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DruZbeni program 
razvoja obCine 
C.erknica 1971-75 
v dana§nji stevllk.i nadaljuje

mo z objavljanjem gradiva iz 
druibenega plana razvoja obcble 
Cerknica. Glede na obsirnost te
matike druibenega plana in ea
sovnost na5ega Obzornika smo se 
odlocill objavljati le nacelne u
smeritve posameznih dejavnosti, 
nimamo pa namena spuscati se 
v razvoj posameznih podjetij v 
obcinl. 

V soglasju s komisijo za sesta
vo dru.Zbenega razvoja obcine 
Cerknica perspektivnega razvoja 
gozdarstva vsaj zaenkrat ne ho
mo objavili. V pripravi je namrec 
nov zakon o gospodarjenju z go
zdovi. Komisija za druZbeni ra
zvoj bo uredila razvoj gospodar
stva s smernicami tega zakona. 
Obzornik bo priobcU revidiran 
plan razvoja gozdarstva takoj, ko 
bo komisija koncala s svojim de-
1om. 

Uredru§tvo 

TURIZEM IN GOSTINSTVO 
Sedanje in do leta 1975 predvi

dene kapacitete in vrednost go
stinskih uslug kazeta naslednji 
tabeli: 

"ovrlina m2 

Naziv 
1971 1975 

1244 1.344 

2.800.000 din za rekonstrukcijo re
stavracije »Jezero« v Cerknici; 
500.000 din za razsiritev Delikate
se v Cerknici; 200.000 din za pre.. 
ureditev bifeja Pescenk v Cerk
nici in 500.000 din za sodelovanje 
pri vlecnici na Slivnici. 

Ob tem programu, ki ni v ce
loti usklajen s koncepti razvoja 
Zavoda za turizem, je ocitno, da 
sedanji nosilci gostinstva v obci
ni niso sposobni ne kadrovsko ne 
financno, da prevzamejo realiza
cijo kljucnih gostinsko-turisticnih 
kapacitet, kot so: Rakov Skocjan, 
nov hotel v Cerknici, Cerknisko 
jezero, Slivnica in kompleks Grad 
SneZnik. 

Stanje gostinskega omrezja v 
obcini je zaskrbljujoee. Kvalite.. 
ta kategorij lokalov se v zadnjih 
letih v poprecju ni izbolj§ala, kar 
velja za oba sektorja. Neurejene 
lokale je potrebno konsekventno 
urediti skladno z obstojecimi 
predpisi, ali zapreti. Nesprejem
ljiva je tudi temja proteZir~ja 
zgolj pivniskih uslug. Najslabse 
stanje gostinstva je prav v Cerk
nici, kar pa je za upravno in go-

SedeZi Postelje 

+•I• 1971 1975 +'I• 1971 1975 +'I• 
8 991 1.051 5 79 100 27 TGP Skocjan 

Kmetijska zadruga 65 252 288 46 196 326 40 
Zasebni gostinci 1.268 1.320 4 1.090 1.150 6 44 64 23 
Zasebne tur. sobe 102 200 96 

Skupaj: 2.577 2.916 13 2.127 2.397 13 225 404 80 

v 000 N din 

Naziv Stevilo Rea1izacija-~romet lndeks 
obratov 1971 197 1975 1971-1975 

TGP Skocjan 14 7.648 
KZ Cerknica 2 1.081 
Zasebniki 24 2.745 

Skupaj: 40 11.510 

Dru.Zbeni sektor gostinstva je 
udelezen s 76 t~fo, zasebni pa le s 
24 Ofo v skupnem prometu. 

Zaposlenih v gostinstvu je 107, 
od tega 58 visokokvalificranih ali 
kvalificiranih in 49 priucenih. V 
vsej dejavnosti ni nobenega z 
visjo izobrazbo niti tega ne pred
videvajo v njihovih programih 
izobraZ:evanja. 

Iz programov obeh sedanjih 
nosilcev gostinstva v obcini (TGP 
Skocjan in Kmetijska zadruga 
Cerknica) povzeti investicijski 
program do leta 1975 kaze: 

- KZ Cerknica namerava vlo
Zi.ti 6,600.000,00 din in sicer: 
1,500.000 din za dokoncanje re
stavracije v Starem trgu; 
3,300.000 din za rekonstrukcijo 
gostisea v Novi vasi; 
1,200.000 din za b ife in kegljiSce 
na Uncu in 

600.000 din za kegljiSce v Sta
rem trgu. 

Pri investiciji sodelujeta Kre
ditna banka Koper in Zavaroval
nica Sava. 

- TGP Skocjan predvideva v 
nalozbe znesek 4,000.000 din iz 
lastnih virov in sicer: 

8.300 10.500 137 
2230 6.500 600 
2.965 3.735 136 

13.495 20.735 180 

spodarsko sredi§ce obcine ne
vzdrino. 

Stalna .kritika domacih, pred
vsem pa zunanjih gostov postav
lja obCinsko skup§cino v nezavi
den poloiaj na podrocju dejav
nosti, od katere si, poleg indu
strije obeta najvecji razmah za
poslenosti, razre~evanja socialnih 
problemov, predvsem pa poveea
nje druZbenega staodarda v ob
cini. Zaupanje v stalna obljub
ljanja lokalnih nosilcev za inte.. 
gracijo in s tem odpiranje obci
ne zunanjemu kapitalu ima za 
posledico, da je obdobje velikh 
in nezahtevnih naloib v turlzem 
in gostinstvo v zadnjih petih le.. 
tih minilo brez ene same nalozbe 
v obcini. 

Pobude in konkretne moznosti 
za integracijo ob garanciji za no
ve investicijske nalozbe, npr. Ra
kov Skocjan idr., ki jih je orga
niziral Zavod za turizem, so bile 
od lokalnega nosilca odklanjane. 

Na podlagi razmer in stanja v 
tej dejavnosti naj Zavod za turi-
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Slavnostno oblecena Cerknica je doZivela veliko §portno manifestacijo -lesariado. Vee o tem berite na 
4. in 5. strani 

zem prevzame operativno odgo
vornost za konkretno organizira
nje zunanjih investitorjev za 
kompletiranje se potrebnih pro
jektov in organizacijo investicij
skih nalozb. Zavodu za turizem 
bo obcinska skupscina omogocila 
dostop na primarna podrocja tu
risticne izgradnje tudi v prime
rib, ko sedanji nosilec gospodari 
z objektom na ravni stagnacije. 
Za te naloge je t reba Zavod za tu
rizem primerno usposobiti. 

V obdobju do leta 1975 se bo 
Zavod za turizem loti! realizacije 
predvsem naslednjih nalog: 

1. Dokoncati je treba osnovno 
dokumentacijo za izgradnjo tu
risticno-gostinskih kapacitet, ki 
naj v obdobju dolgorocnega pro
grama pokrijejo prostor obcine. 

2. Dokoncati je treba zazidal
ne nacrte za kljucne objekte te 
dejavnosti. 

3. Za Rakov Skocjan j e izdelan 
idejni projekt za hotel B katego
rije s 170 IeZisci in 340 sedeZ:i. 
Investicija bi znasala nad 20 mi
lijonov din brez dodatnih turi
sticnih in rekreativnih objektov. 
Zaradi visoke investicijske na
lozbe bi bila najprirodnejsa na
vezava z nosilci turisticno-gostin
skega razvoja iz Postojne in ki 
izraZ:ajo pripravljenost za akcijo. 

4. Projekt »Stalnejse ojezerit
ve Cerkniskega jezera« bo ze le
tos pokazal rezultate, hkrati pa 
bodo letos v aprilu koncani na
drobni zazidalni nacrti za del za
hodne obale Cerkniskega jezera. 
Do leta 1975 se predvideva zgra
ditev primernega gostinskega ob
jekta, ureditev kopalisca ter ob
jektov za sportno rekreativno 
dejavnost. 

5. Dosedanji rezultati na pro
jektu »Stalnejse ojezeritve Cerk
niskega jezera« so uspesni, zato 
je treba z nadaljnjimi raziskava
mi in posegi nadaljevati, kar je 
temeljni pogoj za realizacijo pre
dvidenih turisticno-gostinskih ka
pacitet v obcini Cerknica. 

6. Za preureditev Gradu Snez
nik so izdelali idejni nacrt za go
stinske kapacitete s 121 leZisCi in 

462 sedeZi. Predvideno rekon
strukcijo je mozno izvajati po
stopno, celotna investicija pa 
znasa okrog 25,000.000 din. K te
mu spada tudi ureditev celotnega 
kompleksa (88 ha), ki ima izredne 
pogoje za lovsko in turisticno re
kreacijo. Pridobiti je treba zu. 
nanjega interesenta za pristop k 
realizaciji projekta. 

6. Urediti je treba funkcijo in 
status gradu Sneznik in zavoda 
za gojitev divjadi »Jelen« Snez
nik tako, da se ti objekti prene
sejo pod popolno upravo obcin
ske skupscine. Hkrati je treba s 
tem urediti tudi upravljanje z 
vodami na Cerkniskem jezeru 
(ribistvo in lovstvo). 

7. Pridobiti je treba nacrte za 
izgradnjo manjsega hotela B ali 

C kategorije z okrog 80 leZisCi in 
200 sedeZi. Cerknica postaja tudi 
v turisticnem prometu sredisce, 
iz katerega se turisti usmerjajo 
na naravne, zgodovinske in dru
ge turisticne tocke in objekte. 
Investicija v omenjeni hotel bi 
zna5ala 5 do 6,000.000 din, za kar 
je tudi treba najti investitorja 
kot interesenta. 

8. Dolociti je treba lokacijo in 
izdelati nacrte za motelsko iz
gradnjo pri odcepu avtoceste na 
Uncu. 

9. Slivnica in Bloska planota 
postajata podrocje zanimanja za 
zimski turizem. Dokoncati je tre
ba projekta omrezja z zicnicami 
in drugimi gostinsko turisticnimi 
objekti. 

Nadaljevanje na 2. strani 

CESTITAMO AKTIVISTOM IN 

BORCEM NOB TER VSEM 

OBCANOM! 

lz vsebine: 
OSEBNI DOHODK.I NA BRESTU - POTREBE PO NOVIH SKLA

DISciH- PRAVNIK. ODGOVARJA- III. LESARIADA '72 BREST 

ZNOVA NAJBOLJSI- STANOVANJSKI KREDITI RAZDELJENI

NASI LJUDJE - 0 DELU KRAJEVNIH SKUPNOSTI - NAGRADNA 

KRIZANKA 
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DruZbeni program razvoja 
obcine Cerknica 1971-75 
Nadaljevanje s 1. strani 

ze za prihodnjo zimsko sezono 
je mo:lno izvrsiti: dostop do izho
disca vlecnice, urediti teren za 
SIDUCiSCa, vzpostaviti vlecnico, U· 

strezno organizrati Dam na Sliv
nici ter zgraditi objekt (provizo
rij) pri izhodiscu vlecnice. Izved
ba teh del se ocenjuje v visini 
okrog 1,000.000 din, za kar so in
teresenti. 

Realni pogoji so tudi za vzpo
stavitev vfecriice na Bloski plano
ti, v Laski dolini in Vidovski pla
noti, za kar je potrebnih okrog 
500.000 din, z rokom realizacije 
do leta 1973. 

10. Zavod za turizem bo v so
delovanju z odgovornim organom 
obcinske skupscine organiziral 
pristop k sistematicni vzgoji stro
kovnega kadra za potrebe turiz
ma in gostinstva. 

11. Zavod za turizem bo sode
loval in izdajal soglasja pooblas
cenim organom obcinske skup
scine pri vseh akcijah, ki zadeva
jo kvaliteto in razvoj turizma ter 
gostinstva v obcini. 

KMETIJSTVO 

Obcina Cerknica predstavlja s 
svojimi 48.253 ha zelo razclenjeno 
povrsino. Kraski teren, razlika v 
nadmorski visini od 548-1.114 m, 
izredne klimatske razlike ( + 35° 
do -25° C), nestabilnost padavin 
in razlike v temperaturah pogo
jujejo Zivinorejsko proizvodnjo, 
ki se dopolnjuje z ekstenzivnim 
izkorgcanjem krmskih rastlin in 
travnatega sveta. 

Od skupnih povrsin zajemajo 
obdelovalne povrsine (njive, trav
niki, sadovnjaki) 18.000 ha, od te
ga 2.500 ha d.ruZbeni in 15.400 ha 
zasebni sektor, docim je priblli
no 4.000 ha nerodovitnih zemljiSc. 
Obdelovalne povrsine se zmanj
sujejo na raeun pasnikov in je v 
razdobju 1965-1970 zabelezen 
12 Ofo padec, ko so se v istem ca
su gozdna zemljisca poveeala z~ 
5 oio. Vzrok za taka hitro sprerm
njanje zemljiSkih kategorij je v 
razslojevanju kmeckega prebival
stva, . ki od skupnega stevila 
14.273 zajema danes le se okrog 
20 Ofo in je koncentrirano posebno 
v viSjih hribovitih predelih (Blos
ka, Vidovska planota). Opuscene 
povrsine, ki ostajajo neobdelane, 
merijo danes pribllino 6.000 ha, 
do leta 1975 pa se predvideva po
viSanje za nadaljnjih 1.000 ha. 

Leta 1953 je bllo v obcini 51 Ofo 
k.meckega prebivalstva, leta 1961 
36%, leta 1970 22 °/o. Od skupn~ 
ga Stevila 3.900 gospodarstev ]C 
trenutno lese 1.000 Cistih kmetij. 

K.metje predstavljajo pri nas 
tip kmetijsko ~ozdarskih gospG
darstev z nizko produktivnostjo 
z razmeroma omejenimi moinost
mi napredka. 

Celoten kmecki kompleks se po 
svojih znacilnostih razvr5ca v 3 
skupine in sicer: 

1. Cista kmetijska gospodar
stva kjer so nosilci kmetije 
kme'tje, ki jim je gla~ vir do
hodka pretezno kmetl]Stvo. Ta 
vrsta kmetij je gostejsa v visin
skih in oddaljenejsih krajih kot 
v niZinskih predelih, kjer je bl!· 
zina industrijskih obratov. z moz: 
nostjo zaposlitve povzrocila bolJ 
naglo socialno diferenciacijo. Ker 
traja ta proces se dalje, se raeu
na, da bo od sedanjih 1.000 ~i· 
stih kmetij leta 1975 le se kakih 
600. 

2. Mesana kmetijska gospoda:
stva, ki jim je kmeti.jstvo pomoz
ni vir dohodka. Vecma teh kme
tij je v blizini industrijskih lo
kacij , kjer si cl~n~ druZ~e .z za
poslitvijo ustvarJaJ~ gl~vm v_tr d~
hodka. Ta kategon)a Je naJmoc
neje zastopana in sicer kar !-
2.800 kmetijskimi gospodars~. 
Od teh jih dve tretjini proizva)a 
za lastne potrebe, ena tretjina pa 
tudi za trg in proizvedejo pribliZ
no 40 Ofo vseh trlnih presezkov 
mesa in mleka. 

Z nadaljnjim razslojevanjem 
bo ta kategorija prebivalstva prej 
kot ne narasCala, kar je pogoje-

no s trajnejso eksistencno per
spektivo. 

3. Socialno ogrozene kmetije, 
ki nimajo nobene mo:lnosti za 
obnovitev proizvodnje in same 
sebe ne morejo preZivljati. Sedaj 
je takSnih kmetij okrog 100, do 
leta 1975 pa bo stevilo le-teh na
raslo na preko 150. Pri tej kate
goriji gospodarstva je nujna or
ganizirana druibena intervencija 
in sicer v teh oblikah: 

Vrsta pridelka Enota mere 

1. Zivina- govedo 
Proizvodnja 

st. glav 

a) meso 
govedo t 
prasici t 
perutnina t 

b) mleko hl 
c) jajca kom.vmio 

2. Zitarice t 
3. Vrtnine 

krompir t 
zelje t 
drugo t 

4. Sadje t 
5. Krmske rastline 

detelje t 
seno t 

. pesa t 
drugo t 

Opomba: Porast pridelka krm-
skih rastlin (ob istocasnem 
zmanjsanju kmetijskih povr~in), 

- odplacilo rente za odstop
ljene povrsine, 

- organizirati mofnosti za 
vkljucevanje !judi v laija in pri
lo:lnostna dela, 

- socialna pomoc d.ruZbenih 
organov. 

Ob sedanjem stanju kmetijstva 
se v nasi obcini proizvede in 
hkrati predvideva do leta 1975 za 
lastne potrebe in trfno proizvod
njo naslednja kolicina glavnih 
pridelkov: 

Stanje 1n<1eks 
Trtni viski 1970 1975 v .,, 

4.320 6.000 139 4.200 

720 1.000 139 700 
238 250 105 8 

50 70 140 
4.900 7.500 153 1.700 

2 3 150 1 
1.346 1.400 104 

14.400 15.000 104 500 
12.500 13.000 104 

200 200 
650 600 92 

4.000 4.500 113 500 
23.700 25.000 105 8.000 
3200 3.000 94 
1.900 2.000 105 

je predvsem v vecji porabi umet-
nih gnojil, ki jo predvidevamo v 
letih 1972--1975. 

Kmeckega prebivalstva je cedalje manj 

Poleg navedenih investicij bo 
kmetijska zadruga v lastni pro
izvodnji investirala za rejo perut
nine v letu 1972 130.000 din, v ob
dobju 1973-1975 pa 250.000 din, 
kar :pogojuje poveeanje proizvod
nje Jajc od 3 milijonov v l . 1972 
na 5 milijonov v predvidenem ob
dobju. 

Sredstev iz sklada za pospese
vanje kmetijstva bodo delezni le 
tisti kmetijski prozivajalci, ki ka
korkoli proizvajajo za trlisce. 

Po1eg vseh momih ukrepov za 
ohranjevanje in pospe5evanje 

kmetijske proizvodnje je s po
sebno pozornostjo obravnavati 
hribovske kmetije, ki imajo slabe 
momosti za obstoj, obenem pa 
so za ohranitev pokrajine nujno 
potrebne. Da se prepreci opu5ea
nje teh kmetij, je organizirati za. 
poslovanje v dostopnih industrij
skih dejavnostih (tudi za zenske 
delovne moci), investiranju v 
kmecld turizem in slicno. Obstoj 
prebivalstva je potrebno zadrle
vati na sedanjih mikroregijah tu
di z ustrezno stanovanjsko in ko
munalno politiko. 

Vrednost kmetijske proizvodnje v primerjalnem obdobju: PoCitniiko delo -
velika odgovornost 

Osnovni kazalci 

Vrednost proizvodnje 
Drufbeni proizvod 
Dohodek 

Porast vrednosti kmetijske 
proizvodnje se racuna s 3 Ofo let
no stopnjo rasti: enako predvide
va tudi program SR Slovenije. 

Vrednost kmetijske proizvod
nje je v skupni vrednosti gospo
darstva obcine udelezena v letu 
1970 z 10 Ofo, v letu 1975 pa z 5 Dfo. 

Stanje kmetijstva z vso res
nostjo zahteva stalno in intenziv
no prlsotnost druZbenih in gospo
darskih dejavnikov nase d.ruibe 
oziroma obcine. Za resen pristop, 
ceprav sele prvi, je smatrati gra
divo in »Program razvoja kmetij
stva v obcini Cerknica«, ki ga je 
v Ianskem Ietu obcinska skupsci
na skupaj z odlokom o ustano
vitvi sklada za pospesevanje kme
tijstva sprejela. Sklad je preko 
samouprave kmetijskih proizva
jalcev v kmetijski zadrugi in z 
organizirano strokovno pospese
valno sluibo zadolien za izvedbo 

1970 

39.500 
21.400 
20.800 

1975 

45.790 
24.830 
24.100 

.,. 
116 
116 
116 

zacrtanega programa razvoja za 
obdobje 1971-1975. 

Sredstva se bodo usmerjala v 
dveh oblikah: 

1. v investicijske kredite za mo
dernizacijo posameznih zasebnih 
kmetij skih gospodarstev, 

2. za pospesevanje kmetijstva v 
obliki regresov. 

Namen in viri sredstev za inve
sticiie: 

Pri oblikovanju cloveske oseb
"losti ima vodeno delo v mJadih 
letih nedvomno veliko vlogo. 
Psihologi ne trdijo zaman, da je 
zlasti za !judi do dvajsetega leta 
starosti najvecja nevarnost -
brezdelje. Pomembno je, pravijo, 
da je mlad clovek nenehno akti
ven, bodisi z resnim delom ali 
pri aktivni obliki zabave (sport 
ali razlicne druge dejavnosti). 

Organizirano delo v podjetju 
zahteva doloceno zrelost vseh, ki 

Znesek v din 
Naziv nalofbe 

Stev. kred. kmetij 
1972 1973-75 Viri sredstev 1972 1973-75 

Kombinirano 
mleko-meso 4 31 Kmetijska zadruga 

2,400.000 mleko 1 4 hranilno kred. v l. 1,000.000 
meso 1 9 ostalo gospodarstvo 200.000 1,600.000 
perutnina 2 

Skupaj: 8 44 1,200.000 4,000.000 

Cudovite naravne lepote - premalo izkoriScene 

sodelujejo v njegovem procesu, 
poleg tega pa je tudi naporno. 
Upo~tevajoc psiho-fizicne lastno
sti mladine je Temeljni zakon o 
delovnih razmerjih postavil spod
njo starostno mejo za zaposlova
nje, ko v svojem 21. clenu pravi: 

»Delavec, ki Z.eli stopiti na delo 
v delovno organizacijo, mora i
meti dopolnjenih najmanj pet· 
najst let starosti in izpolnjevati 
splosne zdravstvene pogojea. Ce
pr av ni posebej poudarjeno, ve· 
mo, da gre za delo v smislu red
nega dela, za delovno razmerje. 
Ostane vprasanje, ali je dovolje
no zaposliti mladino pod petnaj
stimi leti kako drugace, na pri· 
mer s pogodbo o delu. Delovne 
organizacije so si zakon razlagale 
vsaka po svoje, zvecine pa so 
nasprejmale osnovnosolsko mla· 
dina na pocitnisko prakso. 

Pred nedavnim smo dobili od
govor tudi na to vprasanje. Na 
kratko: dovoljeno je tudi zapo
slovanje mladine pod petnajstimi 
leti, vendar morajo biti prej iz· 
polnjeni naslednji pogoji: 

- za zaposlitev mora dati so
glasje sola, ki jo ucenec obiskuje; 

- sola in delodajalec morata 
izdelati izcrpen program dela, s 
katerim se zagotovi zlasti stalno 
strokovno vodstvo ter redni in 
izredni ukrepi za varna delo; 

- programe vseh pocitni§kih 
zaposlitev je treba predloziti v 
potrditev sindikatu. 

Podjetja zaradi cedalje vetje
ga stevila nesrec pri delu vse bolj 
tezijo za tern, da so omenjeni 
ukrepi opravljeni pred zaposlitvi
jo. V nasprotnem primeru raje 
ne zaposlujejo mladine izpod pet
najst let starosti, ker bi s tem 
prevzela nase preveliko tveganje. 

Iz povedanega je videti, da gre 
za taka ureditev zaposlovanja 
mladine, ki naj ob strokovnem 
vodstvu in ob varnem delu obli
kuje pravilen odnos do dela. Po
budo za zaposlitev pa naj dajejo 
predvsem sole. Vprasanje je, ce 
bomo letos uspeli zagotoviti ome
njene in se nekatere druge pogo
je, da bi zaposlili ucence na5ih 
delavcev. 

Z. Zabukovec 
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BRESTOV OBZORNIK 

Osabni dohodki na Brastu 
Lahko ugotovimo, da bodo o

sebni dohodki na zaposlenega ~e 
naprej rasli, vendar bo njihova 
rast odvisna od prizadevanja sle
hernega delavca za doseganje 
boljsih proizvodnih rezultatov in 
vecje porabe delovnega casa. 

V tern primeru bomo lahko za
gotovili normalno rast osebnih 
dohodkov, ne da bi ogroZali aku
mulacijo razsirjene reprodukcije 
ki je s stali~ca razvoja podjetja 
izredno pomembna in je tudi os
novni pogoj za perspektivno rast 
osebnih dohodkov. B. MISIC Gibanje in rast osebnih dohod

kov sta resno povezana z rastjo 
<lbsega proizvodnje in drugih ka
tegorij finan~nega rezultata. Po
vsem normalno je, da osebni do
dohodki iz leta v leto rastejo ob 
ve(\ji proizvodnji in produktivno
sti dela, ki je edino pravilno me
rllo za ocenitev reaine rasti oseb
nlh dohodkov. 

Teinje po pove~evanju osebnih 
dohodkov morajo biti usklajene 
z moinostmi, ker prlhaja sicer do 
negativnega poslovnega ucinka. 
V Ietomjih prvih petih mesecih 
smo na Brestu povecali poprec
ne osebne dohodke na zaposlene
ga v prlmerjavi s poprecno iz
pla~ osebnimi dohodki lani 
za 3Z 0/o. To povecanje predstavlja 
minimalno poveeanje, ker ne 
vklju~uje pove~anje Zivljenjskih 
stro§kov. Ce upo~tevamo, da so 
:i.ivljenjski stro~ki letos v pri
merjavi z lanskim letom narasli 
za 16,2 0/o, potem je poveeanje re
realnih osebnih dohodkov Bresta 
15,80/o. Drugace povedano, delav
ci, zaposleni na Brestu, zaradi 
povecanja osebnih dohodkov lah
ko nakupijo za 15,8 Ofo vee dob
rin kot za Iansko placo. 

Povecanje osebnih dohodkov 
temelji predvsem na vecjem ob
segu proizvodnje in produktivno-

sti dela. Moramo omeniti, da smo 
za I. tromesecje izplacali tudi,po
slovno uspdnost, ki je po poslov
nih enotah glede na dosezene re
zultate akumulativnosti razli~
na. IzplaCilo poslovne uspe~nosti 
je vplivalo na povecanje poprec
nih osebriih dohodkov za Z,9 °/o in 
temelji na sprejetem samouprav· 
nem sporazumu o delitvi osebnih 
dohodkov v podjetju. Poslovna 
uspdnost je dodatni stimulativni 
faktor za delavca, saj se dalavcu 
poleg zasluienih osebnih dohod
kov tromesecno izplacuje tudi del 
doseiene akumulacije nad mini
malno potrebno akumulacijo. S 
tem je vsak delavec zainteresiran 
za uspdnej~e gospodarjenje in 
za racionalizacijo poslovanja. 

Da bi dejansko lahko ocenili 
rast in maso Ietosnjih osebnih 
dohodkov, dajemo razpredelnico 
gibanja osebnih dohdkov za pre
teklih pet let: 

Leta 
Po~recni osebni 

ohodld na Indeks 
dclavca v din 

1968 1.049 100 
1969 1.213 115 
1970 1.254 119 
1971 1.323 126 
1972 1.745 166 

Potrebe po nowtb 

skladiSCib 
Do pred nekaj leti nazaj je hi

la Brestova proizvodnja usmerje
na predvsem na narocilniski pro
gram. Zaradi take trine usmerje
nosti ni bilo potreb po vecjih 
skladl~~nih prostorih. Narocnik 
blaga navadno caka do skrajnih 
moinosti in ~ele, ko so potrebe 
po dolo~nem blagu jasno obli
kovane, se odloci za naroCilo. Za
to so prl takem tipu proizvodnje 
dobavni roki zelo kratki in seve
da - razen, ce se kje kaj ne za
takne- gre blago takoj h kupcu. 

S prehodom na lastni program 
so potrebe po skladi~cnih pro
storlh vecje. Razen Tovarne po
bi§tva Cerknica, kjer je bilo zgra
jenih nekaj tiso~ kvadratnih met
rov skladl§cnih prostorov, so o
stale tovarne brez njih. Zato so 
stalno v tezavah s skladiscnim 
prostorom. Vsako najmanjse ni· 
hanje v odposiljanju blaga aline
skladja v proizvodnji takoj po
vzro~ajo tefave v skladiScenju in 
seveda tudi v proizvodnji. Koli
kor bolj osvajmo lastni program, 
cemur pa se ne moremo odpove
dati, toliko bolj se pojavljajo po
trebe po skladl~cnih prostorih. 

Nic cudnega ni, ce se je na os
novi takega stanja rodila ideja o 
izgradnji novega skladisi:a. Vpra
sanje pa je, kje naj bi skladiscne 
prostore gradili in v kolik~nem 
obsegu. 

Pred naml je vprasanje per
spektivne poslovne usmeritve. 
Ali bomo razvijali lastno prodaj
no mrezo, kdaj in kje? 

Ce bi ~la poslovna politika v 
to smer, potem se postavlja vpra
~anje, ali ne bl bilo bolje in ko
ristneje, graditi skladisca blizu te 
mreze. Mogoce bi imela ta ina
cica - centralno skladi~ce kje v 
neposredni bliZini - vee predno
sti. Skratka, pojavlja se vrsta 
vprasanj, ki bi jib bilo treba na
tancno preuciti in utemeljiti, da 
nas ne bi kasneje bolela glava. 

Potrebno je, da se v to vkljuci 
ves strokovni kader in i§ce naj
bolj ugodno re~itev. Vsaka ideja, 
pa naj zraste na kateremu koli 
zelniku, je pri tako vaZni odlo
citvi, kot bo ta, dobrodo~la. 

T.KEBE 

Zarja v Cerknici 
V okviru izseljeniskih srecanj v 1972. letu je v koledarju 

teh prireditev tudi 29. julij, ko bodo clani slovenskega pev
skega zbora Zarja iz Clevelanda imeli v Cerknici koncert. 

Organizator je temeljna kulturna skupnost obcine Cerknica. 

Ce bo vreme lepo, bo koncert v Cerknici - na igriscu pri 
osnovni soli, kar bo ~e posebno doZivetje za goste iz Amerl
ke, pa tudi za stevilne Notranjce od Razdrtega, Vrhnike, 
Babnega polja in se dela Dolenjske. Ce bo dez, bo koncert 

v kinodvorani v Cerknici. 

0 koncertu boste obvesceni §e prek radia in dnevnega ea· 
sopisja. 

Na svldenje 29. julija ob 20. uri na koncertu »Zarje« 1z 
Clevelanda v Cerknici! Pozdravimo nase izseljence in njl
hovo slovensko pesem! 

To pomeni, da smo na Brestu 
od leta 1968 do vklju~no maja 
1972. leta povecali osebne dohod
ke za 66 °/o. Letos se osebni do
hodki grupirajo predvsem v raz
redih od 1.400 do 1.800 din, kar 
najbolje pove naslednja razpre
delnica osebnih dohodkov po raz· 
redih za mesec maj: 

S SEJMA STROJNE OPREME V LJUBlJANI 
Na Gospodarskem razstaviScu 

v Ljubljani je bil od 10. do 17. 
junija X. jubilejni lesni sejem, na 

R.azp01 
TP TLI TP TP TIP Skupne 

Cerknica Martinjak Stari trg Stari trg Cerlmica sluibe 

1. do 800 
2. 801-1000 1 1 1 3 
3. 1001-1200 3 16 8 5 3 35 
4. 1201-1400 35 77 21 14 1 5 153 
5. 1401-1600 157 107 so 25 10 349 
6. 1601-1800 182 102 45 27 9 11 376 
7. 1801-2000 131 24 39 20 14 13 241 
8. 2001-2500. 113 59 55 29 23 20 299 
9. 2501-3000 37 7 6 13 18 36 117 

10. 3001-3500 34 5 6 3 4· 24 76 
11. nad 3500 29 1 3 7 6 62 108 
12. bolezni nad 

30 dni so 10 13 2 2 1 78 

Slrupaj: 771 409 248 145 77 186 1.835 

Ena izmed lzvedb sistema SERPENT 

Pravnik odgovarja 
VPRASANJE: Temeljni zakon 

0 podjetjih v svojem 44. clenu 
doloca organe, ki s podjetjem 
upravljajo. Na5tevl3:• da so ~o d~
lavski svet, upravm odbor m dl
rektor. Poleg tega ima podje~je 
lahko se druge organe uprav1Ja· 
nja ter posebne nadzorne in. 
strokovne organe. 

Brestov statut pa v svojem 28. 
clenu doloca naslednje organe 
upravljanja v podjetju: 

- centralni delavski svet ter 
kolektivne izvrsilne organe: 

- svet za proizvodnjo in trfi-
sce . 

_:_ svet za ekonomiko in finan
ce, 

- svet za kadre, 
- svet za koordinacijo poslo-

vanja in 
- direktorja podjetja. 
Ali ni ta clen statuta v naspro

tju s temeljnim zakonom o pod
jetjih? 

ODGOVOR: Dolocila BRESTO
VEGA statuta o vrsti organov 
upravljanja oziroma izvrsilnih 
organov so povsem v skladu z 
dolocili ustave. XV. ustavni aman
dma, sprejet v letu 1968, doloca 
kot edino obvezni organ delavski 
svet. Istocasno pa odpira moz
nost, da le-ta voli vrsto kolektiv-

nih ali individualnih izvrsilnih 
organov. To je zelo jasno razvid
no iz drugega odstavka omenje
nega amandmaja, ki pravi, da 
delovni ljudje v .delovni organi
zaciji dolocajo organe upravlja
nja delovne organizacije, njihovo 
delovno podrocje, mandatno do
bo ter pogoje in nacin za njiho
vo izvolitev oziroma razresitev. 
v se to smo stcirili tudi v nasem 
podjetju z novim statutom v le
tu 1970. 

Prakticno so torej s sprejetjem 
XV. ustavnega amandmaja pre
nehala veljati neustrezna doloci
la temeljnega zakona o podjet· 
jib. Bolj dolocno je to kasneje 
potrdil zakon o prenehanju ve
ljavnosti dolocb zveznih zakonov, 
s katerimi so urejena vprasanja, 
na katera se nanasa ustavni 
amandma XV (zakon je bil ob
javljen v Uradnem· listu SFRJ, 
st. 13 z dne 27. marca 1969). Tu 
je posebej poudarjeno, da prene
hajo veljati dolocbe zveznih za
konov,. ki se nanasajo na usta
navljanje kolektivnih in indvidu
alnih izvrsilnih organov ter na 
njihovo delovno podrocje, na se
stavo kolektivnih organov itd. 
Koncno je s 4.4. clenom obracu
nal v letu 1971 sprejeti ustavni 

katerem je poleg jugoslovanskih 
proizvajalcev opreme razstavljala 
tudi vrsta proizvajalcev opreme 
in repromateriaxla iz devetih dr
zav. Kljub temu, da so na TV 
ta sejem imenovali »mini« Han
nover, smo lahko ugotovili, da se 
zdalec ne prikazuje vseh novosti, 
ld so jih konstruktorji in proiz
vajalcize vnesli v tehnoloska sred
stva za lesno industrijo. Razstav· 
ljalci so bolj ali manj pokazali 
bolj osnovne stroje (rezkarje, 
brusilne stroje, skobelnike, kom
binirke), kakor pa sodobne stro
je za povezavo v linije in podob
no. Stroji za brusenje orodja so 
ostali skoraj neizpremenjeni, vee 
poudarka pri teh je na natanc
nosti. 

Vee pozornosti so zasluiile so
dobne naprave za brizganje laka, 

kjer so prihranki zelo veliki in 
pa sodobno orodje (rezila), ki si 
pri nas vse prepocasi utirajo pot 
v tovarne. 

Razstavljalci repromaterialov 
niso pokazali posebnih novosti, 
ob stalnem spremljanju pa je 
mogoce videti, da so tu tudi ze 
domaci proizvajalci naredili pre
cejsen korak naprej, kar zadeva 
kvaliteto in licnost izdelave. 

Od zanimivosti sejma bi bilo 
mogoce omeniti se maketo so
dobne tovarne za proizvodnjo po
histva, ki jo je razstavljala nem
ska projektivna organizacija, ki 
je med sejmom organizirala tudi 
posvetovanje 0 nacrtovanju so
dobnih tehnoloskih postopkov in 
vodenja proizvodnje. 

Kljub temu, da je sejem rela
tivno majhnega obsega, pa vseeno 
daje poudarek prizadevanjem 
za spoznavanje sodobnih strojev 
in naprav za lesno industrijo. 

J. Mele 

zakon za uvedbo ustavnih amand
majev od XX do XLI, ki je tudi 
formalno vzel veljavo vee kot po
lovici nekdanjega temeljnega za
kona o podjetjih. 

Z. Zabukovec 
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Ill LESARIADA • ' 72 
Za na.mi je velik:o doZivetje, velika manifestacija mnoiicnega spor

ta, mladosti in prijateljstva - III. lesariada. Teiko je ze zdaj urediti 
vse vtise, vsa dofivetja, vse tisto, kar je spremljalo to veliko tekmo
vanje, kakdnega Cerknica se ni imela prilomosti videti. Najbolj 
zgovoren odraz vsega, kar se je dogajalo ta dan in se celo vrsto dni 
prej, so bill utrujeni, a srecni obrazi organizatorjev, ko se je ta pri
reditev v poznih vecernih urah iztekla. In iskrene zahvale in krepki 
stiski rok prijateljev iz vse Slovenije •. . Lepse ni moglo biti, so rekll, 
in to je bilo. za Brest, za Cerknico veliko priznanje . .. 

Da pa je bil tisti de.Zevni vecer se lepsi, se bolj slavnosten, so pri
spevali nasi sportniki, ki so ze drugic zapored poskrbeli za koncno 
zmagoslavje. 

CERK.NICA SPREJELA 
1.500 .SPORTNIKOV-LESARJEV 

Cerknica se je na sprejem tek
movalcev dobro pripravila. Poleg 
zastav, ki so vihrale v pozdrav, 
transparentov in komercialnih 
panojev, je tudi sam kraj dihal 
drugace kot druge dni. Jutranja 
svetloba je ustvarjala svojevrst
no vzdusje: okoli his, po nasadih, 
pa tudi po cestah ni bilo papirc
ka. Kot da bi Cerknico umili. Le
pi kraj je mahoma postal se 
lepsi. 

Napovedali so, da bodo tekmo
valci zamudili zbor, da bodo te
zave s slavnostnim sporedom. 
Napovedi se niso uresnicile. Kma
lu po sesti uri so zaceli prihajati 
prvi avtobusi in osebni avtomo-

kazalol Sprevod, otvoritev, tek
movanja in se kaj je bilo brez 
dezja. 

Ne samo Cerknica, tudi vreme 
je pripravilo se kar lep sprejem! 

CERKNICA DOtiVLJA 
SVOJ VELIKI DAN 

Ne samo Cerknica, tudi vsa 
bliinja okolica je dozivela veliki 
dan. DoZivela je, da v sicer majh
nem kraju pozdravi tekmovalce 
vse slovenske lesne industrije. 
MnoZico mladih in borbenih tek
movalcev III. lesariade. 

Kot smo ze zapisali, je bil ta 
dan za Cerknico resnicno velik. 
Velika obcanov je ze od zgodnjih 
jutranjih ur naprej pozdravljalo 
domace in druge tekmovalce. Si-

Pred zacetkom slavnostnega sprevoda 

bili s tekmovalci. Mnozica je za
tem skoraj celo uro hitela proti 
zbornemu mestu. Do osme ure 
so bili zbrani vsi razen dveh 
manjsih podjetij s po eno ekipo, 
ki sta sodelovanje odpovedali. 
Skoraj 1.500 sportnikov - lesar
jev iz vse Slovenije je taka po
stalo gost kraja, ki ga skoraj ve
cina do tedaj se ni videla. 

PRESS - POLNO.STEVILNO 

Predstavniki easopisov, radia 
in televizije so se zbrali polnoste
vilno, saj so prisli novinarji· De
la, Ljubljanskega dnevnika, ma
riborskega Vecera, Delavske enot
nosti in drugi. 

Od radia Ljubljana je prise! 
Matija MaleZic, od televizije pa 
Tomaz Tercek s snemalcem. Tu
di radio Koper je imel svojega 
predstavnika. TV in radio sta se 
oddollila se isti vecer. 

To je prvic, da je tudi Press 
tako polnostevilno prisel na le
sariado. ze prvi stiki z novinarji 
so dati vedeti, da so vee kot pre
seneceni, da se kaj takega do
gaja v Cerknici, ki je bila ze od 
nekdaj dalec od Ljubljane, dalec 
od Kopra. Le castne IZjeme so 
vcasih nasle pot do sem. 

DAN- OBLAKI- SONCE 

Sonce je bilo tega dne prava 
redkost in njegovi zarki najbolj 
zaielen nebesni pojav. Nekateri, 
ki tiste noCi niso mogli spati, so 
trdili, da je bilo ob dveh po pol
noci nebo povsem jasno, da so se 
ob treh od zahoda sem pojavili 
prvi oblaki, da je ob stirih bilo 
nebo prekrito z nj imi. Nervoza je 
rasla, kaj bo? Slavnostni spored, 
otvoritev, tekmovanja- pa dez? 
In k sreci se je tudi sonce pri-

cer stevilo obcanov ni bilo kdo 
si ga vedi kako veliko. Iz vseh 
lie in oci, ki. si jih sreceval, pa je 
velo veliko zadovoljstvo, sreca m 
ponos, da, resnicno doZivetje ve
Iikega dne. 

MOGOCNI SPREVOD - PA.SA 
ZA OCI 

Kmalu po osmi uri so se od 
Bresta sem zasliSali zvoki korac· 
nice. Dvoje godb, cerkniska in iz 
loske doline se je za to prilomost 
zdrufilo v eno pod vodstvom I
vana Lavrica. Sluibeni avtomobil 
Ljudske milice je gledalce vna
prej opozoril, da se zacenja spre
vod - Cesta 4. maja je hila za 
pol ure zaprta za ves promet. te 
zagledamo gozd zastav, ki jib no· 
sijo mladl vojaki iz vseh krajev 
Jugoslavije, velika zastava lesari
ade, ki jo nosi sest prikupnih 
deklet, spominja na Tokio in Sa
poro. Takoj za njimi ze koraka
jo tekmovalci iz Alplesa, za nji
rni Elan in tako naprej po abe
cednem redu. Zadnja je Brestova 
ekipa. Za njimi se veHka skupi
na mladink in mladincev tehnlc
ne srednje sole, ki so imeli nalo
go vodicev. Pisana paleta barv 
najrazlicnej~ih oblacll tekmoval
cev, napisne table, Zivopisane za
stave, vse to je ustvarilo velica· 
sten vtis, ki bo marsikomu ostal 
dolgo v spominu. 

SLAVNOSTNA OTVORITEV 
RES SLAVNOSTNA 

Na velikem prostoru pred os
novno solo je hila pripravljena 
tribuna za eastno predsedstvo in 
goste. Zastave, zacrtana tekmova· 
liSea, nova razsvetljava asfaltne
ga igrisea, vse to je ustvarilo na
ravnost mogocen vtis. Tam so bi· 

li tudi clani orkestra glasbene so
le Frana Gerbica, pevci osnovnih 
sol Cerknica, Rakek, moski zbor 
iz Cerknice. Vse je priCakovalo 
prihod ekip in zacetek otvoritve. 

Najprej so na igrisce prikora
kali nosilci zastav. Razpostavili 
so se na crti pred tribuno cez ves 
prostor. te prihajajo ekipe po a
becednem redu. Na prostoru se 
postavljajo druga poleg druge, 
tabla z napisom in zastave so ne
kaj metrov pred njimi. Velieasten 
pogled na 1.500 tekmovalcev in 
drugih udeleiencev sprevoda! 
Kot zadnja pride na prostor god
ba, ki je ves cas igrala koracnice 
ob samem vstopu na slavnostni 
pros tor. 

Fanfare zdruiene godbe nazna
nijo zacetek slavnosti. Tone Ke
be, predsednik organizacijskega 
komiteja III. lesariade '72 pozdra
vi udeleience, govori o pomenu 
lesariade, zahvaljuje se vsem, ki 
so omogocili ta zbor mladih 
sportnikov. Udelezence pozdravi 
in jim zaieli prljetno bivanje tu
di predsednik obcine ing. Fran.c 
Zorman. Orkester in pevci nato 
izvajajo Odak-Reboljev Balon pri
jateljstva. InZ. Joze Strle, glavni 
direktor in pokrovitelj III. lesa
riade v krajsem govoru pozdravi 
sodelujoce, govori o mnoiicnem 
gibanju telesne kulture v lesni in
dustriji. 

Orkester in pevci so nato izva
jali Vidmar-Reboljevo Himno le
sariade. Med tem je mlad Bre
stov tekmovalec Vasja .Sega dvig
nil na drog ~est metrov veliko za
stavo lesariade. Slavnosten in lep 
trenutek, ki bo ostal dolgo v spo
minu! Takoj za tem je pokrovi
telj odprl igre. 

IGRI.SCA NARED -
TEKMOVANJA SE PRICNO 

Takoj po otvoritveni svecano
sti so tekmovalci odsli na igri~ca. 
Eni pe~. drugi z vnaprej priprav
ljenimi avtobusi podjetja SAP. 

IgriSca so bila vkljub nekate
rim improvizacijam dobra in so 
tekmovalce pripravljena spreje
la. Posebej je treba pohvaliti 
streliSce, prostor, kjer so igrali 
sah, pa kaj bi nasteval, vsa so 
bila taksna, kot smo jih zeleli. 
Skoda je le, da zaradi kasnejsega 
dezja prav zaradi preplavljenih 
igrisc ni bilo mogoce dokoncati 
tekmovanja v balinanju. Blatu na 
igriscu pri soli je bil kriv dez -
vendar tudi blato ni moglo za
ustaviti nogometasev pri igri. 

Tekmovanja so se pricela po 
programu in so tudi tekla po 
njem. Vnaprej pripravljeni urnik 
tekmovanj, objavljen v Biltenu , 
je b il dobra vodilo vsaki ekipi. 

Vodje tekmovanj s svojimi po
mocniki-zapisnikarji so skrbeli 

Za vsako tekmo je bilo veliko zanimanje 

za pravo tekmovalno vzdusje. Na 
sojenje - sodniki so bili zvezni 
in republiski - ni bilo pripomb. 
Ob igriscih so bile tudi clanice 
civilne zascite - prva pomoc, ki 
so tudi dobro opravljale nalogo. 

PREDTE~OVANJA -
VELIKO SPORTNIH UtiTKOV 

Natancno ob doloceni uri so vsa 
tekmovali~ca oZivela. Sportnice 
in sportniki v Zivo-pisanih sport
nih oblacilih so se vrgll v boj za 
prve tocke, za cimvec krogov, za 
cimvec podrtih kegljev. Gledalci 
niso stedili z navijanjem in plos
kanjem. Najbolj zivo je bilo na 
sestih igri~cih ob osnovni soli, 
najbolj glasno ob igriscih v Ko
lenu, doZivetja dneva so hili de
leZni obcani v Grahovem, v Be
gunjah in na Rakeku. Na keg
ljiscu so ropotali podrti keglji, 
strelci v Brestovih garaiah so 
hladnokrvno merili v male taree, 
med sahisti je bilo sliSati le u
darce po sahovskih urah, balinar
ji so se zagrizeno borili za vsako 
tocko. 

Nemogoce je orisati vse, kar 
se je dogajalo: sportno vnemo, 
veselje ob zmagah, rahla razoca
ranja ob neuspehih. Nemogoce 
bi bilo se tako vnetemu gledalcu 
spremljati vsa tekmovanja, saj 
sta Cerknica in njena okolica po
stali eno samo tekmovalisce. Se 
dobro, da je napovedovalec na 
osrednjem prostoru ob osnovni 
soli obcinstvo sproti obvescal o 
rezultatih z vseh tekmovalisc. 

RADIO 'ZVEZA ODPOVE -
PA VENDAR 

Da bi lahko usklajevali celotno 
organizacijo, kar najhitreje spo
rocali rezultate, smo pripravili 
dve vrst i radio-zvez. Prva je ure
jala jutranji prihod, druga s se
dezem na Slivnici, pa naj bi po
vezovala organizatorja, informa
cije, preskrbo in tekmovalisca. 
Vse je bilo dobra. Malo so zveze 
motili radio amaterji iz Sicilije, 
ki so se kar naprej oglasali. No
tranje povezave so bile dobre. A 
glej ga spaka, ko je bilo najvec 
dela, centrala odpove. Vendar, 
zna5li so se, nadomestili zamu
jeno. Zveze so delovale vse do 
dezja. Zveze, te nevidne zveze -
do bro. 

V VELIKEM ODMORU DE:t 

Vsi, razen balinarjev v Rake
vern Skocjanu, so ze koncali s 
predtekmovanji. Velike groote 
crnih oblakov se pode cez Javor
nike proti Logatcu. Veter ne
usmiljeno piha v tisto smer. S 
Slivnice porocajo - smer vetra 
proti Rovtam in Logatcu. Toda 
glej, kar naenkrat se veter pre
usmeri in ze padajo prve kaplje. 
Kaj sedaj, skrij se, ce se ima~ 
kam! Iz Skocjana javijo, da je 
voda prelila balinisce. Sodniki so 
ustavili tekmovanje. S posebnim 
avtobusom pripeljejo tekmovalce 
v Cerknico. Osnovna sola je pol
na, pa velika restavracija, pa ma
la, pa Jezero, pa delikatesa, pa 
se kaj. Cakamo na lepo vreme, 
dez pa pada kot malokdaj v 
Cerknici. Cas finalnih nastopov v 

Nadaljevanje na 5. strani 

Fotografov pogled na otvoritveno slovesnost 



BRESTOV OBZORNIK 

Nadaljevanje s 4. strani 
odbojki in v malem nogometu se 
cedalje bolj billa. 

Toda tudi dez se je moral u
kloniti zeljam in hotenju mladih 
sportnikov. Kmalu po cetrti uri 
so se megle toliko dvignile, da 
je padla le sem ter tja kaksna 
kaplja. Kar naenkrat je vse pol
no tekmovalcev in gledalcev. Fi
nalisti se ogrevajo Tekmovanja 
se zacno, a glej ga spaka, spet 
dez. Nogometasi so pac. ~ogom~
tasi - tekma se nadalJUJe. NaJ
bolj navduseni gledalci stoje ob 
igriscu. Dez ne bo vee dolgo. In 
res - preneha in do polnoci ga 
lli vee. 

BALINARJI OB U.tiTEK -
PA DRUGI~ 

Res skoda, da tudi balinarji ni
so prisli do finala. Igra pac za
hteva igriSca brez napake. Raz
mocena igrisca ne ustrezajo. No, 
da bi se le pomerili do kraja! 
Zbor ob zakljucku je sklenil ta
kole: 

Balinanje naj bo. Do konca sep
tembra naj se odigrajo tekme. 
Rezultat se ne steje v zakljucno 
razvrstitev III. lesariade. Plakete 
lesariade za I., II. in III. mesto 
naj se razdelijo najboljsim eki
pam. 

PrepriCani smo, da bo to lepo 
tekmovanje - finale pa bo v vsa
kem primeru na novem baliniscu 
v Cerknici. 

KAJ FINALE - SUPERFINALE 

Po neprijetnem nalivu skoraj
da ni bilo moe prieakovati, kdaj 
se bodo nadaljevala finalna tek
movanja v malem nogometu in v 
odbojki. Pa vendar so osrednja 
ig~ea naenkrat oiivela. Skoraj 
v trenutku se je okrog igrisc 
zgrnila mnoZica gledalcev, tisti 
najboljsi - nogometasi in odboj
karji pa so se priceli ogrevati. 
Najbolj vroce vzdusje je bilo ob 
nogometnem igriscu, kjer so se 
v spolzkem blatu Brestovci bo
rili za zlato. Navdu5enja ob ucin
kovitih golih domacinov ni bilo 
ne konca ne kraja. 

Tudi nase odbojkarice so se ob 
glasni podpori gledalcev borile za 
odlicja. Poseben sportni uiitek 
pa je bil moski odbojkarski fina
le, kjer so igralci Novolesa in 
Mebla prikazali vrhunsko igro, ki 
je navdu5ila stevilne gledalce. 

teprav v nekoliko teijih pogo
jib - cudovit vrhunec sportnega 
dela lesariade. 

TE1:KA ODLO~TEV: 
DEtJA NE BO 
DE1:JA NI BILO 

Temni oblaki so se viseli nad 
Cerknico, ko se je bilo treba od
lociti, kje bo zakljucek III. lesa
riade. Organizacijski komite je 
ob osemnajsti uri razglasil, da bo 
zakljucek pri osnovni soli. Prav 
je imel, dezja ni bilo. 

Tezava je bila edino v tern, da 
se je spremenil nacrt preskrbe, 
saj je bilo treba mize postaviti 
na a,sfaltno igrisce, dalec od pa
viljonov s hrano in pijaco. V ne
kaj minutah po odlocitvi so pri
peljali in razpostavili rnize in sto
le za 1.500 oseb. 

Dobri znanci s sestrami Potoc
nik so hitro zagreli mnoZi.co, ki 
se je v veselem ritmu vrtela na 

1gnscu, da je bilo kaj. Razpolo
zenje tako, da so mnogi pozna
valci podobnih zabav zagotavlja
li, da take druscine ze dolgo ne. 
Za povezavo je skrbel humorist 
Roblek. V pricakovanju razglasit
ve rezultatov je ob jedaci, pijati 
in plesu cas hitro mineval. Nova 
razsvetljava na igriscu je veli
castno ucinkovala. Nepozaben 
pogled od sole proti odru - pro
s tor z mizami in zatem plesiSce 
- kot pogled na velikansko dvo
rano. 

IBM IZRA~UNAL REZULTATE 

Nekaj minut pred enaindvaj
seto nam je sektor za avtomat
sko obdelavo podatkov, ki je bil 
vkljucen v komisijo za informa
cije, poslal rezultate III. lesari
ade. Res v rekordnem casu, ce 
upostevamo, da so zadnje podat
ke o kegljanju v Postojni poslali 
ob dvajseti uri. Prvic na lesaria
di - strojni izracun rezultatov. 

RAZGLASITEV REZULTATOV, 
PODELITEV PLAKET 

IN POKALOV 

Organizacijski sekretar III. le
sariade Dusan Trotovsek je po 
kratkem nagovoru tekmovalcem 
zacel objavljati rezultate. 

Najprej so razglasili prvo, dru
go in tretje mesto ekip po pano
gah. Liene plakete je predstavni
kom ekip podelil Tone Kebe, 
predsednik komlteja . .tenskim e.. 
kipam so podelill se sopek roz. 
Navdu5eno ploskanje je dajalo 

Brestovi sahisti - spet solidni 

vsaki razglasitvi zmagovalcev po
sebno vzdusje. 

Pri podelitvi pokala za fair
play je bilo malo zviZganja, men
da ga Brestovci po oceni drugih 
ekip niso zasluZJ.li - sodniki (in 
bill so nepristranski - republl
ski in zvezni) so pac tako ocenili. 

Strelci iz Elana so se posebej 
razveselill prehodnega pokala 
Strelske zveze Slovenije. 

V skupni uvrstitvi je Jelovica 
iz Skofje Loke zasedla tretje me
sto, Elan iz Begunj pa drugo me
sto. Prvo mesto je ze drugie za. 
pored dosegel BREST Cerknica. 

Trem prvoplasiranim je poka
le izroCil pokrovitelj iger in.Z. Jo
ze Strle. Mladinke so jim izrocile 
sopke. Kristalno vazo repubWke
ga odbora sindikatov industrije 

Zlato - Brestovo mostvo v malem nogometu 

Predstavniki treh najboljsih ekip na zmagovainem odru 

in rudarstva je dobil predstavnik 
Bresta v trajno last. 

z zahvalo predstavnika Novo
lesa - prvega organlaztorja le-

sariade organizatorju III. lesari
ade in himno lesariade je bil tek
movalni del koncan. 

DOBRI ZNANCI 
PLES IN SE KAJ 

Veselje je trajalo se dolgo v 
noc. Okrog cetrt cez ~olnoc so 
se Dobri znanci poslovlli! Do te
daj pa se je plesalo in plesalo, 
pilo in pelo, pravi pir zmagoval
cev in vseh drugih - ne glede na 
njihov uspeh. Zopet pravilo: vaz
no je sodelovati. 

Vreme je bilo kar pravo, malce 
hladno, toda plesalcem kar pravs
no. Zabava je bila prijetna, spon
tana, taksna-prava. Ce je kaj na
gajalo, je bila morda to preskr
ba, toda tudi to je slo. 

NA SVIDENJE V MEBLU 

Sedaj je ze gotovo, da bo IV. 
lesariada v Meblu v Novi Gorici. 
Dobro se bo treba pripraviti na 
to tekmovanje. Tudi tretjic za
poredoma moramo zmagati. To 
pa ne bo lahko, saj so nekateri 
ze tesno za nami. To pa pomeni, 
da moramo nadaljevati s pripra
vami skozi vse leto, organizirati 
tekmovanja, trenlrati - kajti le 
vaja naredi mojstra. Kaj pa, ce 
bodo igre ze v aprllu 1973, kot 
nekaj mislijo v Meblu? Seveda, 
oni nimajo snega in deija! Naj
bd ne bo mogoee pristati na ta 
rok. 

LESARIADA- ~EZ DESET LET 
MORDA SPET V CERKNICI 

III. lesariada je za nami. Ena 
izmed preizkusenj za Brestovce 
in Cerknico vee. Morda bo cez 
deset let lesariada spet v Cerk-

nicl - morda. Gledati moramo, 
da bo do tedaj zrasel rod sport
nikov, ki bo prav tako castno za
stopal svoj kolektiv kot sedanji. 
To pa nalaga vodstvu sportnikov 
v Brestu, da neprestano poveeu
je svoje vrste, povecuje manje in 

s tern ustvarja novo moe Bre
stovcev - mnoZienost telesne 
kulture naj tudi na Notranjskem 
najde vso podporo. Morda bo III. 
lesariada mejnik v tej preobraz
bi. Da bi hila! 

BREST znova najboljSi 
Se v jeseni se je na skupnem 

sestanku predstavnikov vseh Bre
stovih ekip izoblikoval naslednjl 
dogovor: eeprav obremenjeni z 
organizacijo lesariade, se mora
mo vestno pripravljati. Verjetno 
ne homo zmagovalci, a uvrstiti se 
moramo med prvih pet ekip, saj 
se doma ne smemo osramotiti. 
Plod ·tega dogovora se je pokazal 
17. junija: napovedovalec je kar 
naprej sporoCal razveseljive re
zultate in, ko so hili razglaseni 
koncni izidi, je bilo seveda vese
lje nepopisno: BREST DRUGI~ 
ZAPORED NAJBOUSI! 

EKIPNA UVRSTITEV 

1. Brest, Cerknica 
2. Elan, Begunje 
3. Jelovica, Skofja Loka 
4. Tovarna meril, Slovenj 

Gradec 
5. Maries, Maribor 
6. Meblo, Nova Gorica 
7. Stol, Kamnik 
8. Savinja, Celje 
9. Novoles, Novo mesto 

10. KLI, Logatec 
11. LIK, Kocevje 
12. LIP, Bled 

To eke 
161 
146 
121 

119 
117 
114 
111 
108 
106 
98 
77 
77 

Podelitev priznanj najboljsim v kegljanju 

PODJETJA 13. Javor, Pivka 67 
PO OSVOJENIH PLAKETAH 14. Lipa, Ajdovscina 65 

15. LIP, Slovenske Konjice 63 
16. Lesonit, Ilirska B. 60 .. 17. Liko, Vrhnika 54 e E iii' Podjetje .. .g ] 18. Glin, Nazarje 50 

~ 0 
19. Oprema, Izola 43 .. .. 

i'l rn Ill rn 
20. LIP, Slovenj Gradec 42 

BREST 2 1 1 4 21. Nova oprema 
Slovenj Gradec 38 

MERILA 2 1 1 4 22. Alples, zeleznild 38 
SAVINJA 2 1 3 23. Stil, Koper 34 
ELAN 1 2 3 24. Inles, Ribnica 33 

JELOVICA 1 1 2 25. Slovenljales, Idrija 21 
26. ZHt, Triic 20 

MEBLO 1 1 27. Krn, Tov. poh., K.lavze 18 
NO VOLES 3 3 28. Oles, Postojna 17 
LIP A 1 1 2 29. Kopitarna Sevnica 14 
MARLES 1 1 30. Hoja, Ljubljana 10 STOL 1 1 31. Tapo, Ljubljana 6 LIP 

32. Stilles, Sevnica 5 Slov. Konjice 1 1 
STIL 1 1 33. Lesograd, Kozlna 2 
LIKKoeevje 1 1 Konec na 6. strani 
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Ill .. ESARIADA '72 
NOGOMETASI - VE~ KOT 

ODLI~NO! 

Po rahlem razocaranju, ki so 
ga priredili lani, so se nogome
tasi letos imenitno odrezali. Za
grizeno so se pripravljali, na tek
movanju pa se borili do skraj
nosti, prednjacili pa so tudi v 
tehniki. Zato so rusili oviro za o
viro in koncno slavje je bilo ne
popisno. 

Rezultati: 1. BREST, 2. LIPA 
Ajdovscina, 3. LIK Kocevje. 

DRUGA ZLATA - KEGLJACI 

Morda ni nihce talco trepetal 
za prvo mesto kot kegljaci. Tek
movali so ze v petek - v dru
gem tekmovalnem paru in doseg
li soliden rezultat - 1.160 keg
ljev, kar pa je bilo premalo za 
mirno spanje, saj je za njimi ke
gljala se cela vrsta odlicnih ekip. 
Na koncu so se posteno oddah
nili: nihce jih ni prehitel. 

Rezultati: 1. BREST 1.160 keg
ljev, 2. MARLES Maribor 1.156 
kegljev, 3. LIPA Ajdovscina 1.115 
kegljev. 

ODBOJKARJI - SOLIDNO 

Moska odbojkarska ekipa je i
mela smolo ze pri zrebanju, saj 
jo je muhasti ireb uvrstil v sku
pino z lanskim zmagovalcem -
Novolesom. Zato ni mogla dose
ci vee kot drugo mesto v skupi
ni, zaradi izrazite premoci v toc
kah proti ostalim ekipam v sku
pini pa je bila v koncni razvrstit
vi peta. 

Rezultati: 1. MEBLO Nova Go
rica, 2. NOVOLES Novo mesto, 
3. ELAN Begunje, 5. BREST. 

KEGLJA VKE - TUDI 
PRIJETNO PRESENETILE 

Ceprav so imele slabe mofuosti 
za vadbo, so prijetno presenetile 
tudi kegljavke in z borbeno igro 
prinesle v skupno zalogo tock 
znaten delez. Tako kot ostale Ere
stove ekipe so se tudi one odli
kovale z discipliniranim nasto
pom. 

vedno zelo solidno sesto mesto 
med enaindvajsetimi ekipami. 

Rezultati: 1. TOV ARNA MERIL 
Slovenj Gradec 73,5 toek, 2. STOL 
Kamnik 69,5 toek, 3. ELAN Begu
nje 66,5 toek, 6. BREST 53 toek. 

STRELCI RAHLO RAZOCARALI 

Nekoliko vee smo pricakovali 
od nasih strelcev, saj so se vse 
leto zelo marljivo pripravljali. 
Toda konkurenca je bila izredno 
huda, v odlocilnih trenutkih pa je 
posameznikom ne_koliko zadrhtC?
la roka in popustila koncentracl
ja. Sicer pa tudi deseto mesto 
se zdalec ni neuspeh. 

Rezultati: 1. ELAN Begunje 
1.217 krogov, 2. LIP Slov. Konjice 
1.210 krogov, 3. JELOVICA Skof
ja Loka 1.174 krogov, 10. BREST 
1.128 krogov. 

BALINARJI - SMOLA 

Resnicno je skoda, da je hu~ 
naliv preprecil tekmovanJe ball
narjem. Sicer je tezko reci, kako 

BRESTOV OBZORHIK 

Tako razburljivih prizorov ni bilo malo 

bi se uvrstill, vendar je lahko ia
zumeti njihovo razocaranje, saj 
so mnoge ure njihovih priprav 
dobesedno splavale po vodi. 

-o-

V sklepni oceni labko zaplse
mo, da je letosnje zmagoslavje 
se bolj imenltno kot lansko. Kon· 
kurenca je bila letos neprlmerno 

hujsa, saj je najmanj deset ekip 
resno raeunalo na prvo mesto. 
Odlocila je spet lzredna izenace
nost vseh Brestovib ekip, pred· 
vsem pa borbenost in zelja, da bl 
dostojno zastopall nase podjetje. 
Zato velja posebno prlznanje sle
hernemu, ki si je po svojih mo
ceh prizadeval za Brestove barve. 

D. Trotodek in B. Levee 

STRELKFrODLI~NE 

Prijetno presenecenje so p~
pravile tudi strelke, saj so pn
streljale odlicno drugo mesto. 
Pri tern je odlocila izenacenost, 
saj ni nobeni izmed njih izrazi
teje drhtela roka. 

Rezultati: 1. SAVINJA Celje 
998 kegljev, 2. STIL Koper 979 
kegljev, 3. TOVARNA MERIL 
Slovenj Gradec 943 kegljev, 5. 
BREST 884 kegljev. 

SE ENO PETO MESTO -
SAHISTKE NASI LJUDJE 

Rezultati: 1. JELOVICA Skofja 
Loka 469 krogov, 2. BREST 425 
krogov, 3. MARLES Maribor 399 
krogov. 

CETRTA PLAKETA 
ODBOJKARICE 

Velik uspeh je dosegla tudi zen
ska odbojkarska ekipa, saj je 
zmagala v svoji skupini in se u
vrstila v finale, kjer je klonila 
proti kasnejsemu zmagovalcu. 
Lepa nagrada za prizadevnost v 
pripravah! 

Rezultati: I. SAVINJA Celje, 2. 
NOVOLES N. mesto, 3. BREST. 

Nekoliko bojazni je bilo ob na
stopu sahistk, saj so bile povsem 
brez izkusenj, nekatere pa so se 
sele pred meseci naucile vescin 
saha. Pa se je kar dobro izteklo 
in bera tock je bila po njihovi za
slugi spet vecja. Pa se smolo so 
imele: za las se jim je izmuznilo 
celo drugo mesto. 

Rezultati: 1. TOV ARNA MERIL 
Slovenj Gradec 26,5 toek,2. NO
VOLES Novo mesto 19,5 tock, 3. 
SAVINJA Celje 19 tock,5.BREST 
18,5 tock. 

SAHISTI - SESTI 

Zelo huda je bila konkurenca 
med sahisti, saj bi tezko nasli 
kaksnega brez kategorije. Nasi so 
odlicno priceli, nato pa jih je ne
kaj spodrsljajev uvrstilo na se 

Anton Bodtnik dela v montaf
nem oddelku Tovarne pohi~tva 
Cerknica ze od leta 1955. Ceprav 
bo naslednje leto star ze ~estde
set let, ne razmi~lja ~e o odhodu 
v pokoj. 

Navadil se je na delo v tovarni 
in mu ni preteZko vsak dan toe
no prihajati v tovarno ter pridno 
delati na delovnem mestu. 

V tovarni je price! delati leta 
1953 kot skladi~cni delavec pred 
susilnico. Ko pa je leta 1955 zbo
lel, je bil preme~cen v montafni. 
oddelek. 

Rodil se je v kmecki druzini, 
kjer je bilo ~estero otrok, od ka-

LetoSnji stanovanjski krediti razdeljeni 
Svet za kadre je 13. junija do

koneno sklepal o razdelitvi kre
ditov za gradnjo stanovanj. Sto
osemnajstim prosilcem je razde
lil skupno 2,26 mllijona dinarjev. 
Obe stevilki sta tako zgovorni, da 
ju ni treba komentirati. Na videz 
velika sredstva so prav gotovo 
majhna, ee jib primerjamo s ste
vllom delavcev, med katere bodo 
razdeljena. Problem v zvezi s tem 
je se bolj ociten, ce vemo, da so 
poleg tega organi upravljanja za
radi pomanjkanja sredstev zavr
nili prosnje kar enaindvajsetim 
delavcem, od tega tri za nove 
gradnje, sedem za dograditve in 
enajst za adaptacije. 

Stevilo prosenj za stanovanjske 
kredite iz leta v leto nenehno na
rasca. Kljub temu je letosnja ste
vilka (139 prosenj) osupljivo ve
lika. ~e si pobllie ogledamo, v 
kakSne namene nameravajo pro
silci zaprosena sredstva porabiti, 
vidimo naslednje: 

- 57 delavcev je prvic prosilo 
kredit za dograditev novib stano
vanjsk.ih hiS, ki so jib priceli gra
diti lani in letos. Od teh jih ima 
pet nove gradnje v zacetni fazi 
(izkop in temelji), 10 v drugi 
(prva in druga plosca), ostali pa 
v tretji gradbenl fazi. 

- 41 delavcev je prosilo kre
dit za dograditev novib stano
vanjsklh his, ki so jib priceli 
graditi pred dvema all vee lett. 
Vsi ti so pri podjetju v enem, 
dveh ali treh obrokih ze dobili 
kredit v mesku od 1 do 4 milijo
nov starih dinarjev. Skoraj vsi 
imajo nove gradnje v zakljucni 
fazi, nekateri pa v njib ze stanu
jejo. 

- 41 delavcev je prosilo kredit 
za adaptacijo starejsib stanovanj
skih hiS. Od teh jib je osem en
krat ze dobilo kredit v znesku od 
0,5 do 2,5 milijonov S din. 

Iz podatkov je videti, da sta
novanjska komlsija, ki je prosnje 
najprej re§evala, ni imela lahke
ga dela. Za toliksno stevilo pro
silcev je imela na voljo samo 176 
milijonov S din. To so bila vsa 
sredstva, kl jib je podjetje v 
skladu z zakonskimi dolocili zbra
lo v ta namen. Razumljivo je, da 
njena koncna odlocitev, sprejeta, 
v takih pogo jib, prosilcev nl mog
la zadovoljiti. 

Svoje nezadovoljstvo so izrazi
li s stevilnimi pritozbami na or
gan, ki o stanovanjsk.ih kreditih 
dokoncno odloea, na svet za kad· 
re. Osnovna tema pritozb je bila: 
vee sredstev! nekaj od njib pa 
je obravnavalo tudi pravicnost 
razdelitve razpolozljivega denar
ja. Taksne pripombe bi bile lah
ko zelo koristne, ce ne bi posa
mezni delavci gledali na to vpra
sanje skozi svoja ocala. Nekateri 
so zabtevali vee kredita za soci
alno sibkejse, drugi za tiste, ki 
jib podjetje bolj potrebuje, tret
ji so hoteli vee denarja za delav
ce, ki so v podjetju dalj casa In 
tako naprej. Vsi, ki so se prito
Zili, so imeli po svoje prav. Res 
je, da je treba podpreti socialno 
sibke, vsaj s stanovanjskimi po
sojili zadrzati pri nas strokovnja
ke, pomagati tistim, ki so z dol· 
goletnim delom v podjetju najvec 
pripomogli k njegovemu razvoju. 
Nerodno je le to, da je ob tako 
nasprotujocib si mnenjib teiko 
doloeiti prednostno kategorijo 
prosilcev in da se koneno vse 

skupaj spet konea pri vsoti de
narja, doloeenega v ta namen. 

Da bi labko pritozbe kolikor 
toliko zadovoljlvo reslli, smo mo
rall poiskati dodatna sredstva. To 
ni bilo labko, saj je znano, da po
djetje lahko razporeja sredstva v 
sklad skupne porabe samo ob 
koncu poslovnega leta. Kljub te
mu nam je le uspelo dobitl se SO 
milljonov S din. Del teh sredstev 
je svet za kadre razdelll med 11 
prosilcev, ki jim je prej stano
vanjska komlslja kredit odklonl· 
Ia, ostalo pa med 28 elanov ko
lektiva, ki bi po prvem predlogu 
dobili premalo. 

Stanovanjska problematika· je 
na nasem podrocju zelo pereea. 
Ce jo bomo boteli v prihodnjib 
letib kolikor toliko zadovoljlvo 
resiti, bomo morall izdvajatl vee 
sredstev, kot jib moramo po za· 
konskih doloeilib. Ne smemo po
zabiti, da smo letos dobill vsi 
sredstva le za indivldualno stano
vanjsko gradnjo, ob tem pa za
nemarili nakup stanovanj za ti· 
ste, kl si gradnje stanovanjske 
hise ne morejo privoseiti. Na 
skromnost delavcev se ne bl sme
ll vee dolgo zana5ati. Vee kot 
eudno je, da sl nekaterl lahko s 
kreditom prl podjetju v znesku 
od 3 do 4 mllijonov S din, ki jib 
ponavadi dobi v dveh all celo 
treb obrokili, zgradijo lastno hiso 
oziroma, da toliko easa potrpljo 
v popolnoma neprlmernih stano
vanjib. Res pa je, da bl se morall 
pri re§evanju tega problema bolj 
angafiratl tudl druge gospodar
ske organizaclje na podroeju ob
cine. 

Druga teiava je pomanjkanje 
ustremega pravllnika. Razdelje-

terih so le trije ostali zivi. On 
sam je peti privekal na svet. Po 
koncani osnovni soli se je ~el u
cit za cevljarja. Po izucitvi je 
cevljaril v raznih krajih. Zaslu
zek je bil boren, vendar se je ne
kako dalo ziveti. 

Leta 1934 je .bil aktiven vojak 
na bolgarski meji. Ravno takrat 
je bil atentat na kralja Alek
sandra. Spominja se, kako so 
morali vojaki biti v bojni pri
pravljenosti. Kasneje pa so mo
rali znova priseci novemu vla
darju. 

Leta 1944 se je porocil. V Do
lenji vasi je kupil hi~o in jo ob
novil. Ima tri otroke, ki so ze vsi 
zaposleni. Od takrat se j e v to
varni veliko spremenilo. »Spomi
njam se, kako nas je vcasih zeb
lo pri delu. Prostori niso bill o
grevani. Pa tudi ostali pogoji so 
bill veliko slabSi, kot so danes. 
Montafno orodje je bilo zelo pre
prosto. Vee del je bilo popolno
ma rocnih. Sedaj pa je vse avto~ 
matizirano«. 

Anton Bodtnik 

Tovari~ Bor5tnik je veliko so
deloval v organih upravljanja in 
se rad vkljucuje tudi v drugo de
javnost poslovne enote izven de
lovnega m esta. 

Tone ves cas, od kar je na Bre
stu, ni nikoli r azmiSljal o tern, 
da bi si kje drugje poiskal delo. 

Zadovoljen je z delom in se 
vedno podredi ukrepom, ki so 
nujni za odstranitev tezav. 

J. Klancar 

Indlvldualne gradnje rastejo kot gobe po dezju. Letos spet - prema· 
lo sredstev in veliko prosllcev 

vanje kredltov in stanovanj je se 
vedno popolnoma prepuiieeno 
presoji elanov stanovanjske ko
mlslje In clanov sveta za kadre. 
V taklh pogojib je vCasih teiko 
popolnoma izlocitl subjektlvnost 
prl odloeanju. Razen 'tega se z 
zamenjavo ela.Dov v teh organih 
upravljanja stalno spreminjajo 

tudl krlterijl za dodeljevanje po
sojila in stanovanj. To pa tistim, 
ki grade all cakajo na stanova
nje, ne daje nobenega porostva, 
kdaj in v kaksnih pogojib lahko 
raeunajo na pomoe podjetja. Pra. 
vllnik, ki bo to urejal, je treba 
torej vsekakor sprejetl se letos. 

v. 1.nidadlc 



BRESTOV OIIORMIK 

0 delu krajevnih skupnosti 
Skupscina obcine Cerknica je 

za delovanje krajevnih skupnosti 
v letu.1972 namenila 11,7 milijona 
starih dinarjev. V obcini pa delu· 
je sedem krajevnib skupnosti. Za 
delitev sredstev je bil potreben 
sestanek njibovih predstavnikov. 
Sestanek je bil 16. junija, na njem 
pa so bill vsi predsedniki. Reci 
moram, da je bil sestanek izred
no zanimiv in tud.i potreben. Sko· 
da je le, da taki sestanki niso bili 
pogostejSi ze do sedaj; za prihod· 
nje bi bilo potrebno, da bi bill 
vsaj na tri mesece. Vprasanja, s ka
terimi se srecujejo krajevne skup
nosti, so namrec tako pestra in 
raznolika in za obcino tako po
membna, da se kaie potreba po 
vsklajevanju, izmenjavi mnenj in 
izkusenj pri resevanju posamez
nih vprasanj. 

teprav morda nisem poklican 
ocenjevati delo krajevnib skup· 
nosti, ocena ne bo pretirana, ce 
naj povem svoje mnenje, da kra
jevne skupnosti dobro delajo. To 
delo se kaze tudi v sporazumu o 
delitvi sredstev za posamezne 
krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti, ki so bliZe gospodar· 

DRUGit V ZGODOVINI - MA· 
TURA V CERKNICI. OD DV AJ
SETIH SESTNAJST USPESNIH. 
KAKO BO S PERSPEKTIVO? 

skim sred.iscem, so z razumeva
njem prisluhnile teiavam tistib, 
ki so od teh srediSc odmaknjene. 
Mislim, da je to edino pravilno. 

Tako je bilo 11,7 milljona d.i
narjev razdeljenih takole: 
KS Cerknica 800.000 din 
KS Rakek 800.000 din 
KS Starl trg 800.000 din 
KS Cajnarje 2,500.000 din 
KS Begunje 1,800.000 din 
KS Grahovo 2,000.000 din 
KS Nova vas 3,000.000 din 

Poleg tega je bilo na sestanku 
enotno ugotovljeno naslednje: 

1. Nujno je treba razmejiti in 
natancno dolociti naloge krajev· 
nih skupnosti. Doslej to namrec 
ni bilo enotno. Nekatere krajev· 
ne skupnosti posegajo na podroc· 
ja, ki morda niti ne sodijo v okvir 
njihovega dela, druge pa niti ti· 
stib zadev ne re5ujejo, ki so iz
kljucno v njihovi pristojnosti. To
rej bo treba z nekim predpisom 
natancno doloCiti, kaj ureja kra
jevna skupnost, kaj komunalno 
podjetje, kaj obcina in kaj ostali 
dejavniki. 

2. Drugo resno vprasnje je na
cin financiranja. Treba bo ured.i-

zav ob nabiranju in verificiranju 
predavateljev; koliko Zivcev pred 
konferencami in koliko na njih; 
koliko utrudljivih popoldnevov 
predavateljev, koliko potrpljenja 
tehnologov in mojstrov v tovar
nah ob prakticnem pouku in na 
praksi .. . Koliko birokracije! 

ti stalen prillv sredstev za tiste 
naloge, ki jib morajo opravljati 
krajevne skupnosti, nimajo pa u
streznih sredstev. Mislim, da bi 
morala skupsCina obcine Cerkni
ca pri tem napraviti korak na
prej, ker sedanji nacin financira
nja ni v redu. 

3. Na upravi obCine bi morali 
nastaviti referenta, ki bi skrbel 
za delo krajevnib skupnosti in 
to delo usklajeval. Racunati je 
treba namrec, da je kadrovski se
stav posameznih svetov krajev
nih skupnosti dokaj razlicen. Ne
kateri so iznajdljivejsi, preudar· 
nejsi, aktivnejsi, drugi manj. Zato 
bi bila taka pomoc potrebna. 

4. Razmisliti bi bllo treba, ali 
je sedanjih sedem krajevnih 
skupnosti dovolj. Ali dovolj ob· 
vladujejo problematiko posamez
nih naselij? Na sestanku so me· 
nili, naj bi njihovo stevilo pove
cali in da bi morala skoraj vsaka 
imeti neko podobno telo, kot je 
zdaj K.rajevna skupnost. Sicer 
naj o tern razmisljajo pristojni 
forumi, menim pa, da bo vrsto 
resitev najbrle nakazanih v dru
gem delu razprav o ustavnih spre
membah. 

Na koncu moram vseeno pou
dariti, da je, tako kot povsod, 
mnogo odvisno od !judi, ki delo 
ali organizacijo vod.ijo. Ce so ak
tivni in ce se angaiirajo, se lah
ko marsikaj napravi, cetudi ni 
sredstev. Lahko pa sredstva so, 
pa kljub temu ni nicesar storje· 
nega. Zato ne bo odvee, ce pono
vim ze tolikokrat izrecen prego
vor: pomagaj si sam in ti bodo 
pomagali tudi drugi. 

T. KEBE 

? 

Pred krajevnimi skupnostmi so velike naloge Pred dnevi so se v ucilnicah 
stare osnovne sole koncali stiri 
dni trajajoci zakljucni izpiti dija
kov cetrtega letnika Brestovih od
delkov tehniske sole lesnoindu
strijske spJ.eri. 

Uspeh je pomenli za nekatere, 
ki smo spremljali ta letnik skozi 
vse njegove vzpone in padce, ne
koliko bladen tus, se posebno, 
ker smo bili nekaj tednov pred 
tern veseli in ponosni nad popol
noma uspesno zakljucenim letni
kom. Nekako samoumevno smo 
prieakovali enak, se pravi sto
odstoten uspeh tudi pri maturi. 
No, tudi 80 °/o je dober rezultat, 
se posebno dober, ce ga primer
jamo s tistim razredom na ma
ticni ~oli v Ljubljani, katerega 
cela" polovica sploh ni koncala 
razreda, da o maturi ne govori
mo. Prevzeti se vendarle ne ka
ze: uCitelji, ki poucujejo na teh 
oddelkih, imajo v pomanjkljivo
stih, opa.Zenih na tej maturi, kar 
bogato bero naukov za prihodnje 
ukrepanje. 

In vendar: za dvajset matu
rantskih nageljnov se vse to po
zabi! Se posebno, ker smo pre
pricani, da smo s tern dvajsetim 
mladim domacinom omogocili 
solidno izobrazbo, da smo za to 
izobrazbo obogatili svoj kolek
tiv, da je taksno pridobivanje 
strokovnih delavcev najbolj za
nesljivo in - gledano skozi ta 
ocala - tudi najbolj poceni. 

SPORED FILMOV ZA JVLIJ 

Iz vsega je treba omeniti vsaj 
dvoje: da srednja sola razen ne
katerim izjemno eastnim posa
meznikom ni uspela povezati raz
drobljenih delov znanja v potreb
no celoto in da je ustno in pis
meno izrazanje teh mladih teh
nikov ze pred tako ozko javno
stjo kot je maturitetna komisija. 
nezadovoljivo, skoraj zaskrblju
joce nerodno. Tega ne omenjarn 
le iz svoje ljubiteljske vneme za 
bogato slovenscino, pac pa zate
gadelj , ker si predstavljam te fan
te in dekleta cez leto ali dve v 
polozaju instruktorjev, predstav
ljam si jih kot sobesednike v de
lovnih skupinah in si jih pred
stavljam kot samoupravl.iavce. 
Zelo dobro je narnrec, vcasih kar 
nujno, da tisto, kar clovelc misli 
ali kar ve, zna tudi povedati ali 
napisati. 

Taksne predstave pac obletajo 
cloveka, ko lista po maturitetnih 
pismenih izdelkih ali ko matu
rant v potu svojega obraza isce 
v svojih globinah izraz, ki bo po
vedal vsaj pribli.Zno tisto, kar 
misli, da mora, ce ne ze tistega, 
kar zeli izvedeti nebodigatreba 
- izprasevalec. 

Sarno toliko grenCice v to mor
je veselja po vendarle uspesno 
koncani maturi! 

Ni dvoma: Brest je s to ma
turo zabil drugi gol v naporni 
igri za svoje kadre! Pocasx gre, 
toda gre: Neverjetno mnogo je 
dela, preden lahko enemu same
mu letniku tehnikov pripnes ti
sti rdeci zreli nagelj ! Koliko iz
biranja, tekanja po Qsmih razre
d.ih osnovnih sol, prepricevanja, 
testiranja; koliko potov na ma
ticno ~olo v Ljubljano; koliko te-

Kaj nam je torej ob takSni 
ugotovitvi programirati za na
slednja leta? Nic drugega kot: 
NADALJEVATI! Morda le se to
le: solo se tesneje povezati z 
BRESTOM, s kolektivom in z 
vodstvom podjetja, s samouprav
nirni in politicnimi organizacija
mi. Tako bi utegnili v naslednjih 
generacijah morda odpraviti ze 
del ocitkov, ki smo jih navrgli 
letosnjim maturantom. 

To smemo zeleti dijakom mlaj
sih letnikov, ko cestitamo matu
rantom k uspesno prestani pre
izkusnji in jim izra.Zamo dobro
doslico v Brestovem kolektivu. 

J. Praprotnik 

1. julija ob 17. in 20. uri 
- ameriski film KNJIGA 0 

DzUNGLI. Cudovit film Wal
ta DISNEY A za stare in mlade. 

2. julija ob 16. in 20. uri 
- ameriSki film CLOVEK IZ 

OKLAHOME. Razburljiva kav· 
bojk.a. V glavni vlogi Rich 
HORN. 

3. julija ob 20. uri 
- ameriski film KAKTUSOV 

SVET. Zabavna komed.ija, ki 
prikazuje zakonsko nezvesto· 
bo. Za vlogo v tem filmu je 
Goldie HAWN doblla Oscarja. 

3. julija ob 16. uri ter 
4. julija ob 16. in 20. uri 
- ameriSki film LOVE STORY 

- UUBEZENSKA ZGODBA. 
Romanti~na 7-godba o bolnem 
dekletu in sinu bogata5a. V 
glavnih vlogah Aly Me GRA W 
in Ryan O'NEAL, ki ga poma-

Novice iz poslovnih enot 
PROIZVODNJA V TP CERKNICA 

sE NARAsCA 

.Ze v prejsnjih dveh stevilkah 
nasega glasila sem pisal, da ob
seg proizvodnje v Tovarni pohis
tva Cerknica narasca. Tudi v ma
~u je bil v primeri z aprilom zo
pet vecji. Planirali smo do zdaj 
najvecji obseg 10,2 milijona di
narjev, dosegli pa smo 10,9 mill· 
jona dinarjev. Naj te podatke pri
merjamo z lanskimi: 

Januar 
Februar 
Marec 
Ap~il 
MaJ 

V milijon N din 
1971 1972 Indeks 
4,826 8,056 167 
6,051 . 8,657 143 
5,098 9.626 189 
3,288 10,259 312 
6,360 10,937 172 

25,623 47,535 186 
Proizvodnja je letos kar za 

86 °/o vecja kot Iani v enakem ob
dobju. 

Tudi plan za mesec junij je zno
va visji kot je bil v maju. Racu
nam, da ga bomo dosegli . Ce bo
mo to dosegli, potem bomo ob 
polletju dosegli kar 58 °/o letne
ga plana. 

Treba pa se bo prizadevati tudi 
na prodajnem podrocju, da bomo 
poletno mrtvo sezono laze pre
brodili. 

T.KEBE 

NOVI DELA VCI 
V TP MARTINJAK 

Poslovni svet Tovarne pohistva 
Martinjak je ob koncu maja skle
nil, da bo treba v to poslovno e
noto sprejeti novo delovno silo. 

V juniju smo sprejeli 13 novih 
delavcev, predvsem iz neposred
ne bliZine tovarne. Potrebe po 
novih delavcih so se pojavile 
predvsem zaradi planskih obvez
nosti in nepopolno zasedene po
poldanske izmene. Z novimi de
lavci in s pravilnim tedenskim 
menjavanjem izmen bodo potre
be delno izpolnjene. 

Se vedno pa so potrebe po 
moski delovni sill in sicer v stroj
ni obdelavi lesa. Ker tako delov
ne sile na tern podrocju primanj
kuje, bomo poskusali zapolniti 
vrzel z zensko delovno silo. 

Za novo sprejete delavce bo po
slovna enota skupaj s centralno 
sluzbo organizrala enodnevni se
minar, da bi se seznanili z naso 
interno zakonodajo in s samou
pravljanjem v podjetju . 

I. Skrabec 

mo kot Rodneya iz televizij· 
ske nadaljevanke Mestece 
Peyton. 

6. julija ob 20. uri 
- mehiSki film POSTEUA. Uspe

la ljubezenska komedija. V 
glavni vlogi Mauricio GAR· 
CHES. 

8. julija ob 20. uri in 9. julija ob 
16. uri 
- ameriSki film ONI UBIJAJO 

SAMO ENKRAT. Kriminalka 
o zloglasni mafiji. 

9. julija ob 20. uri 
- ameriSki film PADALCI PRI· 

HAJAJO. Film prikazuje Ziv
ljenje ameriskib padalcev in 
n jihove pustolovscine. V glav
ni vlogi Burt LANCASTER. 

10. julija ob 20. uri 
- ameriSki film ZA UUBEZEN 

IN SVOBODO. Napet pusto
Iovski film. V glavni vlogi Rod 
TAYLOR. 

13. julija ob 20. uri 
- francoski film MAMILO. Film 

prikazuje prekupeevalce z rna
mill. V glavni vlogi Jean 
GAB IN. 

15. julija ob 20. uri 
- jugoslovanski film BABm PO

LETJE. Zabavna komed.ija, ki 
se dogaja na Jadranu. V 
glavnih vlogah Boris DVOR
NIK in Mllja VUJANOVIC. 

16. julija ob 16. in 20. uri 
- ameriski film SEDEM zENA 

ZA SEDEM KAVBOffiV. Za
bavna kavbojka, ki prikazuje 
postolovscine sedmih bratov. 
V glavni vlogi David BAILEY. 

17. julija ob 17. in 20. uri 
- ameriSki film OTOK ZAKLA· 

DOV. Film je posnet po ma· 
meniti knjigi, kl opisuje Zi.v
ljenje gusarjev. V glavni vlogi 
Wallace BARY. 

20. julija ob 20. uri 
- francoski film VOJSKA V 

SENCI. Film prikazuje odpor 
Pariianov v drugi svetovni 
vojni proti okupatorjri. V glav
ni vlogi Lino VENTURA. 

22. julija ob 20. uri in 23. julija 
ob 16. uri 
- italijanski film STIRI DOLAR

m ZA MAsCEVANffi. Boj 
kapetana Dekstra z roparji, ki 
ho~ejo ukrasti ogromno vsoto 
dolarjev. V glavni vlogi Ro
bert WOODS. 

23. julija ob 20. uri 
- ameriski film TATVINA TAJ

NIH SLIK. Napeta kriminal
ka z razburljlvim koncem. 

24. julija ob 20. uri 
- ameriski film JEZDEC MA· 

SCEV ALEC. Spet napeta kav
bojka. V glavni vlogi James 
CAB URN. 

27. julija ob 20. uri 
- italijanski film POT SLAVE. 

Znani pevec Claudio VILLA 
nam predstavlja izreden glas
beni film. 

28. julija ob 20. uri 
- ameriski film UUBEZEN 

ISIDORE DUNCAN. Film pri· 
kazuje razgibano Zi.vljenje 
slavne plesalke. V glavnih vlo
gab Vanessa REDGRAVE in 
La do LESKOV AR. 

30. julija ob 16. in 20. uri 
- ameriski film TORA! TORA! 

TORA! Napad na Pearl Har
bour in zacetek vojne na Pa

ciftku. 
31. julija ob 20. uri 
- francoski film POT V KAT· 

MANDU. Film prikazuje Ziv
ljenje mladih hipijev. V glav
ni vlogi Jane BIRKIN. 

..JUBILE..J 
GASILCEV 

Gasilsko drustvo v Begunjah 
nicoje svecano proslavilo petde
seto obletnico. Na to svecanost so 
povabili vsa gasilska drustva ob
cine 

Na proslavi je bil tudi prevzem 
motome brizgalne. Ta brizgalna 
je ena izmed najsodobnejsib. 

Sredi Begunj so si gasilci zgra
dili vodni pozarni rezervar. Za ta 
rezervar je dalo gostinsko trgov
sko podjetje Skocjan Rakek 2.000 
din, krajevna skupnost Begunje 
3.000 din, vse drugo pa je clan
stvo drustva napravilo s prosto
voljnim delom. 

Za 50-letnico so clanstvu razde
lili 27 diplom za dolgoletno delo 
v gasilstvu. Posebne pohvale so 
dobili tovarna Jelka Begunje, 
Troha Franciska in Mrak J anez. 

Drustvo je lahko ponosno na 
velike uspehe pri svojem delu. Za 
50-letnico ima novo motorno briz
galno, vodni rezervar, lep drust
veni prapor in nove svecane uni-
forme. L. Hren 

-------~---
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RAZPIS 
Ob lesarladl-kriZanka, posveCe

na temu tekmovanju. Vanjo je 
vpletenih 12 nazivov podjetij, ki 
so . sodelovala na tej manifesta
ciji. In 8e nagrade: 1. nagrada 
100 din, 2. nagrada 80 din in 5 na
grad· po 30 din. Resitve posljite 
v splosni sektor najkasneje do 22. 
julija. .tellm.o vam dosti zabave 
in srece ob irebanju. 

1xJMRCE. RMPEQ. 

vPRGi#c DRRt; 
liVIIJ./ I( II NJr N 

Konee dober
wse dobro 

Tekmovalna sezona je koncana. 
Igralci so dobili zaslu.Zen pocitek 
do 1. avgusta. 0 uspehu, ki smo 
ga dosegli pri clanski in mladin
ski vrsti, je posebej razpravljal 
upravni odbor in sprejel nasled
nje zakljucke: 

Pom.laditi je treba clansko 
vrsto z mladinci, m ladinsko vrsto 
pa s pionirji; pionirje je treba 
vkljuciti v ligasko tekmovanje. 

Sistematicno in vztrajno delo 
ter dobro strokovno vodstvo -
trenutno imamo tri trenerje -
nam daje zagotovilo, da bomo v 
pri.hodnjem obdobju dosegli se 
vecje uspehe. 

t•WU/ 
~j()B,£.1. . 
'P!;SN/:i-r. 

·/.ITER 

1. Krim 
2. Medvode 
3. Cmuce 
4. Enotnost 
5. Cerknica 
6. Logatec 
7. Induplati 
8. Borovnica 
9. Menges 

10. Kocevje 
11. Ribnica 

4R. 304 
V£1'/lD>I 
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Brestov obzornik, glasllo io
lektiva Brest Cerknica. Odgovor. 
ni urednik Bom LEVEC. Ul'eja 
urednUkl odbor: Tone KEBJt 
Bozo LEVEC, Tone LOVKO, 
Stanka MEKINDA, Danllo MLf• 
NAR, Ivan NAJGER, Alojz O'fO. 
NICAR, Janez PRAPROTNIK AB
ba SEPEC, Ivan SKRABEC, .Jil. 
nez in Zdravko ZABUKOVEC. 
Tiska .telezniska tiskarna v Ljub'
ljani. 


