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LETNIK V 

Spomladanski 
velesejem 
v Zagrebu 

Velesejemske prireditve v Za· 
grebu, ki so vsak.o leto spomladi 
in v jeseni, so za jugoslovansko 
gospodarstvo izrednega pomena. 
Ne glede na ostale, v glavnem 
specializirane sejme in razstave 
v razlicnih krajih in ob razlicnih 
prilomostih, ostane dejstvo, da so 
zagrebski velesejmi nekakSen 
prerez doseZkov jugoslovanskega 
gospodarstva. 

Resnici na ljubo moram pou· 
dariti, da je zagrebska spomla
danska prireditev nekoliko manj
sa od jesenske, ker jesensld ve
lesejem v Zagrebu stejejo ze med 
najvecje tovrstne mednarodne 
razstave na svetu. 

Za Ietosnjo spomladansko pri
reditev lahko recemo, da realno 
prlkazuje, do kod smo v posa· 
meznih vejah nasega gospodar
stva prlSli. Ni mogoce trditi, da 
je mnogo novega, vendar je raz
stavljeno vse, kar so posamezna 
podjetja in organizacije progra
mirale za Ieto 1971. 

Ugotavljamo, da je to v glav
nem komercialna prireditev, ki 
pa ial v prak.ticnem pomenu te 
trditve ne opravicuje. 

tutiti je nekaksno opreznost 
tlstih, ki naj bi bill potencialni 

kupci, to · je trgovine. Mnogi raz
s tavljalci (vsaj v pohiStveni pa
nogi) so pricakovali od spomla
danskega velesejma vee konkret
nih in perspektivnih zakljuckov. 

In kaj lahko recemo za Brest? 
Tudi mi smo razstavili v glav

nem tisto pohiStvo, ki je v pro
izvodno prodajnem programu in 
je namenjeno siroki potrosniSki 
mrezi. Ni mogoce trditi, da ni za· 
nimanja posameznikov, pa tudi 
trgovine za nase pohistvo, ugotav· 
Ijamo le, kar sem ze omenil, da 
so trgovci postali bolj previdni 
in naroeajo Ie tak.sne kolicine 
blaga, za katerega zanesljivo pri· 
cakujejo kupce. 

Se vedno prevladuje tudi mne· 
nje, da je jugoslovansko triiSce 
pohiStva naklonjeno nekoliko kla· 
sicnemu pohiStvu za opremo 
spalnic in dnevnih sob, kar pane 
velja toliko za kuhinjsko pohi· 
stvo. Na koncu poram poudariti, 
da so obiskovalci nekollko razo
earani, ker so priCakovali vee no
vosti, cesar pa vsaj poblStvena 
industrija na letosnjem spomla
danskem velesejmu ni prikazala 
v tolikSni merl kot doslej. 

F . Turk 

AnalitiCna ocena 
SPREJETA 

Centralni delavski svet je na 
zadnji seji sprejel novo analitic
no oceno delovnih mest, ki jo je 
predlagala komisija za organiza
cijo in vrednotenje. Sprememba 
se nanasa le na odpravo zadnjih 
treh razredov, v katerih je bilo 
10 delovnih mest. Na ta nacin se 
je zmanjsal razpon m ed najniijo 
in najvisjo oceno razreda od 
1:5,53 na 1:4,45. Poleg analiticne 
ocene delovnih mest je bil spre· 
jet tudi sistem napredovanja de
lavcev, s katerim naj bi bilo za
menjano dosedanje osebno oce· 
njevanje delavcev, katerih osebni 
dohodki se ne obracunavajo po 
ucinku. Veljavnost obeh ak tov pa 
bo stopila v veljavo sele potem, 
ko bo izdelan pravilnik o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov. 

Tako, kot je bilo ze v javni raz
pravi, je tudi CDS opozoril na 
vrsto vprasanj, ki jib bo v pri· 
hodnje nujno razresiti. Pripombe 
so se nanasale na celotno nagra
jevanje po delu, trdnejso orga
nizacijo, kadrovska vprasanja in 
probleme v zvezi z varstvom pri 
delu. 

Preden se izdela pravilnik o 
dditvi dohodka in osebnih do
hodkov, bo treba dokoncati pra
vilnik o delovnih razmerjih, ka· 
teri vsebuje tudi dolocene cle
mente nagrajevanja. Nadalje je 
treba izpopolniti pravilnik o teh-

n icnih izboljliavah, pregledati in 
na novo preracunati cenike del 
in razresiti druga vpra5anja , kot 
so: moznost rasti osebnih dohod
kov tam, kjer izkoriscanje kapa
citet ne oMogoca preseganje nor
mativov (Tverka in zagalnice v 
TLI Stari trg), mol.nost stimula
cije za kvaliteto dela, zm anjsanjc 
stroskov in podobno. Ugotovlje
no je, da sama analiticna ocena 
ne more razresiti vseh vprasanj 
nagrajevanja , da je viSina oseb
nih dohodkov odvisna predvsem 
od stopnje p rodukt ivnosti, ki jo 
dosegajo posamezne poslovne 
enote, in omejena s startnimi 
moznostmi. Jasno nam je, da de
limo lahko samo toliko, kot smo 
ustvarili. 

Pojavlja se rnnogo vprasanj v 
zvezi z obstojeco organizacijo, ki 
se prepogosto spreminja in pri
lagaja trenutnim razmeram in ce
lo posamezn ikom. Zato mora po
stavljena organizacija imeti trd
no osnovo, ki se spreminja le po 
tocno dolocenem postopku in 
predpisuje spremembe za najra
cionalnejse postopke in delo v 
smislu izvajanja poslovne politi
ke. Analiticna ocena mora po ob
jektivni metodi ovrednotit i real
ne odnose med delovnimi mesti 
in uposteva, da na teh mestih de-

Konec na 3. stran!i 
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NAS PRVI MAJ 
Med prvim cvetjem in zele

njem so v lahnem vetru spet 
zaplapolale rdece zastave 
simbol proletarskega boja in 
enotnosti. 

Po vsem svetu so delovni 
ljudje tako ali drugaee prosla
vili svoj praznik - praznik 
dela. Pokazali so svojo razre
dno zavest, svojo prisotnost v 
tem nasem protislovnem sve
tu, svojo moe in pripravljenost, 
preurediti svet v naprednejso, 
pravienejso in bolj humano 
Clovesko skupnost. 

Menda ni praznika, ob kate
rem bi se ocitneje prepletale 
preteklosti, sedanjost in pri
hodnost. Spomini na preteklost 
nas vezejo na prve organizira
ne delavske demonstracije, ko 
je delavstvo potrkalo na vest 
druzbe, ko je vse svoje sile 
zastavilo za uresnieitev vizije 
o pravicnem svetu, v katerem 
bo vsak delavec elovek in vsak 
elovek delavec. 

Sodobni svet se ni uresnici
tev vseh tistih idealov, za ka
tere so delovni ljudje v vee kot 
stoletnem boju zrtvovali toliko 
svojih moCi, pa tudi tistega naj
dragocenej!ega - svojih ziv
ljenj. Sedanji trenutek k aze to
liko protislovij, toliko prepa
dov in neenak osti med razviti
mi in nerazvitimi, da onemi
mo ob njih. 

Se vedno je treba v tej nasi 
sedanjosti graditi osnove za 
prihodnost, za lepse in pravie
nejse zivljenje prihodnjih TO-

dov. To daje misel zivljenju in 
prizadevanjem vseh delovnih 
ljudi na vseh celinah sveta. 

Deleek teh velikih svetov
nih valovanj so tudi nasi de
lovni ljudje, ki svobodno obli
kujejo sodobno samoupravno 
druzbeno skupnost. Prav v 
majskih dneh bodo na kongre
su samoupravljaLcev krit ieno 
pretehtali preteklost in seda
njost in si zastaviLi cilje za 
prihodnost. 

V ta prizadevanja se mora 
vkljueevati tudi delovna skup
nost BREST A. Tudi tu se tke
jo misLi o preteklosti, sedanjo
sti in prihodnosti. S ponosom 
in spostovanjem se spominja
mo vseh tistih, ki so v pretek
losti v tezkih okoliscinah pred
vojnega boja in povojne gra
ditve prispevali k revolucionar
ni vsebini praznovanja nasega 
praznika. 

Tudi v sedanjosti, ob seda
njem polozaju v podjetju raz
misljamo o bliznjih in daljnih 
ciljih, ki smo jih stkali v dru
zinskem krogu, na sejah orga
nov upravljanja ali pa zapisali 
v skLepih. Ob tem si postavlja
mo vpra.Sanja in si iscemo na
nje odgovore, veasih pa v n a
videzni ali resnieni nemoei za
stanemo, se prepustimo drugim 
in mislimo, da bodo pametneje 
odlociLi tudi brez nas. Stabili
zacije v nasem gospodarstvu in 
stabiLizacije v nasem podjetju 
pa ne bo moe doseei s taksni
mi, ceprav cloveskimi slabost-

mi in pasivnostjo. Najvaznejse 
je, da bo vsak delovni elovek, 
na vsakem delovnem mestu, 
priSel do preprieanja, da sta 
predvsem od njega, od njego
ve odgovornosit do dela in de
lovne skupnosti odvisna njego
va sedanjost in prihodnost. 

Tako se razmisljanje o da
nasnJem veze z jutrisnjim. 
Dolgoroeni cilji o razvoju sa
moupravne druzbe, eeprav jas
ni in nedvoumni, se prepleta
jo z mnogim sedanjimi t ezava
mi in protislovji. Od nas samih 
je odvisno, ali jih bomo pre
magali in si hitreje ustvariH 
humano samoupravno skupnost 
delovnih Zjudi. Zato je treba 
vse site usmeriti v resevanje 
sedanjih tezav in jih obvlado
vati z vero v prihodnost. 
mi in protislovji. Od nas samih 

Cestitamo Clanom delovnih 
skupnosti BREST A in ostalim 
delovnim ljudem nase obeine k 
njihovemu prazniku - prazni
ku dela in zelimo tudi v pri
hodnje· mnogo delovnih uspe
hov! 

Vsebina: 
Nov pra.vilnik o delovnih ra.z

merjih - Druzbeni dogovor o 

OD - Izvoz letos - Se o stano

vanjskih kreditih - Mlacev v 
pozgani va.si 1942 - Priznanja. 
Osvobodilne fronte. 
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Sprejemali homo nov 
pravilnik o delovnih razmerjih 

Po sprejemu statuta v letu 
1970 smo do sedaj v nasem pod
jetju povsem na novo sprejeli 
pravilnik o knjigovodstvu, pravil
nik o oblikovanju cen proizvo-dov 
in storitev, pravilnik o oblikova
nju norm ter pravilnik o informi
ranju clanov delovne skupnosti 
in varovanju tajnosti. Prav tako 
je bil na podlagi spremenjene or-

Pri delu 

KRITICNI OBRACUN DELA 

ganizacije izdelan in sprejet akt 
o sistemizaciji delovnih mest. 

Statut, ki uzakonja novo orga
nizacijo upravljanja v podjetju, 
je s tern krepko posegel tudi v 
ostale splosne akte, predvsem pa 
v pravilnik o delovnih razmerjih. 
Pri tern ne gre za bistvene spre
membe o pravicah oziroma dolf
nostih posameznih delavcev, tern-

vee predvsem za dolocitev orga
nov,ki o tern odlocajo,in za na
tancno dolocitev postopkov. Sta
ri pravilnik je kijub svoji pre
cejsnji uporabnosti pogosto za
tajil prav pri nekatcrih pomemb
nih dolocilih o uveljavljanju bo
d.isi odgovornosti, bod.isi pravic 
clanov delovne skupnosti. 

Predvidoma bo osnutek oziro
ma predlog spremenjenega pra
vilnika o urejanju medsebojnih 
delovnih razmerij v maju pred
lozen centralnemu delavskemu 
svetu in nato dan v javno raz
pravo. Pravilnik bo poleg natanc
neje dolocenih pristojnosti po· 
skusil dati vee jasnosti se na pod
rocje poskusnega dela, pripravni
stva, razporejanja po delovnih 
mestih, rednega dela ter dela 
daljsega kot poln delovni cas in 
kar zadeva prenehanje delovnegt 
razmerja. 

Predlog tega splosnega akta 
skoraj v celoti temelji na doloci
lih temeljnega zakona o delov
nih razmerjih. Zakon sam daje 
sicer nekajkrat momost specific
nega urejanja posameznih zadev, 
vendar moramo ugotoviti, da 
mnogokrat zadev, za katere za
kon terja ureditev, ni mogoce za
dovoljivo urediti zarad.i nekate
rib drugih, predvsem organizacij
sko-:kadrovskih pomanikljivosti. 
Crka pravilnika sama zal ne mo
re resiti takih problemov. 

Sklepi DS Tovarne pohiStva Martinjak 
7. aprila 1971 je hila v Tovarni 

pohi!itva Martinjak 116. seja raz
!iirjenega delavskega sveta. Poleg 
rednih clanov sveta so hili pri
sotni se vodilni delavci poslovne 
enote in posameznih slllZb SKS 
ter glavni d.irektor. Osnovni vz
rok za razsirjeno sejo je hila ob
ravnava stanja, za katerga so od
govorne poleg poslovne enote tu
d.i ostale strokovne slu.Zbe. Ne
usklajenosti dela, neizpolnjeva
nje postavljenih nalog, odstopa
nje od postavljenih rokov, med
sebojna obtozevanja posamezni
kov ter sluib, netocne in neodgo
vorne informacij e so hila poleg 
planskih obveznosti tema te se
je detavskega sveta. 

3. Vodstvo proizvodnje mora 
organizirati proizvodnjo na osno
vi postavljenih planov, tako da v 
celoti opravi planirani obseg. Na 
tern podrocju odloca o premesti
tvah ali zamenjavah. 

4. Lansirni program sestavlja 
poslovna enota skupno s komer
cialno slllZbo. Tako izdelani pro
gram pa se dokoncno razcisti se 
s primarno ter nabavno slllZbo. 
Vse prevzete obveznosti semora· 
jo brezpogojno realizirati, saj se 
. bo vsaka nedoslednost odrazila 
v nedoseganju mesecnih nacrtov. 

10. Za ugotovitev rezultatov te1 
sprejetih sklepov seje delavskega 
~veta s~ ce~. mesec dni pregleda
JO realtzaclJe posameznib skle 
pov in sprejmejo nove obvezno
sti. 

Sprejeti sklepi 116. seje delav
skega sveta Tovarne pohistva 
Martinjak so zacetek skupnih na
porov za odpravo sedanjib slabo
sti v poslovanju. Potrebno pa bo 
se mnogo skupnih naporov, da sc 
stanje izboljsa ter zagotovi nor
malno poslovanje. Pravilno je, da 
je delavski svet seznanjen z no
tranjo in zunanjo problematiko 
odnosov in dela, kajti prav na 
teh osnovah bo lahko zavzel pra
vilno staliSce ter tudi nosil po
sledice 'Svojih odlocitev. 

F. Strukelj 

V javni razpravi si moramo pri
zadevati, da homo opozorili na 
neZivljenjska dolocila pravilnika. 
To pomeni, da ga moramo obli
kovati predvsem tako, da ga ho
mo lahko tud.i uporabljali. Pri 
tern pa moramo teziti se za ne
cem: ta splosni akt ne sme biti 

BRESTOV OBZORHIK 

zgolj staticni zapis nasib seda
njih razmerij . Vsaj nekoliko se 
morajo izboljsati in prav ta pra· 
vilnik nas mora siliti k takemu 
izboljsanju. In kdaj bo tak? Le, 
ce ga homo res pazljivo prebrati, 
ce ga bo treba, desetkrat popra
viti in nato dosledno spostovali. 

Drobne informacije r 
i s 183. seje centralnega delavskega sveta v l 

'I 
163. redna seja centralnega dc

lavskega sveta je imela zelo obse
zen dnevni red. Tezisce razprav 
in skleoov je bilo v zvezi z ana
lizo o gibanju stroskov in prodaj
nih ceo, z letnim nacrtom za leto 
1971 in z novo analiticno oceno 
delovnih mest. 0 teh vprasanjih 
smo ze objavili prispevke v prt!j
~nji, pa tudi v tej ~tevilki nasega 
glasila. Zato posredujemo se ne
kaj drobnih informacij o pre
ostalih razpravah in sklepih z 
zadnje seje. 

* 
Sprejet je bil predlog o nagra

jevanju trgovskib predstavnikov 
in prodajalcev. Predlog temelji 
predvsem na stimuliranju izpol
njevanja planskih nalog pri pro
daji na domacem trliscu. 

* 
Centralni delavski svet je raz-

pisal volitve v delavski svet to
varne pohiStva Stari trg, ki bo 
imel 13 clanov. Prav tako je raz
pisal volitve dveh clanov iz te po
slovne enote, ki jo bosta zasto
pala kot nova clana centralnega 
delavskega sveta. Sprejel je tudi 
sklep, da se za po enega clana 
povecajo vsi ostali centralni or
gani upravljanja in komisija za 
narodno obrambo. Ti clani bodo 
imenovani naknadno iz Tovarne 
pohistva Stari trg. 

* 
. Centralni delavski svet je spre
Jel odpoved na delovno mesto di
rektorja Tovarne pohi! tva Cerk
nica tov. Franca HV ALE in za vr
silca dolfnosti tega delovnega 
mesta imenoval tov. Toneta KE
BETA. Imenoval je tudi razpisno 
komisijo, ki bo opravila razpis 
za zasedbo tega delovnega mesta. 

* 
Ker so skoraj vse pristojnosti 

s podrocja zdravstvenega zavaro
vanja, ki jib je do nedavnega 
imela drlava in jib dolocala z za
konskimi predpisi, presle v pri
stojnost organov upravljanja 
zavarovancev, je potrebno, da 
imajo v teh organih svoje pred
stavnike tud.i delovne organizaci
je, katerih clane ta vprasanja se 
posebej prizadevajo. Ta skup
nost odloca o prispevnih stop-

njah za zavarovanje, o zdravstve
nem varstvu, o prispevkih zava
rovancev, o nadomestilih in dru
gih pomembnih vpra5anjih. Cen
t ralni delavski svet je izvolil v 
svet zavarovancev obcine Cerk
nica Stefana Kralja - SKS, Iva
na Debevca- TP Martinjak, Jo· 
zeta Grudna - TP Cerknica in 
Tomah Kreka - TLI Stari trg. ( * 

V zvezi z reorganizacijo obcin· 
ske konference socialisticne zve-
ze delovnega ljudstva volijo od
slej polOVlCO clanov obcinske J 
konference organi upravljanja v 
delovnih organizacijah. Central-
ni delavski svet je kot predstav· " 
nika Bresta izvolil tov. Janeza 
Otoniearja. 

* 
Ker je bil v enoti skupnih stro

kovnih sluzb izvoljen namesto 
nekdanjega delavskega sveta v 
skladu z novim statutom svet 
enote SKS in je tako prenehal 
mandat dosedanjemu predstavni
ku te enote, je centralni delavslu 
svet v svet za koordinacijo poslo
vanja iz enote SKS izvolil nove
ga clana tov. Zdravka Zabukovca. 

B. Levee 

Plan Tovarne 
pobistva Stari 
trg za 1971 

Tovarna pohistva Stari trg ima 
za leto 1971 vrednostni nacrt 27 
milijonov d.inarjev, kar je za 35 
odstotkov vee kot v letu 1970. 

Letni nacrt proizvodnje obse
ga 80 OJo vrednosti kuhinjskega in 
20 Ofo furniranega kosovnega po
hiStva. 

Na seji so bile izra.Zene stevilne 
pripombe, ki naj bi v taki ali v 
drugacni obliki prispevale k iz
boljsanju sedanjega stanja. Ne 
morem reci, da so bile vse pri
pombe s pravilnega vidika, mo
goce so bile tud.i slabo iZl'a.Zene, 
vendar so vsi zeleli kriticno oce
niti sedanje nepravilnosti. 

5. Nabavni slu.Zbi se z novimi 
dvomesecnimi lansirnimi progra
mi zagotovi predpisani rok za do
bavo materialov v narocilnicah. 
To velja se posebej za uvozene 
repromateriale, kjer je dobavni 
rok daljsi. Obenem pa v takih 
pogojih dela nabavna slu.Zba za
gotavlja pravocasno dobavo ce
lotnih materialov, saj proizvod
nja brez enega samega potrebne
ga materiala ne more normalno 
teci. 

Novi organi npravljanja 

Ko je delavski svet podjetja 
obravnaval nacrt za leto 1971, so 
hili izra.Zeni pomisleki posamez . 
nikov, da je nacrt previsok. Ta· 
kih pomislekov pa po treh mese 
cih poslovanja letos ni vee, kajti 
izpolnjevanje dinamike mesecnih 
nacrtov je pozitivno. Tako smo 
nacrt proizvodnje v januarju pre
segli za 5 Ofo, februarja 9 Ofo in 
marca za 23 Ofo. Nacrt prodaje pa 
je bit dosezen v januarju 100 °/e, 
februarja 113 °/o, marca pa 132 OJo 

Ti podatki nam kafejo, da je 
doseganje nacrta proizvodnje, pa 
tudi prodaje mogoce. Seveda pa 
ne moremo trd.iti, da smo trome· 
secje premostili brez tezav. Naj
vec te2av v proizvodnji povzroca 
vsekakor pomanjkanje oziroma 
nepravocasna dobava dolocenih 
materialov, predvsem oplemeni· 
tenih ivernih plosc, ki jib uvaia· 
mo, in pa nerjavecib pomivalnib 
korit iz Kovinoplastike Lof. To 
pa so nasi osnovni materiali, ki 
morajo biti vedno na zalogi. Ra
zen tega pa so se drugi drobni re· 
promateriali, ki nam pogosto po
vzrocajo glavobole. Menimo, da 
je mogoce take tezave odpraviti 
s pravocasnimi narocili. Pogoj za 
pravocasno narocanje materiala 
pa so realni proizvodni progra· 
mi, ki bi morali biti izdelani vsaj 
mesec dni pred lansiranjem v 
proizvodnjo. 

Najpomembnejsi sklepi, spre
jeti v zvezi z boljsim poslova
njem ter rezultati TP Martinjak 
so hili: 

1. V zvezi s sprejetjem nacrta 
za leto 1971, ki vsebuje precejs
n je stevilo izdelkov, ki jib sploh 
ne homo proizvaj ali in na drugi 
strani izdelke, ki jih ze proizva
jamo izven nacrta, je bil sprejet 
sklep, da je treba zagotoviti naj
manj dvomesecni lansirni pro
gram. Ta sklep obvezuje prodaj
no slu.Zbo, pa tudi poslovno eno
to, da se pravocasno izdelata lao
simi programi z izdelki, za kate
re imamo vse pogoje izdelave 
brez kasnejsih sprememb. Lao
simi program vsebuje poleg vr
ste posameznega izdelka tud.i do
koncne kolicine povrsinske obde
lave in vrste tapetniskega mate
riala z natancno barvno delitvijo. 

2. Odgovornost za opravljeno 
delo je treba zahtevati od sleher
nega delavca ne glede na delov
no mesto ali poslovno enoto. Od
govornost mora biti moralna, pa 
tudi materialna. Prav neizpolnje
vanja nalog, predvsem termin
skib dogovorov, so do sedaj po
vzrocala spreminjanje lansirnih 
programov, s tern pa nedosega
nje proizvodnih obveznosti ter 
rezultatov. 

6. Zaradi nedoslednosti pri de
lu centralne priprave proizvod
nje naj se le-ta prenese nazaj v 
poslovne enote, ki prevzemajo ce
lotno odgovornost za delo. Vrne
jo se tudi kadri, ki so hili po no
vi organizaciji centralizirani. V 
sedanjem sestavu centralne pri
prave le dokonca zaceto delo na 
posameznih izdelkih. 

7. Poslovna enota proizvaja v 
prvi vrsti izdelke, ki jih bo pro
dajna slllZba sposobna takoj pla
sirati na tre-. V nasprotnem pri
meru pa proizvaja izdelke po svo
jih momostih, ceprav na zalogo. 
Prodajna slllZba pa je dolfna, da 
nastale zaloge gotovih izdelkov v 
najkrajsem easu proda. 

8. Tudi v prihodnje ni predvi
dena celovitej~a re5itev vprasa
nja skladisca gotovib izdelkov. 
Zato sta direktor poslovne enote 
ter vodja prodajne slu.Zbe zadol
zena, da pravocasno resujeta pro
bleme sklad.isCnih prostorov v 
okviru BRESTA ali izven njega. 

9. V najkrajsem casu je treba 
organizirati mnozicni sestanek in 
na njem prikazati uspehe poslo
vanja v letu 1970 ter novo anali
ticno oceno delovnih mest, ki je 
hila fe sprejeta na seji central
nega delavskega sveta. Porocilo 
o poslovanju preteklega leta naj 
se dopolni s posameznimi pri
merjavami in izracuni. 

v Tovarni pohistva Stari trg 
S pripojitvijo podjetja GABER 

Stari trg k Industriji pohistva 
BREST Cerknica je s 1. aprilom 
1971 prenehal mandat vsem cia
nom organov upravljanja pripo
jenega podjetja, ki ima po pripo
jitvi naziv BREST Cerknica -
Tovarna pohi§tva Stari trg. 

V skladu z dolocili ustreznih 
predpisov ter dolocil statuta je 
centralni delavski svet BRESTA 
razpisal volitve v novi poslovni 
enoti ter tudi dolocil stevilo cia
nov, ki jih delavci poslovne eno· 
te volijo v posamezne organe 
upravljanja. Tako bosta zastopa
la poslovno enoto v centralnem 
delavskem svetu 2 clana, delav
ski svet poslovne enote pa bo 
imel 13 clanov. 

Po opravljenem kand.idacij
skem zboru so bile volitve 9. apri
la letos. 

V centralni delavski svet sta 
hila izvoljena 

Franc Krasevec 
in Du§an Plaz. 

V delavski svet poslovne enote 
pa so hili izvoljeni naslednji cla
ni kolektiva: 

Joze Kandare, 
Janez Kandare, 
Franc Kodrca, 

Janko Mlakar, 
Stanislav Okolis, 
Joze Pavlic, 
Franc Pavlic, 

· Ferdo Petrie, 
Joze Sraj, 
Joze Sumrada, 
Barka Truden, 
Stanislav Truden 
in Franc Zabukovec. 

Delavski svet je na svoji prvi 
seji izvolil za predsednika Ferda 
Petrica, za njegovega namestni
ka pa Jozeta Sraja. Na isti seji je 
delavski svet doloCil stevilo cia
nov, ki naj jib ima poslovni svet 
- 5 clanov - in izvolil clane v ta 
organ upravljanja, in sicer: 

Franc Krasevec, predsednik, 
Franc Mlakar, namestnik, 
Joze Sepec, 
Peter Celhar 
in Janez Voljc. 

Glede na to, da traja s statu
tom doloceni mandat clanom or
ganov upravljanja dve leti in da 
bodo redne volitve organov 
upravljanja v Brestu v pribod
njem letu, bo trajal mandat no
voizvoljenih clanov organov 
upravljanja v Tovarni pohistva 
Stari trg le eno leto. F. Mlakar 

Na osnovi dosezenih nacrtov 
prodaje je videti, da je bila za 
prodajo kuhinjskega pohi§tva v 
tern casu precejsnja konjunktu· 
ra. Kljub temu pa je potrebno 
raziskavi trga in povecanju pro
daje posvetiti vso pozornost, ker 
bo v nasprotnem primeru proiz, 
vodnja prerastla prodajo, posle. 
dice pa bodo povecanje zalog go
tovih izdelkov,pomanjkanje skla, 
discnega prostora in, kar je naj· 
vaznejse, pomanjkanje sredstev. 

Rezultati dela v prvem trime
secju so torej zadovoljivi, seveda 
pa morajo biti se boljsi, ce hocc
mo nacrt dejansko doseei. D. P. 
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BRESTOV OBZORNIK 

DruZbeni dogovor 
o delitvi osebnih 
dohodkov 

t xZoNEC LANSKEGA LETA JE IZSEL ZVEZNI ZAKON, KI DO
VOLJUJE GOSPODARSKIM IN DRUGIM ORGANIZACIJAM V LE

J TU 1971 POVECANJE OSEBNIH DOHODKOV NA DELAVCA NAJ-
1 • VEC ZA 11 ~/o NASPROTI DOSEZENIM OSEBNIM DOHODKOM 
'- V LETU 1970. j OMIDNJENI ZAKON VELJA VSE DOTLEJ, DOKLER 

f.fE- ZACNE' vELJATI REPUBLISKI ZAKON 0 USMERJANJU DE
LITVE DOHODKA, VENDAR NAJDALJ DO 30. APRILA 1971. 

ICAKO JE Z DRUZBENIM 
DOGOVOROM 

..--- -
· Republiska. skupscina je ze 
{ sprejel~ zakon o samoupra vnem 
{ sporazumeva.nju in druzbenem 
. dogovarjanju o merilih za usmer-

1
, janje delitev dohodka in osebnih 

doLodtwv. Na. podlagi tega zako
na pripravljajo Izvrsni svet 

o3cbnib doh.odkov v skladu z do
sezemmi poslovnimi uspehi. 
Osebni dohodki po obeb kriteri
jih predstavljajo neo·bdavceni del 
dohodka, namenjen za izplacilo 
osebnib dohodkov. ~-· 

Druzbeni dogovor predvideva { 
tndi najniZje (800 din) in najvis-
je mesecne neto osebne dohodke 

3 

.J, Skupscine SR. S!ovenije, Gospo
darska. zbornica SRS in republi

,;_ ski svet Zveze ~indikatov Slove
nije splosni druzbeni dogovor o 

~ nacelih in merilih za presojo 
skladnosti samoupravnih spora
zumov o delitvi dohodka in 

I osebnih dohodkov v gospodar
~kih organizacijah. ! Splosni druz-. 

beni. spi)razum-bo dolocal osnov-

na zaposlenega. (6.000 din), finan
siranje skupnih potreb delavcev, j 
n;;.menjenih za regrese za letni · 
dopust in za prehrano na zapo-· . 
slenega delavca po 600 din letno, · J Z 
najvisje dnevnice za potovanja v N a 
Jugoslaviji 100 din in 50 °/o stro- a 
skov za prenocevanje, povracilo 

na.Se izdelke v novi trgo·vinl je dovolj zanimanja in tudi kupcij. 
sliki: Kupci si ogledujejo Polono 

na na.cela. in merila, s katerimi 
naj bi hila zagotovljena krepitev 
reproduktivnc sposobnosti gospo
darskih organizaclJ, predvsem 
gledc na izkoriscanje sredstev, 
in skladnz. rast osebnih dohod
kov ter splosna potrosnja. Sklad
no s splo:;nim druzbenim spo
ra:mmom, bodo posamezne sku
pine gospodarskih organizacij 
pripravile konkretne druzbene 
dogovore o ~elitvi dobodka in 
osebnih dohndkov. 

h voznega reda druzbenega 
dogovarjanja vidimo, da gre sa
mo pri proceduralnem delu za 
vrsto institucij, ki s stevilnimi 
predlogi sodelujejo pri vsebin
skem oblikovanju akta o druzbe
nem usmerjanju delitve dobodka 
in osebnih dohodkov. Skupina, ki 
pripravlja. splosni druzbeni dogo
vor v okviru treh republiskih 
podpisnikov dogovora (izvrsni 
svet, zbornica, sindikat), je pri
pravila za razpravo ze peti de
lovni osnutek. Gre za intenzivno 
pripravo splosnega dokumenta, 
vendar bo kljub temu verjetno 
cas, ki ga zakon doloca za do
koncno sprejetje druzbenib dogo
vorov 1. julij 1971 prekratek, zla
sti se, ker bo po tem datumu 
predvidene davcne sankcije za 
nedisciplinirono delitev dohodka 
na osebne dohodke. Tu je vee 
predlogov. Eden izmed njih pred
videva podaljsanje zamrznitve 
osebnih dohodkov na ravni 11 Dfo 
tudi po 30. aprilu, drugi predvi
deva zamrznitev osebnih dobod
Icov na visji stopnji na 13 do 
14 o;o, tretji predlog predvideva 
popolno odmrznitev osebnih do
hodkov itd. Koncno besedo okrog 
zamrznitev osebnib dohodkov bo 
moral reci konec aprila ali v 
zacetku maja republiSki izvrsni 
svet, medtem ko bo morala naj
verjetneje republiska skupscina 
podaljsati rok za sklenitev samo
upravnih dogovorov. 

KAJ DOLOCA SPLOSNI 
DRUZBENI DOGOVOR 

Poudariti moram, da splolini 
druzbeni dogovor se ni sprejet 
in .so torej stevilke, ponekod pa 
tudi vsebina se nedolocena. 

Osnova druzbenemu dogovoru 
sta: kalkulativni osebni dohodki 
in faktor stimulacije. Kalkulativ
ni osebni dohodek doloca visino 
osebnih dohodkov po posamez
nih kategorijah strokovne izo
brazbe delavcev, s tern da upo
steva pri delavcib in neposredni 
proizvodnji izobrazbo, ki jo zab
teva akt o stimulaciji delovnih 
mest, medtem ko uposteva pri 
rezijskih delavcih dejansko izo
brazbo, pri kateri se pri vodilnih 
delovnib mestib poveiia kalkula
tivni osebni dobodek za 20 °/o. 
Faktor stimulacije pomeni pove
canje sredstev kalkulativnih 

za uporabo lastnega vozila v sluz
bene namene 0,90 din it_d. _ ~___; 

Za. zagotovitev najnizje stop
nje rentabilnosti vlozenih sred
stev predvideva splosni druzbeni 
dogovor tudi naJDIZJO stopnjo 

in tehniko formiranja osebnib do
hodkov - izplacanih na bazi 
vkalkuliranih stroskov (osebni 
dohodki v zalogah) itd. 

a.kumulacije (6 °/o). Podjetja, ki DRU.ZBENI DOGOVOR 
nc bi dosegle predvidene aku- IN BREST 
mulacije, bi obravnavala obcin
skm skupscina in sklepala o sana
ciji, prisilni upravi itd. 

Seveda je pri tem se vrsta od
prtih tako vsebinskib vprasanj 
bl>:; npr. vpra.Sanje akumulacije 
podjetij, ki so usmerjena v pre
malo stimulizirani izvoz, vpra.Sa
njc administrativnib vplivov na 
oblikovanje cen, vprasanje, kako 
poleg strokovne izobrazbe obliko-

Po sklepu upravnega odbora 
poslovnega zdruzenja Les, bo 
zdruzen.5e Les nosilec akcij za 
sklenitev samoupravnih sporazu
mov za vse dejavnosti ozje sku
pine lesne Industrije Slovenije 
(panoga 122). To pomeni, da bo 
tudi Brest, kot clan tega zdruze-

nja zastopan v druibenem do
govoru skupina v okviru zdru
zenja Les (dokoncno odlocitev o 
sodelovanju pri druibenem do
govoru te skupine, bo na prvi 
seji obra.vnaval delavski svet pod
jetij). 

Breshe sodeluje v strokovnib 
komisijab zdruzenja Les pri si
stematizaciji oziroma usklajeva
nju delovnih mest po ozji dejav
nosti. Koncno besedilo spora.zu
ma bo izdelal ekonomsko-financ
ni svet zdruzenja Les. Delo je 
dokaj obsezno, zato bo terjalo 
tudi da)jsi cas do dokoncnega 

sprejema druzbenega dogovora o 
delitvi dohodka in osebnih do
hodkov v okviru lesne industri
je Slovenije. 

Ko govorimo o Brestu, nas 
prav gotovo zanimajo konkretne 
stevilke. Verjetno bi marsikdo 
rad slisal odgovor na to, ali so 
na Brestu previsoki osebni do
hodki glede na ostalo lesno indu
strijo, ali bodo tudi n asi osebni 
dohodki obdavceni, kako je z na
so akumulacijo in druzbenimi do
govori itd. 0 teh vprasanjib ho
mo skusali odgovoriti kdaj 
drugic. D. Mlinar 

vati kalkulativni osebni dohodek 
tudi z drugimi pogoji dela (te
Za.ska dela, zdravju skodljiva de
let itd.), vprasanje obdavcitve 
sredstev za druzbeno prehrano 
itd; kakor tudi odprtib vprasanj 
tellmicne narave kot npr. vpra
sanje enakega zajemanja dohod
ka in osebnib dohodkov glede na 
ntzlicno tehniko formiranja do
hodka. po fakturirani realizaciji 

AnalitiCna ocena sprejeta 
Nadaljevanje s 1. strani 

lajo ljudje z ustrezno izobrazbo 
in sposobnostjo . 

Ceprav je delo s kadri dobilo 
neke nove obli.ke, je vrsto pri
pomb, da se prepocasi razresuje 

Izvoz Ietos 
Priznati rnoramo, da je letosnji 

nacrt izvoza za skoraj pet milijo
nov ameriskih dolarjev precej vi
sok, vendar realen. Povpraseva
nje po pohistvu je v tujini, pred
vsern pa v ddavah s konvertibil
no valuto, dovolj veliko, da lah· 
ko res dosezemo planiran ob· 
seg izvoza. Zal pa-je treba pouda
riti, da so ze na samem zacetku 
leta nastopile tezave, ki onemo
gocajo mesecno doseganje nacrta 
izvoza. 

v zacetku leta je bilo pricako
vati, da se bo izvoz rnocno pave
cal s spremembo tecaja dinarja. 
Devalvacija konec januarja pa ni 
dala pricakovanih rezultatov. rz. 
VOZ je zal se vedno neinteresan
ten, ker so cene na zunanjih tdi
sCih odlocno prenizke. Kot obi
cajno, je bil izvoz letos soraz
merno slab, vendar je precej 
boljsi kot v istem obdobju lani. 
Tudi glede narocil smo letos pre
cej na boljsem. Skoraj dokoncno 
je razcisceno narocilo glasbenih 
omaric za ameriskega kupca. 
Prav v teh dneh je prispelo so
razmerno veliko narocilo nem
skega kupca. Nekoliko slabSe je 
stanje z narocili za Tovarno po· 
histva Martinjak, kjer se niso za
sedene celotne letosnje kapacite
te. Pricakovati je, da bo ta pro
blem resen v bliZnji prihodnosti. 

Poleg nizkih cen na svetovnih 
trZiscih so se nekatera vazna dej· 
stva, ki vplivajo na slabo dosega-

nje nacrta izvoza. Predvsem ugo
tav!jamo, da se poslovne enote 
skoraj brez izjeme ne ddijo do
locenih rokov za odpremo. Poleg 
objektivnih je se cela vrsta sub
jektivnih razlogov za zarnujanje 
rokov. Prav gotovo kupec ne bo 
ponovil ali poveceval narocila, ce 
borno kasnili z dobavo mesec ali 
celo vee. Ze pri planiranju do· 
bavnih rokov moramo paziti, da 
bodo cimbolj objektivni. 

Drugo vprasanje je vprasanje 
kvalitete, ki postaja v zadnjem 
casu vedno slabsa. Predvsem rna
ramo posvetiti vee pozornosti 
koncni kontroli v poslovnih eno 
tah. Prav zaradi slabe kvalitete 
nastajajo v zadnjem casu veliki 
dodatni stroski, zmanjsuje pa se 
tudi zaupanje kupca v kvaliteto 
nasih izdelkov. Vprasanje kvalite
te ni problematicno samo za iz
vozne izdelke. Vse vee je rekla
macij na racun izdelkov, ki jih 
prodajamo na domacem trziscu. 
Ceprav je ta problem ze dalj ca
sa znan, se stanje ni izboljsalo, 
temvec se slabsa. 

Vse te stvari vplivajo na obseg 
prodaje v izvozu, pa tudi na do
macero trziscu. Zavedati se mo
ramo, da kupec zahteva poleg so
lidne postrezbe tudi kvalitetno 
blago, posebno sedaj, ko je po
histvo postalo drago in ko je na 
trgu vsak dan vecja ponudba. 

T. Zele 

----

obstojeca problematika. Nujno 
je potrebno izdelati skupno s po
sebnimi enotami enotni program 
dela kadrovske sluzbe in razCisti· 
ti vprasanja, ki se pojavljajo v 
zvezi s sprejemanjem delavcev 
na delo, uvajanje v delo, zastavi
ti politiko napredovanja, resiti 
problem starejsih delavcev, pre
mescanje delavcev iz ene eko· 
nomske enote v drugo ekonom
sko enoto, med poslovnimi eno· 
tami itd. Pri nekontroliranem 
premescanj u se pojavlja pro
blem, da dobri delavci ostajajo 
na slabse nagrajevanih delovnih 
mestih. 

Na kriterij o pogojih dela je bilo 
najvec pripomb, v javni razpravi 
kar 73, ceprav so bili pogoji de· 
la merjeni in so se upostevati le 
ustrezni podatki izvrsenih meri
tev. Zato bi bilo prav, da se me· 
ritve izvedejo tam, kjer so se v 

tern casu pojavila nova delovna 
mesta in tam, kjer so bile pri
pombe, da v casu meritve niso 
delali ustrezni stroji, ki vplivajo 
na pogoje dela. Poleg tega so se 
vedno delovna rnesta, ki niso po
trebno zascitena in nimajo pred
pisanih potrebnih zascitnih sred
stev in pripornockov. Dogaja pa 
se, da posamezniki tudi ne upo
rabljajo predpisanih zascitnih 
sredstev. 

Poleg teh je bilo obravnavanih 
se vrsto drugih perecih proble
mov, ki jih bo treba v prihodnje 
nujno razresiti. Obravnava in 
sprejemanja analiticne ocene je 
nanje opozorila, slediti pa mora 
nacrtna akcija strokovnih sluzb. 
Ce se k temu ne bo takoj in na
crtno pristopilo, borne kmalu 
ugotovili, da tudi ta analiticna 
ocena ni primerna. 

F. Levee 

Kako bomo praznovali? 
Praznovanje praznika dela ima lepo in bogato tradicijo. 

Ze od nekdaj so delovni ljudje - vcasi tudi v najtezjih 
pogojih - organizirano in manifestativno praznovali svoj 
dan. Tudi ·sedaj ima ta praznik svoje pose'bno obelezje. Mno
gi delovni ldudje bodo odsli v •naravo ali kam drugam na 
oddih, sportni in kulturni delavci .bodo prirejali svoje ma
nifestacije .. . 

Podcfuno bo tudi z delovnimi 1judmi Bresta. Verjetno ima 
vsakdo ze svoje nacrte za te dni. Sindikalna in mladinska 
or.ganizadja Bresta -pa bost-a dali svoj prispevek k javni 
prilreditvi, <ki 'bo .ob -prazniku dela. 

Na predvecer praznika, v petelk 30. a•prHa, bo •pred samo
postreino trgovino promenadni •koncert -nal5e g-odbe na pi
hala, pevski zbor bo zapel nekaj delavskih pesmi, v pro· 
gramu pa •bo tudi nekaj recitacij. Da ho vzdusje se bolj 
praznicno, bodo .po okoliSkih hl'ibih ,zagoreli kresovi Naj
bolj velicastnega obljuibljajo na Sl!iV'nioi, kjer bo ·se posebno 
kresno praznovanje. V praznicno jutro pa nas bodo pre
dramili zvoki ·budnice, ki jo ·bodo priredili tudi v okol-iskih 
vaseh. 

Prarv gotovo se bodo delovni ljudje v lila$ obcin1 - kot 
milijoni po svetu - vkljucili v praznova-nje svojega praz
nika. 
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V eCje potrebe po stanovanjih 
Sindikat v Tovarni lesnih izdel

kov 

S povecanim ohsegom proiz
vodnje, s tern v zvezi pa tudi z 
vecjim ~tevilom zaposlenih d e
lavcev, zlasti strokovnih kadrov, 
nastaja v Tovarni lesnih izdelkov 
Stari trg pomanjkanje stanovanj
skih prostorov. V Lo~ki dolini 
imamo samo dve drui.in.ski sta
novanji, ki sta last Bresta, in si
cer v hlo.ku v Starem trgu. V 
enern izrned teh dveh stanuje de
lavec, ki je zaposlen pri Brestu, 
v drugem pa stanuje mesar z 
druiino. 

Dokler ni hilo stolarne, ni hilo 
tezav s stanovanjskimi prostori, 
ker so hili zaposleni delavci 
predvsem dornacini. Sedaj pa j e 
samo v stolarni 2aposlenih ze 91 
delavcev. S tern se pojavljajo po
trehe po strokovnjakih, ki pa jih 
moramo dohiti od drugod in je 
seveda njihov prvi pogoj oh za
poslitvi stanovanje. 

Zaradi teh vpra~anj je sindikat 
7. aprila sklical razsirjeno sejo. 

Na njej so clani izvrsnega odho
ra sindikata predlagali, naj cen
tralni delavski svet razpravlja o 
tern, da hi se sredstva za stancr 
vanjsko izgradnjo, to je 4 .odstot
ke od hruto osehnih dohodkov 
vracala nazaj v poslovne enote. 
Ta sredstva so v Tovarni lesnih 
izdelkov Stari trg v letih 1969, 
1970 in 1971 znasala skupaj 
505.236,44 novih dinarjev. 

Od odohrenih kreditov so v 
zadnjih petih letih dati le 195.000 
novih dinarjev, prosilcem iz To
varne lesnih izdelkov Stari trg. 
Ciani izvr~nega odbora so menili, 
da hi morali ta sredstva decen
tralizirati, ker hi tako lahko naj
holj pravicno kredit irali prosilce 
pri resevanju stanovanjske sti
ske na tern podrocju. 

Letos je hilo iz nase poslovne 
enote sedem prosilcem za kredit, 
hodisi za dograditev ali pa novo
gradnjo. Predlog s tanovanjske 
komisije pa je, da se odohri kre
dit le stirim prosilcern iz nase 
poslovne enote. Izvrsni odbor je 
predlagal, naj stanovanjska ko-

misija pri dodelitvi kredita upo
steva se ostale tri prosilce, ker 
so v kriticni stanovanjski stiski. 
Ciani izvrsnega odhora so tudi 
menili, naj bi predlagali v komi
sijo ~e enega clana sindikata iz 
tiste poslovne enote, iz katere je 
prosilec, kadar resuje p rosnje in 
opravlja oglede na kraju s~em. 

Dogaja pa se, da stanovanJ~ka 
komisija razpravlja o pro~n)ah 
tudi brez prisotnosti izvoljenega 
clana kornisije. Kako je mogoce 
razpravljati o stanovanjski p.r:o
blematiki hrez prisotnega izvolJe
nega clana prizadete poslovne 
enote? To velja zlasti za sejo, ki 
je hila 2. aprila, na kateri ni hil 
prisoten clan komisije iz nase po
slovne enote, ker je bil o seji 
prepozno obvescen. 

Tekla je tudi razprava o podra
zitvi av tobusa. Pri nas je veliko 
delavcev, ki se vozijo na delo iz 
Bahnega polja in so zlasti tisti z 
ni:Zjirni osehnimi dohodki priza~ 
deti zaradi podrazitve. Organ1 
upravljanja naj bi razpravljali 
tudi o tern vprasanju. 

Se o stanovanjskih kreditih 
Dobro se zavedarn, da je neje· 

volja delavcev in izvrsnega odbo
ra sindikata Tovarne lesnih iz. 
delkov Stari trg precej upravice
na, vendar l e do neke mer e teht
na. Ne v opravicilo, ampak v 
splosno osvetlitev born poskusal 
stanovanjsko prohlernatiko, o ka
teri govorimo te dni, povzeti v 
kratek sestavek. 

Ob ohravnavi skrhi za stano
vanjski standard delavcev Bresta 
se povezuje kompleks faktorjev, 
ki jih je vsekakor treba uposte
vati. 

1. Potreba po strokovnjakih in 
njihova koncentracija v skupnih 
strokovnih slu:Zbah v Cerknici, ki 
j? postavlja organizacija podje
t)a. 

2. Visina sredstev za razreseva
nje stanovanjske problernatike. 

3. Politika tehnike razdeljeva
nja stanovanjskih kreditov in sta
novanj. 

4. Bancna stimulacija (krediti
ranja) in gibkost gradbenih pod
jetij. 

5. Visji zivljenjski nivo in za
hteva po visjih s tanovanjskih 
standardih . 

Znano je, da vlada na horzi de
la prava dirka za strokovnjaki. 
Podjetja vsevprek rusijo notra
nje predpise in stirnulirajo stro
kovnjake z nadpoprecnirni oseb
nimi dohodki, privabljajo jih z 
udohnimi stanovanji, 2 ze zgraje
nimi stanovanjskimi hiSami ali 
visokimi in u godnimi stanovanj
skimi krediti vse zato, da hi jih 
privabili in obdriali. Tako noliti
ko poskusa voditi tudi Brest, saj 
je 2anjo primoran zaradi kornpli
ciranega rnehanizrna proizvodnje 
in prodaje v sodobnih pogojih 
dela. Zoic nad odkupi stanovanj 
(tudi letos), ki jib bodo zasedli 
predvsern novi strokovnjaki, s te
ga stalisca ne more biti opravic
ljiv. Izbire ni. Ali tako, ali pa n i
kakor. 

SliSati je ocitke, da strokovnja
ki ne sprejemajo stanovaniskih 
kreditov. Predpostavljam, da je 
tu posredi izredno povprasevanje 
po njih doma in v tujini. Mlad 
strokovniak na zacetku svoje 
strokovne kariere se tezko odlcr 
ca za takojsnjo ustalitev. Nedvo
mno pa je tudi Cerknica kot sre
dina, kot podezelje, manj privlac
na od vecjih centrov. 

Stiriodstotni obvezni prispevek 
v stanovaniski sklad podjetja ne 
daje dovolj sredstev, da bi obe 
stremljenji (pridobitev novih 
strokovn jakov in razresevanje 
ostale socialne prohlernatike) 
ugodno zadovoljevali. Nadalje 
ornenjarn industrijsko tradicijo, 
ki je skoraj nimamo in ni tezko 
videti posledic intenzivnega raz
slojevanja,migracij in sprememb 
zivljenjskih navad, ki srno jim 
price v zadnjih dvajsetih letih. 

0 politiki tehnike razdeljeva
nja stanovanjskih kreditov in sta
novanj v letu 1971 hi rekel, da si 

tezko predstavljarn stanovanjsko 
komisijo, ki bi ji uspelo absolut
no objektivno razdeljevati ta 
sredstva. Prizadeti pac gledajo s 
svojih suhjektivnih stalisc. V pri
pravi je predlog sistema, kako 
razdeljevati sredstva za stano
vanjske kredite, ki naj bi z oh
jektivnimi kriteriji onemogocil 
kakrsnekoli subjektivnosti. Yen
dar homo morali spet posebej 
ohravnavati podjetju potrebne 
strokovnjake. 

Informativno je treba poveda
ti, da j e stanovanjska kornisija 
pripravila predlog razdelitve sta
uovanjskih kreditov za individu 
alno gradnjo stanovanj za javno 
ra2.pravo z namenom, da bi pre
nehala s tradicijo drohljenja 
sredstev (letos samo 500.000 N 
din), majhna sredstva, do katerih 
bi prisli oh upostevanju vseh pro-

silcev, pa otezujejo financno in 
bancno rnanipulacijo, delo se ob 
nenehnih podra:Zitvah zavlacuje, 
pa tudi odplacevalna doba je za 
rnajhne kredite kratka. 

OCitno je, da ob takih sred
stvih ne ho mogoce popolnoma 
prenehati s tradicijo drohljenja, 
zato bo treba ob velikem intere 
su za individualno gradnjo v_pri
hodnjem letu odmisliti nakup no
vih stanovanj, podpreti pa ho tre
ha individualno gradnjo stano
vanj . 

Nimam namena ali hotenja ko
garkoli preprieevati, dolgorocno 
politiko resevanja stanovanjske 
prohlernatike je treha sele zasta
viti, poskusal sern samo spornni
ti, da je problernatika sirsa, kot 
si navadno predstavljarno. 

F. Sterle 

NASI LJUDJE 
»Ne vidim rad, da bi pisal o 

meni. Vse skupaj se m i zdi ne
koliko neskromno,« je dejal Joze 
Gruden, instruktor v furnirnici. 
Sele, ko sem mu pojasnil, da ga 
je za predstavitev v tej ruhriki 
izbral uredniSki odhor, je po dalj
sern oklevanju vendarle pristal 
na kratek razgovor. 

»Pred devetnajstimi leti, leta 
1952 sem v casopisu prehral, da 
LIP Cerknica potrehuje kvalifici
rane delavce. Oglasil sern se na 
razpis in sprejeli so m e. Bil sem 
mlad, ambiciozen, zeljan avantur 
in zato sem zelel cim dalj od do
rna. :Zelel sem si v svet tudi zato, 
da hi se strokovno izpopolnil.« 

Tovaris Joze Gruden je prise! 
v Cerknico iz Grumelj pri Kosta
njevici, kjer se je rodil leta 1928. 
Po rodu je iz delavsko-kmecke 
drui.ine. v dru:Zini je bilo sest 
otrok. Joze je priSel na svet tret
ji. Po osnovni soli, ki jo je obi
skoval v Skocjanu, se je leta 1944 
sel ucit mizarske stroke k svoje
mu stricu v Kostanjevico. Pri 
njem je ostal na delu tudi po 

izucitvi in ~e nekaj let potem, ko 
je odsluiil vojaski rok. Privatni 
sektor pa v tistih casih ni hi! 
kdove kako perspektiven, zato je 
sklenil , da se bo zaposlil kje 
drugje. Odlocil se je za LIP Cerk
nica. V Cerknici sprva ni bil pre
vee zadovoljen. Lahko hi rekel, 
da je hil razocaran. Takrat so iz
delovali predvsem kuhinjsko po
histvo. Kolektiv je stel nekaj sto 

delavcev, na voljo so imeli nekaj 
primitivnih strojev in orodja. De
lali so v zelo slabih pogojih. Pro
stori so bili tesni in neprirnerni 
za serijsko izdelavo. Stanoval je 
v zasilnem stanovanju, sam je 
moral skrheti za Cisto osehno in 
posteljno perilo. Nikogar ni imel, 
ki hi mu hil blizu. Toda to je s 
casorn rninulo in odlocil se je, da 
bo ostal v Cerknici. Leta 1955 se 
je porocil in si ustvaril druzino. 
Irna dve hcerki, s tarejsa ze obi
skuje girnnazijo v Postojni. Leta 
1960 si je zgradil stanovanjsko hi
so in se tako se trdneje ustalil 
v Cerknici. 

>>Ce hi mi nekdo ob prihodu v 
tovarno leta 1952 deja!, da se bo 
to skromno podjetj razvilo v ta
ka podjetje kot je danes, mu 
prav gotovo ne bi verjel. Razvoj 
nasega podjetja je tekel hitreje, 
kot sem pricakoval.« S posehnirn 
zadovoljstvom ni pozahil pripom
niti, da j e k ternu razvoju s svo
jim minulirn delom tudi on pri
speval. 

>>Brest mi je drugi dom,« pra
vi. »Delam 2 veseljem.« Zlasti 
pa je vesel priznanja, ki rnu ga 
vcasih v razpravi o proizvodnih 
problemih izrazijo, ko pravijo, 
da je njegov oddelek eden izmed 
najboljsih, kar se tice dela in de
lovne discipline. 

»Zdi se rni, da se pri nas tehncr 
logija razvija hitreje, kot smo to 
sposohni dojemati.<< Nekoliko je 
zaskrbljen, ko pomisli na per
spektivo. Iz sol prihaja cedalje 
vee mladih strokovnjakov. Stro
kovno pa se je potrebno znova 
in znova dopolnjevati ter prido
bivati vedno nove, rnoderne po
stopke v tehnologiji. 

,,v teh devetnajstih letih , koli
kor sem v podjetju, sem bil kra-

BRESTOV OBZORHIK 

Brestovi novi bloki v stanovanjski soseslti Videm pri Cerknici 
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IZOBRAZEVANJE DELAVCEV 
Za razvoj lesne industrije je iz 

dneva v dan pomembnejsa nalo
ga, da delovne organizacije skrbe 
za strokovno izpopolnjevanje 
svojih kadrov na vseh stopnjah, 
od priucenega delavca do diplo
miranega inienirja. Znano je 
namrec, da je znanje, pridobljeno 
na solah, zaradi naglega razvoja 
tehnologije v desetih letih ze za
starelo, v p rihodnosti pa ho ta 
cas ~e krajsi. 

Kvalificirani delavci, tehniki in 
inienirji deloma sami dopolnju
jejo znanje oh delu, deloma pa 
na tecajih in seminarjih. Delavci 
hrez kvalifikacij pa doslej niso 
bill deleZni sistematicnega izo
hra.Zevanja. 

Kako, kje in kdo naj se izobra
zuje in usposablja? Za priucene 
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delavce nimamo nikjer izobraie
valnih ustanov, ta dejavnost se 
m ore in mora odvijati le v delov
ni organizaciji z domacimi stro
kovnjaki. Kadrovski sektor pri
pravlja precej obsiren program 
izohraievanja in usposabljanja 
delavcev za sorodna delovna m e
sta po posameznih profilih, kot 
so: priuceni zagar, lesni hrusilec, 
lesni rezkalec itn. Program bo 
vseboval teoreticni, prakticni in 
splosni del s poudarkom na prak
ticnem delu. 

Kadrovski setor namerava za
ceti z intenzivno tovrstno dejav
nostjo jeseni, potem ko bodo do 
tedaj pripravljeni programi, pre
davatelji in organizacija. 

F. Tursic 

Joze Gruden, instruktor v furnirnici 

tek cas na razlicnih delovnih me
stili. Najdalj pa sem v furnirnici. 
Po treh letih dela , odkar sern pri
se! v podjetje, sem bil irnenovan 
za instruktorja k lejarne. V tern 
oddelku smo sprva klejali tudi 
sklope izdelkov, razlicna podnoz
ja in podobno, le nekaj malegu 
srno ze tudi furnirali. Z razvojern 
podjetja in 2 razsiritvijo proiz
vodnega asortimenta n a kosovno 

furniran~ pohistvo pa se je iz 
klejarne izoblikoval se oddelek 
furnirnice.<< 

Leta 1965 j e tovaris Groden 
koncal delovodsko solo, s cimer 
je svoje strokovno znanje ~e bolj 
dopolnil in poglohil. 

Kadar mu dopusca cas, zelo 
rad obiSce svoj roj stni kraj, ki 
je zanj se vedno najholjsi. 

J. Klancar 
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MLACEV V POZGANI VASI - 1942 
Poleti je bilo. Sedel sem med sku

pine kmeckih zadruznikov, preizku
senih mozakov. Ko smo se poraz
govorili o raznih gospodarskih vpra
san]ih na vasl, je beseda dala be
sedo in nekateri , ki so bill v parti
zanih, smo kmalu zasli tudi na obu
Jan]e spominov iz leta 1942. Neki 
mozakar, ki mu zaradi bolezni ni 
bilo dano, da bi bil v gozdu, je vpra
sal: .vern, da ste marsikaj doziveli 
in preiiveli. Vendar ne verjamem. 
da ste kdaj mlatili v gorskih vaseh, 
kot sem to zadnjlc slisal.• Pri tern 
se je moz obrnil name, ces: •No. 
tebi born verjel, bos pa ti povedal, 
kako je bilo.• 

Mozakom sem deja!: •Na kratko 
bom povedal, kako so mlatili v po
zgani gorski vasi, Babni polici, av
gusta 1942.• 

Kot vsi veste, je tisto leto divjala 
velika vojna, po vsem svetu . Tudi 
nasih notranjskih krajev se ni og
nila ... 

Od ma]a pa do 28. julija 1942 je 
bilo osvobo]eno na Notran]skem ve
liko ozemlje: Cerkniska dolina, Blo
ska planota, Loska dolina (Bioska 
planota). Loski potok do Cabra in 
obsezna Kocevska. Zaradi tega so 
itali]ani zbrali mnogo vo]astva in za
celi 16. julija veliko ofenzivo proti 
osvobojenemu ozemlju. Na vsem 
tern osvobojenem ozeml]u je bilo 
komaj 5000 partizanov, s terenskimi 
odbori, kurir]i, za lednimi komanda
mi in gospodarskimi komisijami 
vred. Proti tern so ltalijani navlekli 
nad 100 tisoc sodobno opremljenih 
in motoriziranih vojakov, ki jih je 
spremljalo se precej fetal. Po nacr
tu, ki ga ]e lzdelal italijanski gene
ralni stab in ki mu je botroval sam 
Mussolini, so sklenili, da bodo po 
Notranjskem in Kocevskem nacrtno 
in temeljito pregledali vse gozdove, 
vsako luknjo, vsa drevesa, da bodo 
postavili zasede pri vseh vaseh, kri
ziscih, mostovih, vodnjakih, mlakah. 
njlvah, gozdnih krizpotih , razglednih 
tockah, ob robovih gozdov, ob zvra
teh njlv itd. Mislili so, da bo potem 
konec partizanstva in osvobodilnega 
gibanja v slovenski dezeli. Poleg te
ga pa so imeli v nacrtu pozgati celo 
vrsto vasi in lzseliti dolocen odsto
tek prebivalcev (kar so tudi storili). 

Kljub motorizacijl so dvanajst dni 
prodirali od krimskih gozdov. pre
den so prisli 28. julija 1942 na pod
rocje Bloske planote in Laske do
line. 

zgali, tako da so ostali samo visoki 
u11r1n1kl sredi razvalin. Nad vasjo je 
14 dni tulil nek pes, okrog razvalin 
pa so se plazile tri macke. Polje je 
u110 v tej vasici zelo dobro obdela
IJO. Jecmen in psenica sta se pripo
Qibala s tezkim klasjem k zemlji. 
1 udi sad no drevje je bilo tako pol
no, da so se jal!Jiane in hruske lo
mile. 

V Okrobovcu je sedelo zvecer 18 
terencev in terenk. t'ogovarjali so 
se ob tabornem ognju v ozki kotli
ni, kjer so sumele stoletne smreke. 
V velikem loncu se je kuhal jecme
nov mocnik. Vsi so zeljno cakali, 
kdaj bo skuhan. Plecat, majhen ku
har - Mihelcicev Vinko - se je 
obrnil in dejal : »Zadnjo merico jec
menove moke sem dal v lonec. No, 
bomo pa krompir tolkli trikrat na 
dan.• 

- "Le kako bomo ziveli ob sa 
mem krompirju!• so se oglasile te
renke ... 

,.f'omrli ne bomo od gladu,• je 
pripomnil Joze s Police in zamahnil 
z veliko roko nad tabornim ognjem. 
.. Recem pa vam, dokler bo kaj na 
njivah , bomo se zmeraj zive li. Kdor 
pa ne bo delal, naj od lakote umre!• 
Pogledal je vse po vrstl, kakor da 
je hotel reel: »Nekaj moramo ukre
niti, da ne bo propadlo zito na nji
vah.• 

•Prav si povedal,• sta mu potr
dila oba Janeza s Police, stara cez 
30 let. Mihelcicev Janez je vstal, se 
razkoracil kraj ognja in deja I: •Pre
misljujem in premisljujem, pa sem 
le eno pogruntal, tako vam recern. 
Cindricu bomo rekli, naj da nekaj 
partizanov pa vse terenke in bomo 
pozeli jecmen, psenico in rz. Potem 
bomo pa omlatili. No. in ko bo o·mla
ceno, bomo tudi kje zmleli .• 

Vsi so skocill pokonci: .. s kom 
bomo zeli in mlatill?cc Vprasanja so 
se vsipala krlzem krazem. Janez je 
nadaljeval : •Miatilnica je skrita, sr· 
pi so tudi zakopani, kar zaceli ho
mo. 2ele pa bodo Francka, Julka, 
Ancka, Toncka, Marica in druge.• 

Dolgo v noc so se pogovarjali. 
Mesec je ze zdavnaj zasel za javor
niske gozdove. Da ste jih videli 
drugo jutro! Vroc dan je bil. Stiri
najst zensk je zelo, osem moskih je 
vezalo snope in jlh dalo v razstave 
susit. 

Stirideset oborozenih partizanov 
je bilo v zasedi na Prevalji, v Bo-

rovcih in na poteh proti Jermendolu, 
ua nt:: 01 ras1st1 pnuru 1z ooune tn 

rnOtlll i:anjiC. 1\raJ VrtOV Jtl SCi:ll VtliiK 
~<oce1, v njem se Je Kuncu nov krom
f'•r, v veoo"m ion~;m so se pa kuna1e 
.ae1e cespiJe. Zanjice, vezac1, lnla· 
t o~;l 111 <:a;,dua so jeoli tnkrat na aan 
nov krurnpir. :C.raven pa kunane ces
PIJe. 1 o 1e bua eama nrana tlsLe 
u111. l'..JJUu temu sta aoneJa pesem 
in vrisK zanJiC poa vroce SmJe neoo. 
Janez, Joze m arug1 poiiSKJ ranCJe 
so pa pnpravili ob KOncu njiV moa
tllmco m cez ova dn1 so m1atil1, ua 
Je bilo veseiJe. 

v eo1em teanu so pozeli 10 nam1i:l· 
t ill Oou n1err11KOV a11 '14.'1UU Kg jeC· 
lutma, psemce m r£1 . I'IIOSIII fJCI so 
Jm v razna sKnvausca, poseuno v 
11eke voanJake, 1z katerm so IZpraz
nllo vooo. v oo1ini so ltal ljani m njl· 
hovi pomagaci zveoeli, aa na ~aooo1 
fJU II(;o £1lnJt::JO. ·I a Je notel sovrazmK 
preprecit1. 11ste ani, ko Je oua KOn· 
cana zetev, so s1 i terenci In partl· 
zan1 na Hrvasko v boroo. ro so IZ
Konswi ltalljanJ, vdrli na Babno po
IICO in pobrali zito. To SO pott::lll 
!Jiedall terencJ in orugl, ko so se 
vrnili iz Uorskega kotorja! Kle ll so, 
stisKali pesti. 

·Kaj pa zdaj?• so se spraseval i. 
Janez je zamannil z roKo 1n zavpu: 
•Ce so nam pozrli in pokrad li z1to, 
nam pa kromplrja, tizo1a m koruze 
ne smejo.• 

Stisnili so krepko pasove in s li na 
delo. Podnevi so noslli kromp1r v 
skrivalisce ter obirali sad)e, ponoci 
pa opravljali terensko deJo ali ho
aili s ceto na borbene akcije. Tudi 
tasisti so kmalu zveaeli, da terenci 
in partizani na hitrico kopljejo krom
pir in ga spravljajo v temne snez
niske gozdove. 

V zgodnjem septembrskem jutru 
jih je cez 500 vdrlo na Babno poll
co. Toda zmotili so se. Na poliskih 
senozetih sta jih pricakala v zasedi 
komandant bataljona Slave in hrabri 
babnopoljski komandir Cindric. Dve 
uri je trajala bitka. Potem pa je pred 
110 partizan! strahovito bezalo s Po
lice 500 ltalijanov. Po poti so izgub
ljali puske, nahrbtnike, bombe In mi
traljeze. Do srede decembra se ni 
noben sovraznik upal prlblizatl tej 
gorski pozganl vasi. 

Krompirja so pa nakopali tollko, 
da ga je bilo dovolj za bliznjo ceto 
za 12 dni, za civilno taborisce za 220 
dni in se 1480 novincev s Primor-

skega se je v petih oddelkih ustavi
lo ter so bill nahranjeni s krompir
jem in sadjem. Mislim, da je bilo 

5 

prav, da sem vam povedal , kako so 
mlatili in skrbeli za prehrano v ti-
stih hudih dneh . . . M. Hace 

Osebni dohodki po 
panogah v Jugoslaviji 

Za primerjavo navajamo nekaj 
podatkov v gibanju osebnih do
hodkov po posameznih panogah 
jugoslovanske industrije. Podat-

ki se nanasajo na november 1970. 
leta. Poprecni osebni dohodek v 
industriji je znasal 1195 din. 

Panoge nad poprecjem 
industrije Pod snezniskim pogor]em lezi v 

eni izmed kotlin gorska vasica -
14 his, Babna polica. Vas je hila vsa 
partizanska. Osemnajst jih je bilo v 
partizanih, sestdeset so jih odgnall 
v internacijo, vas pa so do tal po-

Priznanja Osvobodilne fronte nafta 1823 
ladjedelnilitvo 1806 
filmska industrija 1790 
elektroenergija 1747 

Notranjski 
zbornik NOB 
1941-1945 

1970. leta se je pri Zvezi bor
cev NOV pri skupscini obcine 
Cerknica osnovala komisija za pi
sanje zbornika in za temeljit 
pregled spomenikov in spomin
skih plosc na obmocju Cerkngke 
obcine. Zbornik bi prinesel raz
novrstne sestavke iz NOB te po
krajine, vlogo partije in Osvobo
dilne fronte, vlogo kurirskih po
staj, partizanskih enot, vlogo ze
na in SKOJ, skratka Zbornik naj 
bi bil odraz vsega zivljenja in do
gajanja v revoluciji v tern pre
delu Notranjske. Za pisanje zbor
nika se je prostovoljno javilo 30 
starih borcev, oficirjev in spome
ni~rjev. Dne 30. marca tega leta 
smo na seji pregledali opravljeno 
delo in ugotovili, da je 30 sode
lavcev napisalo in oddalo komisi
ji za okrog 400 strani raznih se
stavkov. V kratkem pricakujejo 
se sestavke partizanskih zensk. 

Pravilno bi bilo, da bi se naroc
niki za Zbornik ze javljali na 
krajevnih organizacijah Zveze 
borcev tako, da bi imela vsaka 
krajevna organizacija sezn am na
rocnikov. ViSina narocnine bo 
sporocena, Cim bodo ugotovljeni 
tiskarski st roski za zbornik. Pred
vidoma bo zbornik izsel v letu 
1972 ali 1973. M. Race 

Ob tridesetletnici usta.novitve 
Osvobodilne fronte je obcinska 
konferenca Socia.listicne zveze de
lovnega. ljudstva podelila. deset 
priznanj najbolj zasluznim re
voluoionarjem in a.ktivistom. 

Na svecani seji Izvrs nega oct
bora obCinske konfrence Sociali
sticne zveze Cerknica so 26. apri
la podelili ob prisotnostri pred
sednhl<ov krajevnih konferenc 
Socialistiene zveze, predsednikov 
organizacij Zveze borcev, pred
ni.kov ostalih druzbeno-politien·ih 
organiza<Oij, obCinske skupscme, 
delovnih organizacij , poslancev, 
lanskih na.grajencev Osvobodilne 
fr onte in drugih, podelili deset 
;primanj Osvobodilne fronte. Zn a
no je, da podeljlllje po pravHni
:k:u o'bCinska k onferenca Sociali
sticne zvere le po pet takih pr.i.
znanj vsako leto, izjemoma so le
tos v jubilejnem letu podelili de
set priznanj. 

Posebna zkija je pregledala 
predloge kra-jevnih organdzacij 
Zveze borcev. Na skupni seji z 
izvrsnim odborom obcinske kon
ference Soaia1i·9ticne zveze pa so 
odloOi.li, da prejmejo letos priz.na
nja: 
Franc Kova.C iz Starega trga (za
poslen v Tovarni lesnih izdelkov 
Sta.r-i trg) za dru2Jbeno politicno 
delo. Dolga leta ze deluje v kra
jevnih in obcinskih formih druz
beno politienih organizacijah, 
kraj evni ·skupnosti in v pevskem 
zboru DPD Svoboda Loska do
lina. 
Joie Kralievec lz Stareg.a trga je 
dobil priz.nanje osvobodilne fron
te za povojno delo v krajevnih 
dr uzbeno politicnih organizacijah 

in obcinskih forumih ter organiza 
cijah. Vee let pa deluje aktivno 
tudi v krajevni skupnosti Loske 
doline. 
Fra.c Mele oiz Ce!'knice je dobil 
primanJe OF za predvojno in 
povojno delo v druzbeno po1i
ticnih organizacijah in v gospo
darst vu. Bil je eden prvih di
rektarjev Bresta. Poleg tega je 
bil eden izmed ustanov·iteljev 
godbe na pihala v Cerknici in jc 
njen aktivni clan lie danes. 
Milka Rudolf iz Kremence pri 
Cajnarjih je dobila priznanje 
Osvobodilne fr-onte za medvojno 
in Jpovojno delo v dfllZ.beno poli
tiCn.ih organizacijah. Svoje aktivi
s ticno delo v Osvob odi1ni fronti 
illl SKOJ je nadaljevala v so
cialiisticn1 zvezi, zvezi borcev in 
Krajevni slrupnosti. 
Jakob Silc iz Grahovega je do
bil ,pPiznanje OF za pred.vojno, 
medvojno in povojno druzbeno 
poutieno delo. Bil je med usta
novitelj.i dru§tva K.meckih fantov 
in deklet, eden prvih aktivistov 
OF, po voj-ni pa je aktivno de
lal v dru:l'Jbeno politicn!ih organi
zacijah in Krajevni skupnosti 
Grahovo. 
Andrej Zabukovec iz Cerknice je 
prejel pri:znanje Osvobodilne 
fronte z,a delo v druzbeno po1i
ticnih organizacijah in organih 
ljudske oblasti. Med vojno je bil 
eden prv'ih aktivistov osvobodil
ne fronte, po vojni pa je aktivno 
sodeloval pri graditvi ljudske 
oblasti. 
Janez Zigmund iz Starega trga je 
je ddbil pPiznan je Osvobodi>lne 
fron/f;e za predvojno in m edvojno 
delo v druzbenopolibiC.nrh orga-

nizacijah, po voJm pa je deloval 
v organih ljudske oblasti. Bil je 
med ustanovitelH drustva Kmec
kih fantov in deklet, organizator 
in aktiV'ist osvobodilne fronte. 
Ja.nez Zn.idarsic 1z Mramorovega 
n a B1oliki .pla:noti je dobil pri
znanje Osvob odilne fronte za 
medvojno ill povojno druzbeno
politiano delo. Bil je eden izmed 
prv.ih aktrivistov Osvdbodil.ne 
fronte na Bloski .planoti, odpo
slanec Kocevskega zbora, po v<>j
ni pa do1goletmi odbornik in ak
tivist v dru2!benopoliticnih orga
nizacija:h. 
Tone .Znida.rsic •iz Starega brga je 
prejel priznanje Osvobodilne 
fronte za aktivno p ovojno druz
benopoli:ti.Cno delo v krajevnih 
organizacida•h in forumih obcin
sk>ih drufbenopolitionih OTgan i-
zacij. 

F. Sterle 

Seminar za 
komuniste 

V zacetku a.prila je bil orga.
niziran v Cerknici seminar za ko
muniste, ki delajo v gospo
da.rskih podjetjih in usta.novah. 
Na seminarju so obra.vna.va.li 
zna-cilnosti ustavnih sprememb, 
ekonomsko problema.tiko in sta
bilizacijo gospodarstva, posebej 
pa lie obliko in naCin dela komu
nistov. 

. --- -------

graficna industrija 1548 
crna metalurgij a 1369 
kemijska industrija 1337 
barvna industrija 1295 
rudarska raziskovanja 1293 
premog in koks 1281 
kovinska industrija 1230 
ostala industrija 1219 
industrija papirja 1218 
industrija gume 1205 
elektroindustrija 1204 

Panoge pod poprecjem 
industrije 

preh rambena industrija 1157 
industrija gradb. mat. 1122 
lesna industrija 1072 
nekovine 1060 
indust. u snja in obutve 993 
tobacna industrija 967 
tekstilna industrija 898 

Za primerjavo navajamo, da so 
bili poprecni osebni dohodki na 
Brestu v novembru leta 1970 
1310 din, kar je nad poprecjem 
industrije in lesne industrije v 
Jugoslaviji. 

Cemu ta razpredelnica? 
Dejansko lahko ugotovimo iz

redno velike razlike m ed posa
meznimi panogami, tako da sc 
poprecni osebni dohodki v teks
tilni industriji za dvakrat manjiii 
od poprecnih osebnih dohodkov 
v predelavi nafte. Menirn, da jc 
med posameznimi panogami r az
lika v poprecnih osebnih dohod
kih prevelika, vendar bi bila zr
trdnejso u gotovitev potrebna 
globlja in sirlia analiza, ki bi da
la utemeljene podatke. B. Misic 
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v zadnjem casu divja po luk
njastih cestah mesta, predmestja 
in okolice cedalje vee jeklenih 
konjickov, od glasnih mopedov 
do pravih pravcatih limuzin. 
Predvidevamo, da bo v sezoni se 
velik turisticni priliv motorizira
nih nomadov. Z vzdihom pa je 
treba ugotoviti, da se danes ni v 
nasem malem mestu zatocisca, 
kjer bi bilo mogoce zakrpati kaj 
tega zelezja, urediti kakSno svec
ko ali drug organ zapletenega av
tomobilskega organizma. Tern 
stvarem pravijo po svetu (pa ni 
treba iti dalec): mehanicni, kle
parski, vulkanizerski ipd. servisi 
ali bolj po domace - delavnice. 

Javna tajnost pa je, da deluje 
nekaj susmarjev (tako se menda 
rece tern us tanovam), ki pocenja
jo tudi takSne mehanicne reci, 
samo nekam nezakonito. 0 teh 
s tvareh ze dolgo razmiSljamo . .. 
V«7n~ar. ni dobro predolgo raz
xmsl]atl, ker zacne boleti gla
va .. . 

Ne vemo, zakaj se zadnja leta 
nekateri razburjajo, da mladina 
v Cerknici nima mofuosti za za
bavno zivljenje. Ob razburljivih 
in zanimivih sportnih igrah hitro 
minevajo ure na »blescecem« za
ba':'i~cu ob. av!obus~i postaji. V 
S'?li Je rna~] _tezav, Sa] precej mla
dme, zlast1 tiste »problematicne«, 
sploh ni k pouku. V gostilnah je 
manj mladoletnikov, saj si lahko 
~tekl~nicko »zganjice« pristrelja
JO c1sto sportno na zabaviscu 

. kjer jim je vseeno, koliko je stre~ 
lee star. Povrhu t ega si mladi ob 
~rescecem zvocniku bogatijo svo
Je glasbeno obzorje in okus. Pa 
se se kdo razburja - ali pa ne?! 

V vecjih mestnih srediscih ima
jo obcinski mozje velike pregla
vice s prostori, na katere naj bi 
obcani odlagali odpadke. V na
sem malem mestu teh tezav ni. 
Imamo centralno smetisce na 
Kamni gorici, pomofna pa za ki
nodvoranc, pred blokom A in se 
vrsto, vrsto drugih manjsih. 

* 
Tudi v nasem malem mestu se 

razvija trgovina na drobno. ze 
eno leto ima na trgu svojega stal
nega p rodajalca podjetje Nere
tva iz Zagreba. Slisati je, da ze 
potuje v Cerknico predstavnik iz 
Makedonije. Na na5em trgu zra
ven Cerkniscice lahko pricakuje
mo veliko izbiro in konkurencne 
cene poljedelskih in ostalih pri
delkov. 

* 
Nasadi tulipanov in zelenice 

pred Brestom so hili vedno po
nos nasega sredisca. Upali smo, 
da bo tako tudi to pomlad. Toda 
parkirna kriza je zajela tudi na
se malo mesto. Zadnje case so 
zaceli posamezni kolesarji in m o
pedisti ter ostali lastniki jekle
nih konjickov parkirati vse po
prek. Nekatere je navdala celo 
raziskovalna strast in ugotavlja
jo, a li imajo tulipani in ostale sa
dike korenine ali ne. 

Mali naravni 
most se ni podrl 

Prvoaprilska potegavscina s podrtim malim naravnim mo
stom v Rakovem skocjanu nam je, kot kaze, uspela. Mnoge 

&mo n-aaprilil-i. Ne zamerite! V Rakov S-kocjan le pojdi,te, 

nobeno ostenje se ne bo zrusilo na vas. Cez zimo so celo 
olepsali h-otel. 

Zanimivo je, da je zagrebslci dnevni1k Vjesni:k nasedel nasi 
izmisljeni vesti in jo prodal za suha zlato hrvatskim brat

cern. Sprasujemo se, kako so redak torji prisli do Brestovega 

obzornik•a; njim in hrvatskim lbral-cem se V'ljudno opravi

cujemo. 

Prav t a-ko s-e opravicujemo tisllim petim avtomobilistom 

z oznakami U - ... in KP- ... , ki so 1. ·aprila popoldne 
dohtarili ob stojeeem malem naravnem mostu. 

Uredniski odbor 

Oblaki prahu na cesti proti Dolenjemu jezeru 

lie vee prahu in lukenj 
Vse kaze, da bo letos vendarle 

prislo do asfaltiranja ceste na 
Dolenje Jezero, to je glavne poti, 
ki pelje iz Cerknice do Cerkni
skega jezera. 

Na Komunalnem podjetju so 
mi povedali, da je nacrt 0 asfal
tiranju te ceste ze koncan. se 
vedno pa je nereseno vprasanje 
sredstev. Za asfaltiranje te ceste 
je potrebnih kar 60 milijonov 
starih dinarjev. Upajmo, da bo 
Komunalnemu podjetju uspelo 
dobiti kredit pri Ljubljanski ban
ki in tako uresniciti nacrt o ure
ditvi poti do CerkniSkega jezera. 

Ta nacrt predvideva asfaltiranje 
ceste tudi po naselju Dolenje Je
zero, seveda ce bodo va~cani pri
pravljeni prispevati nekaj sred
stev. 

Cas je ze, da bo ta cesta asfal
tirana, saj j e promet z osebnimi 
avtomobili cedalje gostejsi. Ved
no vee turistov si zeli ogledati 
Cerknisko jezero s tega dela, ki 
je brez dvoma najlepsi in ki nu
di slikovit pogled na vse strani 
jezera. Po drugi strani pa je cas, 
da bo ta cesta asfaltirana tudi 
zato, da zacnemo enkrat na pra
vem koncu pospesevati pogoje za 

Kolektiv godbe na 
pihala dobro dela 

Med redkimi kulturnimi dejav
nostmi, ki v Cerknici se niso 
usahnile, temvec so se celo po
stavile na trdna t la, je godba na 
pihala. Tudi godba je dolga leta zi
votarila, nihce se ni zmenil za
njo. Pa se je le obddala, pred
vsem zaradi zavesti n jenih cia
nov in entuziazma, ki ga cutijo 
do te zvrsti kulturne dejavnosti 
ze od vsega njenega zacetka, ki 
sega ze pet desetletij nazaj. 

se vee volje do dela pa je ko
lektiv godbe dobil tedaj , ko je 
pred dvema letoma koordinacij
ski odbor sindikata na Brestu 
prevzel pokroviteljstvo nad njo. 
Tako je bila odstranjena najvec
ja ovira - financna sredstva, kar 
je hila v bistvu vedno najvecja 
tezava, pa ceprav je ~to le za ne
kaj sto starih tisoc:....mv. Torej 
vee kot skromen zahtevek za ta
ko pomembno dejavnost! Zami
slite si, kako bi brez godbe orga
nizirali proslave ob pomembnih 
obletnicah in raznih svecanostih. 

razi v vzgoji mladih !judi, kate
rim je treba nuditi osnovo glas
bene vzgoje in ne bi smelo biti 
vprasanja, kje dobiti sredstva za 
tako imenovani »B« program vz
goje in izobra.Zevanja. Gre za to, 
da omogocimo delo glasbene so
le, ki brez vsakega dvoma daje 
mlademu cloveku vee znanja, ki 
je posredno koristno za vse ob
cane. 

Menim, da ni nikogar med na
mi, ki ne bi soglasal z ugotovi
tvijo, da nam je godba na pihala 
v cerkniski obcini zelo p.otrebna. 
Zato jo je treba vsestransko in 
vsak po svojih moceh podpirati. 

F. Tavzelj 

BRESTOV OBZORHIK 

razvoj turizma. Sploh je nera
zumljivo, da je ta pot pri~la za 
asfaltiranje zadnja v postev, ko 
vemo, da je to edina pot, ki pelje 
na vse s trani Cerkniskega jezera. 

Prav bi bilo, da bi letos to de
lo resnicno opravili, saj je ceda
lje glasncje slisati ocitke turi
stov, da morajo do jezera po 
zluknjani cesti in prahu in do go
stisc, ki so vse prej kot to. 

J. Klancar 

Nezalepljeno 
pismo tow. 
R. Pawloweu 

Spostovani tovaris Pavlovec! 
v J'i. :Sl~VUJU Br~swvega oozor

D.ll\.et ::,cu . .L .t-J.L.\.::U.a.C:U. vets ::,C:::::,t.GtVcJ{ 

z nas!ovmn JttUaurusKJ. raz.tsKuv'<u
ul taoor curu. pn.noanJt: .tt:lU , 
\,A;;!J,'Jull'-~• .L.VL<.l Ul~ J~ :,pOQlJUd.l.l, 
Ui:t VcUu 1-'-'"'"lli cU.lC: llt:.{.cU~_I)ijt:llO 

}Hsmo . .t-ravzap.rav me Jet !JI'Ht:!>· 

nu :t.aanJL oaslavek, J:d ga aoo ... ~ 
:s~unu navaJam: »lVuaomsK.l taou
n po:staJaJu ced.alJe 001J .KonstOi:l 
oou..Ka aewvaoJa :t. m!aomo. cer.t<.
zuca_ S SVOJO ZaniiDlVO O.KOUCO l-'~ 

nucu m!aami aovo1j snov1 za 1 a
ZLSKOVanJa. Za1 pa smo na ta
uo.rm aus!eJ pogresau a.Kuv.ou 
souewvanJe c~r.KO.IsKe mlaauu::. 
upajmo, aa ooao orgamzatOl'Jl 
:J • .ra:asKovamega tabora m cerK
msKa mlacu.na tesneJe povezaz.u, 
taKo aa se oocto tuai cer.I.<IllsK1 
zruadinci neposredno vkljucUJ. ' 
posamezne raziskovalne skupme.« 

Pri tern se sprasujem, ali ni 
zad.nJi odstavek samo fraza, saJ 
ne pove mcesar dolocenega, au 
Jt: to vabilo. Nwraa vam m zna
no, da na Rakeku ze oa 1963. leta 
de1uje Jamarski klub, ki zdruiu
Je m!adino in odrasle z Rakeka, 
1Z Cerknice, Starega trga in Nove 
~asi? K temu bi se pripomnil, da 
Je v katastru DrL1Stva za razisko
vaJ?-je jam vpisanih SO · j amskih 
ob]ektov vee prav po zaslugi na
sih pionirjev speleologije. 'fo so 
razis.lwva!ci, ki so lam preziveu 
okrog 28 dni v vlagi, blatu in 
mrazu, v akcijah pa je sodelovalo 
povprecno pet do sest jamarjev. 
.Kaziskovalni tabor ste organizi
rali ze stirikrat. Kot aktivni clan 
Jamarskega kluba Rakek pa vern, 
da v tern casu na to drustvo ru 
prislo nobeno vabilo za sodelo
vanje. Cemu? Je mladinski raz,. 
skovalni tabor privilegij samo 
cerkniske mladine, ali se v tabor 
lahko vkljucijo tudi drugi? Na5i 
jamarji so sposobni tudi za ra
ziskovanja zahtevnejsih j amskih 
objektov, saj imajo za seboj Zl.: 
Jep0 steVilO raziskanfu brezen iL 
jam. 

Zakaj vam to pisem? Iz pre
prostega razloga, ker zelimo so
delovati na podrocju, ki nam je 
najbliZje, na podrocju jamskih 
raziskav. 

Vas, tovariil Pavlovec pa pro
sim, da mi v Brestovem obzorni
ku odgovorite, po kakSnem klju
cu vkljucujete mlade v razisko
valni tabor. 

S tovari.Skimi pozdravi 
Zoran Trost 
Jamarski klub Rakek 

Godba je v zadnjih dveh letih 
mocno napredovala. Pridruiilo se 
ji je deset mladih talentov, ki ze 
uspesno sodelujejo na nastopih 
skupaj s starejsimi tovarisi. Pri 
njihovem delu ni razlike med 
mladimi ali starejsimi, pa ceprav 
so nekateri med njimi ze dedje, 
drugi pa mladinci. 

Obvestila bralcem 

Graje vredno pa j<!, da ob na
stopih godbe na razlicnih prosla
vah ni prisotnih odgovornih !ju
di iz javnega zivljenja, kar vzbu
.ia med starejsimi godbeniki vtis, 
da je njihovo prostovoljno delo 
nepomembno in se cutijo moral
no prizadete. 

Vprasajmo se, kje bi se nasli 
koga, ki bi hotel karkoli delati 
zastonj. Minili so casi, ko smo 
del ali zastonj ! Cas je, da spozna
mo to resn ico. Ce pa je se kdo 
kje, ki dela zastonj, bi ga nasli 
v kolektivu godbe. Ob spoznanju 
te resnice pa zaslufi kolektiv 
godbe nedvomno vsaj moralno 
podporo, ce ze ne sirsega druz
bnega priznanja. 

Godba zeli svoje vrste okrepiti 
z novimi mladimi mocmi, kar ji 
tudi uspeva. Posredno pomoc pa 
je dolzna dati sirsa druibena 
na skupnost. Ta pomoc naj se iz-

PROGRAM PRIREDITEV 
LJUBLJANSKEGA FESTIVALA 

2S. maja bo v Krizankah gosto
val madzarski ansambel Rajko 

29. maja bo tudi v Krizankah 
SLG Celje izvajalo musical 

22. junija bo imel v atriju Ma
gistrata koncert pevski zbor Slav
ko Osterc 

28. junija bo v dvorani Tivoli 
nastopal Ddavni filipinski fol
klorni ansambel Bayanihan 

30. julija bo koncert godbe 
Ljudske milice v Krizankah 

10. avgusta bo v Krizankah na
stop romunskega ansambla Ro
munska rapsodija 

13. avgusta bo v dvorani Tivoli 
nastopal sovjetski ansambel Be
riozka 

Za vsako od omenjenih prire
ditev imajo clani kolektiva na vo
ljo SO brezplacnih vstopnic. Vse 
prireditve se pricnejo ob 20.30. 

Clani delovne skupnosti, ki ze
lijo vstopnice, naj to sporoce v 
splosni sektor. 

PRIJAVE ZA LETOV ANJE 
KASNIJO 

v zadnji stevilki nasega glasila 
je bilo objavljeno obvestilo o 
moznosti rezervacij za letni od
dih. Doloceno je bilo, naj sindi
kalne organizacije do 20. aprila 
posredujejo organom upravlja
nja po poslovnih enotah predlo
ge za Clane kolektiva, ki naj bi 
Sli na letni oddih v okviru regre
siranja. 

Do dolocenega roka je splosni 
sektor dobil le pet prijav iz To
varne lesnih izdelkov Stari trg in 
dve iz skupnih strokovnih sluzb. 
Priporoeamo posameznikom in 
sindikalnim organizacijam ter po
slovnim enotam, da prijave kar 
najhitreje posredujejo, ker bo v 
nasprotnem primeru tezko ugod
no rezervirati mesta za letovanje. 

B. 
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BRESTOV O·BZORNIK 

v 

Sahovske diagonale 
PRVENSTVO CERKNICE 

ZA LETO 1971 

Cerkniski >>hram« di1lZbenih, 
kulturnih in sportnih aktivnosti 
- stara Brestova · delavska re
stavracija - je v februarju in 
marcu nudil svoje zatocisce tudi 
sahistom, ki so bili boj za naslov 
sahovskega prvaka Cerknice za 
leto 1971. 

Na turnirju je sodelovalo stiri
najst najbolj vnetih ljubiteljev in 
poznavalcev starodavne kraljev
ske igre. Od prvega pa do zadnje
ga kola je trajal negotov boj med 
glavnima favoritoma - drugoka
tegornikoma T. Krasevcem in I. 
Stefanom, ki sta z vee ali manj 
s~ece premagovala svoje nasprot
mke. Koncno je zmagal slednji z 
najmanjso mogoco razliko. Ugod
no je presenetil M. Mlinar, ki se 
je prijavil ko_t brezkategornik, 

vendar je v svojstvenem slogu 
igre zbral devet tock, s tern pa 
tudi III. kategorijo. Uspesen je 
bil tudi J. Simicak, ki j e kljub 
slabemu startu po stirih zapored
nih porazih z izredno borbeno 
igro za las zgresil pridobitev III. 
kategorije. Boj za naslednja me
sta - vkljucno do zadnjega - je 
sporninjal na pravi pokol, saj ni 
bilo mogoce predvidevati favori
tov. Prav to pa je dajalo turnir
ju, ce izvzamerno boj za prvo rne
sto, najvecjo dra.Z. 

Razocaral je lanski prvak F. 
Zigrnund, ki je po dokaj neuspes
nem startu popolnoma odpove
dal, v drugi polovici turnirja pa 
celo odstopil. V celoti je turnir 
zelo uspel, saj je kar pet igralcev 
napredovalo v visjo kategorijo. 

Koncno razvrstitev lahko raz
berete iz turnirske tabele. 

SAHOVSKO PRVENSTVO CERKNICE -71 

ST. TE KM O VALEC ' , I 3 • 5 • ' • • 10 " 12 13 14 TOCKE MESTO 
o, 
/o 

1 TROHA 0 0 1 1 0 0 0 0 '• 1 1 0 0 4'5 10 35 
2 HRASTNIK 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 '• 0 '• 6 7-9 46 
3 ZUNIC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 7-9 46 
4 BRENCE 0 0 1 ., 0 0 ., 0 1 ., ,, 1 1 6 7-9 46 
5 VINKLER 0 1 1 ., 0 1 '• 0 0 1 0 1 ,, 6'5 5-6 50 
6 MLI NAR M. 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 9 3 69 
7 KRASEVEC 1 1 1 1 0 1 1 ., 1 1 1 1 1 11'5 2 88 
8 BR ESAR 1 0 0 ., '• 0 0 0 1 12 12 0 0 4 11-12 31 
9 STEFAN 1 1 1 1 1 1 ., 1 1 1 1 '• 1 12 1 92 

10 Zl GMUNO F. '• 0 0 0 1 1 0 0 0 12 12 0 0 3'5 13-14 27 
11 OTON I CAR 0 1 0 ., 0 0 0 ., 
12 MELE J. 0 ., 0 ., 1 ·0 0 ., 
13 SIMICAK J. 1 1 1 0 0 0 0 1 
14 TUR K s. 1 ., 0 0 '• 1 0 1 

HITROPOTEZNO PRVENSTVO 
CERKNICE ZA LETO 1971 

To tekmovanje tece Ietos prvic 
po novem sisternu dvanajstih me
secnih turnirj ev, ki so praviloma 
vsako nedeljo v mesecu. Prvak 
bo znan sele po zadnjem decem
brskem turnirju - to bo igralec, 
ki bo v koncnem sestevku vseh 
uvrstitev zbral najvecje stevilo 
tock rned trenutno sedernnajsti
mi sahisti. 

Posamezna partija se igra v ca
sovni ornejitvi petih rninut. Igra
lec, ki v tern casu ne zrnaga, iz
gubi partijo, ceravno je pozicij
sko ali celo rnaterialno rnocnejsi. 
Ta nacin sahiranja zahteva od 
igralcev vee teoreticnega znanja 
in maksimalno psihicno angazi
ranost, od katere je v najvecji 
meri odvisen koncni rezultat. Do-

0 ., 1 0 0 3'!i 13-14 27 
0 ., 0 ., '• 4 11-12 31 ., 1 1 '• 1 8 4 62 
0 1 1 ., 0 6'5 5-6 50 

gaja se, da je sicer dober sahist 
slab hitropotezni igralec in ob
ratno. 

Tak sistem tekrnovanja zahte
va kontinuirano sodelovanje sko
zi vse leta in omogoca kvalitet
nejsi napredek prav v tern naci
nu igranja (hitropoteznem), kjer 
po rezultatih relativno najbolj 
zaostajarno za sahovskirni klubi 
v republiki, istocasno pa je eden 
od najpopularnejsih nacinov p ri
prav za tekrnovalno sezono. 
Stanje po doslej treh odfgranih 

turnirjih 
1. T. Krasevec 27 tack 
2. S. Turk 24 tock 
3. I. Stefan 22,5 tock 
4. T. Sirnicak 21,5 tock 
5. M. Winkler 19,5 tock 
6. J . Bresar 17,5 tack 
7. F. Mele 13 tack 
8. M. Mlinar 12 tock itd. 

Udelezenci hitropoteznega sahovskega prvenstva 

Brestovi sahisti 
za lesariado 

sahisti Bresta, ki sestavljajo 
veliko vecino clanstva v Sahov
skem drustvu Cerknica, zace
njajo v teh dneh s sisternaticni
mi pripravami za izbiro ekipe, ki 
bo 5. junija sodelovala v okviru 
Brestove sportne vrste na II. 
SLOVENSKI LESARIADI v Ce
lju. Prav od te ekipe, ki bo letos 
obcutno okrepljena, pricakujerno 
najboljse uspehe. 

ZADNJA SAHOVSKA 
NOVICA 

27. aJprila se je koncalo sahov
sko prven-stvo Notranjske za po
sameznike. Sodelovalo je 12 sa
histov iz Borovnice, Vrhnike, Lo
gatca, Starega trga in Cerknice 
- vsi so 'bili tretjekategorni:ki. 

Premocno je zmagal Anton Si
micak iz .Cerknice, trije prvopla
sirani pa so osvojHi drugo kate
gorijo. 

Vrstni red: 1. Sirnicnak (Cerkni
ca) 10 tock, 2. Stojkovic (Vrhni
ka) 7,5 tock, 3. do 4. · Petrovcic 
(Borovnica) in Winkler (Cetlm-ica) 
7 tock, 5. Kav0ic F . (Legatee) 6,5 
tock itd. 

OBCINSKO PIONIRSKO 
PRVENSTVO 

Da bi ze v osernletkah registri
rali ozirorna pridobili kasnej
se sahiste - tekmovalce (taksna 
je praksa ze dornala po vsej Ju
goslaviji), je bilo za 18. rnarec 
razpisano ekipno pionirsko pr
venstvo sol s podrocja obcine 
Cerknica. Vabila z razpisi so hi
la poslana osernletkam v Cerkni
ci, na Rakeku, v Starem trgu, Be
gunjah in v Novi vasi. Tekrno
vanje je bilo organizirano v sti
rih kategorijah: rnlajsi pionirji, 
starejsi pionirji, rnlajse pionirke 
in starejse pionirke. 
Organizator (Sahovsko drustvo 
Cerknica) je pricakovalo stevilno 
udelezbo, zato je angaziral znat
na financna sredstva za stevilne 
pokale in diplome. 

Na dan tekmovanja se je or
ganizatorju kljub stevilnirn ur
gencem prijavila le ekipa starej
sih pionirjev iz osernletke Nova 
vas. Fantje so do zbirnega mesta 
v Novi vasi mirnogrede prepesa
cili poprecno po sedem kilomet
rov iz oddaljenih hribovskih vasi. 
To kaze, da se solska rnladina 
zelo zanirna za take in podobne 
prireditve, ne pa tudi tisti, ki so 
v sicer obSirnem solskem pro
grarnu za posamezne aktivnosti 
zadolzeni. Ravnatelj osnovne sole 
tovaris Cebohin, ki je ekipo pri
peljal s svojirn avtomobilorn, je 
v razgovoru zaskrbljujoce pri
pornnil, da sedanji (mlajsil) ucni 
kadri za podobne prireditve ne 
ka.Zejo nikakrsnega posluha. Nje
gove besede gotovo niso veljale 
izkljucno njegovernu kolektivu. 
saj si sicer tudi ne bi mogli 
predstavljati, zakaj se niso od
zvale vsaj najblizje- kadrovsko 
in organizacijsko bogatejse sole. 

Stirje pionirji, polni tekrnoval
nega duha, so se narnesto v ekip
nih bojih pomerili med seboj za 
najboljsega sahista svoje katego
rije v obcini. Zrnagovalec RAJKO 
ZALAR je dobil pokal v trajno 
last, sirnpaticna ekipa - kot naj
uspesnejsa sola, pa se prehodni 
pokal Sahovskega drustva Cerk
nice. 

Solskim dejavnikom v obcini 
velja za predmet - izvensolska 
aktivnost - se enkrat: NEZA-
DOSTNO! I. Stefan · 

Pred pomembnim 
jubilejem NK Rakek 

Nogometasi Rakeka, ki tekrnu
jejo v ljubljanski nogornetni ligi, 
v kateri imajo za nasprotnike 
znana in ze uveljavljena rnostva 
kot so Slovan iz Ljubljane, Litija, 
Dornzale, Sava iz Tacna (vsa ta 
rnostva so ze igrala v slovenski 
ligi, Slovan pa celo v II. zvezni 
ligi) in druga, se letos priprav
ljajo na proslavo lepega jubileja. 
Rakovski klub bo letos namrec 
praznoval 45-letnico svojega plod
nega delovanja, kar potrjujejo 
stevilni pokali in priznanja. Vse
kakor najvecje priznanje pa je, 
da je Nogornetna zveza Jugosla
vije ob svojern lanskem jubileju 
50-letnice delovanja podelila NK 
Rakeku >>zlato plaketo« za uspes
no in plodno delo. Malo je klu· 
bov, ki se lahko pohvalijo s taks
nirn priznanjem. 

Ob proslavi 45-letnice delova
nja kluba bo v zacetku julija 
zbor vseh nogornetasev, ki so 
igrali vcasih ali pa se igrajo v vr
stah Rakeka. Ob tej priloznosti 
bodo zasluzni clani dobili prizna
nja in diplorne za uspesno delo. 
Na proslavo bodo vabljeni poleg 
predstavnikov Nogometne zveze 
Jugoslavije in Nogometne zveze 
Slovenije tudi predstavniki obcin
skih druzbeno-politicnih skupno
sti, sosednih nogornetnih klubov 
in drugi. 

Upamo, da bo to prijetno sre· 
canje zlasti za starejse clane, ki 
se bodo spornnili preteklih uspe
hov. Istocasno pa bodo cutili, da 
niso pozabljeni in da se njihova 
delo nadaljuje. 

B. MiSic 

1 

Podatkov o !itevilu odvzemov krvi ob Ieto!inji obcinski krvodajalski 
akciji pred tednom !ie nismo dobill. Med »starimi« krvodajalsldmi 
»asi« pa smo letos videU vee mladih kot obicajno in to nas mocno 
veseli. To je porostvo, da bo na8 znani krvodajalski humanizem ostal. 
Nasa obcina dosega lepe rezultate v stevilu krvodajalcev, prav na 
vrhu republiske lestvice smo. Na sli-ki: Brestovi delavci pred odvze
mom krvt. 

Priprave za lesariado 
so se pricele 

Na osnovi obvestila in razpisa, 
da bodo letos 5. junija v organi
zaciji podjetja LIK SAVINJA Ce
lje delavske sportne igre clanov 
sindikata lesne industrije Slove
nije, je koordinacijski odbor sin
dikata sklenil, da se tekmovanja 
udeleze tudi sportne ekipe nase
ga podjetja. 

Na lanskem tekrnovanju, ki je 
bilo v Novem rnestu, so se nase 
ekipe sorazmerno dobra odreza
le, posebno kegljaci, ki so zma
gali. V koncni uvrstitvi so hili ne
koliko slabsi, ker nismo irneli 
kompletnih ekip, kot jih doloeajo 
pravila. 

Letos te napake ne bo. Prigla
sili srno kompletnih 6 rnoskih in 

3 zenske ekipe. Strelci so zadnje 
rnesece dovolj nastopali, da ne 
bodo irneli tezav. Strelke pa irna
jo pred saba se rnesec dni rednih 
vaj. Ravno taka ne bo tezav s sa
histi in z rnalirn nogometom. Ne
koliko bojazni je pri zastopstvu 
odbojkarjev in odbojkaric, ki va
dijo na Rakeku, in zenske ekipe v 
kegljanju. Zanje bo potrebno or
ganizirati vaje na avtornatskem 
kegljiscu v Postojni. Uparno Iah
ko torej, da se bodo nasi tekrno
valci in tekrnovalke, ce bodo do
volj vztrajni, lahko uvrstili na 
najboljsa mesta. To je pogoj, da 
bi lahko imeli prihodnje Ieto nle
sariado« tudi v Cerknici. 

S.Bogovcic 

IZ STRELSTVA 
4. aprila je bilo v Laskem re

publiSko tekmovanje strelcev za 
>>Zlato puscico«. Na tekrnovanju 
je sodelovalo kar 112 tekmoval
cev iz vse Slovenije. 

Iz nase obcine sta na tekmo
vanju nastopila Joze Kebe in 
Alojz Mrarnor. 

Zrnagal je Vinko Frelih iz Kra
nja, ki je dosegel 543 krogov od 
600 mogocih. Nasa dva tekrnoval
ca sta nastreljala 505 in 506 kro
gov in sta se v zelo hudi konku
renci kar dobro uvrstila. 

S. Bogovcic 

STRELISCE V CERKNICI 

Strelci v Cerknici ze vee let po
gresajo urejeno streliSce za rnalo
kalibrsko in vojasko orozje. Pred 
dobrim rnesecem je posebna ko-

misija dokoncno dolocila teren 
za streliSce. Izbran je prostor na 
Karnni gorici, ki je bil pred voj
no narnenjen protitankovski za
sciti in lezi ob stari cesti na Ra
kek. Od prvih his je oddaljen 
okoli petsto rnetrov in je prime
ren za ta sport tudi iz varnostnih 
vidikov. 

Obcinski strelski odbor bo pri
pravil vso potrebno dokumenta
cijo in poskrbel, da bo s pornoc
jo gospodarskih in drugih orga
nizacij streliSce ze v letosnji se
zoni pripravljeno za uporabo. Na 
streliScu bodo lahko vadili in pri
rejali strelska tekrnovanja strel
ske organizacije, gojenci predvo
jaske vzgoje, pripadniki rnilice, 
Jugoslovanske ljudske arrnade in 
drugi. S. Bogovcic 

Urejanje cestnega odcepa proti Rakovemu Skocjanu 

-·- --· -~· -----~ ~------_, ______ , ____ _ 
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NAGRADNI REBUS! 
- :lREBANJE 

V splosni sektor SKS je bilo 
poslanih 55 oresitevo 

Komisija je irlrebala nasled
nje resevalce: 

1. 100 din prejme LIPOVEC 
Vlasta, Cerknica, Gerbiceva 26, 

2o 50 din prejme BOGOVCIC 
Rezka, c. 4. maja 92, Cerknica, 

-~. po 10 din pa 
- RUDOLF Mojca, Cerknica, 

Losko n.b., 

- KOVSCA },Jeter, Rakek, Po
stojnska 5, 

0 

- VIDMAR Franc, TP Marti-
njak, 

0 - :MIKSE Slave, Cerknica, Lo-
sko i6; 

0 
00 

0 
0 0 

• • 

-' SRPAN Janez, NacQ'esk 6; p. 
Stari. tr~ Pti Lozu. 

. IzZrebanim relievalcem cestita
lJlO ,nagrade pa lahko dvlgnejo v 
blagajni SKS, tovarlsu Srpanu in 
Vidmarju pa jib homo poslali po 
posti. Urednlski odbor 

BRESTOV OBZORHIK 

prvornajska krizanka 

Obenl zbor 
streleev 

Na obcnem zboru s trelske or
ganizacije BREST so med osta
sim sprejeli pravilnik o organi
zaciji, koledar tekmovanj, nacrt 
razvoja organizacije in izvolili no
vo vodstvo. V upravni in nadzor
ni odbor ter sodnisko komisijo 
so bili izvoljeni: Ivan Benko, Jo. 
ze Kebe, Ludvik Dekleva, Anica 
Turk, Angelca Debevc, Stanko 
Krasevec, Janez Maticic. Naknad
no bodo kooptirali se clane iz 
strelskih sekcij na Iverki, TLI 
Stari trg in na Gabru. 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
nredni.Ski odbor: Vojko Harmel, 
Joie Klancar, Janez Lavrencic, 
Oanilo Mlinar, Dubrovka Pazic, 
Vinko M&hne, Branko Mllek, 
Franc Mulec, Miha Sepec, Franc 
Strukelj, Dusan Trotovsek in 
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelez-

nJSka tiflkarna, Ljubljana 

RAZPIS PRVOMAJSKE 
KRIZANKE 

Za 1. maj objavljamo nagradno 
skand.inavsko kriZanko. Reseval
cem pa namenjamo naslednje nao 
grade: 

1. nagrada 150 din, 
2. nagrada 100 din 
3. 5 nagrad po 20 din. 

Kriianke posljite kot obieajno 
v splosni sektor SKS do 20. maja 
1971. Urednlski odbor 

Spored 
kina v 

• 
maJu 

1. maja ob 20. uri ter 2. maja ob 
160 in 20. uri ameriski film DOKTOR 
ZIVAGO. Najbolj obiskani film pre
teklega leta. V glavni vlogi Omar 
Shariff. 

3. maja ob 20. uri italijanski film 
LJUBEZENSKA IGRA. Sodobna lju
bezenska drama. V glavni vlogi An· 
na Moffo. Mladini prepovedano. 

6. maja ob 20. uri svedski film 
BAMSE Pretresljiva drama. V glav
ni vlogi Ulla Yacobson. 

8. maja ob 20. uri jugoslovanski 
film VtASIH LJUBEZEN, VCASIH 
KLETVICA. Vesela komedija iz pred 
vojne. V glavnih vlogah Boris Dvor
nik in Ruzica Sokic. 

9. maja ob 16. in 20. uri angleski 
film NORMANOVE HIPPY PUSTO
LOVStiNE. Vesela sodobna kome
dija velikega komika Normana Wis
doma. 

10. maja ob 20. uri ameriski film 
UJETNIKI VESOLJA. Kako se resiti 
iz objema vesolja in se vrniti na 
Zemljo. V glavni vlogi Gregory Peck. 

13 maja ob 20. uri nemski film 
SMRT V RDECEM JAGUARJU. Popu
larni agent v skrivnostni pustolov
scini. V glavni vlogi Rolf Olsen. 

15. maja ob 20. uri jugoslovanski 
film DOGODEK. Film prikazuje ziv
ljenje na kmetih. V glavni vlogi Pav
Je Vujislc. 

16. maja ob 16. in 20. uri ameriskl 
film NA OBALI REKE. Zgodba se do
gaja v afriskih divjinah. V glavnl 
vlogi Anthony Quinn. 

17. maja ob 20. uri ameriski film 
INSPEKTOR MADIGAN Sarno dvaln· 
sedemdeset ur casa ima inspektor, 
da odkrije morilca. V glavni vlogi 
Richard Widmark. 

20. maja ob 20. uri nemski film 
KLUB MORJLCEV IZ BROOCKLYNA. 
Film prikazuje nasllno tolpo v 
Broocklynu. V glavni vlogi ·Rolf 01· 
sen. 

22. maja ob 20. in 23. maja ob 16. 
uri japonski film PREPLAH V VESO
LJU. Znanstveno fantasticni film ja· 
ponskih mojstrov. 

23. maja ob 20. uri mehiski film 
SREBRNA MASKA. Tajni agent Sre· 
brna maska se bori proti tolpi gang
sterjev 

24. maja ob 20. uri ameriski film 
LJUBEZENSKO IGRAtKANJE. So· 
dobna ljubezenska zgodba. 

27. maja ob 20. uri francoski film 
PRVA PREIZKUSNJA. Ljubezen sred· 
njesolke s profesorjem. V glavni vlo· 
gi Robert Hossein. 

29. maja ob 20. uri italijanski film 
NEVARNEJSE OD MOSKIH. Pusto
lovno-vohunski film, poln zapletov. 
V glavni vlogi Silva Koschina. 

30. maja ob 16. in 20 uri nemski 
film SIROTA S CUDE2NIM GLA
SOM. Prvi film popularnega Heit
neja. 

31 . maja ob 20. uri francoski film 
SKRIVNOST LABORATORIJA ST. 4. 
Kriminalna komedija francoskih moj· 
strov smeha. 


