranila partizane. Ukazal je za
žgati grad. Vojaki so odgnali 

PrJpovedovala je Alojzija 
žnidaršič- roj. Milavec (23. l. 
1936 v Osredku). 

Moja mama je bila še otrok, 
ko se je začela druga svetovna 
vojna. Sama pravi, da grozot, 
ki so se zgodile, ne bo mogla 
pozabiti, saj se jih iz spomina 
ne da izbrisati. 

Povedala mi je, da so marsi
kdaj ostali brez večerje. Ce so 
zaslišali rahlo trkanje na vrata 
hlevčka, ki je bil ob hiši, je 
mati nagnala otroke brez ve
čerje spat. Ko jih je spravila 
iz kuhinje, je previdno odprla 
hlevska vrata in vstopila sta 
dva partizana, brata od matere 
in očeta. To sta bila Stefan Mi
lavec-Jager in Jože Zalar (naj
brž j e bilo njegovo partizansko 
ime Ljubo). 

Pojedla sta, se malo odpočila 
in ogrela. Ob odhodu jima je 
gospodinja naložila vsakovrst
ne hrane, da bi jo odnesla to
varišem v gozd. Preden sta sto
ptJa ven, sta vedno nekaj časa 
oprezala, potem pa ju je vzela 
noč. 

Eden najstrašnejših dogod
kov je bil, ko so ubili Milavče
vega Lojza, očeta moje mame. 

Prebivalci Osredka so imeli 
v dolini ob Crnem potoku ža
go, ki so jo uporabljali vsi, saj 
je bila last vasi. K Milavčeve
mu očetu pa so prišli partizani 

~----------------------------==~====~==~~-=~----- · -·---

in ga prosili za deske, ki bi jih 
uporabili za bolnišnico, ki so 
jo delali v bližini. A ta dogodek 
ni ostal skrit. Našel se je ne
•kdo, človek brez srca, ki je bil 
suženjsko vdan sovražniku, in 
izdal. 

Približno (mama ne ve na
tančno) 7. maja 1942 so prišli 
Italijani p.o očeta in ga aretirali 

Marjeta Cvetko, 3 a 

; . 

Primož Furlan, 4 a 

vedli na Radlek, kjer so jih 
15. junija 1942 ustrelili na La
niščih. 

Mlada mati s šestimi otroki 
je ostala sama. Se vedno pa je 
rada pomagala partizanom. 

31. oktobra 1943 pa so nad 
vas priletela štirJ. nemška le
tala. Po kratkem preletavanju 
so začeli sipati z bombami 
ogenj in smrt na vas. Po mami
nem pripovedovanju je napad 
trajal pribldžno 45 minut. Veli
ko hiš je pogorelo do tal, med 
njimi tudi Milavčeva hiša. Brez
domci so se morali seliti in 
šele po vojni so spet začeli ob
navljati svoje porušene do
move. 

Marijana žnidaršič, 7. c 

OS Notranjski odred Cerknica 
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PRILOGA 

V snežniških bolnišnicah Upravnik je bil dr. Piot iz 
Novega mesta, po končani voj
ni pa je bil ortoped do smrti 
v bolnici v Valdoltri. Nekaj ča
sa je bil komandant bolp.ice Li
pe iz Ljubljane, z njim je bil 
komisar Anton Klančar-Toni. 

Pripovedovanje tovariša Anto
na Klančarja-Tonija 

Tovariš mi je pripovedoval 
le posamezne zanimivosti iz 
življenja med vojno. 

Z okupatorji se je srečal leta 
1941 v Cerknici, kjer so ga Ita
lijani zaprli za pet mesecev. Na 
Reki so mu sodili zaradi žalitve 
italijanske armade. Ponovno so 
ga zaprLi januarja 1943, ko je 
bil obsojen zaradi delovanja v 
OF. Zaprt je bil v Cerknici dva 
meseca !in pet mesecev v Lo
gatcu do kapitulacije Italije 
(1943) . V partizane je odšel v 
Notranjski odred. Naloga No
tranjskega odreda je bila ta
krat zaščititi partizanske bol
nice v snežniških gozdovih. V 
bolnici je bilo okrog trideset 
zdravih borcev !in zdravniškega 
10sebja. Zdravilo pa se je od 
300 do 400 ranjenih partizanov. 
V času sovražnikoW.h ofenziv 
so težko ranjene partizane po
skrili v bunkerje v zemlji in 
kraških jamah, ranjenci, ki so 
lahko hodili, pa so šli z zdra
vimi partizani v gozd. Partiza
ni, ki so varovali bolnice, se 
niso borili s sovražniki, temveč 
so se vedno umaknili v gozdo
ve, zato da rie bi odkrili bolni
ških barak. Kljub temu so ne
koč sovražniki pr-išli do barak 
druge postojanke in jo zažgali. 
Najprej niso našli ničesar, ko 
pa je že skoraj pogorelo, so se 
prežgala tudi vrata v skrivno 
omaro, kjer so bili arhivi. Te 
so zaplenili. 

Tovariš Klančar je bil naj
prej kurir, nato pa obveščeva
lec. Napredoval je v komisar ja 
ene od šestih postojank. V ča
su, ko je bil pri partri.zanih, je 
bil oborožen z različnim orož
jem. Imel je puško, puškomi
traljez in brzostrelko. Ranjen-
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ce so vozili v bolnico z Notranj
ske, Primorske in Dolenjske. 
Največ ranjencev je bilo z No
tranjske in Dolenjske, to je z 
območja delovanja 7. korpusa. 
Na Primorskem je deloval 9. 
korpus. 

Varovanje bolnišnice je bilo 
zahtevno, saj so morali vse sle
dove do bolniišnice zabrisati, 
tudi pozimi. Pozimi so sneg na
metali na sledove, nato pa s 
siti (sejali in) posejali, da se 
ni videlo poti. 

Na Nadleškem polju so pri
pravili letališče za zavezniška 
letala. 20. jumja 1944 so prile-_ 
tela prva letala in naložila ra
njence iz bolnice v snežniških 
gozdovih. Ameriška letala so 
pr.iletela večkrat tedensko. 

Po navadi so priletela zvečer 
tr-i ali štiri letala . Na vsakega 
so n aložili 30 do 40 ranjencev. 

Upravnica bolnice je b!ila dr. 
Božena Ravnik, partizansko 
ime Nataša. Leta 1944 je dobila 
čin m ajorja . 

Komandant je bil Rafael 
Martinčič, partizansko ime Ra
fei. Doma je bil iz Pudoba. 

Komisar na upravi bolnice 
je bil najdalj Janez Nedog. 

Ko je bil še doma, so se akh
vis1li srečevali večkrat z odre 
dovci :iz Cerknice in iz Rakov
ške čete na gmajnah v okoli 
ških gozdovih in tudi na ko 
zale-ih. 

Tovariš Klančar mi je pove
dal tudi tole: 

Janez z Blok, Ludvik z Dole
njega Jezera in Lojze iz Ribni
ce so bili tudi v bolnišnici v 
Snežniku. Na terenu so jih uje
li belogardisti in j ih zaprli. Va
bili so jih v svoje vrste. Fantje 
so pristali, da bodo sodelovali. 
Nekaj dni so bili z njimi in de
lali, kot jim je bilo ukazano. 
Toda kmalu so se vrnili v b ol
nišnico. Tam so se zelo začu
di1i, saj so mislili, da jih ne bo 
več nazaj. Vsi trije opa so dobili 
odlikovanje hrabrosti. 

O tovarišu Klančarju je v II. 
Notranjskih listih pd.sal Tone 
Kebe. 

Anita Zigmund, 7. c 
3. maja 1987 

Borec 111. Notranjskega odreda 
Jože Kos, rojen 16. 2. 1927, 

je bil borec III. notranjskega 
odreda v 2. bataljonu. 

V partizane je odšel po ka
pitulaciji ItaHje. Ob prihodu 
Nemcev je zaradi delovanja v 
SKOJ odšel v partizane. Ker 
so bili mladinci dobro organi
zirani, je še pred odhodom v 
partizane dobil težki mitralj ez 
in vzpostavil zvezo s parti-zani. 
Pridružil se jim je v Loški do
lini na Križni gori. 3. notranj-
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ski odred je imel nalogo, da 
zaščiti ljudi, spremlja ranjen
ce in transporte prek zasede
nih območij do osvobojenega 
ozemlja v Beli krajini. Delovali 
so na Notranjskem od Logatca 
do Prezida. Ranjence so sprem
ljali do letališča v Nadlesku v 
Loški dolini . Enota je štela 
pribLižno 200 mož, ki so bili v 
glavnem domačini, vmes je bi
lo tudi nekaj Rusov. Sprem
ljanje transportov je bila taj
na stvar, saj borci niso vedeli, 
koga in kaj spremljajo, paziti 
so moralci. le na zaščito. Hrane 
za transporte j.im ni bilo treba 
preskrbeti, saj so za to skrbeli 
rajonski odbori OF. Zdravila 
za ranj ence so prav tako do
bili od aktivistov OF. Notranj
ski odred je imel tudi nalogo 
preprečevati nem ški vojski 
prevoz vojakov in blaga na 
fronto v Italijo. Zato so skoraj 
vsak teden minirali železniško 
progo proti Trstu. 

Proti koncu m aja 1944 je 
Notranjski odred na železniški 
progi med Rakekom in Postoj
no zaminiral tovorni vlak z 
bencinom. V tej akciji je bil 
tovariš Kos ranjen. Akcija je 
bila velikega pomena, saj ben
cin ni prišel na zahodno fron
to. Uničili so dva vlaka, in ubi
tih je bilo nekaj Nemcev. 

Borili so se največ z domo
branci. V ene:t:n izmed napadov 
pri Cerknici so skupini domo
brancev zaplenili orožje in 
mule. 

Junija 1944 so se na Gradi
šču na Slivnici »srečali« domo
branci in partizani. Partizani 
so ,imeli v svojih vrstah izda
j alca. Bil j e pomočnik mitra
ljezca. S tem, ko je odvrgel 
zaboj s strelivom, je dal zna
menje domobrancem, naj na
padejo. Sam pa je pobegnil. 
Ta fant sedaj živi na Rakitni. 
V tej akcij i so domobranci 
ujeli enega part·izana, partiza-

Zoran Vidmar, 3 a 

ni pa so pobili 25 do 30 domo
brancev. če je kater.i od tova
rišev padel, so postavili obe
ležje, da so vedeli, kdo in kje 
je pokopan. Veliko žrtev je bi
lo tudi zaradi izdajalcev. 

Belogardisti so večkrat po
stavil[ zasede. Zaseda je štela 
30 mož. Ko so nekoč prišli po 
poti do Gradišča, so bili že 
tam domobranci. Komandant 
je zakričal, da so se partizani 
umaknili proti drugemu griču. 
Borba je potekala ves dan. Do
mobranci so ujeli .partizansko 
mulo s hrano. Bili so ob go
laž in polento. Drugi dan jim 
je pr.išel na pomoč bataljon, 
ki mu je poveljeval Jaka Av
šič. Padlo j e 15 domobrancev. 
V Cerknici se je skril domo
branslci oficir, toda mladinec 
ga je našel in ga predal parti
zanom. Ostali domobranci so 
bežali na Rakek na postajo. 

Ko se je z mitraljezcem to
variš Kos odpravil domov, so 
ml.J. pred nosom odšli domo
branci. Ce bi prišel le minuto 
hitreje, bi se z njimi srečal na 
vogalu pred mostom. Partiza
m so v Cerknici organizirali 
miting, na katerem je govoril 
Jaka Avšič, pred sedanjo Deli
katesa. V hotelu Jezero v kleti 
je bilo takrat skritih 30 domo
brancev. Za te niso vedeli, zato 
so domobranci slišali ves go
vor tovar.iša Avšiča. 

V partizanih j e bilo najtežje 
z obleko, saj je moral imeti 
vsak svojo domačo, zato so 
bile obleke slabe. Razen tri
glavke niso dobili obleke. 
Kdaj pa kdaj so dobili čevlje, 
a ne prave številke in ne ta
kih, ki bi dolgo vzdržali. Orož
je so dobivali v akcijah. Hra
no so jim priskrbeli vaščani. 
Odnosi med borci in vaščani 
so bili dobri. Borci niso smeli 
na lastno pest ukrepati. Tudi 
»žicanje« ·hrane ni bilo dovo
ljeno. če tega niso spoštovali, 
so .bili kaznovani, tudi s smrt-
jo za hujše !prekrške. _ 

Ko so bili na pohodih, so 
zaradi varnosti vedno čakali 
obvestila. Obveščali so jih ku
r irji. če so prenočeval!i v va
seh, so postavili stražo in po
slali patrulje. Največkrat pa 
so prenočevali v gozdu pod mi
lim nebom na smrekovih ve
jah, včaSJih na šotorskem kri
lu. Prezimovali pa so v vaseh, 
pod kozolci in na senikih. 

Svoje kulturne skup i-ne n iso 
imeli, včasih so jih zabavali ak
tivisti. Zapisali: 

Petra Kavčič 
Aleksandra Turk, 7. a 

28. 4. 1987 

JANEZ MAVKO 
O NOTRANJSKEM ODREDU 

15. junija 1944 je bil štab 
Notranjskega odreda pri Lan
dovcu v žerovnici, to je tretj·i 
mlin ob žerovniščiai. Koman
dant je bil Ludve, ki je pozneje 
padel na Dolenjskem. 

Borci, kli se jih tovariš Mav
ko spominja, so bili: Miro Gri
čar, Tone Obenč, Sile iz Rib
nice, Lamp!ič, Janez Hribljan, 
ki je padel na Glini, Jože Hrib
ljan, ki je padel pri Sv. Ani, 
Janez Jenc, Rajko, Oton, učite
ljica Jelka. 

Notranjski odred je hodil na 
Slivnica vznemirja! okupator
ja. Partlizani so šli na Sloivnico 
z grahovske strani, okupatorji 
pa iz nasprotne. Nemci so 25. 
junija 1944, na nedeljo, izvedli 
hajko v žerovnica, ker so zve
de1i, da so v vasi partizani. 
Partizani so bi1i obveščeni 
pred hajko in so se pravočasno 
poskri11 v go:z;dove. Nemci so 
prišli k Mekavčevim, kjer so 
tudi bili partizani, saj je bilo 
vse shojeno, in so spraševali, 
kam so šli partizani, vendar 
domačini niso vedeli, saj so 
partizani izginili že ponoči. 

· Partizani so bili oboroženi s 
puškami .in ročnimi bombami. 
Partizani so spomladi 1944 iz
vedli vpoklic v voj sko. 
Domačini - možje so šli 27. 

marca 1944 na nabor v Stari 
trg. Pregledala juh je partizan
ska vojaška komisija, če so 
sposobni za p uško. One, ki so 
biti sposobni, so razdelili v 
čete in bataljone. Tiste, ki niso 
bili sposobni, so posla1i domov. 

Pripovedoval: Janez Mavko· 
Mekavc iz žerovnice. 

Samo Zigmund 
30. april 1987 

Simona Perčič, 4 a 



Januš pripoveduje 
Janez Intihar-Januš, rojen 20. 

12. 1924 na Ulaki na Blokah. 

BATALJON LJUBA šERCERJA 

V bataljon Ljuba šercerja 
sem vstopil 7. 5. 1942, v 3. četo 
- Kožlješko. Z menoj so šli 
takrat v partizane še brat in 
pet sosedov. 18. 5. 1942 pa so 
za nami prišli še drugi brat in 
dva fanta iz vasi. Torej smo bili 
v četi trije bratje. Najstarejši 
je bil rojen 1915. leta, drugi 
1922. in jaz 1924. leta. Takrat 
nisem zamudil nobene akcije. 
Rajši sem šel v akcijo kot na 
stražo. Tako sem vel•ikokrat 
zamenjal tovariša. 

Bataljon Ljuba šercerja je 
štel tri čete. Prva četa je bila 
v Vlintgarju Iške, druga na ob
močju Preserja in tretja na ob
močju Kožljeka. Bataljon je 
deloval v Ljubljanski pokraji
ni, na Krimu, okoli Mokrca, do 
Cerknice, Borovnice, včasih pa 
je zašel tudi čez železniško pro
go na Horjul. · 

MINIRANJE PROGE 

10. ali 12. 5. 1942 smo šli mi
nirat progo med IvanJim se
lom in Logatcem. Tu sem do
živel ognjeni krst. Od takrat 
smo hodili v skupini pet ali 
šest borcev z enim mitralje
zom, redno enkrat ali dvakrat 
tedensko minirat progo na 
Verd, okoli Borovnice .in Logat
ca. Minirat je večkrat p11išel 
neki Januš z Verda, ki je bil 
hlapec pri grafu Galetu v Bist
lli. Bil je star miner. Zaminiral 
je tudi borovniški most ob raz
padu stare Jugoslavije. 

Naloga bataljona je bila tudi 
sprejemanje nowh borcev, ki 
so prihajali predvsem iz Ljub
ljane in okoLice ter jih usmer
jati v druge enote. To je bila 
pomembna naloga, ker je bil 
naval v partizane v aprilu in 
maju 1942 zelo velik. Ker sem 
hotel biti v vsaki akciji, me je 
brat nadzoroval d.n opominjal 
na nevarnost. Tega sem se na
veličal in izstopil sem iz tretje 
čete. 

PARTIZANSKA KONJENICA 

Vključil sem se v novo usta
novljeni konjeniški vod. Usta
novljen je bil junija 1942 na 
Zakot·ku pri Rakitni. Anton Ko
vač-Brzi iz Preserja je dobil 
nalogo, da zbere konje. Konje 
je mobiliziral po Brestu, Igu, 
Išk·i vasi in drugod. Tako je 

Valentina, 2 a 

zbral 20 ali 22 konj. Ker se je 
v.od hitro gibal, je .imel nalogo, 
da priskoči na pomoč četam .in 
drugim enotam, ki so se na tem 
območju spopadale s sovražni
kom. Na konjih . smo tudi hit
reje dn spretneje patruljirali. 
Tudi kurirjd. so na konjih lažje 
vzdrževali zveze. V tem vodu 
so bili še Ivan Kovač-Orač, 
Anglež Frenk, Novozelandec, 
Gogo (star 12 aLi 13 let iz oko
lice Ljubljane. Menda so mu 
okupatorji očeta ubili, mater 
pa d.nternirali. Imel je tudi svo
jega konja) ter Janez Kramar 
dz Iške vasi .in fantje iz Preser
ja, Kamnika, Iga in Iške vasi. 

Julija 142, ko se je bližala 
ofenziva, smo bd.l.i pregnani z 
Rakitne in smo šli na Mokre. 
Istočasno se je umaknlih tudi 
druga četa - Preserska, kJ. je 
delovala med Preserjem in Ra
~itno, na Mokre. Spoznali smo, 
da se med ofenzivo ne bomo 
mogli s konji ogniti sovražni
ku. Konje smo razsedlali, sedla 
skrili v gost mlad smrekov 
gozd, konje pa spustili, da so 
se razbežali. Naš vod se je pri
družil Preserski četi in kren.i1i 
smo čez Rupe do Kotla pr.i No
vem potu. Ravno takrat je tja 
prišla tudi bolnišnica, ki jo je 
vodil Peter Gala. Tu so bili 
tudi ranjenci, ki so bili kasneje 
pobiti v jami Ogenjoi. Tam 
smo se združili. 

22. 7. 1942 smo se reorgani
zirali. Postal sem vodnik četr
tega voda druge Preserske 
čete. 

SMRT PRI KARLOVICI 

Naslednji dan smo odšli na 
Karlovico in Plosovo. 24. 7. 
1942 zgodaj zjutraj so •i.z Veli
kih Lašč prišli ltaldjand. Bilo 
jih je 500 ali 600. Vzel sem 12 
borcev z enim mitraljezom, ki 
ga je nosil Dalmatinec Frenk. 
·Položaje smo držali na vrtovih, 
kjer so bile ruševine starih hle
vov. Ita~ijani pa so bd1i ob šoli 
na Karlovici .in ob gostilni. Tu 
je padel Avgust Svete. Rekel 
sem mu, naj gre pogledat čez 
skale, da ne bodo Italijani pri
šli gor. Takrat je padla bomba 
iz minometalca in ga je zasulo, 
tako da ga nisem mogel odko
pati. Ta položaj smo držali do 
pe1Jih aLi šestih popoldan, da 
so se vsi lovci in bolnišnica 
umaknili čez žimarice na Trav
no goro. Kasneje smo prišli za 
njimi. Tam smo se razšli. 

PRILOGA 

S svojo četo sem šel v Glažu
to. Tu je bilo več partizanskih 
enot, kJ. pa so se že pred nami 
umaknile na Kočevsko - na 
Rog .in proti Medvedjeku. Naš 
komandant Jaka Rihard je ve
del, da mora v glavni štab Slo
venije na Rog in vzel je dese
tino borcev. V četi nas je ostalo 
72. Rekel. sem, da ne grem na
prej proti Kočevskemu in pred
lagal, da gremo nazaj, ker vem 
za terene, kjer bi se lažje umak
nili, kajti v Rogu bo veliko 
enot. Obrnili smo se čez Jele
nov žleb v smeri Ravne na Blo
kah do Runarskega. Na Runar
skem je bilo veliko Italijanov. 

ZASEDA 

Ko smo šli proti vasi, smo 
prišli pred bunker in padli Y 

zasedo. Bežali smo v hosto pro
ti Ravnam. Ko smo se zbrali, 
smo ugotovili da manjkata 
Ivan Kovač-Orač in njegova se
stra Julka-Tjaša. Mi.sli1i smo, 
da sta padla, vendar smo ka~
neje na Kr.imu ugotovili, da 
sta se zapletla v vozove in koše, 
kii so jih imeli vaščani skrite. 
Potem sta šla pod Boncarjem 
po Iški na Krim. (Julka je pad
la novembra 1943 kot komisar
ka, Orača pa so že jeseni 1942 
ujeli in ubili). 

Kurir 

»RAZPAD« PARTIZANSKE 
VOJSKE 

Sklemli smo, da gremo na 
Primorsko. Vodil sem jaz. šli 
smo čez črne doline, na vrh 
Javoršč proti Laškemu potoku 
in v Retje. Nad Retjami smo 
postavH1 kotle pod neko stre
ho, da bomo nekaj skuhali. 
France Brezec; jaz in še nekdo 
smo šli v vas, ker sem poznal 
ljudi. Z vrednostn.imd boni smo 
kupili ovco, krompk in nekaj 
t ižola. Tovariš je odnesel živ.ila 
v tabor. Midva s Francetom pa 
sva iskala domačine, ki so ušli 
iz enot in razglašali razpad 
partizanske vojske. Hotela pa 
sva nekoga, ki bi nama natanč
no povedal, za kaj gre, čeprav 
sva vedela, da to ni res. Ko sva 
se vrmla v tabor' so bili vsi 
tovariši razoroženi, brez zvezd 
in činov. Komisar Jože Molek
Puntar iz Preserja je sklical 
sestanek dn rekel, da naj se 
vsak reši, kakor se zna. Naj
bolje po dva ali trije skupaj. 
Bil sem proti in predlagal, da 
ostanemo ti-sti, ki smo oboro
ženi, skupaj, da se bomo laže 
reševali. Zatem so priletela 
sovražna letala, tako da smo 
kotle prevrnili in odšJ.i lačni 
čez Ka'V'ke na vrh Racne gore. 
Na vrhu sva z Brezcem zapu
stila četo 1n pred mrakom od
šla v Vrhniko k terencu Tonetu 
Zigmundu. Povedala sva, da 
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nas je tu 72 in naj nam skuha 
krompir. Italijani pa so takrat 
šli iz Starega trga čez Marko
vec pro1Ji Poljanam. Predela, 
kjer je bila četa, nismo pregle
dali, ker je bilo preveč skal
nato. M1dva sva šla z njimi 
vzporedno, da so naju domači
ni iz Kota videli. Potem smo 
šli s tovariši v vas jest. Zatem 
smo šli na Loški grad, kjer 
smo prespali. Italijanska posto
janka je bila v Ložu. Naslednji 
dan, 29. 7. 1942, zjutraj smo 
š!i čez . Pogačo na Bloška po
lico. Pn Mežnarjevi hiši smo se 
ustavili in spet sva šla z Brez
cem h Kovačevemu Jožetu in 
mu naročila, naj gre poklicat 
Tončkovega očeta. Kmalu sta 
nam prinesla hrano. Povedala 
sta nam, da je v vasi še šest 
ital.d,janskih kamionov, ki so se 
pripravljali za odhod. Vendar 
nikakor niso odšli. šli smo čez 
dolino po njivah, istočasno pa 
tudi Italijani proti Blokam. Vi
deli so nas, a si niso upalri 
streljati. šli smo čez Studeno, 
čez Radljek, Slivn.ico v Pod
slivnica. Od tod pa spet proti 
Krimu. še danes se čudim, ka
ko sem tako mlad vzdržal take 
marše. Ponosen sem, da sem 
bil v tem odredu, ki je bil za
res bojevit in vztrajen. 

V začetku maja 1942 smo (3. 
četa) doŽiivelli prvo borbo, ko so 
šli Italijani proti Svetemu Vi
du in so požgali čohovo. Nam 
je nekdo p.Ditekel povedat, da 
zažigajo okoli Svetega Vida. 

SPOPAD V RIGLU 

Hitro smo tekli čez gmajna, 
da bomo ItaLijane ustavil:i pri 
odcepu na cesti od Cajnarjev 
z~ Po:ruikve, v graben Rigel, 
kjer teče potok Mrzlek. Mislili 
smo, da j ih bomo tam ustavili, 
vendar smo se ušte~1. Italijani, 
•ki so bili s kamioni, so že pri
šLi v Topol in ko smo začeli 
streljati za njimi, so nam kma
lu prišli za hrbet. Bili smo v 
dolini !rot v kotlu. BežaLi smo 
po grabnu, vendar niso nikogar 
poškodovali. Le moj sosed je 
izgubil puško, ker ni imela jer
mena. Mihov Andrej pa je oble
žal mrtev, ker ga je kap, ko se 
je vroč hladil z mrzlo vodo. 
Franc Hribar, moj sosed z Ula
ke, pa si je zvdl nogo in se 
zavlekel v kup smrečja ter 
ostal živ. šel je domov, kjer ga 
je zdravil še itaNjanski zdrav
nik. Vendar pa ga je sosed iz
dal in so ga Italijani ubili. 

KOLESARSKA čETA 
Kolesarska četa je bila usta

novljena v okolk.i čohovega. 

V.odil jo je Miha Korošec s Ko
ščakov. V četi so bili še Franc 
Rudolf, Franc štritof, žan štri
tof in še Korošec s Koščakov 
•in drugi, v glavnem fantje iz 
okolice Svetega Vida. Junija 
1942 smo konjenica in kolesar
ji napra'VIili parada. V nedeljo 
popoldan ob dveh smo šli na 
konjih iz Rak.itne do Selščka 
kjer smo se dobili s kolesarji: 
ki so se pripeljali s Svetega 
Vida in potem smo skupaj kre
nili v Begunje do današnjega 
New Yorka in nazaj. Italijani 
pa so s S1ivnice streljali na nas. 
Zime so bile hude, predvsem za 
nas, ker nismo biLi dobro oble
čeni. Takrat je bila tretja četa 
- K.ožlješka kar dobro organi
zirana. 

PREZIMOVANJE 

V Kožlješkem grabnu so bile 
še stare žage. Tam smo nare
zali deske in j~h znosili na pla
njavo, kjer smo ime1i tabori
šče. Naredili smo si lesene ba
rake in si postlali s smrečjem 
in listjem. V njim smo bili po 
trije, štirje, včasih tudi po pet. 
Tako smo bilLi pod streho in 
smo prezim.i1i. 

Včasih pa smo si liz leskovih 
palic zvil:i kolono in jo pokrili 
z gosmm srečjem. Ko je zapa
del sneg, je bilo celo vroče, ker 
smo se v tak bivak stisnili kar 
po štirje. 

Nekoč smo šli :pozimi s Kili
ma čez Zalo na Mokre. Bilo je 
veliko snega. K sreči smo našli 
dolino, kjer je bilo okrog 80 do 
100 prostorninskih metrov drv. 
Zakurili smo ogenj .in se z ene 
strani greLi, z druge pa nas je 
zeblo. J>olegli smo okoli ognja 
lin zaspali. Kolikor se spomi
njam, ni nihče zmrznil. 

REšiTEV INTERNJRANCEV 

Junija 1942 smo šli minirat 
železniško progo na Verdu. 
Ustavm smo transport Sloven
cev, kJi so jJh peljali v interna
cijo. Tedaj smo rešili okrog 
300 ljudi. Peljali smo jih na 
Kožlješke žage. Imeli smo več 
možnosti: lahko so šli domov 
in s tem tvegali internacijo ali 
pa ostaLi p11i partizanih. Večina 
izmed njili se je odločila, da 
ostanejo v partizanih. Kasneje 
smo jih razvrstili po enotah. 
Nekateri so šli na župeno, dru
gi v Otave, eni tudi v Belo kra
jino. Bili so zelo dobri boroi. 

Zapisal: 
Boris Majerle, 8. b 



Začetki odporniškega ·gibanja 
PRIPOVED IVANE PAVLič, 
Strmca 6 O ZAčETKU 
ODPORNISKEGA GIBANJA 
NA BLO.SKI PLANOTI 

Eden izmed organizatorjev 
odporniškega gibanja na Blo
kah je bil tudi moj mož Stanko 
Pavlič. Ilegalno je deloval že 
od leta 1938 in bil povezan s 
sodelavci KPS liz .Ljubljane, kot 
npr. Smelijem, .Srajem-Aljo
šem, Stanetom žagarjem. V 
krog organizatorjev odporni
škega gibanja. so bili vključeni 
tudli ostali bratje Pavlič, skup
no 6, ~n njihova mati. Moj mož 
je vodil kulturne krožke, orga
Dii.ziral igre, pevske zbore in 
vodil čebelarski krožek. d'avli
čevi fantje so bili vsi doma, ker 
so imeli gostilno, kovačijo in 
čevljarstvo. Stanko pa je bil 
lesni trgovec. Ker so limeli go
stilno, se je tu zbiralo mnogo 
ljudi .in tako je bila v tej hiša: 
organizirana javka. Bratje Pav
lič, Stanko, Aleksander, Milan, 
Mirko, Lojze in Slavko so pod 
vodstvom Stanka kot aktiv.isti 
za krajiško, takrat duhovsko 
področje zbiraLi orožje, hrano, 
obleko, smuči in munioido. 
Stanko je vodil tajne mitinge 
in sestanke. Leta 1942, v mese
cu februarju, so organizirali 
napad na belogardističnega iz
dajalca Križmana .iz okolice 
Karlovice :in ga tudi ubili. Pav
ličevi pni napadu nanj niso so
delovali, pač pa so to storili 
drugi, katerih limen se ne spo
minjam. Vem pa, da je bil 
zraven Milan Klančar .iz Za
kraja. Po uboju so se vračali in 
se usta~Hi v Pavličevi gostilni, 
imenovani »V rogovili«. Ker je 
bil sneg, so za seboj puščali 
sledi, ki so vodile v gostilno. 
To je opazil italijanski okupa
tor rl.n iz Veliklih Blok so nato 
prišLi kamioni z italijansk!i.mi 
vojaki in Pavličevo domačijo 
požgali. Tako je bila to prva 
hiša na Blokah, k.i je bila po
žgana. Pavličevi so bili tedaj 
doma, razen Aleksandra, kti. je 
bil že v partizanih nekje na Ku
reščku, in Stanka, s katel1im 
sva živela v hiši Strmca lO. Vse 
moške, ki so bili takrat prisot
n i, to je Lojza, M.ilana, Marka, 
Slavka t er Rafaela :Kočevarja z 
Lužarjev in Franca Hočevarja 
iz Ljubljane so poslalri. v itali
j ansko taborišče. Italijani so 
pobrali ves Žlivež, smuči, čevlje 
ter vse, kar se je pri Pavličevih 
zbiralo, in je bilo namenjeno 
partizanom. Odpeljali so tudi 

Matjaž Mule, 3 a 

vso živino. Pavličeva mama 
Frančriška s snaho Mimo in 
enoletnim vnukom Borutom 
ter dekla Mricka in Mricka Pav
lič iz Zakraja so prišli stanovat 
k nam. 

V začetku julija 1942 so be
logardisti ub.ili Aleksandra pri 
Vintarjih. Bil je v skupini 
partizanov, Ici so bHi izdani v 
času, ko so čakali na žgance, 
ki naj bi jih skuhali pri Dolšča
ku, pr.i Vrl.ntarjih. Gospodinja 
je kuhala zelo počasi, medtem 
pa je odšel mož s kolesom na 
belogardistično postajo na Kar
lovioo. Belogardisti, ki so pri
širi., so pobili vse, ušel jim je le 
Milan Klančar. Pavličeva ma
ma je nato z mojo sestro Jo
žefo z vozom odšla po sina 
Aleksandra. Tam so jo, ko je 
nalagala mrtvega sina na voz, 
zasmehovali Dolščakovi od V·in
tarjev, ona pa j.im je samo od
govorila, da so ji ubili le enega 
sina, toda boje naj se, ker jih 
ima še pet. 

S sestro Jožefo in možem 
smo zbirali hrano, pletle smo 
nogavice iz volne in pošiljale 
pakete v taborišče, kjer so bili 
interniran.i naši tovariši. Po
magale pa so nam še Ančka 
Zgonc, Ančka Albertova in dru
ge. Mimo naše domačije na 
Strmci je bil glavni prehod za 
partizanske in belogardistrične 
enote. Vsi pa so se ustavljali 
pri nas. Tako je bilo včasih 
zelo napeto, da se niso srečali 
eni tin drugi. S sestro sva par
tizane tako sproti obveščali o 
premikih belogardistov in čr
norokcev ter okupatorja. 

Moj mož Stanko je vodiJ ile
galne sestanke odporniškega 
gibanja. Poletri 1942, točnega 
datuma se ne spominjam več, 
je vodil sestanek imenovan 
»Krajič« in sicer v stari šoli 
pri Sv. Duhu, sedaj Krajli.č. Za
radi suma, da bodo izdani, ker 
je nekdo predčasno zapustil 
sestanek, je Stanko ukazal 
umik odbora v gozd, imenovan 
Kraj;i:č pri Zakraju. Kmalu po 
umiku so resnično prišli vas 
bombardirat. Porušena je bila 
šola, zvonik ter Zakrajškova in 
Matičeva domačija. Pl1i tem je 
bila Zakrajškova mati, po do
mače žgcova, ubita. Po tem do
godku se je iskanje partizanov 
in tistih, :Ici jim pomagajo, 
močno zaostrila. Mož Stanko 
je dalj časa skrival Staneta 
žagarja, narodnega heroja. 
Sknival ga je v duplri.ni pri naši 
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žagi v Iški. Ta je bila leta 1943 
požgana. Stanko mu je nosil 
hrano in ga obveščal o akcijah 
po terenu. Konec julija 1942 je 
mož organiziral sestanek akbi
vistov. Ker se je bal izdajstva, 
je tovariše sklical tako, da so 
šli kosit v gmajna, po košnji 
pa bi ime1i. sestanek. Medtem, 
ko je bil mož na košnji, je kap
lan .iz Nove vasi pripeljal k 
nam d.omov okupatorje .iz Veli
kili Blok. Spraševali so po mo
žu in preiskali vso hišo. Ker 
ga niso dobili, so začeli spraše
vati po vasi, k j er so jim pove
dali, kje je. Odšli so tja, ga 
zajeli in p:rti:vedli domov. Vzeti 
je smel le najnujnejše stvari in 
odpeljali so ga v Velike Bloke. 
Tam so ga zasliševali in mučili. 
Po enem tednu smo izvedeli, 
da so ga odpeljali na Javoršče 
nad Ravnami in ga tam ustre
liti. Jamo si je moral kopatri 
sam, ubijalci pa so ga nato le 
malo zagreb.hl., tako da so se 
videli še čevlji in obleka. Po 
tem ga je spoznal sorodnik iz 
Runarskega in nas obvestil. 
Kasneje smo tudi izvedelrl., da 
je duhovnik Hren, ko je ~zve
del, da so ujell:i. Stanka, s kole
som odhitel v Vel.ike Bloke in 
ukazal, da ga takoj ustrele, ker 
je zelo nevaren. Tedaj sem 
ostala s tremi majhnimi otroki 
sama, eden pa se je rodil čez 
dva meseca. Po smrti moža 
sem odšla živet k svoji sestri 
Jožefi na Strmca 1, ker je bilo 
naše gospodarsko poslopje pri 
cesti požgano, v hišri pa je ži
vela moževa matri s snaho, vnu
kom, deklo in sosedo, po kap.i
tulaciji Ita.hl.-je pa še možev 
brat Slavko. 

Po tem dogodku sva s sestro 
Jožefo še bolj zagrizeno delali 
za partizane in Simlova doma
čija, kot se reče pri nas po do
mače, je prevzela vlogo Pavli
čeve hiše. Pri Siml.ovih so se 
zbirale razne informacije, pred
vsem pa so se zbirala obvestila 
o gibanju sovražnika. 

V začetku leta 1943 so v in
ternacijo odpeljali še Pavličevo 
mamo, deklo Micko in Marijo 
Pavlič (.Srajf.ovo). Svakinjri Mi
rni je pod tujim ~menam skup
no s sinom uspelo pobegniti v 
šli.benik k teti. 

Sestra Jožefa je z vsem sr
cem delala za partizane. Ničko
likokrat jim je kazala pot in 
to največkrat ponoči, pri nas 
so dobili vedno kaj za pod zob, 
pa čeprav smo bili ostaLi lačni. 

V letu 1943 do 1944 je na do
mačiji moje sestre živela obve
ščevalka (begunka) Marija Bur
nik s tremi hčerami, ki živi še 
danes na Jesenicah. Poleti 1943 
se je pri nas za<irževal partizan 
France Otoničar iz Zakraja. V 
avgustu, ko smo mlatilri žito, so 
prišli .partizani. Takoj ko so 
odšli, je prišlo pet črnorokcev. 
Zagrabili so Franceta, k.i je po
magal mlatiti in ga odpeljali za 
skeden in pričeli nanj streljati. 
Franc je bežal po vrtu proti Za
kraju, vendar strel.om n1i. mogel 
ubežati. črnorokoi so ga dohi
teli in ga ubili s pušk.inim kopi
tom. Med morilci je bil Ivan 
Peček iz Medvejka pili Velikih 
Laščah, Levstek iz Sv. Gregor
ja, :Kožar iz ·Podkraja ~.n še dva 
druga. Po uboju Otoničarja so 
se vsi vrnili v vas in od naju s 
sestro zahtevali, da poveva, kje 
j e imel Otoničar skrito puško. 
Ustrah.ovali so naju, da bodo 
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vse pobili in zažgali, če ne po
veva. Sestra se je izgovarjala, 
da noi imel nobene puške, le da 
je delal pri nas. Postavili so 
naju pred zid in se pdpravljali, 
da naju ustrele, a so naju 
obkolili otroci in zato so naju 
pustili. Pobrali so nama denar, 
uro in kobilo. Tako sva s sestro 
moral~ do konca vojne vse 
stvari zvozitri ročno, saj nama 

· sosedje niso hoteli posoditi ži
vine, ker so se bali, da bi jo 
vzeli tudi njim. Ko so prišli k 
nam črnorokci, se je obvešče
valka Burnikova s hčerkami 
skrila v Froletovo stranišče, 
Turšičeva (žena partizana s 
Slivnice s sinom, ki je bila te
daj tudi pri nas) pa je zbežala 
v gozd. Puška partizana Otoni
čarja pa je bila skrita v našem 
kozolcu, ki je bil obložen z 
ržjo, pa jo sovražnik kljub pre
gledu ni našel. Kasneje jo je 
vzel partizan Ivan Frole. 

V času oitald.janske okupacije 
je bilo potrebno vse vredno 
poskriti, ker so Italijanli. vse 
pokradli. Pri nas je sestra na
šla. skrivališče v gozdu v Janč-

. jem hrbcu za hišo. 

Po italijanski kapitulaciji so 
odšli PavličeVIi fantje v parti
zane. Alojz Pavlič je bil komi
sar za notranjsko okrožje tin je 
bil ubit 1943 pri Grahovem. 
Mirko je prišel iz partizanov 
bolan in je umrl doma po os
vob-Oditvi. 

Najtežje v tem času pa je 
bilo to, da nisi smel nikomur 
povsem zaupati. črnorokci so 
se mnogokrat preoblekli v par
tizane in provociorali, da so ka j 
izvedeli, nato pa so tistega, ki 
je povedal, ubili. Tako se je 
zgodilo tudi z aktiVIistko Mari
novo · z Ravnika. Preoblečeni 
črnorokci so jo spraševali po 
partizanskih pesmdh in parti
zanih. Kasneje, ko so se ji od
krili in je videla, da so črnorok
ci, joim je pljunila v obraz, ti 
!pa so jo ubili. 

Peček se je hvalil in z belo
gardistri stavil, da si upa sam 
prehoditi vse partizanske vasi 
na Blokah. Preoblekel se je v 
partizanskega oficirja in stavo 
dobil. Kasneje se je oglas.il tudri 
pr.i nas ·in pobral harmoniko, 
češ da ne bomo več igrali par
tizanskih pesmi in se sestajali 
na miting. Pri nas je bil 
miting dvakrat . v letu 1944 
tin enkrat v letu 1945. Franc 
Adamič z Lužarjev je pove
dal, da je bil Peček kasne
je zaprt v Ljubljani in obsojen 
na streljanje. Pred st relj anjem 

pa je ubil stražarja in nag ušel 
k sorodnikom v Ljubljani. ·z 
nožem jih je pnisi1il, da so mu 
dali obleko, nakar je pobegnil 
čez mejo in še danes živi v 
Kanadi. 

Pozimi leta 1944 se je mimo· 
grede oglasil svak Mirko. Bil 
je ušiv, sestradan dn premra
žen. Komaj si je slekel parti
zansko 11Illiformo, že so bili v 
hiši Nemci. Uniformo sem skri
la pod cunje na peči, Marku 
pa sem na glavo 'Posadila star 
klobuk in v reke dala dojenč
ka. Ker je bil zelo zaraščen ·in 
utrujen, je zgleda! kot stari 
oče. Nemci so spraševali po 
možu. Povedala sem, da je 
umrl. Mirko pa se je naredil 
nemega. Tako smo se rešili. 

Septembra 1944 je sestra Jo
žefa kazala pot partizanom, ki 
so šli preko Mramorovega v 
Kotel. Uro potem, ko se je vr· 
nila, so bili pri nas belogardisti 
in ukazali Jožefi, naj se postavi 
ob zid, ker jo bodo ustrelili. 
Videli so jo, kako je peljala 
partizane v Kotel. Spoznali so 
jo po rdeči ruti. J.ožefa je pre
pričevala, da ni bila ona, ruto 
pa da nosi vsaka ženska v vasi. 
Po strašnem zasmehovanju in 
psovanju so jo le pustili živo. 

Part.izane so Nemci iskali pri 
nas tudi 1945, vendar smo imeli 
srečo, ker so mal.o prej, predno 
so prišli Nemci, partizani od
šli v gozd Jančji hrbec. Tedaj 
sem ravn.o prinesla klobase iz 
sušilnice. Ko so jih Nemci vi
deli, so nam pobrali vse. Ko jih 
je Jožefa prosila, naj puste vsaj 
eno za otroke, so ustrelili proti 
nji in zavpili, da partizanskih 
kurb že ne bo redila. Po osvo
boditvi smo izvedeli, da so te
den dnri, preden je prišla svobo
da, belogard.isti v Velikih La
ščah načrtovali, da bodo našo 
domačijo zaminiral!i. Svoboda 
jim je to preprečila. 

Spominjam se še, da je bil 
poleti 1943. let~ hujši spopad 
med belogardisti in partizani. 
Ubitih je bilo več partizanov in 
eden je obležal na našem vrtu, 
drugi pri Mramorovem in tret
j-i v Lomčku, za ostale ne vem. 
Vem le to, da so bel.ogardisti 
prišli k nam po voz in padle 
nalo2Jili nanj in jih odpeljali. 
V avgustu je bil spopad tudi 
pri Lužarjih, kjer je padlo 38 
partizanov novincev, ki so pri
šLi s .štajerske. 

Zapisala: 
Veronika Pavlič, 8. c 

2. s. 1987 
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Realnejši odnosi v zunanjetrgovinskem poslovanju 
Te dni bomo na zborih delavcev v temeljnih organizacijah 

Bresta obravnavali spremembe samoupravnega sporazuma o 
pospeševanju - stimuliranju izvoza v Brestu. 

Gre za izpopolnitev interne· 
ga deviznega sistema predvsem 
v tem smislu, da želimo dodat
no stimulirati izvoz in tako 
vsaj delno popraviti. družbena 
nesorazmerja pri pogojih po· 
slovanja, ki so na zahtevnih 
zunanjih tržiščih nasproti po
gojem, ki jih srečujemo na do
mačem trgu. Gre predvsem za 
nizko precenjenost dinarja na
sproti konvertibilnim valutam. 
Domača inflacija se na primer 
še vedno stopnjuje še enkrat 
hitreje od rasti vrednosti do
larja. Družbeno stimuliranje 
izvoza (premije za pospeševa
nje izvoza, refundacije v tran
sportu) stagnira, obresti za iz
voz in pripravo izvoza so na 
primer v zadnjem času še hi
treje naraščale od splošnih 
obrestnih mer, čeprav je treba 
ob tem povedati, da so obresti 
od kreditov za spodbujanje iz
voza še vedno nekoliko nižje 
od splošnih obrestnih mer. In 
kar je še važnejše, to so prak
tično edini dosegljivi krediti v 
pogojih zaostrene kreditno-mo
netarne politike. Tako neugod
no ekonomsko stanje za izvoz
nike, zlasti tiste, ki ustvarjajo 
uspešne neto devizne učinke, 
je izrazito poslabšalo ne le po
ložaj Bresta, ampak tudi ce-

lotne lesnopredelovalne jndu-. 
s trije. 

Spremembe samoupravnega 
sporazuma temeljijo predvsem 
na dveh izhodiščih: 

- obračunavanje sredstev 
za dodatno stimuliranje izvoza 
izključno na konvertibilna tr
žišča in s tem na dodatni trž
no pogojeni interni obremenit
vi uvoza, 

- na stimuliranje izvoza po 
kriteriju doseženih neto deviz
nih učinkov (izvoz zmanjšan 
za uvoz). 

Po predlogu sporazuma naj 
bi delavski svet delovne orga
nizacije v skladu s planom s 
poslovno politiko, s politiko 
zunanjetrg<YVinske zakonodaje 
in z gibanji konvertibilnih va
lut, 1zvajal konkretne odnose 
internega stimuliranja dzvoza 
v okviru globalnih izhodišč in 
meril samoupravnega sporazu
ma v skupnem .interesu tekoče 
in dolgoročne politike razvoja 
Bresta. S tem in še i nekate
nnu drugimi predV'i.denimi 
ukrepi kot na primer s tem, 
da tudi medsebojno kreditira
nje temeljnih organizacij ure
jujemo na temelju tržnih raz
merij, želimo doseči tržne od
nose znotraj delovne organiza
cije. To hkratd pomeni-, da bo-

O osebnih dohodkih 
(Nadaljevanje z 2. strani) 
ga dohodka v dejavnosti in to 
z enotno mero uspešnosti. To
r-ej bodo naš>i. osebni dohodki 
tudi v naprej v (še večji) od
visnosti od naših doseženih re
zultatO'V. Za spremljanje ures
ničevanja usmeritev in določil 
družbenega dogovora je ime
novan tudi občinski odbor. 

Ker se je spremenila tudi 
druga zakonodaja (obračunski 
zakon Jn zakon o sanaciji), ki 
tudi posega na podr.očje oseb-

Iz naše strojegradnje 

nih dohodkov (osebni.o dohodki 
za živo delo in del za gospodar

. jenje, osebni dohodki v prime
ru poslovanja z izgubo), bomo 
morali ob spremembah naših 
aktov upoštevati tudi ta dolo
čila. 

Za uresničitev želje vsakega 
posamezn~ka po čJm višjem 
osebnem dohodku moramo tu
.di mi vsi oziroma vsak na svo
jem področju temeljito opra
viti svoje delo. 

M. Siraj 

mo imeli realnejšo sliko eko
nomskega položaja sleherne 
temeljne organizacije. Na tej 
osnovi bodo možne realnejše 
ocene ekonomskega položaja 
in razvojnih komponent te
meljnih organizacij ter .delov
ne organizacije·. Ob vsem tem 
pa seveda ostaja še naprej v 
Brestu med temeljnimi orga
nizacijami dogovorjeno sodelo
vanJe in povezanost v smislu 
saniranja oziroma odprave 
motenosti poslovanja kot je 
opredeljeno v samoupravnem 
sporazumu o združitvi v delov
no organizacijo z vsemi ostali
mi oblikami medsebojnega so
delovanja, kot je skupen si
stem oblikovanja osebnih do
hodkov, združevanja sredstev 
'itd. 

Ob vsem tem velja poudari
ti, da ima dopolnitev obravna
vanega sporazuma tudi širše 
družbene interese v tem smi
slu, da želimo pospešenost iz
voza in omejevati uvoz. Zave
dati se moramo, da je tudi na 

Iz drugih 

Montaža izvoznega programa 

Brestu, zlasti dolgoročno gle
dano, izvoz določena eddna 
konstanta, tako v pogledu trž
nih možnosti kot tudi v pogle
du razvoja tehnologije in ne
nazadnje kvalitetne oskrbe 
proizvodnje z nekaterimi nuj
nimi surovinami oziroma re
produkcijskimi matel1iali. 

D. Mlinar 

alnem položaju delavcev, pred
vsem z vidika višine osebnih 
dohodkov, o problemih v pro
izvodnji lesarske dejavnosti 
zaradi upadanja prodaje in o 
pogledih v prihodnost, ko bodo 
temeljne organizacije tehnolo
ško tako usposobljene, da bo
do programe prilagajaLi trenut
nim potrebam tržišča. Pogovar
jali so se tudi o problemu umi
ranja gozdov zaradi onesnaže
nega ozračja v regiji. 

lesarskih kolektivov 
LIP BLED je skupaj z Gra

d!i:som dosegel sporazum o teh· 
ničnem sodelovanju pri .izdela
vi opažnega sistema LG LIP 
Gradis. Opažni Slistem sestoji 
iz kovinskih veznih in spojnih 
elementov, ter lesnih lepljenih 
nosi-lcev. Po dogovoru je kovin
ske elemente izdelal Gradis, le
seni del pa LIP. Opažni sistem 
LG so praktično preizkusili na 
objektih Jeklarne II. na Jese
nicah in ga začeli uporabljati 
tudi na največjih gradbiščih 
doma in v tujini. Velika pred
nost tega sistema je v lahkih 
posameznih elementih, obstoj
nosti in trajnosti, veliki prila
godljivosti pri sestavi posamez
nih elementov, enostavnem 
prevozu, primernosti za vse vr
ste gradenj in v domačem ma
terialu. 

ELANOV oddelek letal je po 
štiri in pol letnem delu na br
niškem letaLišču predstavil jav
nosti prvi uradni polet letala 
DG-500 Elan. V projekt DG-500 
Elan je bilo do prvega poleta 
prototipa skupaj vloženih okoli 
40.000 delovnih ur, Elanov de
lež pa predstavlja pl1ibližno tri 
četrtine. DG-500 Elan je v , za
snovi kakovosten dvosed, ki 
naj se v štirih inačicah prila
godi potrebam za začetniško 
šolanje, za nadaljnje šolanje 
tehllike preleta, kot vrhunsko 
tekmovalno letalo in kot ja
dralno letalo z uvljačljivim mo
torjem, ki s samostojnim vzle
tam in z neokrnjenimi letalni
mi sposobnostmi odpira nove 
možnosti uporabe. 

Delovna organizacija SLO
VENIJALES TRGOVINA je na 

seji delavskega sveta sprejela 
sklep o pristopu k samouprav
nemu sporazumu o ustanova-tvi 
konzorcija za gospodarsko so
delovanje s kraljevino Tajsko 
in k samoupravnemu sporazu
mu o u stanovitvi skupnega 
predstavništva v Tajski. Kon
zorcij, ki ga bo sestavljalo 
osem organizacij združenega 
dela, naj bi zagotavljal pred
vsem skupen .in usklajen na
stop udeleženk in omogočal 
ekonomičnejše poslovanje, 
boljšo obveščenost, možnost 
ugodnejših fiinančnih konstruk
cij ter večjo poslovno kombi
natorika. Predvsem pa naj bi 
se udeleženke v okviru konzor
cija dogovorile za delrl.tev in 
dopolnjevanje izvoznih in uvoz
nih programov za nastop na 
tem tržišču. 

V LESNI je 21. maja izvršni 
odbor konference sindikata or
ganiziral razgovor s predsedni
kom Zveze sindikatov Sloveni
je Miho Ravnikom. Pogovarjali 
so se o aktualnih družbeno 
ekonomskih in razvojnih prob
lemih delovne organizacije, o 
ciljih, ki so jih sprejeli za leto 
1987, o rezultatih prv.i.h treh 
mesecev letošnjega leta, o soci-

OBVESTILO 

LESNINA je s kitajskim 
partnerjem podpisala končni 
zapisnik o predaji oziroma pre
vzemu tovarne stolov v Jdlinu. 
Tovarna je doslej obratovala s 
poiskusilo proizvodnjo. V njej 
bodo letno dzdelali 150.000 sto
lov, katerih kupec bo tudi Les
nina. 

Večina strojev in opreme, 
tako tujih kot jugoslovanskih 
proizvajalcev obratuje brezhib
no in z zajamčeno zmoglji
vostjo. 

V mesecu maju je bila v Cerknici redna krvodajalska akcija. 
Po tej akciji so se »rodile« govorice o obolelih za aidsom v 
naši občini. Vse občane, delovne ljudi, posebno pa še krvoda
jalce bi radi obvestili, da so govorice neutemeljene. Od jeseni 
leta 1985 ter po intenzivni kontroli, ki jo izvaja Zavod za trans
fuzijo krvi SRS v letih 1986 in 1987 v naši občini ni bilo od
kritega primera, iki bi bil pozitiven za protitelesa proti aidsu. 

Vsi krvodajaJci so lahko mirni, saj Zavod za transfuzijo krvi 
že dvajset let uporablja ves pribor za enkratno uporabo. 

OBCINSKA ORGANIZACIJA 
RK CERKNICA 
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Gasilci so tekmovali 
štirinajstega junija letos je bilo v Cerknici občinsko prven

stvo v gasilsko-športnih disciplinah in hkrati izbirno tekmova
nje za regijsko prvenstvo. V različnih kategorijah je nastopilo 
31 tekmovalnih skupin, skupaj 280 nastopajočih. 

Tekmovalnim desetinam je 
veliko nevšečnosti povzročil 

novi pravilnik o gasilskih tek
movanjili, povzet po medna
rodnih ICCF kriterijih. Razli
ka med novim in starim pra
vilnikom je v tem, da pouda
rek ni več na hitrosti izvedbe 
vaje, temveč predvsem na pra
vilnosti in točnosti izvedbe. 
V se skupaj pa je tekmovanju 
dalo še večjo draž in ob koncu 
r.U manjkalo presenečenj v 
članskih kategorijah. 

Pregled rezultatov: 

Clani, članice, mladinci in 
mladinke so nastopili v vaji z 
motorno brizgalno in štafet
nem teku z ovirami. 

čLANI (prostovoljna gasilska 
društva) 

l. GD Cerknica 
2. GD Dolenje jezero 
3. GD Dolenja vas 
4. GD Grahovo 

Pavel Kunaver 

-=-----... 

(nadaljevaje iz prejšnje številke} 

če pozorno in pogosto opazuje
mo severni breg, opazimo, da se 
še danes pogrezne zdaj ta, zdaj oni 
del brega in se odpre nova večja 
ali manjša ponikva! 

V bližini je še en tak sistem 
navpičnih lijakastih ponikev Strže
na - Rešeto, kamor pridemo z 
začetka nasipa pri Dolenjem jeze· 
ru, če gremo nekaj minut proti 
zahodu. Tam bomo našli prav take 
prizore kot pri Vodonosu. En kilo
meter vzhodno od Vodonosa pa 
pridemo do tretjega sistema poni· 
kev, do Retja, žirovnišnice in Mar· 
tinjščice. Nekatere ponikve v Retju 
so zelo skalnate in slikovite, tako 
da jih je ob času, ko še požirajo 
vodo, vredno obiskati. 

Zakaj je največ navpičnih poni
kev prav tu pri Rešetu, Vodonosu 
ln Retju? šele ko so jezersko dno 
že pribl. sedemdesetkrat navrtali, 
večkrat do 60 in · 70 m globoko, so 
odkrili, da je severovzhodni del je
zerskega dna iz neprepustnih dolo
mitov, jugozahodni del pa iz kred
nega apnenca, ki le ne samo hudo 
prepokan, ampak tudi zelo topljiv. 
Ob stiku teh kamenin so razpoke 
posebno velike in v teh najbolj 
preluknjanih tleh je voda sčasoma 
izjedla cele sisteme ponikev, odte· 
ka pod planoto Menišijo do južne
ga roba Ljubljanskega barja, kjer 
priteka spet na dan predvsem pri 
slikoviti Bistri. 

Pojdimo zdaj nazaj na nasip. če 
je voda količkaj visoka, nam pot 
proti Goričici odpira čedalje sliko
vitejši pogled na pokrajino. Malo 
pred Goričico gremo po mostu čez 
Stržen, ki se na zahodni strani 

5. GD Ivanje selo 
6. GD VeH.·ke Bloke 
7. GD Stari trg 

MLADINCI 

l. GD Dolenje jezero 
2. GD Ivanje selo 
3. GD Nova vas 
4. GD Begunje 

čLANI (industrijska gasilska 
društva) 

l. IGD Brest Martinjak 
2. IGD Kovinoplastika Lož 

(IGD Brest Cerknica - dis
. kvalifikacija) 

čLANICE 

1. GD Dolenje jezero 
2. GD Rakek 

MLADINKE 

l. GD Begunje 
2. GD. Dolenja vas 

tudi ob manjši vodi močno razširi. 
Njegove redko zamrznjene vode ~o 
jeseni, pozimi in pomladi zbirališče, 
krmišče in igrišče neštetih vodnih 
ptičev, ki jih, če smo mirni in jih 
lovci niso splašiti, z daljnogledom 
lahko ure in ure dolgo opazujemo. 

Slikoviti otok Goričica, ki ga pre
liv Pretržje Joči od Javomiških po
bočij, je imenitno razgledišče po 
vsej širini in dolžini Cerkniškega 
jezera, že sam na sebi lep cilj 
izleta. Dovolj je tudi prostora za 
parkiranje, še več pa je mirnih ko
tičkov za počitek. Peščeno obrežje 
in topla voda plitvega jezera sta 
prijetna za kopanje, posebno med 
Goričico in mostom. 

OD GORJčJCE V ZADNJI KRAJ, NA 
DRVOšEC IN NA OTOK 

Goričica je prijetno izhodišče za 
več izletov. če gremo ob suhem 
letnem času po jezerskem dnu, ob 
večji vodi pa ob obali 10 minut 
proti zahodu, bomo odkrili tik ob 
obalnih pečinah več metrov visoko 
in široko odprtino, imenov~o Su· 
hadolica. Prek udrtega skalovja mo
remo ob suši precej globoko; po 
deževju pa bruha iz nje mnogo 
vode, ki je poniknila na Javorniku. 
Stari Valvasor trdi, da Suhadolica 
ob času visoke vode bruha »črne 
slepe raceu! Preberite si njegove 
nenavadne razlage v izvirniku. Po
sebno lepo pa je potovanje ob Je· 
zerskem bregu proti jugovzhodni 
strani. Obala je strma, skalnata, 
nad stenami pa je smrekov gozd. 
Ves čas imamo lep razgled na 
vzhodne in severne hribe, pozneje 
celo na daljne Julijske Alpe! Veči· 
no leta se pred nami razprostira 

BRESTOV OBZORNIK 

Starejši pionirji so nastopili Novostl· v kn]·l· zvnl· Cl. v vaji z ovirami in štafetnem 
teku. 

PIONIRJI »B<c (10-14 let) 

1. GD Martinjak 
2.- 3. GD Grahovo 
2.-3. GD Babno polje 
4. GD Stari trg 
5. GD Begunje 
6. GD Rakek 
7. GD Velike Bloke 

PIONIRKE »B<< (10-14 let) 

1. GD Dolenje jezero 
2. GD Ivanje selo 

Mlajši pionirji so tekmovali 
v vaji z vedrovko in štafeti s 
prenosom vode. 

PIONIRJI »A<< (7-10 let) 

l. GD Dolenje jezero 
2. GD Unec 
3. GD Begunje 
4. GD Nova vas 

Zahvaljujemo se vsem tek
movalcem in gledalcem, z že
ljo, da se v naslednjem letu 
zberemo v še večjem številu. 
Vsem najboljšim tekmovalnim 
desetinam pa želimo veliko 
športne sreče v nadaljnjili tek
movanjih. 

T. Lovko 

obsežna vodna ravan. Ob sus1 mo
remo priti do Stržena, ki se vije po 
jezerskem dnu kak kilometer od 
obale, tam so tudi ponikve Ajnce 
Jama ter Velika in Mala ponikva. 

Ta del obale je približno tri kilo
metre dolg. že po dobrem kilome
tru se odcepi na desni slaba gozd-
na pot in, ko prehodimo po njej 
nekaj sto metrov, pridemo čez 
majhen zaliv Zadnji kraj, ki je stis
njen med 1700 m dolgi polotol< 
Drvošec in Javornikove strmine, tu 
je tako kot ob tihem, 500 m širo
kem veletoku. Voda le m~lo~daj 
odteče od tod. Dno in obala pa 
sta polna kraških pojavov. Vranja 
jama je odličen Izvir, kjer vedno 
najdemo dobro pito vodo. še vse 
premalo pa so raziskani izviri in 
ponikve Gebno, Mala in Velika 
Bobnarica, Skednenca, Kotel in če
šlenica, od katerih nekateri ob ve
liki vodi bruhajo, ob pizki pa delu
jejo kot ponikve. Zadnji kraj je 
primeren za dolg oddih in uživanje 
gozdne tišine. Iz Zadnjejla kraja 
odidemo lahko po treh poteh. Naj
težja, a najzanimivejša je pot ob 
zahodni obali Zadnjega kraja, ki jo 
bomo ob srednji vodi včasih pri· 
siljeni iskati po strmem obrežju. 
Po eni uri hoda bomo prišli do 
obeh .slikovitih kraških izvirov Mrz
lik. Tisti, ki je oddaljen od vasi 
Otok še 10 minut, ima odlično pit
no vodo. Na nekoliko višjih krajih 
tam okoli tik pod velikimi gozdovi 
lahko taborimo in uživamo gozd in 
jezero, tišino, samoto in stik z ne· 
dotaknjeno naravo. Po nasipu, ki je 
ob veliki vodi preplavljen, pridemo 
v vas. 

Druga steza nas vodi po slemenu 
Drvošca do preliva Vrata. Ves čas 
hodimo po gozdu. Tu in tam imamo 
iz njega lep pogled na jezero. 

Najbolj preprosto pa je, da se 
vrnemo na cesto ob jezerski obali, 
kjer imamo ves čas lep razgled na 
slikovito vzhodno stran jezera. Po 
dveh kilometrih smo pri Vratih, kjer 
se voda iz Zadnjega kraja preliva 
v jezero. Ploščata skale ob sliko
viti obali Vrat vabijo k počitku, če
tudi ga nismo potrebni. Onstran 
preliva pa nas priteguje Otok, __ ne· 
kakšen od Drvošca odtrgan del 
kopnega. Ob velikih poplavah, ko 
sta pod vodo tudi most z Drvošca 

GROšELJ Viki: Do prvih zvezd 

Naš znani .alpinist je iz svoje bogate zakladnice zbral precej 
pomembnih vtisov, spoznanj in doživetij z našega Triglava, 
Makaluja, Lhotseja, Kilimandžara ... Poudari nam najdragoce
nejša vrednoto alpinizma, ki ni zmaga nad vrhovi, temveč 
pris1no prijateljstvo. 

USPEšNICE Prešernove družbe: W ALLACE Edgar: Bledo
ličnik, HEMINGWAY Ernest: Imeti ali ne, GORDON Richard: 
Zdravnik se zaljubi, BALZAC Honore de: Vojvodinja de Lan
geais, BECKER Rolf in Aleksandra: Dovolite, ime mi je Cox, 
KNITTEL John: Abdel Kadr. 

Knjige so pred Leti e v slovenščini že išl, vendar so zaradi 
zanimanja bralcev ponovno pred nami. 

H. Mele 

Gasilska zagnanost tudi na tekmovanju 

rib in dovolj divjih rac in njihovih 
sorodnikov. 

Kdor je bil enkrat na Otoku ter 
ga je nekaj ur užival, ga ne bo po· 
zabil. Okoli in okoli Je voda. Blizu 
je veliki sistem ponikev Lovišče 
(ob upadanju zadnje vode ostane 
na kopnem mnogo rib). Nedaleč 
sta kraška izvira Mrzlik in ponikva 
češlenica, veliki izvir Tresenec in 
malo Retj~ pa romantični Zadnji 
kraj. V vodah so posebni številni 
menki in ščuke, na vodi pa divje 
race in gosi. V zraku vedno kroži 
ujeda. V gozdovih Javornika so je
leni, medvedi in merjasci - poleg 
vsega drugega. Ljudje so prijazni, 
nekatera imena jih po pripovedk! 
povezujejo z davnimi graščaki na 
drugi strani jezera. Od kmeta bomo 

\ 
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lahko izvedeli marsikaj o velikem 
gozdu tam gori, pa o vodi tu spo· 
daj . . . S skalnatega brega in z 
Orliške skale je nepozaben razgled. 
Tudi tukaj bi našel prostore za ta· 
borjenje, kdor si želi tišino in sa· 
moto. 

Z Otoka je dober kilometer do 
ceste, ki veže Cerkniško kotlino z 
Ilirsko Bistrico, po njej pa približno 
6 km po velikem ovinku nad skraj· 
nim jugovzhodnim delom jezera do 
vasi Gorenje jezero. lahko gremo 
tudi vzdolž obale prav v jugovzhod
ni kot all pa si pot skrajšamo in 
gremo od vasi laze po nasipu ln 
mostu naravnost v Gorenje jezero. 

Ker pa je v tem kotu mnogo za· 
nimive~a. jo bomo ubrali od Gore· 
njega jezera še navzdol. 

in nasip, je Otok popolnoma odre
zan od sveta. V burji niti s čolnom 
ne moremo do 3 km oddaljene vasi • 
Gorenje jezero. Vendar je na oto· 
ku enako imenovana vas, saj je več 
kot kilometer dolg in pol kilom~tra 
širok ter ima vse - gozd, travnike 
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BRESTOV OBZORNIK 

brestov 

obzornik 

[Iz 117. številke - 30. junij 1977) 

BREST ZA SKUPNO PORABO 
Ra'.'flo v juniju letos -smo na zborih delavcev v vseh delovnih skupnostih 

razprav11al1i o splošni •in skupni porabi na osnovi temeljnih planov razvoja 
do leta 1980. Zato sodimo, naj se perspekti'vlno f.i,nancira razvoj ·posameznih 
fnteresnih skupnosti izld1učno iz teh ·s.redstev ne pa, da ho še vsak.Q leto 
pritisk na delovne organizacije po dodatnih virih. Po takšnem sistemu se 
obremenitev gospodarstva povečuje nepnimer.no več kot znašajo resolucij
ski dogovori. 

LETOS 2E PETA ZMAGA NA LESARIADI , 
Osme športne igre delavcev lesne industrije in gozdarstva so znova do

kaza le da so ena izmed največjih tovrstnih pni-reditev, vel~ka manifestaoija 
delavske telesne kulture, predvsem pa vsakol~tll'l obračun in dokaz, kaj 
naše delovne organizacije čez vse -leto pr.ispevajo za .razvoj orgaoniz>irane 
rekreacije de·lavcev, kar je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov pni 
p~izadevanjih za večjo produktivnost dela. 

Na letošn~ i lesariadi, ki je bila 17. in 18. junija v športnem parku na Ko
deljevem v Ljubl,janti, •je sodelovalo že 53 delovnih organizacij z okrog 
2000 športnikov •in športn•ic. Naj že takoj omenimo, da je bilo letos prvič 
v okviru te prireditve vključeno tudi tekmovanje gozdnih delavcev - se
kačev, na katerem je zmagalo GG Novo mesto pred GG Nazarje in GG Po
stojna. BREST je dosedanjim štirim dodal še peto lovori·ko in je tako 
doslej daleč najuspešnejši udeleženec teh tekmovanj. 

DELAVSKA RAZREDNA ZAVEST - OSNOVA ZA DEJAVNOST 
KOMUNISTOV 

V dneh od 14. do 16. ju111ija so predsednik CK ZKS France Popit, sekretar 
izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS Franc šetinc in predsednik re
bliške konference SJvndikata Janez Barbarič s sodelavci obiskali -notranjske 
občine Cerknlco, !ilirsko B•istrico i.n Posto}no ter imeli s polti1Jičnimi aktivi 
več delovnih .razgovorov. 

Dopoldne 15. junija 'ie t.Qvariš Barbarič s sodelavoi obi·skal Kovinoplasti
ka, popoldne je bil delovni rarzgovor v B-restu, na katerem je sodeloval tudi 
tovariš Popit, zatem pa je bi la razširjena seja občinskega komiteja Zveze 
komunistov. 

Na seji medobčinskega sveta ZKS v Postojni je predsednik Popit sklenil 
svoje vlli•se s tridnevnega obiska in dejal, da je zadovoljen s prizadevanjem 
komuni·stov pri uresničevanju ustave in zakona o združenem de.lu. Dejal je, 
da je to razredni pristop, saj v njem prevladujeta položaj delavca •in ;nje
gova vloga pni reševanju bistvenih vprašanj (obl·ikovanje dohodkovnih od
nosov in svobodne menjave dela). Ob koncu je izraZJi·l prepničanje, da bodo 
komunisti vseh treh občin tudi v pnihoanje uspešno izpolnjevali svoje zah
tevne naloge. 

JELKA - DA IN NE 
Gotovo so ·redki med nami, ~i ne bi vedeli, da v teh dneh delavci JELKE, 

tovar.ne pohištva iz Begun~ in Bresta lz Cer~nice odločajo o tem, ahi bodo 
v prihodnje .poslovali skupno v okviru iste delovne organizacije abi pa še 
naprej l očeno kot dve delovni organizaciji. 
Najnovejše 

1iik p.red tiskam našega glasila smo prejeli obvestilo o lizidu referendu
mov v temelJnih organizac-ijah BRESTA. 

Predpisana veoina delavcev se je 1izrekla za združitev JELKE v BREST. 

POTREBE JN MOžNOSTI 
Znano je, da smo v tova:rni pohištva Cerkniica 'zadn)'o večjo investicijo 

izpeljali v letih 1968 do 1970. Pa ni le čas, k·i je pretekel od takrat, edini 
raz:log, da razmiš ljamo o re:konstrukclj-i. Pri spr.emljanju ucinko\llitosti pro
izvodnih kapacitet namreč ugotavljamo, da smo rav.no na tislJi stopnji , ko 
brez popolne investJioije praktično ne bo mogoče reš·iti n~česar in bo torej 
morala tehnološk.Q al•i gradbeno zajeti vse oddelke prO'izvodnje plos-kovne
ga pohištva. 

To so zaenkrat seveda le naše želje, ki pa jih bo t reba uskladiti z želja
mi vseh ostalih temeljnih organizacij. Nekaj pa je jasno: ne iti v korak z 
razvojem tehno:l-ogije, pomeni slej ko prej postati ·nekonkurenčen na sve
tovnem tin domačem trgu. ln še nekaj! Dolžino tega ;koraka si bomo vseka
kor odmeni'li sami: .kako smo in bomo gospodarili. 

DEVETDESET LET GASILSTVA V CERKNICI 
19. juniJa so gas·ilci prostovoljnega gasHskega društva Cerknica prazno

val-i 90-letnico društva. Visoki jubilej so proslavili s svečano gasi lsko prire
ditvijo. Na~večja želja, da bi ob tej priložnosti dobi·li tudi novo gasilsko 
vočilo, pa se jim tokrat žal še ni uresniči·la. 

Julijske prireditve 
Ob 45-letnici ·ustanovitve 
Notranjskega odreda in Dneva borca 
SREDA, 24. 6. 1987 ob 8. uri v osnovni šoli Tone .šraj-Aljoša 

v Novi vasi 
otvoritev razstave o Notranjskem odredu. 

SOBOTA, 27. 6. 1987 ob 20. uri v športni dvorani ;osnovne šole 
Notranjski odred v Cerknici 
koncert pevskih zborov in pihalnih orkestrov občine 
Cerknica pod naslovom Revolucionarna pesem. 

NEDELJA, 28. 6. 1987 ob 8. uri na strelišču l!la Bloški polici 
tekmovanje krajevnih skupnosti občine Cerknica v stre
ljanju z vojaško puško za Memorial Notranjskega od
reda. 

SOBOTA, 4. julij 1987 ob 11. uri v Novi vasi na Blokah osred
nja proslava Dneva borca in 45-letnice ustanovitve No
tranjskega odreda. 
Slavnostni govornik bo predsednik predsedstva SR Slo
venije in častni občan občine Cerknica France Popit. 

----------

Cicibanova športna značka 
V tako pomembnem razvoj

nem obdobju k.ot je predšolska 
doba otroci ne smejo biti pri
krajšani za sistematično teles
no vzgojo. Vzgojno-varstvena 
delovna organizacija Cerknica 
izvaja v oddelkih starejših sku
pin v okviru telesne vzgoje pro
gram športne značke. Program 
tekmovanj za športno značko 
vsebuje 4 naloge iz naslednjih 
psiihomotor-ičn:ih sposobnosti: 

l. izlet 
2. plavanje ali smučanje 
3: kotalkanje ali drsanje ali 

vožnja s kolesom 
4. spretnost z žogo 
Za VS?ko opravljeno nalogo 

dobi otrok v tekmovalno knji
žico ustrezno nalepko .kot potr
dilo o opravljeni nalogi. Za vse 
štiri opravljene naloge dobi zla-

to značko in diplomo dobrega 
športnika. 

Diplome iin značke smo slo
vesno podelili ob dnevu mlado- . 
s ti. 

V šolskem letu 1986/87 je 
zlato športno značko in diplo
mo dobilo 233 otrok, ki obisku
jejo pripravo na šoLo. 

ZAKAJ TEKMUJEJO 
ZA SPORTNO ZNAčKO? 

... , da bom postal kolesar. 

... , da dobim športno znač-
ko. 

... , da bomo športniki. 

. .. , da so mišice bolj močne. 

... , da bom bolj zrastla kot 
mamica. 

.. . , da treniram. 

.. . , da dobiš mišice. 
Od~ovarjali so otroci pripra-

ve na šolo v VVE Cerknica. 

Cicibanova prometna značka 
Vsi si želimo, da bi bili naši 

predšolski otroci č-imbolj varni 
v prometu, da bi bili čimmanj
krat povzročitelji ali žrtve pro
metnih nesreč in da bi se čim
bolje pripravili za samostojno 
in varno sodelovanje v prome
tu. V vzgojnovarstveni dejavno
sUi je prometna vzgoja enako
vredna ·in obvezna sestavina. 
Uresničujemo jo po programu 
za vzgojo in varstvo predšol
skih otrok. Ciciban, ki obisku
je pripravo na šolo, vsako leto 
opravlja naloge cicibanove pro
metne značke. Vse kar je opra
vil si zabeleži v svojo promet
no knjižico. 

Ko otrok izpolni naloge, na-
11iše v svojo ;prometno knjižico 
določen motiv. Ob zaključku 

cicibanove prometne značke 
orgamz1ramo podelitev pro
metne knjižice, ki jo otrokom 
izroči miličnik. 

V šolskem letu 1986/ 87 jo je 
v občini Cerknica osvojilo 233 
cicibanov, ki obiskujejo pripra
vo na šolo. 

ZAKAJ JE POTREBEN 
MILičNIK NA CESTI, 
V KRižiščU? 

... , da ustavlja avtomobile, 
da se ne zaletijo. 

.. . , pazi, da se avtomobili ne 
zaletavajo v hiše. 

. ... , da usmerja promet, če 
ni semaforja. 

. .. , da ustavlja voznike, ki 
nimaj o izpita. 

To življenje je pa res zahtevno ... 
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.. . , da opozarja voznike, da 
so privezani z variliOstnim pa
som. 

.. ,., da opozarja otroke, da 
nosijo rumene rutke. 

. .. , da opozarja voznike, da 
ne vozijo prehitro. 

Odgovarjali so otroci .pripra
ve na šolo v VVE Cerknica. 

Pripravili: D. Drobnič 
in M. Frank 

Naše plošče 
kvalitete El 

O ivernih ploščah z višjo 
vsebnostjo prostega formalde
hida je bilo že precej napisa
nega dn povedanega. članke in 
literaturo v zvezi s tem zasle
dujemo že dobrih deset let. 
Kot vemo, so leta 1980 razvr
stili iverne plošče v 3. razrede: 
E 1 (do 10 mg formaldehida na 
100 g plošče), E 2 (10- 30 mg) 
inE 3 (30-60 mg). Leta 1982 

smo tum na Brestu od naših 
kupcev dobili prve zahteve za 
iverne plošče z manj formal
dehida. V so.delovanju z na
šim proizvajalcem lepila Ina 
Nafta Lendava smo že ob kon
cu istega leta delaLi industrij
ske poskuse za E 2, v letu 1983 
pa je stekla proizvodnja za E 2. 

V tujini je bilo takrat že 
moč dobiti lepila ~n iverne 
plošče v E 1 kvaliteti. Tudi mi 
in naši dobavitelji lepil smo se 
trudili, da bi čimprej prišli do 
kvali-tete E l. 

V Tozdu Iverka so ob kon
cu leta 1985 naredili prvi indu
strijski poizkus, v letu 1986 pa 
je proizvodnja E 1 .i.verk nor
malno stekla. Zdaj v Tozdu 
Iverka .izdelujejo samo plošče 
kvalitet E 1 in E 2. Zanimivo 
pa je, da po E 1 ploščah ni 
več tolikšnega povpraševanja 
kot takrat, ko teh plošč še ni
so mogli · izdelovati. Kljub te
mu, da je kvaliteta E 1 dose
žena, gre razvoj naprej v sme
ri čim manjšega oddajanja 
formaldehi.da. Zdaj je želja 
oziroma zahteva, da bi se pri
bLižali spodnjim vrednostim v 
razredu El. To pa ni več 

možno doseči zgolj z lepili, 
temveč so potrebni še posebni 
dodatkri.', V Tozdu Iverka raz
mišljajo tudi o tem, saj so pr
ve poizkuse s temi dodatki že 
opravili. 

Seveda pa se pojavlja zahte
va po zmanjšanju prostega 
formaldehida tudi pri ostaLih 
lesnih tvorivih kot so vlaknene 
in vezane plošče, lameliran les 
itd., pa tudi pri lakih in lepi
lih. Kljub vsemu je pohištvo 
oziroma izdelek tisto, kar mo
ra ustrezati kvaliteti E l. če
prav uporabimo za .izdelek 
dverno ploščo kvalitete E L, 
lahko z neustrezno kombinaci
jo ostalih materialov dobimo 
izdelek kvalitete E 2. 
Večina zahodnoevropskih 

držav ima precej s troge pred
pise za oddajanje formaldehi
da, medtem ko pri nas doslej 
še ni bilo nobenega predpisa o 
obveznem atestiranju. Stan
dardi:Mrana je samo metoda, 
po kateri se določa formalde
hid v ivernih ploščah. 

O samem formaldehidu pa 
več ·kdaj drugič. 

A. Kogej 
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Taborniške 
K.ANU-SCUKA ZLET 

že takrat, ko smo zasnovali 
to tekmovanje, smo se odločili, 
»Postalo bo tradicionalno<<. Ta
ko tudi letos nismo prelomili 
obljube in se konec maja ·-
30. in 31. maja zbrali na tret
jem orientacijskem tekmova
nju s kanuji - K.ANU-SCUK.A 
ZLET, katerega pokrovlitelj je 
bila industrija pohištva Brest 
,iz Cerknice. Tokrat smo tabor 
postavili v Ušivi Loki. Gostu
joče taborniške ekipe so pri
spele že v soboto. Vseh skupaj 
je bilo štirinajst tričlanskih ta
borniških ekip iz vse Slovenije. 
Spet so nas obiskali porečani 
iz Zagreba, ki na to tekmova
nje pridejo vsako leto. Prvi 
dan so ekipe vrisovale traso 
tekmovanja v karto Jn reševale 
test o Varstvu narave. Zvečer 
smo se vsi skupaj zbrali ob 
tabornem ognju, kjer so se 
ekipe predstavile tudi s krat
kim programom. V nedeljo zju
traj so se tabornikom pridru
žilli tudi tekmovalci iz tako 
imenovane skupine tur-istov 
(netaborniki) - le teh je bilo 
9 ekip. 

Z željo po čimboljši uvrst it
vi, mnoge ekipe pa le z željo po 
novih doživetjih se je tekmova
nje začelo. Med potjo so mo
rale ekipe opraviti vrsto nalog: 
streljatli z lokom in fračo, ujeti 
in poiskati so morali »gibljivo 
točko<<, .izdelati veslo in z njim 
čimhitreje priveslati do cilja. 
Taborniki so morali med potjo 

RAZPIS LETNEGA 
TABORJENJA 

Odreda Jezerska ščuka 
CERKNICA 

Letno taborjenje za naše čla
ne bo letos v Podbeli pri Ko
baridu ob reki Nadiži. 

Taborili bomo v dveh izme
nah: 

l. IZMENA: od 27. julija do 
S. avgus ta - za medvedke in 
čebelice do 10 let, in murne, ki 
bodo na taboru le prvih šest 
dni. 

2. IZMENA: od S. avgusta 
do 1S. avgusta- za tabornike, 
tabornice in člane klubov (nad 
10 let). Taborjenja se lahko 
u deleže le člani OJS, k•i so po
ravnali članarino. Prijave od
dajte najkasneje do petka, 27. 
junija svojim vodnikom. 

TABORNINA 

Zaradi padca vrednosti di
narja in daljše relacije smo le-

športna podoba našega jezera 

. 
novtce 

oblikovatli. tudi čim bolj zani
miv šopek, vendar pa niso sme
li nabrati zaščitenih rož. Vsi 
so se trudili, toda eni so bili 
vseeno boljši od drugih. Po ko
silu in počitku, ki smo ga izra
bili predvsem za pogovor z 
udeleženci o našem tekmova
nju in predvsem o tem, kako 
bi ga lahko še bolj popestrili. 
Zlet smo zaključili z zborom, 
v katerem smo najbolj šim 
trem ekipam podelili simbolič
ne nagrade - vesla z motivom 
Cerkniškega j ezera in slivrriško 
ooprnico. 

Zlet smo izpeljali do konca. 
Seveda sta bila pri tem najza
služnejša vodja tekmovanja 
Matjaža - Mlinar in Harmel. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na 
vse tiste TT-jevce in klubovce, 
ki ta dva dni niso lenarti.li. Na 
pomoč nam je priskočilo še 
lepo vreme .in kljub drobnim 
napakam smo se imeli lepo. 
Najlepša hvala tudi Brestu. To
rej drugo leto se, konec maja, 
spet dobimo. Tokrat bodo naši 
šotori stali v Rešetu. 

Rezultati najboljših pa so: 

TABORNIKI 
l. OST Domžale 723 točk 
2. OSK - prva ekipa -

Skofja Loka 707 točk 
3. OZ Ljubljana II. 695 točk 

NE TABORNIKI 
l. Jugobanka 1 
2. BB + B 
3. Kontra mat-ica 

469 točk 
4Sl točk 
426 točk 

A. žnidarši.č 

tos tabomino pov.i.šali na 2.000 
din dnevno; skupno znaša 
20.000 din za udeleženca. Ce se 
taborjenja udeleži več članov 
družine, ki plačajo polno tabor
nino, se jim stroški taborjenja 
zmanJSaJo: 2 člana plačata 
30.000 din, 3 člani pa 40.000 
dinarjev. 

Tabornino poravnajte v dveh 
obrokih: prvi obrok do 15. ju
lija, drugi obrok pa do 1S. av
gusta na žiro račun OJS Cerk
nica 50160-678-S9220. Potrdilo o 
plačilu prvega obroka bomo 
pregledovali ob odhodu, zato 
ga imejte s seboj. 

PREVOZI 

Na taborjenje odhajamo s 
posebnim avtobusom iz Cerk
nice (27. julija o_b 7. uri), s tro
ške prevoza mora vsak udele
ženec taborjenja plačati sam, 
zato naj ima s seboj 2.000 din 
za prevoz v obe smeri. 

Murni se vračajo v soboto, l. 
avgusta do 17. ure s kombijem, 
vsi osta1i pa pridemo v Cerk
nica v sredo, 5. avgusta ob 18. 
u1:1i. Starejša izmena odhaja na 
taborjenje prav tako z avtobu
som in sicer 5. avgusta ob 9. 
uri. 

Tabor končamo 1S. avgu
sta. V Cerknica se vrnemo 
okrog 18. ure. 

STARS! TABORNIKOV 
POZOR! 

V se, kar vas zanima o tabor
jenju ... v torek, 21. julija ob 
20. uri bo sestanek v cerkniški 
čitalnici (s tari vrtec) . Tu boste 
dob.i.li vse potrebne informa
cije o letnem taborjenju. 

Potrudili se bomo, da bo 
vsem tudi letošnje taborjenje 
všeč. 

Uprava OJS 

BRESTOV OBZORNIK 

Filmi v juliju 
2. 7. ob 20. uri- francoska melodrama BETTY BLUE. 
3. 7. ob 20. uri in 6. 7. ob 18. uri - ameriški znanstveno-

fantastični film VESOLJSKI V AMPIRJI. . . 
4. 7. ob 20. uri in 5. 7. ob 16. uri - angleški pustolovski film 

SMARAGDNI GOZD. 
S. 7. ob 20. uri- ameriška komedija MOJA LEPA SOFERKA. 
9. 7. ob 20. uri - ameriški akcijs.I? film DI~~ S ~~T!O. 

10. 7. ob 18. uri in 12. 7. ob 20. un - amensk1 akclJSkl film 
ROCKY IV. 

10. 7. ob 20. uri in 13. 7. ob 18. uri - ameriški akcijsko-glas-
beni film ZADNJI ZMAJ. . 

11. 7. ob 20. uri in 12. 7. ob · 16. uri - ameriški pustolovski 
film GUNISI. 

16. 7. ob 20. uri - nemški erotični film PRINCESK.A 
Z ASFALTA. 

18. 7. ob 18. in 20. uri - ameriški mladins.ki film KARATE 
KID, II. del. 

19. 7. ob 16. in 20. uri- ameriški western SILVERADO. 
23. 7. ob 20. uri - francoska drama SUžNJA USODE. 
2S. 7. ob 20. uri in 26. 7. ob 16. uri - ameriški film NEZA

DRžNI FANTJE. 
26. 7. ob 20. uri - ameriška komedija ANA IN NJENE 

SESTRE. 
30. 7. ob 20. uri- ameriški akcijski film LISTA SMRTI. 

. 
Strelske nov tee posebnimi mazili, ki jih pred· 

piše le zdravnik. Neprijetnost 
so tudi bodice morskih ježkov. 

REPUBLišKO PRVENSTVO 
Z MALOKALIBRSKO PUšKO 
ZLATO IN BRON ZA BREST 

Strelska zveza Slovenije je 
organizirala v Ljubljani repub
Liško prvenstvo v streljanju z 
malokalibrsko puško v discip
lim trostav 3 x 10 in 30 leže. 
Pravico nastopa so imeli regij
ski prvaki in tekmovalci, ki so 
dosegli predpisane norme. 
Ekipni del tekmovanja je bil za 
Brest razočaranje, saj s ta pri 
pionirjih in pionirkah zaradi 
zaključnega izleta manjkala 

stebra ekipe. Bolje je bilo v 
konkurenci posameznikov, saj 
je pri pionirkah postala repub-· 
liška prvakinja v trostavu 3 :-< 
10 Martina Jakopin, pri pionir
jih pa je bil Damjan Kandare 
tretj i, predvsem zaradi slabše
ga streljanja v ležečem položa
ju. Pionir in pionirka imata 
izpolnjene norme za državno 
prvenstvo, ki bo julija v Zenici, 
vendar je njuna udeležba še 
vprašljiva zaradi finančnih te· 
žav v klubu. 

F. Mahne 

Kako se pripravimo na letovanje 
Letovanja so že tik pred vrati in z njimi v zvezi tudi razne 

težave. Od tistih kam na letovanje, do načina potovanja, pa do 
tega, kaj vzeti s seboj, kako se obleči in ne nazadnje, še skrb 
kako bo z zdravjem. Za večino teh stvari se človek že nekako 
odloči. Za kraj letovanja pa se je, posebno še, če ljudje niso 
trdnega zdravja, dobro prej posvetovati s svojim zdravnikom. 

Velika večina dopustnikov, 
posebno še fi.z.i.čnih delavcev si 
želi počitka ali umirjene re
kreacije, nekateri povezavo 
obojega, drugi pa, ki hočejo 
dopust preživeti bolj zdravo, 
se odločijo za usmerjeno (me
dicinsko) rekreacijo. Tako si 
ljudje zopet p r.i.dobijo prepo
trebne eneq~ije ter fizične in 
psihične kondicije za preostali 
del leta, ko se začno zopet vsa
kodnevne težave, 

Ne glede na to, kam bo kre
nila karavana dopustnikov, je 
dobro vedeti, kako se je treba 
pripraviti za dopustniške dni. 

že doma in v službi preži na 
človeka mnogo pasti, še več pa 
je težav na letovanju, še pose
bej na morju in v gorah. Zato 
naj b.i. ljudje o~ajali n a leto
vanja vsaj nekoliko priprav
ljeni. 

Kdor se je odločil za morje, 
mora računa ti na vročino in s 
tem tudi na posledice. Najpo
gostejše so opekline, posebno 
še, če se človek soncu ne iz
postavlja postopno ter ne upo
rablja pravilnih zašč.i.tnih maž. 
Pri intenzivnem sončenju, ne 
da b.i. ob tem ustrezno zavaro
vali glavo pa pogosto pride do 
sončarice. Vedeti moramo, da 
nas sonce lahko opeče tudi če 
smo v senci, saj se sončni žar
ki odbijajo od gladine morja. 

Prenekateri dopustnik, k i 
ima občutlj ivo kožo, lahko do
bi ob mor ju srbeče izpuščaje 
zaradi morske vode. Takšni 
ljudje naj bi si pred odhodom 
na morje priskrbeli ustrezna 
zdravila in tako pravočasno 
poskrbeli za boljše počutje. 

Slabi p lavalci naj ne plava
jo v globoko vodo, temveč naj 
se raje zadržujejo ob obali. 

V morju se veLikokrat poja
vijo meduze. Ce že pridemo v 
stik z njimi, je treba ožgani 
del telesa č.i.mprej premazati s 

Tudi skakanje v morje se 
lahko dostikrat konča tragič
no, če pride do poškodbe glave 
ali celo do utopitve. 

Kako ravnati na morju z do
jenčki in majhnimi otroki? 
Dobro se je prej posvetovati z 
otroškim zdravnikom. Zlasti 
dojenčkov do 3 mesecev sta· 
rasti ne smemo izpostavljati 
soncu. 

Posebno bi rad poudaril, da 
morska klima dobro deluje 
zlasti na astmatike, na ljudi z 
v.i.sokim krvnim pritiskom, 
prav tako na blage oblike srč
nih bolezni :in na razna kožna 
obolenja kot so ekcemi, t rdo
vratna srbenja in še prav po· 
sebno na luskav.ico. Na morje 
pa naj ne bi šli ljudje z aktiv
no TBC notranjih organov. 

Mor da še to. Kdo naj ne bi 
šel v naravna zdravilišča -
toplice? To ni priporočljivo za 
tiste, ki ~majo težko ob~o 
srčnih bolezni, razen v Slatino 
Radenci, kjer so specialisti za 
obolenje srca. 

Srednje gorska klima koristi 
predvsem tistim, ki si želi~o 
miru. Da bi doseglo letovanJe 
svoj namen, naj bi bil dopust 
organ.i.ziran. Ta oblika je d~
nes vse bolj cenjena in se Je 
poslužujejo že mnogi dopust
niki, k.i. so po vodeni rekreaciji 
pod zdravstveno kontrolo. 

dr. A. Smalc 

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

Ural• uradnllkl odbor: Srečo DROBNIC, 
Vlil FRIM, Franc GORNIK, VIktor JERIC, 
Karmen KANDARE, Peter KOVSCA, Danilo 
MLINAR, Stefka MIKSE--tEBAU, Anton OB· 
REZA, Janez OPEKA, Miran PETAN, Zdravko 
ZABUKOVEC. 
Foto: Jote !:KRU 
Odbor za obvalčanja Ja dru!banl organ 
upravlJanja. Predsednik odbor~~: Franc 
MLAKAR 
Glasilo sodi med proizvoda Iz 7. toi!ka 
prvega odstavka 36. člana zakona o ob
davhnju proizvodov ln storitev od pro
meta proizvodov (mnenJa sekretariata za 
Informiranja lzvrlnega avata SR Slovenija 
It. 421·1/72 z dna 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 Izvodov. 
Tiska %elemlika tiskarna v LJub
lJani. 


