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Kako smo gospodarili v prvem polletju 
Tudi letos ob periodicnem ob· 

racunu primerjamo dosezene re· 
zultate in ugotavljamo uspehe 
na§ega gospodarjenja. 

Za prvo polletje leta 1972 je 
znacllno: 
- zamrznjene cene na domacem 

trgu, 
- splosna nelikvidnost na doma· 

cern trgu, 
- restrikcija na podroeju uvoza, 
- zaostreni pogoji kreditiranja 

in 
- poveeanje cen repromateriala 

iz uvoza zaradi devalvacije 
proti koncu leta 1971. 

Kljub vsem tern teiavam in 
oviram lahko zagotavljamo pozi· 
tivni poslovni proces na Brestu. 
Prehod na proizvodnjo sestavlji· 
vega furnirnega pohistva v To
varni pohiStva Cerknica kaie pra· 
vilno usmeritev proizvodnje. Po
vecanje serij in zoiitev progra· 
rna omogoeata veeje izkoriseanje 
kapacitet in s tern hitrejse po· 
veeanje obsega proizvodnje. TU· 
di na podrocju proizvodnje rna· 
sivnega pohistva v Tovarni po· 
hiStva Martinjak smo napravili 
korak naprej. Proizvodni pro· 
gram je bil zadovoljivo obliko· 
van, kar se najbolje kaze v po· 
vecanem obsegu proizvodnje. 

V letosnjem I. polletju smo 
v primerjavi z istim obdobjem 
lani povecali obseg proizvodnje 
v podjetju za 49 Ofo. Tudi v pri· 
merjavi z Ietnim nacrtom je di
namika dosezenega obsega pro· 
izvodnje ugodna. To nam pove, 
da homo letni nacrt do konca 
leta nekoliko presegli, saj je iz 
izkusenj znano, da je obseg pro
izvodnje v drugem polletju nad 
dinamiko prvega polletja. 

Proizvodnja ni potekala brez 
ovir. Restrlkcija uvoza ivemih 
plosc in univer plosc je zlasti pri· 
zadela proizvodnjo v Tovarni po
histva Starl trg. Zato je morala 
ta enota pripravljati univer plo· 
see v lastni reiiji z lepljenjem 
laminatov na standardne iveme 
plosce, kar je povecalo cene teh 
plosc in oviralo normalni potek 
proizvodnega procesa. 

Povecani obseg proizvodnje je 
zahteval tudi vee delovne sile, 
katere pa je v primerjavi z istim 
lanskim obdobjem ni vee le za 
1 odstotek. Pomanjkanje delovne 
sile je zlasti cutiti na podrocju 
proizvodnih enot v Starem trgu. 
Tako je Tovarna lesnih izdelkov 
Stari trg delala na iagalnici le v 
dveh izmenah, cepr av so kapaci· 
tete strojev in snovi zadoscale za 
tri izmene. 

Nahavno podrocje je bilo spri· 
co ze prej omenjenih ukrepov sil· 
no teiko obvladati. Cene uvoznih 
materialov so bile viSje za celot· 
no devalvacijo. Prav tako je 
uvedha drsecih tecajev zahodno· 
evropskih valut ovirala normalne 
pogoje nabave. 

Nabavna situacija na domacem 
trgu je hila zelo nestabilna. Do· 
havitelji za zelo idoce blago (po
mivalna korita, okovje) so doba· 
ve pogojevali z vnaprejsnjim pla
cilom, kar je izredno neugodno 
v sedanjih pogojih splosne nelik
vidnosti v gospodarstvu. Cene na 

domaeem trgu p a so kljub za
mrznitvi naraseale predvsem za
radi prekvalifikacij repromateri
alov od strani dobaviteljev v villje 
kakovostne skupine. 

Prodaja se je letos v primerja
vi s I. polletjem lani poveeala za 
23 odstotkov, medtem ko se je 
izvoz povecal za 67 odstotkov. V 
letollnjem I. polletju smo dosegli 
za 2,478.063 dolarjev izvoza nallih 
izdelkov. 

Splollna znaeilnost trine situ
acije vse do junija je hila, da 
je hila izredno konjukturna pred
vsem za omarasta pohgtva in za 
cenejse sedeine garniture ter pri
mame izdelke. 

Izvoz Bresta zajema predvsem 
glasbene omarice, masivno po
hilltvo in stole. Zlasti je ugodno 
povprasevanje po stolih K-33 in 
proizvodnja ni hila zmoina za
dostiti povpra~evanju. Glede na 
pospe~ene akcije na sejmih in 
razstavah v tujini, lahko prica
kujemo uresnicitev planskih pred
videvanj v izvozu. 

Domaci trg je zelo uspesno 
sprejel sistem sestavljivega po
histva BARBARA, vendar je btl 
desortiran in prodaja BARBARE 
ne kaie pravega stanja v povpra
sevanju kupcev po tern izdelku. 

Prodaja kuhinjskih elementov 
v primeri s proizvodnjo zaostaja 
zlasti v zadnjih dveh mesecib. 
Promet s kuhinjskimi elementi 
je dokaj na ozkem podrocju 
(predvsem Slovenija, Beograd in 
delno BiH ter Hrvatska). Padec 
prodaje smo pricakovali z ukinit
vijo VEGE-55, vendar ne v to
liksnem obsegu. Primerjalno z 
ostalimi proizvajalci kuhinjskih 
elementov nasi elementi ne za
ostajajo niti po funkclji niti po 
kvaliteti, celo s cenarni smo prl
bliino izenaceni. To pomeni, da 
moinosti plasmaja niso povsem 
izkorucene, ceprav se zavedamo, 
da sezona prodaje kuhinjskih 
elementov od meseca maja do 
konca meseca julija stagnira. 

Financni pokazatelji so odraz 
doseiene proizvodnje in prodaje 
ter doseienih strollkov proizvod
nje. 

Obratna sredstva so zelo vaien 
dejavnik s proizvodnem procesu, 
saj ugodno obracanje obratnib 
sredstev vpliva na manjse potre
be proizvodnega procesa po an
gaziranih sredstvib. Ce preracu 
namo poprecni koeficient obra
canja obratnih sredstev v letos
njem I. polletju, potem lahko 
ugotovimo, da so se obratna sred
stva obrnila 1,08-krat na celotni 
dohodek. Lani je bil ta koeficient 
s laMi in je znallal 1,02. Na visino 
obratnih sredstev je vplivala 
splosna nelikvidnost gospodar
stva, tako da so kupci poravna
vali obveznosti popreeno v 70 
dneh, lani pa v 57 dneh. Splosna 
restrikcija kreditne politike je za
jela tudi nase podjetje, tako da 
smo imeli manjso maso kredit
nib sredstev kljub povecanemu 
obsegu proizvodnje. 

Letos se je povecala hitrost ob
racanja repr omateriala in gotovib 
izdelkov, kar pozitivno vpliva na 
rezultat. Celotni dohodek podjet-

ja je za 22 Ofo viSji kot v lanskem 
I. polletju in je znasal 111 mili
jonov din. Primerjalno z veejim 
celotnim dohodkom so narasCali 
tudi ostali finanCni pokazatelji 
( dohodek, osebni dohodek in do
bicek). 

Osebni dohodki predstavljajo 
22,1 Ofo v strukturi celotnega do
hodka. Po sprejetem samouprav
nem sporazumu in skladno s po· 
vecanje01 obsega proizvodnje so 
narallCali tudi poprecni osebni do
hodki na zaposlenega. Kako so 
se gibali osebni dohodki na za
poslenega, nam pove naslednja 
razpredelnica: 
Poprecni osebni dohodki na za
poslenega po poslovnih enotah 

"iiu_ lcur-.a "' Poslovna ~~ enota 0.4~ 
~~ "C--. ., ... CN .... ~- -~- ....... 

TP Cerknica 1.209 1.597 132 
TP Martinjak 1.146 1.512 132 
TLI Stari trg 1.298 1.593 132 
TP Stari trg 1.280 1.656 129 
Iverka Cerk. 1.461 1.916 131 
Skupne slwbe 2.009 2.524 126 

Poprecno pod. 1.303 1.687 129 

Poprecni osebni dohodki kaz& 
jo teinjo rasti, ki pa je v skladu 
z narascarijem produktivnosti in 
obsega proizvodnje. Za ilustraci· 
jo navajamo, da so zna~ali po· 
precni osebni dohodki na zapos
lenega v lesni industriji SR Slo
venije za cas I.-IV. 1.570 din. V 
tern obdobju pa so iivljenjski 
stroski lltirielanske druzine na
rasli za 16 O/o. To pomeni, da so 
realni osehni dohodki na zaposle
nega delavca na Brestu narasli 
poprecno za okrog 13 odstotkov. 

Ugodni doseieni rezultati v I. 
polletju leta 1972 so obveza sle
hernega clana nasega kolektiva 
za lie vecjo zavzetost pri dosega
nju se bolj~ih rezultatov v II. pol· 

letju. Le t ako bo nara§Cal stan
dard delavcev in se bo poveeeva
la reinvesticijska sposobnost pod· 
jetja, kar je cilj in merilo go-
gospodarjenja. B. Millie 

Osnutek druzbenega plana razvoja Slovenije 
1971-1975 v javni razpravi 

11. julija je Socialisticna zveza 
organizirala razpravo o osnutku 
druzbenega plana razvoja SR Slo
venije. Na razpravi so hili pred
stavniki obcin Vrhnika, Idrija, 
Logatec in Cerknica. Uvodne mis
li o predlogu dr uibenega plana 
razvoja je prispeval podpredsed
nik glavnega odbora Socioalistic
ne zveze tovariS Viktor Avbelj. 
Na osnovi teh uvodnih misli se je 
ob predlogu razvila Zivahna raz
prava, ki je ugotovila vrsto po
manjkljivosti osnutka, manjkalo 
pa ni tudi razlicnih pobud. Za na
se podrocje so nekje najvainejse 
naslednje ugotovitve: 

V poglavju o pribodnjem raz
voju industrije so precej kon
kretno nastevani objekti, ki jib 
hodo ali p a jib ze gradijo; leto 
1971 in polovica leta 1972 sta nam
ree ie za nami. To, kar zanima 
nas, je, da sta v planu zajeti ohe 
tovarni ivernih plose v Nazarjib 
in Slovenj Gradcu s skupno 
zmogljivostjo 120.000 kuhienih 
metrov. 0 tovarni ivernih plo~c 
v Cerknici in v Novi Gorici ni 
nicesar omenjenega, ceprav so 
elahorati ze narejeni in doseien 

nacelni pristanek 0 delnem finan· 
ciranju pri Mednarodni banki za 
napredek in razvoj. 

Posebno lle bode v oci, da tudi 
bilanca med proizvodnjo in po
tro~njo ivernih plosc ni usklaje· 
na. Ko bo stekla proizvodnja v 
Nazarjih in Slovenj Gradcu s pol· 
no zmogljivostjo in ee pri~tejemo 
lie kapacltete nase in kocevske 
tovarne invernih plosc, ho proiz
vedenih na leto okrog 140.000 do 
150.000 kubicnih metrov plo~c. 

Poraba pa je hila ie leta 1971 
105.000 kuhicnih metrov, do leta 
1975 pa se bo povecala na 285.000 
kuhicnih metrov. Primanjkljaj je 
torej vee kot ociten, zato nas §e 
toliko bolj preseneca, zakaj v pla
nu ni predvidena rekonstrukcija 
nase tovame. 

To vprasanje je bilo jasno po
stavljeno tudi na zasedanju del& 
gatov obcin, ki je bilo v skupllci
ni SR Slovenije 10. julija. 

Drugo takSno resno vpra§anje, 
ki tudi ni dohllo mesta v osnutku 
plan a, je razvoj turisticnih zmog
ljivosti. Projekt Gomji Jadran, v 
katerem je zajet tudi kompleks 

Nadaljevanje na 2. strani 

v prvem polletju za 49 odstotkov vecja proizvodnja 
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Po izvedbah Barbare je vedno veliko povpra~evanja 

Kaj je to TOZD? 
Mnogo se govori in pise o TOZD, 

pa o ustavnih amandmajih ter o 
pravicah delavcev v zvezi s tern. 
Iz pogovorov po posameznih for
malnih ali pa neformalnih sku
pinah pe lahko kaj kmalu goto
vimo, da vecina ~e vedno ugiba, 
v cem je bistvo druibenih spre
memb in kaj se skriva za bolj ali 
manj ucenimi izrazi. 

Poizkusimo v kratkem sestav
ku razloZiti pojem - temeljna 
organizacija zdruzenega dela ali 
kratko - TOZD. 

Po ustavnem dolocilu XXI je 
to taka organizacija kolektivnega 
dela, v kateri lahko delavci nepo
sredno in enakopravno urejajo 
medsebojna razmerja pri delu, 

OSNUTEK DRUzBENEGA 
PLANA RAZVOJA SLOVENIJE 
1971-1975 V JAVNI RAZPRAVI 

Nadaljevanje s 1. strani 
ob Cerkniskem jezeru, ni dobil 
ustreznega mesta, ceprav so hila 
za nacrte in studije porabljena ze 
velika sredstva, celo z mednarod
no podporo. 

Razwnljivo je, da ne moremo 
priCakovati, da bo vsak projekt 
dobil svoje mesto tudi v osnutku 
ali kasneje v konkretnem planu, 
vendar je sodelujoce na posvetu 
motilo dejstvo, da so vse, za nase 
obmocje najvainejse, razvojne 
smeri izpuscene. 

Za nase obmocje, obcinsko mi
slim, je izredno pomembna tudi 
kategorija manj razvitih obmo
cij. Znano je, da sodi obcina 
Cerknica po svoji razvitosti ne
kam v drugo polovico slovenskih 
obcin. Ta razvitost pa je osredo
tocena le na Cerknisko in Losko 
dolino. 

Imamo pa Vidovsko - Blosko 
planoto, ki je izrazito nerazvito 
podrocje. Ti kraji hi morali biti 
deleZni druibene pomoci v prav 
taksnem obsegu kot podrocje 
Kozjanskega, Brkinov in druga. 

Poleg teh glavnih problemov 
se je v razpravi pojavila se vrsta 
drugih pripomb, ki po svoji vse
bini in aktualnosti niso nic manj 
pomembne, vendar jib tokrat ne 
hi omenjal. 

Menim, da je bil posvet izredno 
koristen in razprava poglobljena 
zato objektivno priCakujemo, d~ 
bo v planu vrsta predlogov in po
bud upostevanih. To zagotovilo 
nam je dal tovariS Avbelj ob za
kljucku razprave. 

T.Kebe 

odlocajo o poslovanju in o inve
sticijah ter o drugih zadevah svo
jega druibeno-ekonomskega po
lozaja, predvsem pa o dohodku, 
ki ga ustvarjajo. Omenjene pravi
ce pripadajo delavcem na osnovi 
njibovega dela in, ce jim jib kdo 
krati, si jib lahko zagotovijo v 
ustavnem sporu. 

Iz tega lahko povzamemo, da 
je najmanj vsako samostojno 
podjetje v bistvu TOZD in da de
lavci v njem uveljavljajo svoja 
upravicenja. 

Bolj zanimivo je vprasanje, ce 
se lahko ustanovijo TOZD tudi 
v okviru podjetja. Iz ustave je 
razvidno, da je bil pravzaprav to 
glavni namen teh dopolnil. To je: 
decentralizirati upravljanje pred
vsem v vecjih podjetjih. Za to, 
da se del podjetja lahko organi
zira (proglasi) kot temeljna orga
nizacija zdruienega deJa, mora 
izpolnjevati tri z ustavnih dopol
nilom XXI dolocene pogoje: 

1. da gre za tehnolosko-organi
zacijsko delovno celoto, v kateri 
se lahko ugotavlja uspeb skupne
ga deJa delavcev; 

2. da se rezultat dela lahko po
trdi kot vrednost na trgu in 

3. da delavci take enote izrazi· 
jo zeljo, organizirati se kot TOZD 
ob soglasju preostalih enot. 

Pri tern postavlja ustavno do
polnilo le eno omejitev - s tern, 
ko zahteva, da se z organizira
njem TOZD v okviru podjetja ne 
smejo kr5iti pravice delovnih !ju
di v drugib delih takega podjetja, 
niti interesi podjetja kot celote, 
ki izhajajo iz medsebojne odvis
nosti. prepovedano je seveda tudi 
enostransko sprerninjanje dose
danjih medsebojnib obveznosti. 

Pri tern se pojavlja se dodatno 
vprasanje ekonomskega pomena. 
Ali mora del podjetja, ki se pro
glasi za TOZD, biti (perspektivno) 
zivljenjsko sposoben? Ali mora 
ustvarjati toliko, da je sposoben 
siriti se, razvijati, skratka, iti v 
korak z moderno proizvodnjo 
oziroma biti sposoben zagotoviti 
razsirjeno reprodukcijo? Odgovor 
vseh, ki se natancneje ukvarjajo 
z razlago ustavnih dopolnil, je 
»da«. 

Preostane nam se vp~;asanje, 
kdo v podjetju je tisti, ki bo do
locil, koliko in kateri TOZD bo-

rno imeli. Ustavno dopolnilo je tu 
dovolj jasno. TOZD se ustanovi 
(organizira), ce tako zelijo v njej 
zdruieni delavci. Ustanovitev 
TOZD mora seveda temeljiti na 
zares celoviti ekonornsko-samo
upravni in organizacijski analizi. 
Zgreseno hi bilo oblikovati na 
kupe TOZD v vsakern podjetju 
sarno zato, ker je to moderno, 
ker tako dopusca nova ustava in 
podobno. 

Ker so hila nova ustavna· do
polnila sprejeta, se je takoj upra
viceno postavilo vpra5anje, ce 
ustanavljanje TOZD ne vodi k 
drobljenju podjetij, k uveljavlja
nju lokalnih ali ozkih interesov 
ali vsaj k veliki papirnati vojski 
v okviru podjetja, ki ima vecje 
stevilo TOZD. 

Tu je treba najprej povedati, 
da TOZD lahko sklepajo spora
zume o zdruievanju. Lahko za
upajo del svojih pristojnosti v 
odlocanje skupnemu organu. Pri 
tern pa je pomembno, da se na
tancno doloci, kdo lahko in po 
kakSnem postopku odloca o po
sameznih zadevah. Na sploh ve
lja, da so TOZD med seboj v ce
loti enakopravne, da ni vee ne
kega osrednjega organa, ki hi 
jim na podlagi preglasovanja na
rekoval dolocene ukrepe, ampak 
da one, to je, TOZD lahko pove
rijo celotnemu organu izvedbo 
dolocenih nalog, krojenje neke 
politike v smer, ki so jo same 
nakazale. 

V mnogih podjetjih je res ne
varnost, da bo prislo do droblje
nja podjetja (in s tern sredstev). 
Da se izognemo ternu, bo treba 
seveda veliko naporov, predvsem 
na podrocju ekonomsko-samo
upravnega izobraievanja. Skupi· 
nam (enotam), ki se cutijo priza
dete, bo potrebno obrazloZiti, v 
cern so gospodarsko povezane z 
»Derazvitimi« enotami. Delavci 
podjetja bodo morali zacutiti 
medsebojno Zivljenjsko poveza
nost, spoznavati dolgorocna so
cialno-ekonomska gibanja v okvi
ru podjetja kot celote, naslonjena 
na cut solidarnosti v tezjih ob
dobjih posameznih enot in prav 
zato tudi na povecano medseboj
no odgovornost. Kdor z ostalimi 
TOZD nikakor ne bo mogel naj ti 
skupne govorice, bo prej ali slej 
moral priceti s samotarskim Ziv
ljenjem z vsemi dobrotami in te
zavami, ki ga spremljajo. 

Z. Zabukovec 

BRESTOV OBZORNIK 

Stabilizacija in 
proraCunska potroinja 

Zadnjih nekaj Jet smo prica ve
likih inflacijskih gibanj. TdiSce 
se nikakor ne more umiriti. Pri
tisk denarnih skladov je se ved
no vecji od blagovnih. V takih 
razmerah seveda cene narascajo. 
To pa povzroca nczadovoljstvo 
mcd ljudmi, naj si bo med tisti
mi, Jci dobrine trosijo, ali med ti
s timi gospodar,;kimi, ki dobrine 
proizvajajo. Med !judmi, ki do
brine trosijo zato, ker to nepo
sreclno zadeva njihov mesecni 
proracu..'1, mcd gospodarstveniki 
pa zato, ker sc stalno spreminja
jo pogoji gospodarjenja in nik
jar ne vcs, kje in za koliko te 
bo kaksna podrazitev prizadela. 

Tako stanje povzroca med pre
bivalstvom nezadovoljstvo na 
vsej i::rti. Zacno se pritiski na ob
last, naj nekaj stori, ukrepi pa so 
ohicajno v tem, da omejujejo de
narno-tr:l.ne tokove. Vse to se do
gaja tudi pri nas. Dogaja pa se 
se nekaj, kar meni in verjetno se 
marsikomu ni razumljivo. To je 
rast proracunske potrosnje. 

Analize ka2ejo, da je splosna 
potrosnja prevelika in da je zato 
gospodarstvo preobremenjeno in 
p remalo akumulativno. Posledica 
tega je, da so premajhne nalozbe 
v modernizacijo, da je zaradi te
ga nizka produktivnost in da so 

p reviwki proizvodni stroski in 
tako naprej. Nihce pa se noce 
nicemur odpovedati. 

Te dni sem v Ekonomski poli
tiki prebral podatke o zbiranju 
sredstev v proracunih. V zveznem 
merilu so za prvih pet mesecev 
proracunski dohodki porasli za 
20 odstotkov v primerjavi z istim 
obdobjem !ani. V absolutnem 
znesku so dosegli 18.260 milijo
nov novih dinarjev. 

Se slabse je s proracunskimi 
dohodki republik. Ti so porasli 
kar za 38 odstotkov. Kje so po
tem vzroki za nestabilnost? Cas 
bi bil, da bi se odvecna sredstva 
vrnila nazaj v gospodarstvo. Zna
na je, da je za letos predvideno, 
naj bi sc splosna potrosnja po
vecala samo za 14 odstotkov. Ali 
bodo torej sredstva vrnjena go
spodarstvu? Nekaj takih zahtev 
posameznih poslancev je bilo ze 
slisati. Ali pa bodo tudi uspeli? 
Menim, da bi morali biti v tej 
zahtevi brezkompromisni, ce nam 
je kaj do stabilizacije. Ce sred
stva ne bodo vrnjena, potem je 
jasno, da govorimo eno, delamo 
pa drugo. Potem naj nihce ne pri
cakuje kakr~nega koli razumeva
nja v delovnih kolektivih pri na
prezanju za stabilizacijo. 

T . Kebe 

PRODA"A 
in sezonski vplivi 

V zadnjem mesecu so se skla
diSca gotovih izdelkov zopet ne
koliko napolnila. Vendar vsaj za
enkrat to ni toliko posledica 
trinih vplivov kot posledica kom
ponibilnega programa in pomanj
kanja izkusenj s takim progra
mom na trgu. Program Barbara 
smo vpeljali v proizvodnjo proti 
koncu lanskega leta. Prva serija 
je priSla iz proizvodnje v febru
arju. Struktura posarneznih oma
ric je hila sestavljena na pamet, 
po obcutku, ker pac za to nismo 
imeli nikakrsnib statisticnih iz
kusenj . Ko je serija priSla iz pro
izvodnje, je hila takoj razgrablje.. 
na in desortit·ana. Posameznih 
elementov je v nekaj dneh zmanj
kalo. 

Sledila je druga serija. Med njo 
in prvo je bilo le nekaj dni pre
sledka. Za trg pa presledek ni 
bil tako obcutljiv. Tudi druga se
rija je hila takoj razprodana. Sle
dila je tretja. Tu pa smo napra
vili napako. Da hi popestrili 
asortiment in omogocili trillcu 
sirso izbiro, smo lansirali maha
gonijevo serijo v visokem sijaju. 
Zaradi te serije je hila pretrgana 
kontinuiteta v dobavah teakove 
Barbare. Trgovci so postali ne
strpni, ocitali so nam, da ne 
skrbimo dovolj za sprotne doba
ve. Posamezniki so celo stornirali 
narocila. 

Y. zacetku julija je priSla teZko 
pncakovana cetrta serija, s kate
ro srno zapolnili vrzel. Narocila 
za to obdobje prihajajo kar za
dovoljivo. Tdave so veckrat le 

pri prevozih. Upajmo, da bo z na· 
kupom treh novih kamionov tudi 
to vprasanje manj perece. 

Zaradi obilne tretje serije v ma
hagoniju so skladisca napolnje
na, zato homo del zalog umaknili 
v najemna skladiSca, da bo doma 
dovolj prostora za normalno ma· 
nipulacijo in poslovanje. 

Financno izrazeno so zaloge 
gotovih izdelkov narasle komaj 
za 400 milijonov dinarjev, kar je 
le sedemdnevna proizvodnja. To
rej ni nikakrsnih vzrokov za pre
plah, da hi se ponovila leta 1969 
in 1970. 

Prav gotovo pa je, da si homo 
morali v komercialnem smislu 
dosti bolj prizadevati kot doslej. 
S tern ne mislim, da komercialni 
kader, kolikor ga je, ne dela v 
redu ali premalo. Ugotavljam pa 
in pri tej ugotovitvi nisem osam
ljen, da se zdalec niso izkorisce
ne vse moznosti. Zlasti pa nam 
manjka jasna dolgorocna politl· 
ka na tern podrocju. Pri tern bl 
morali napraviti korak naprej, 
ker ocitno zaostajamo. Niti ne 
razvijamo lastne mreze zunaj nitJ 
doma, ceprav se je v zadnjih ne
kaj letih stanje bistveno spreme
nilo. Nasa komerciala je organi· 
zirana, to srno ze veckrat ugoto
vili, tako kot za casa distribucije. 
To pa je tisto, kar je pri tern 
zaskrbljujoce. Razmisliti bo to
rej treba in se nekam usmeriti, 
ce homo hoteli izkoristiti proi.z. 
vodne rno:Znosti, ki jib imamo. 

T.Kebe 

S~upsci_::a obcine Cerknica in drui beno-politicne organiza
CtJe obcme Cerknica izrekajo JAVNO PRIZNANJE in se 
obenem zahvaljujejo delovnemu kolektivu BREST Cerknica 
ki je z razumevanjem omogocil organizacijo III. lesariade: 
Posebno priznanje in zahvalo izrekajo organizacijskemu ko
miteju in vsem, ki so kakorlcoli pomagali pri organizaciji 
tega pomembnega in velicastnega sportnega dogodka v nasi 
obcini. 

Predsednik SOb Cerknica 
Franc Zorman, dipl. ing. 



BRESTOV OBZORMIK 

Sejem v Moskvi 
Zvezna gospodarska zbornica 

je med 20. junijem in 10. julijem 
organizirala v Moski na prostoru 
5000 kvadratnih metrov speciali
zirano razstavo blaga za siroko 
potrosnjo. Poleg pohiStva smo Ju
goslovani razstavljali tudi obu
tev, tekstil- predvsem tekstilno 
konfekcijo, gospodinjske apara
te, stedilnike, hladilnike, pralne 
stroje, razne druge elektricne 
aparate, semena, pralna sredstva 
in drugo. Med pohistvom, to nas 
seveda najbolj zanima, smo raz
stavljali tudi mi, in sicer Barba
ro v dolocenem sestavu, kuhinj
sko garniture in sedemo garni
ture Sabina. 

Ogled razstave je bil v dopol
danskem easu mogoc smo po
sebnim delegacijam, popoldne pa 
tudi obcinstvu. Reci moram, da 
je. bila razstava izredno dobro 
obiskana, od obcinstva - potros
nikov pa smo dobili vrsto laska
vih ocen. Tudi med delegacijami 
iz visokih uradnih krogov smo 
dobili precej pohval. Razstavo so 
obiskale tudi zena in h cerka Leo
nida Breznjeva, hcerka podpred
sednika vlade tovariSa Bajbako
va, ki je bil pozimi pri nas in se 
vee drugih visokih osebnosti. 

Od razstave same nekega kon
kretnega vecjega poslovnega ucin
ka nismo pricakovali glede na 
sovjetski centralni sistem odlo
canja. Te lahko pricakujemo sele 
v naslednjih obdobjih. Kljub ta
kemu nacinu odlocanja smo ne
kaj sveeno storili. Prodali smo 
1000 garnitur Livinga v sestavu 
vitrine, mize, sest stolov, klub
ske mize in sedezne garniture. 
Narocili so tudi 100 garnitur Bar
bare kot vzorcno poSiljko. Ce bo 
na trgu uspela, potem lahko pri
cakujemo v naslednjem letu no
va in vecja narocila. Ali bo Bar
bara uspela ali ne, si ne delamo 
preglavic, ker je ta trg lacen po
histva oziroma vsega blaga za si
roko potrosnjo. Bolj je odvisno 
od tega, ali bo z meddrlavnimi 
sporazumi zagotovljenega dovolj 
denarja za nakup tega blaga. 

----.. --~ 

Za nase kuhinje je na vseb sejmih dostl zanimanja 

Od nasih izdelkov je najbolj 
privlacila kuhinjska garnitura. 
Posamezni obiskovalci kar niso 
mogli od nje. Posebno so jim bili 
vsee aparati iz nerjavece plocevi
ne. Prospektnega materiala ni bi
lo nikdar dovolj. i;ie in se bi ga 
lahko razdelili, vendar smo mo
rali zaradi pomanjkanja delitev 
omejevati. 

Po informacijah prodajo v Sov
jetski zvezi na leta za okrog tri 
milijarde dolarjev pohistva. Od 
tega ga iz vzhodnih socialisticnih 
dezel uvozijo za okrog 300 mili
jonov dolarjev, iz Jugoslavije pa 
komaj za 2,8 milijona dolarjev. 
Torej, ce bi vse to izvozil Brest, 
<le bi bilo dosti. Torej so mozno
sti za plasrnan na ta trg zelo 
qelike, seveda pa prodamo lahko 
.alike, kolikor lahko tam kupi
mo. Z vzhodnimi drlavami lahko 
trgujemo samo na klirinSki osno
vi, torej, blago za blago v enaki 
vrednosti. Po ocenah nasih pred
stavnikov mora pohistvo v nekaj 
letih doseci vrednost vsaj 10 mi
milijonov dolarjev. 

Upajmo torej na boljse case. 
Novo pri naSem raCunalniku 

T.Kebe 

Z razstave v Bruslju 

Minilo je ze precej casa, odkar 
je bila v nasem glasilu objavljena 
zadnja novica o delu nasega sek
torja. v tern casu pa smo pri nas 
pripravili nekaj novih obdelav s 
podrocja - planiranje potreb in 
s podrocja - fakturiranje, saldo
konti. 

Koliko novega nam bosta pri
nesli ti dve podrocji obdelave po
datkov? 

Menimo, da mnogo, saj ze be
zen pogled na vse mogoce izhod
ne liste (tabele) kaie, da bodo 
imeli prizadeti na voljo mnogo 
vee podatkov in informacij kot 
doslej. 

Pa si nekoliko podrobneje po
glejmo vsako podrocje posebej. 

Planiranje potreb je dokaj si
roko podrocje in narn v koncni 
fazi daje neto potrebe po mate
rialih glede na doloceno casovno 
obdobje. Seveda pa moram takoj 
pripomniti, da smo sedaj sele na 
zacetku obdelave tega podrocja. 

S pomocjo posameznih sluib v 
nasem podjetju smo uspeli ustva
riti nekaj temeljnih datotek 
(zbirk) podatkov, ki se nana5ajo 

na materiale in na izdelke v naj
razlicnejsih skladiscih in omogo
cajo, da z njihova pomocjo spre
mljamo gibanje materiala po 
skladiscih. Te datoteke pa so 
uporabne tudi za sirlie namene 
in sedaj poizkusamo te podatke 
uporabiti tudi na podrocju vo
denja proizvodnje. 

Prvi korak pri vodenju proiz
vodnje in pri J"'acrtovanju potreb 
pa so sestavnice. 
Odloc~li smo se za naslednje 

vrste izhodnih list, ki so vezane 
na sestavnice: 

- modularna sestavnica, ki je 
temeljni dokument in kaie na 
stanje v datoteki sestavnic; 

- kollClnska sestavnica, ki bo 
nadomestila materialno listo (nor
mativ materiala) in sluZi za ugo
tavljanje sprememb v nasi dato
teki ob konstrukcijskih spremem
bah; 

- modularni pregled uporabe 
delov sluzi za ugotavljanje spre
memb v sestavnici pri zamenja
vi materiala, 

- koli~inski pregled uporabe 
delov je vaien pripomocek kalku-

Razstavljali smo na Saloon v Bruslju 
Za nami je spet ena bolj ali 

manj uspesnih razstav, ki jih ob
easno v tujini organizira zavod 
zvezne Gospodarske zbornice JU
GOSLA VIAPUBLIC iz Beograda. 
To nima pravzaprav nic skupne
ga z znanimi mednarodnirni sej
mi kot sta Koln in Pariz. Ne, to 
je vse manjsega, ce lahko rece
mo, bolj lokalnega pomena. K 
sreci pa so razdalje iz Bruslja do 
pomembnih evropskih sredi~c ta
ko majhne, da si na primer v pic· 
lih treh urah voznje z vlakom v 
Amsterdamu, le malo vee casa 
potrebujes do Londona, pa spet 
do Pariza lahko prides v enem 
popoldnevu. Ce zraven pristeje
mo se to, da prav v tern mestu 
gradijo veliko mednarodno trgov
sko sredisce, tako imenovani »In
ternational Trade Market«, v ok
viru katerega bo deloval poseben 
racunalnik za posredovanje raz
nih informacij o nakupu in pro
daji blaga vsem sodelujocim pod
jetjem, potem ni dvoma, da po
staja nastopanje na tern majh
nem, vendar vaznem tdiscu vse 
bolj zanimivo. 

Naj se povrnem k razstavi sa
mi. V srediscu mesta, v posebnih 
prostorih jugoslovanske zbornice 
sta poleg BRESTA samostojno 
razstavljala se MEBLO in ORI
OLIK. V organizaciji JUGOSLA
VIAPUBLICA pa so nastopala 
podjetja: JASEN Kraljevo, SIM
PO Vranje, NOVA BUDUCNOST 
Subotica, STEVAN FILIPOVIC 
in Drvni kombinat Leskovac. 

V okusno urejenem okolju smo 
predstavili del programa BARBA
RA, kuhinjo VEGA-60, program 
EVA in najpopularnejse stole 
K-33 in K-36. MEBLO je razstavil 
sestav iz programa »E« in sedez
no garniture FARAON. ORIOLIK 
je imel vee svojih znanih sedez
nih garnitur, med njimi tudi ma
sivno garniture v hrastu, za kate
ro je bilo precej zanimanja. 

Ali je bila razstava za nas 
uspesna? Gotovo je, da s furni
ranim pohis tv om nismo konku
rencni, saj predstavlja ze uvozna 
carina 8,5 odstotka za furnirano 
pohistvo 18 odstotkov za masivno 
(stilno) pa 25 odstotkov promet
nega davka in zraven se zasluiki 
trgovcev - kdo bi vedel, koliko! 

- taka, da prej, ko pride blago 
do potrosnika, morebitna razlika 
v niZji nabavni ceni splahni. Po
leg tega uvaza Belgija veliko ma
sivnega in furniranega pohistva 
iz drzav - clanic EGS, kjer ca
rina v celoti odpade. 

Torej nam je slika o furnirnem 
pohiStvu za Belgijo dokaj jasna. 

Popolnoma drugace pa je z iz
delki iz masivnega lesa. Tu gre 
predvsem za masivno hrastovino. 
Povprasevanje po taksnih izdel
kih je veliko. Obcutek imam, da 
je zanje mogoce doseci tudi do
bro ceno, skoda je le, da vsa pod
jetja, ki so sodelovala na razsta
vi, (razen Oriolika - sedema gar
nitura) niso mogla nuditi nicesar 
v hrastovini. Izvedeli smo, da Ju
goslavija izvaza veliko masivnega 
hrasta prav v Belgijo in sicer ne 
predelanega v pohistvo, ampak 
kar preprosto v hlodih! Pri nas 
doma pa je hrastovino taka tez
ko dobiti. Tu nekaj ocitno ni v 
redu. Kaze, da so taka vsa nasa 
prizadevanja za uspesnejse nasto
panje na tujem trgu velikokrat 
prav zaradi neusklajenih »doma
cih predpiSOV« zaman. Prav 0 

tern je tekla beseda tudi v pro
storih zbornice po slavnostni ot
voritvi Salona pohistva. Predstav
niki nasih podjetij v Belgiji in 
Nizozemski so zivahno razprav
ljali o uspehih in neuspehih pri 
prodaji pohistva na tern po
drocju. 

Salon je bil odprt od 19. junija 
do 3. julija, dovolj dolgo, da so 
se kupci spoznali tudi z izdelki 
na~e proizvodnje. 0 konkretnih 
uspehih razstave je tezko govo
riti, saj najbolj popularnega sto
la K-33 do konca letosnjega leta 
ni mogoce dobiti. Kapacitete to
varne so razprodane. Sicer pa 
vedno pride do izraza nastop na 
podobnih razstavah sele kasneje, 
ko polagoma prihajajo povpra5e
vanja iz razlicnih krajev. 

In prav zaradi vse vecjega po
mena, ki ga Bruselj dobiva z gra· 
ditvijo mednarodnega trgovskega 
srediSca je prav, da si pola~oma 
pripravljamo pot, ki so si JO po 
podatkih direktorja · marketinga 
tega sredi~ca Knowlanda, skandi
navske, nemske, francoske, nizo
zemske in belgij ske tvrdke ze za-
gotovile. P. :tumer 

lantern materiala, 
- listo bruto potreb bodo upo

rabljali planerji in bo vsebovala 
bruto potrebe materiala za lansir
ni plan ali koncni izdelek. 

Vse. te izhodne liste (tab~ie) v 
sedanJe poslovanje ne bodes ·pri
nesle nicesar novega, le da bodo 
tehnologi, planerji in drugi do
hili lepo napisane vse te podatke, 
ki so jih morali prej rocno zbi
rati. Seveda pa so to le prvi ko
raki pri vodenju proizvodnje in 
pri planiranju potreb za proiz
yodnjo. TC! so tudi naloge, ki jih 
1mamo m1 na tern podrocju v 
prihodnosti. · 

Poudariti bi zeleli, da vodenje 
proizvodnje in planiranje potteb 
uvajamo le v Tovarni pohistva 
Cerknica in, ko bo zaZivelo tam, 
bomo . to prenesli se na druge. po-
slovne enote. . · 

Drugo podrocje, kje,r uvajamo 
obdelavo podatkov," pa je fakturi
ranje - saldakonti. Na tern pod
rocju smo priceli z obdelavo ze 
lani in jo letos le se nadaljuje-
mo in razsirjamo. . 

Osnova za obdelavo · saldakon
tov je bilo fakturiranje prek ra
cunalnika in s tem se je tudi pri
eela obdelava tega podrocja. 

Lani smo priceli spremljati na
·rocila kupcev prek racunalnika 
·in· na · po.dlagi teh narocil in od
premnic iz nasih skladisc -smo 
priceli s fakturiranjem prek siste
ma. Logicno nadalJevanje ~ega pa 
so saldakonti kupcev in to. je tu
di podrocje obdelave, ki bo nova 
v nasem odelku. 

Saldakonti kopcev nam prina
sajo veliko novosti in tekoce sta
nje iz dneva v .dan, cesar dose
daj ni bile. Ravno ta azurnost 
nam zagotavlja spremljanje ter
jatev do kupcev in nam daje moz
nost, da vsak dan spremljamo <t:e 
terjatve, kar je pri dana5njem 
stanju v gospodarstvu zelo po
membno. 

Poleg osnovnega namena obde
lave tega podrocja pa bodo zain
teresirani dobivali se vrsto pre
gledov oziroma tabel, kat na pri-
mer: . 

- realizacijo po poslovnih e
notah, 

- terjatve do kupcev po pod-
rocjih prodaje, 

- opomin za placilo, 
- predlog za mandatno tozbo, 
- predlog za kompenzacijo, 
- predlog za zapiranje, . 
- dnevnik prometa. L. Ule 

- - ·- ~- - .. .. - - -- - -- . . . -



4 BRESTOV OBZORNIK 

Komui1.isti- danes in jutri 

SPREJEM OB 4. JULIJU 
Ob Dnevu borca je bil ze tradicionalni sprejem za borce, zaposlene 

.na Btestu. Pozdravil jib je predsednik CDS, dobili pa so tudi skrom
:na priznanja - knjiina darila. 

Pretekli mesec so bili v znamenju rlokaj Zivahne dejavnosti Zveze ko
munistov, zlasti, ce jo primerjamo z dejavnostjq v prejsnjih letih. 
Zato smo zaprosili tovari~a Janeza PRAPROTNIKA, sekretarja sveta 
komunistov Bresta za manjsi razgovor, v katerem naj bi nam orisal 
sedanji in prihodnji politcni trenutek v nasem ozjem - Brestovem 
prostoru. 

Jeseni smo bill p:riea nekaj bur
nih konferenc in drugih zborov 
komunistov v obcini in v pod
jetju. KakSne so posledice, oziro
ma kakSne spremembe so te 
konference prinesle v delo komu
nistov in njihovih organizacij? 

Nedvomno so jesenske konfe
rence osnovnih organizacij pri
nesle med n~e komuniste veliko 
novega zagona in predvsem, vsaj 
tako se mi zdi, pripravljenosti, da 
v cim krajsem casu obracunamo 
z malodu~jem in z neke vrste ka
pitulantstvom pred stihijskim ra
z:vojem stvari, kar je bilo, vsaj 
po mojem opazovanju, znaCi~n<? 
za prejsnje obdobje. Komun1st1 
so namrec komaj se ugotavljali 
posledice, mord~ se po~kusal~ i~
kati vzroke,. dalJe pa ruso pnsh. 

Dejstvo je, da so komunisti sa
mi zavoljo taksnega polo.Zaja do· 
.Zivljali notranje krize: nekateri 
so glasno izstopali, drugi nehali 
placevati clanarino in tako til10 
protestirali, tretji so pasivno ca· 
kali in tako naprej. Zato se tudi 
niso zbirali, ce pa so se, so pre::
cej nemocno mleli »problematl· 
ko«, ki je hila cim dalj stran od 
tistega, kar je njih same in nji
hova okolico najbolj tiscalo. 

Vi vprasujete mi posredujemo odg~vore 

S temi stvarmi so konference 
- z obcinsko vred - res obra
cunale in med komuniste se je 
vrnil vsaj velik del nekdanje sa
mozavesti. Ta zavest p a seveda 
sme izvirati sarno iz vecje odgo
vornosti, iz vecjih moralnih, de
lovnih in politicnih nalog komu
nistov, sicer je taka samozavest 
o usmerjevalni vlogi druibenega 
razvoja, o avantgardi delavskega 
razreda samo skodljiva. 

Se ti ne zdi, da polet in ostrina, 
o kateri si govoril, spet upadata? 

Morda je obcutek taksen, ven
dar ni nevarnosti, da zdrsnemo 
v stare vode. Osnovne organiza
cije zacenjajo ziveti svoje part~j
sko Zi.vljenje in, ko bo stvar Cl
stejsa m ed komunisti samimi, bo 
vzporedno s tern rasel tudi nji
'hov delez in vpliv na zivljenje, 
politik.o, gospodarjenj~, dogaja 
nje v njihovem okol]u. Vsega 
hkrati ni mogoce s toriti; mnogo 
je ze to, da so cilji jasn~ in pot~ 
vecji del trasirane. GleJte, zdaJ 
smo na Brestu zaceli s premiSlje
nim sprejen:anjem nov.ih clanov, 
menim, da Je tako bolje, kot za
ceti z izkljucevanjem, ceprav bo 
moralo ponekod tudi to priti na 
vrsto. Pricakujem, da bodo po
mlajene organizacije okrepile od
govornost, osvezile metode te; 
modernizirale vsebino dela v smi
slu usklajevanja akcije s potre
bami okolja. 

V urednl~tvo je spet prispelo 
vpra~anje za naso na novo vpe
ljano rubriko. Tokrat zadeva sa
moupravne odnose v nasem pod
jetju. Posredujemo vam vprasa
nje in odgovor. 

VPRA~ANJE: 

Delavskl svet Tovarne pohistva 
Cerknica je na svoji seji 29. 3. 
1972 v zvezi s sprejemom letnega 
plana sprejel enajst sldepov, kl 
jib je 30. 3. 1972 posredoval cen
tralnim organom upravljanja. 
Kl}ub temu, da je od takrat pa 
do zdaj preteklo ze polne tri me
sece, nas delavsld svet se nima 
nobenega odgovora, ~eprav bi 
moran organi podjetja v skladu 
s 73. ~lenom temeljnega zakona 
o podjetjib do teh sklepov zav
zeti svoje stalis~e. 

Sprasujemo se, koliko ~asa ho
mo morall se ~akati na odgovor, 
ker je polovica leta ze za nami 
in kaj naj na~ delavski svet sto
ri, da bodo centralni organ! je
mall predlog in pripombe orga
·nov niije stopnje dov.olj resno? 
All je morda zopet administraci
ja tista, kl je tudi v tem prlmeru 
zatajlla? 

Prosfmo za odgovor 
T.Kebc, 

TP Cerknica 

ODGOVOR 

Najprej Ie nekaj podatkov o 
tem, kako so centralni organi 
upravljanja obravnavali pripom
be delavskega sveta TP Cerknica 
in o delu »administracije«. Cen
·tralni delavsld svet je te pripom
be vzporedno s planom obravna
val na svojl 170. rednl seji 31. 3. 
1972, se pravi, v najkrajsem mo
go~em roku. Tedaj je sprejel 
sklep, naj splosnl sektor te pri
pombe posreduje delavskfm sve
tom vseh poslovnih enot s pripo
rocllom, naj jib proucijo in dajo 
svoje mnenje. 

Splosnt sektor je ta sklep sku
paj s prepisom pripomb in s 
spremnlm dopisom posredoval 
vsem poslovnlm enotam. Sarno iz 
Tovarne lesnih izdelkov Stari trg 
pa je dobll zapisnik seje delav· 
skega sveta z dne 18. 4. 1972, iz 
katerega je razvidno, da so o pri
pombilb razpravljall in v glavnem 
z njiml soglasali. Iz drugih pos
lovnlh enot ni bilo nicesar posre
dovanega. 

S tern je bll seznanjen tudi cen
tralni delavsld svet na 171. sejl 
16. 5. 1972 in je po razpravt ·znova 
sprejel sklep, naj delavski sveti 
poslovnih enot k omenjentm pri
pombam dajo svoja mnenja. 
Splo~nl sektor je ta sklep posre
doval vsem poslovnih enotam. Do 
danes je dobll kratek odgovor 
znova le od Tovarne lesn,ih izdel-

L__ 

kov Stari trg, medtem ko ostale · 
poslovne enote molcijo. 

>>Administracije« je bilo torej 
dovolj, morda celo prevec, pre
malo pa je bilo resnicnega, kon
kretnega in Zivljenjskega dogo
varjanja med poslovnimi enota· 
mi. Ob tern se zacenja globlje 
vprasanje, zlasti ob uveljavljanju 
ustavnih dopolnil. Vse . namrec 
kaie, da poti sporazumevanja v 
smislu teh dopolnil se zdalec niso 
utrte in zato sploh se niso zaZi
vele. In takih primerov bo prav 
gotovo cedalje vee (pred nedav
nim so iz TLI Stari trg posredo
vali predlog za spremembo spo
razuma o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov). 

Pred nami vsemi je torej se od
govorno delo: izoblikovati spora
zum o ustanovitvi temeljnih or
ganizacij zdruzenega dela in o 
njihovih samoupravnih pristojno
stih ter pristojnostih centralnib 
organov upravljanja, predvsem 
pa ustvariti pogoje za resnicno 
demokraticno sporazumevanje 
med sedanjimi poslovnimi . eno
tami in zagotoviti ustavne pravi· 
ce posameznim novo ustanovlje
nim TOZD. Pri tem pa seveda ni
koli ne bomo smell pozabiti na 
nase skupne interese,in na osnov
no dolgorocno poslovno usmerje· 
nost celotnega podjetja. 

Splosni sektor 

NASI LJUDJE 
»Leta zelo hitro minevajo; mi

mogrede je za nami cas dobrih 
in slabih doZi.vetij , cas, ki sem ga 
prebil med svojo zaposlitvijo v 
Tovarni pohistva Martinjak«, je 
dejal tovaris Ivan HRIBAR, vra
tar v Tovarni pohistva. 

Leta 1942 so ga aretirali in od
peljali na otok Rab. Okusil je 
grozote gladu in trpljenja, ven
dar je s svojo vztrajnostjo pre
magal najhujse in se po kapitu
laciji Italije vrnil domv. 

Takoj po vrnitvi je nadaljeval 
svojo zacrtano pot, pridruzil se 
je narodnoosvobodilnemu giba
nju in se z vso vnemo boril za 
cimprejsnjo osvoboditev sloven
ske zemlje. Od leta 1944, od usta
novitve pa do konca vojne je bil 
. v jurBnem bataljonu 18. divizije, 
kjer je bil tudi ranjen in posledi
ce rane obcuti se danes. · 

Leta 1949 se je zaposlil v To
. varni pohistva Martinjak. Delal 
.je na razlicnih delovnih mestih 
naj si P.o v neposredni proizvod-

nj i pri strojih, pa pri skladiscnih 
delih in podobnem. Njegovo seda
nje delovno mesto pa je vratar
ska sluiba. 

Rodil se je leta 1922 v Zerovni
ci, kjer tudi stanuje. Pred nekaj 
leti si je obnovil in uredil svoj 
dom. Ima tri odrasle sinove, od 
katerih je eden zaposlen v TP 
Martinjak, v tovarni pa je zapo
slena tudi njegova zena. 

Ko sem ga zaprosil, naj mi po
ve svoje najbolj zanimivo dozi
vetje z dela v tovarni, je povedal: 

»Teh dozivetij je toliko, da ne 
vern, za katerega bi se odlocil. 
Najhuje je bilo takrat, ko mi je 
zgorel ·stroj; pri katerem sem de
lal, najbolj srecen pa sern bil, ko 
sem. docakal, da je tovarna po 
pozaru, se bolj izpopolnjena kot 
prej, znova zacela z d elom, s ci
mer je bil zopet zagotovljen kruh 
vsem nam takrat zaposlenim de
lavcem.« 

Na vprasanje, kako se pocuti v 
sedanji sluzbi, pa je dejal: »Ne 
zdi se mi prav, da so vratarsko 
sluibo v Brestu odcepili od pod
jetja in jo dali podjetju Varnost 
iz Ljubljane. Kaj je s tern pridob· 
ljeno, ne vern, zdi pa se mi, da 
najbd nic. Ne morem si pred
stavljati, da nisem vee Brestovec, 
ceprav svoje usluge opravljam za 
podjetje, pri katerem je tudi mo
je delovno mesto. 

Zelim si, da bi lahko se dolgo 
delal zdrav; ponosen sem na 
uspehe, ki jib dosega nasa tovar
na, pa tudi vsa delovna skupnost. 
Zelim pa, da bi znali te pridobit
ve varovati tudi mlajsi delavci_;, 
je zakljucil tovaris Hribar. 

Tudi mi mu zelimo se vrsto 
uspehov in zdravih let! 

I. Skrabec · 

Je sedanja organiziranost k o
munistov v podjetju ustrezna? 

Preprican sem, d a ne povsem, 
ceprav je na vrat na nos, razen v 
obeh poslovnih enotah, v Starem 
trgu ne kaze spreminjati. Zdrui.e
na organizacija Tovarne. Iesmh 
izdelkov in Tovarne pohistva v 
Starem trgu pa se mi zdi nena
ravna. Vsebina dela teh dve~ po
slovnih enot je prevec razlicna, 
da bi jo enotna organizacija 1~
ko u spesno obvladovala. ~rganl
zacija je potre~n~ tam, kJe~ so 
skupni problem1 1~ skupru mte· 
resi ne pa tam, k jer se nabere 
okroglo stevilo komunistov. Ce 
p r ide obcasno v dv~h ali vee e~ 
notah do skupnega mteresa, na) 
se pac zbero na skupnem zboru. 
Drugod organizacije za zdaj ni 
t reba spreminjati, pac pa jo je 
potrebno razvijati in utrjeyati:. 

Ceprav so osnovne organ1zac1Je 
v Tovarni pohiStva C.erknica, v 
Martinjaku in v skupnih strokov
nih s luzbah glede na stevil.o de
lavcev stevilcno sibke, se ffil ven
darle zdijo premocn~, ~~ bi o
stali pri tern. Orgaruzac1]a s 30 
clani je preokorna in se prered
ko sestaja, da bi lahko nenehno 
vplivala na politicno .stanje y ta
ko veliki tovarni, kot JC na pnmer 
cerkniSka. Taksna stevilcna moe 
organizacije sicer zag<?tavlja ne
koliko viSjo raven pn <?bravna~ 
vanju politicnih vprasan.J. hkrat1 
pa omogoca pasivnost vecjega de
la clanstva in oddaljuje posamez
nika od konkretnih odgovorno
sti. 

Zato se mi zdi potrebno poleg 
osnovne organizacije, ki naj o
stane za zdaj forrnalno taksn a, 
kot je - ena za vso poslovno e
noto - ustanoviti v tehnolosko 
ali ekohomsko zakljucenj.h oddel 
kih organ izrane skupine komuni
stov, ki so vsebinsko in kadrov
sko odgovorne za svoj oddelek. 
Taksna skupina bo la.Ze presoja
la svoje sodelavce, predlagala 
organizaciji nove kandidate, jih 

pripravljala pred spr ejemorn in 
jil1 vkljucevala v delo po njem. 
Zdi se mi, da ni bojazni, da bi 
hili poslej sestanki osnovne orga
nizacije z vso problematiko, ki 
jo bodo nanj prinesle t e skupine, 
se dolgocasni in odrnaknjeni od 
najbolj zivljenjskih tern in inte
resov delavstva. Od taksne orga· 
nizacije s i, nasprotno, obetam zi· 
vo p r isotnost komunistov v vsem 
zivljenju kolektiva in nj ihov veC
ji vpliv na dogajanja v njem. 

Ne gre pri tern torej za organi
zacijske spremernbe zaradi orga
niziranosti same; te postojanke 
osnovne organizacije po oddelkih 
predlagamo zaradi vsebinske pri
lagoditve partijskega dela potre· 
bam in zaradi moznosti, da s tern 
povecamo odgovornost in vpliv 
s lehernega komunista kot posa
meznika ter organizacije komuni
stov v kolektivih. 

Za taksno obliko srno se odlo· 
cili na zadnji seji sveta komuni· 
stov. Upam, da bodo osnovne or
ganizacije »novost« sprejele in jo 
v j esenskih rnesecih zacele tud.i 
izvajati. Mozno pa je, da bo na
daljevanje organizacijskih spre· 
memb v podjetju, ki bodo sledile 
zahtevam »delavskih amandma
jeV«, narekovalo kaksno novo 
spremembo pri organiziranosti 
kornunistov v nasern zdrU.Zenern 
podjetju. -

Ko si ze omenil ustavna dopl
nila - ali nameravate komunisti 
delovno poseci v ustvarjanje no· 
vih odnosv med poslovnimi eno· 
tami? 

To j e razumljivo ena izmed 
najpomembnejsih prograrnskih 
nalog za naslednjih nekaj mese· 
cev. Treba bo jasno razmejiti 
pristojnosti, pravice, dolinosti, 
polozaj vsake organizacije zdru· 
:lenega dela do »zdruzenega pod· 
jetja« - mislim, da homo rnorali 
Brest v prihodnje nekako tako 
imenovati - in posebno oprede
liti sarnoupravni polozaj delavca 
v teh odnosih. Tu bo potrebno 
veliko strokovnega in tudi idej
nega razciScevanja. Koliko srno 
danes komunisti pripravljeni na 
to delo, tezko recem v nekaj be
sedah, vsekakor premalo; se pa 
zavedamo n aloge in tudi tega, da 
je moralo resevati organizirano 
in odgovorno. 

B. Levee 
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Nase kuhinje »Vega 60« in dru· 
gi izdelld so znani po vsem sve. 
tu. Popularnost je se porasla 
z novo nagradno igro. Odrezki 
kuponov prihajajo celo iz cez
morskih ddav, ceravno dopis
nice niso pravilno naslovljene. 
Skratka, nase podjetje je zna· 
no povsod. Ali lahko t r dimo tu
di za Cerknico? Dokaz sta obe 
sliki. Stranka iz Ljubljane se 
je prisla osebno prepricat, ce 
B rest res ni vee v Cerknici in 
sama prinesla dopisnico, ki ji 
jo je posta vrnila. 



I( BRESTOV OBZORHIK 

0 Bra stu 
Poiskali smo tri BRESTOVCE. Pazili smo na to, da se je eden lz

med njih zaposlil na BRESTU pred letom 1950, drugi okrog leta 1960 
in tretji po letu 1970 in se, da zaposlitve na BRESTU niso prekinili. 
Vsakemu od njih smo zastavili po sedem vprasanj. Vsem enaka. Kaj 
nas je zanimalo? Predvsem, kako gledajo na iste probleme ljudje 
(skorajda) razlicnih generacij. Preberite in ugotovite, kateremu od 
njih se pribli.Zujete z vasim mnenjem- z vasim odgovorom. 

Poglejmo najprej, kakSna vpra
sanja smo zastavili nasim sode
lavcem: 

1. Zakaj ste se zaposlili prav 
na BRESTU? 
2. Kaj menite o medsebojnih raz
merjih na BRESTU, kaj o skrbi 
za starejse in kaj o skrbi za mlaj
se delavce? 
3. Vase mnenje o osebnih dohod
kih na BRESTU? 
4. Kaj menite o gospodarski pri
hodnosti BRESTA? 
5. Kako ocenjujete samouprav
ljanje na BRESTU? 
6. Kaj vi osebno pricakujete od 
BREST A? 
7. V kaj bi se najprej »zagrizli«, 
ce bi bill predsednilt centralnega 
delavskega sveta v nasem podjet
ju? 

Prva je odgovorila Slavka Becaj. 
Rojena je bila le~a 1928. Na. Ere
stu (oziroma preJ na LIP) Je za~ 
poslena ze o_d 16. 9. 1?46. ZdaJ 
dela pri obracunu osebnih dohod
kov v Tovarni pohistva Cerknica. 
Malo je pomislila, nato pa tak~le 
odgovorila na posamezna vprasa
nja: 

1. Na Brestu sem se zaposlila 
zato, ker je najbli:Zje mojemu 
domu. 

2. Kaksnih posebnih proble· 
mov, pa tudi kaksnih posebnih 
kvalitet v nasih odnosih ni. Sta
rejsi delavci so nekoliko premalo 
upostevani, a mlajsi pogosto 
kljub sposobnosti tezko nap~edu
jejo. Mislim, da so odnos1 na 
Brestu poprecni. 

3. Pri osebnih dohodkih memo
tijo preveliki razponi med posa
meznimi kategorijami delavcev, 
zlasti med delavci v neposredni 
proizvodnji in med rezijskirni o
ziroma vodilnimi delavci. Mnoga 
delovna mesta so napak ocenje
na. 

4. Upam na dobro. Zasledovati 
je treba triiSce in se mu prilaga
jati. 

.... 

-
(_ 
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~. Po mojem ni vedno tako, kot 
si vcasih idealno predstavljamo 
pod besedo samoupravljanje. 
Mnogokrat delavci pretezko uve
ljavimo svoje zelje oziroma pred
loge. To povzroca nejevoljo in od
por do sodelovanja. No, najslab
sega mnenja 0 tern pa tudi ni
mam. 

6. Osebno si zelim malo viSje 
osebne dohodke, kar b i mi olaj
salo zivljenje kot upokojenki. 

7. Ce bi bila izvoljena za pred
sednico centralnega delavskega 
sveta, bi skusala zagotoviti pred
vsem kvalitetno in strokovno vod
stvo proizvodnje. 

Drugi, ki smo ga pobarali o 
istih zadevah, je bil Ivan Sega, 
rojen leta 1941. Na Brestu je za
poslen od leta 1960. Je kovino
strugar v poslovni enoti v Marti
njaku. Povedal je: 

1. Izucil sem se v Kranju. Da 
bi lahko cimvec prihranil, sem 
se zaposlil blizu doma na Brestu. 

2. V proizvodnji so odnosi med 
delavci v glavnem dobri. Le red
kokdaj se kaj zaplete. Odnosi 
med proizvodnimi in rezij
skimi delavci pa so vcasih bolj 
napeti. 

Skrb za starejse delavce je, 
zlasti ce jo merim skozi osebni 
dohodek, bolj slaba. Pozdravljam 
pa regres za letovanje izcrpanih 
oziroma starejsih delavcev. 

Mladina precej dremlje. Kdo je 
temu kriv, ne vern. Opazam pa, 
da je mladino vedno teze prido
biti za sodelovanje. 

3. V zadnjih mesecih, ko deli
roo osebne dohdke po novem spo
razumu in po novi analiticni oce
ni, smo v nasi poslovni enoti bolj 
zadovoljni. Bo slo, da bi le ne bi
lo slabSe. 

4. Na to vprasanje tezko odgo
vorim. Bojim se podrazitve lesa 
oziroma drugih surovin. Morda 
bi bilo primerno napraviti odloc
nejsi korak v razvoju tapetni
stva. Koristno bi bilo izdelati no
vo tovarno ivernih plosc v skla
du s predlaganim elaboratom. 

5. Samoupravljanje se pravza
p rav zacne in konca pri rezulta
tih dela. Opozoril bi, da so mno
zicni sestanki precejsnja izguba 
casa. Resitve posameznih proble
mov je treba poiskati in jih stro
kovno utemeljiti v ozjih krogih. 

6. Zelim, da bi Brest cimbolj 
napredoval in pomagal cerkniski 
dolini iz gospodarske zaostalosti. 
Zelim vsaj tak tempo razvoja kot 
doslej, da bo utrjeval naso soci
alno varnost. 

7. Poskrbel bi za tako kadrov
sko politiko, ki bi preprecevala 
nestalni odtok sprakticiranih 
strokovnj akov. 

Tretjega, s katerim smo se ze
leli pogovarjati, smo nasli na vro-

cern soncu skladiSca pri Tovarni 
ivernih plosc. »Vidis, vidis, pa 
bos v cajtengah. Le povej kaj o 
Iverki«, so spodbujali drugi de
lavci najmlajsega, ki je rojen le
ta 1955. Albin Skrlj je zaposlen 
sele od 7. junija 1972. leta. K.ljub 
temu je zivahno odgovarjal na 
postavljena vprasnja: 

1. BREST je najbliZje doma 
(50 metrov). 

2. Razumevanje med delavci je 
dobro. Za nas mlajse pazijo, da 
ne dobimo pretezkega dela. Sta
rejsi delavci nam .tudi pom~g!ij~ 
z nasveti. Kako Je s stareJSliDl 
delavci ne vern natancno. Vern 
na priri:J.er, da so nekateri d?bili 
povrnjene stroske za letovanJe. 

3. Za mene je bil prvi osebni 
dohodek v redu glede na delo, ki 
sem ga opravljal.. zc: druge se.n~ 
vern; verjetno vs1 ~so. zc;dovlJm. 

4. Mo:lnost razvo]a v1drm pred
vsem v novi tovarni ivemih plosc 
in v modernizaciji skladiSc pri
marne. 

5. ·Do sedaj sem bil na enem se
stanku kolektiva. Kaj vee o tern 
sene vern povedati. 

6. Predvsem moznost za zivlje
nje (osebni dohodek). 

7. Govorim predvsem o sedanji 
tovarni ivernih plosc, ker drugih 
problemov se ne poznam. Tu bi 
bilo treba izboljsati delovne po
goje, da bi se delavci raje zapo
slovali v tej poslovni enoti. 

Z. Zabukovec 
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Za enotna· stali.sca 
RAZSIRJENI SESTANEK POLITIC~GA AKTIV~ TP_ ~~IN'J.U. 

14. julija 1972 je bil v osnovni 
soli Grahovo razsirjeni sestanek 
politicnega aktiva Tovarne pohi
stva Martinjak. 

Na sestanku so bili predstav
niki organov upravljanja, sindi
kata, mladine in vsi clani Zveze 
komunistov, ki so bili pobudniki 
za sklic tega sestanka. Na tern 
sestanku sta bila tudi sekretar 
obCinske konference in sekretar 
sveta komunistov Bresta. 

Namen tega sestanka je bil, 
da prikaze vse negativne pojave 
naj si ·bo v poslovnosti, ali v med
sebojnih odnosih, in da oblikuje 
enotna stalisca vseh zaposlenih 
za delo v prihodnje. 

Najprej so razpravljali o letos
njem planu in o planskih obvez
nostih. Ugotovljeno je bilo, da je 
plan, ki je bil postavljen v vred
nosti 4,5 milijarde S din v I. pol
letju, dosezen skoraj .stoodstotno, 
kljub tezavam v zacetku leta. Da 
bi celotni plan dosegli, ali celo 
presegli, kar pa je mogoce le z 
enotnirni ukrepi in sta!Hci, je ak
tiv menil, da je treba sprejeti 
taksne sklepe, po katerih naj bi 
vse zaposlene v Tovarni pohistva 
Martinj ak usmerili v enotno delo. 

0 planu za II. pciletje. naj raz~ 
pravlja aktiv v isti sestavi in pra• 
vocasno sprejme ustrezne sklepe 
za zagotovitev kar najvecje proiz
vodnje. V·r~zpravi, ki· je bila zelo 
konkretna, je sodelovala vecina 
prisotnih. 

Posebej so opozorili, da .so de
lavci slabo obvesceni o stanju in 
dogodkih v poslovni· enoti, pa tu
di v celotnem podjetj:u .. Sklenili 
so, da morajo biti sestank.i ek.o
nomskih enot redno vsak mesec; 
na njih naj bodo delavci temelji
to seznanjeni z rezultati in· pro
blematiko v poslovni enoti. 

Ce instruktorji oddelkov niso 
sposobni, da bi delavcem . prob l!? 
matiko razlozili razumljivo "in jas
no, naj na sestanke pridejo ljud
je, ki so za to sposobni. 

Ker je v poslovni enoti precej
snja fluktuacija delovne sile, je 
treba urediti nagrajevanje delav
cev tako, da bi ta problem ome
jili. V razpravi so · omenjali tudi 
premescanja delavcev ·z delovne
ga mesta in druga, slabSe placa
na delovna mesta in odnos in
struktorjev do delavcev. Ta od
nos bi moral postati takseri, da 
bo delavec strokovno poucen in 
sproscen delal na svojem delov
nem mestu. 

Pred osemnajstimi leti je gorelo 
Da bi dosegli se vecjo priza

devnost neposrednih proizvajal
cev do vecje produktivnosti,. naj 
normativov casa pri starih izdel
kih ne bi spreminjali, ce ni ·Spre
membe tehnoloskega postopka. 
Ne sme se vee dogajati, da bi bila 
ogrozena kvaliteta dela· na racun 
boljsih osebnih dohodkov. Ker so 
v razpravi ugotovili, da je bilo 
v preteklem obdobju premalo so
delovanja med sindikatom, clani 
organov upravljanja, mladino in 
komunisti, so sklenili, da bodo v 
prihodnje tesneje sodelovali in 
veckrat sklicali sestanek tega ak
tiva. Ce je mogoce, naj se sklice 
tudi aktiv politicnih organizacij 
in organov upravljanja celotnega 
kolektiva BRESTA, na katerern 
naj bi vse probleme vsestransko 
osvetlili, da bi s tern dosegli bolj
se sodelovanje pri prihodnjem 

3. julija je preteklo osemnajst 
let, odkar je pozar unicil po voj
ni obnovljeno tovarno lesne ga
lanterije v Martinjaku. 

V dobri uri je pozar vzel kruh 
okrog 180 delavcem, ki so bili 
zaposleni v tovarni. 

0 tern pozaru sem se pogovar
jal z delavcem Pavlom Fundo in 
Stanetom Kosmrljem, ki sta pri
povedovala: 

»Takoj po vojni se je tovama 
iz leta v leto izpopolnjevala. Raz
rezovali smo hlodovino; imeli 
smo polnojarmemk, ki je delal 
stalno, brez presledkov, v dveh 
in celo v treh izmenah. Drugi del 
tovarne pa je bil prirejen za konc
no predelavo. Glavni koncni 
izdelki so bili obesalniki, hlacne 
spone in vrtne garniture. ~abo
jarna pa je izdelovala zaboJ~· Iz
voz je bil v glavnem usmerJen v 
Zdru:Zene drzave Amerike in v za
hodnoevropske dr:Zave. 

Leta 1954 je bila tovarna za 1. 
maj kar lepo urejena. Tega dn~ 
je bila tudi vecja slovesnost, Sa] 
nam je bila tovarna vsem v velik 
ponos. 

3. julija 1954, nekako po enajsti 
uri je v prostorih takratne cistil
nice izbruhnil pozar, katerega 
kljub veliki prizadevnosti delav
cev in vascanov ni uspelo poga
siti. 

Prvi dnevi po pozaru so bili 
zelo zalostni. Zaceli smo ugibati, 
ali bo tovarna sploh se obnovlje
na ali ne. Nase takratno vodstvo 
se je hitro odloCilo: tovarno je 
treba v najkrajsem mogocem ca
su obnoviti. Te odlocitve smo bili 
vsi nadvse veseli. Delavci so 
bili razdeljeni v dve skupini. Ena 
skupina je skrbela, da smo v za
zasilnih prostorih v barakah na
daljevali z redno proizvodnjo, 
druga skupina pa je obnavljala 
tovarno. Vsi, moski in zenske, 
smo cez noc postali zidarji, te
sarji in podobno. Nadur ni nihce 
pozna!, kadar je bil nek<;lo potre
ben, je bil vedno na volJO. V do
brih treh mesecih je bila tovar
na obnovljena in za takratne ca
se modemo opremljena. Vrsto 
strojev, ki so bili uniceni v poza
ru, so nasi mehaniki sami obno
vili in usposobili, precej strojev 
pa je bilo na novo nabavljenih. 

»Spominjam se,« je nadaljeval 
Funda, »da so nam takrat pri ob
novi priskocili na pomoc tudi po
samezni mladinci, ki niso bili v 
delovnem razmerju. 

Na delovne uspehe smo bili vsi 
ponosni, saj smo se zavedali, da 
smo poskrbeli za kruh za nas in 
za nase potomce. Prav pa bi bilo, 
da bi to kar smo z izrednimi na-

pori ustvarili, znali se naprej 
ohraniti,<< sta zakljucila. 

TovariS Kosrnrlj pa je iz svo
jega arhiva pokazal tudi zbirko 
fotografij, ki nazorno prikazujejo 
pozar. 

I. Skrabec 

Veliko 
gasllsko 
tekrnovanje 

Vsakoletno, ze tradicionalno 
tekmovanje gasilcev lesne indu
strije za prehodni pokal Bresta 
bo letos 17. septembra v Cerkni
ci. Tekmovanje bo letos ze se
stic, nasto.pili pa bodo gasilci pe
tih najvecJih proizvajalcev pohi
stva v Sloveniji, in sicer: 
- MEBLO Nova Gorica 
- MARLES Maribor 
- NOVOLES Novo rnesto 
- STOL Kamnik 
-BREST Cerknica. 

Ta velika gasilska menifestaci
ja bo imela se posebno obelezje, 
ker praznujejo letos Brestovi ga
silci 25. obletnico svojega dela. 

Ob tej priloznosti bodo na5i ga
silci razvili tudi svoj prapor, naj
bolj zasluzni pa bodo dobili za 
svoje delo in dolgoletno sluzbo
vanje v gasilstvu priznanja in od
likovanja. 

Gasilci se bodo pomerili v treh 
disciplinah: 
- trodelni napad, 
- taktiena vaja, 
- polaganje cevovoda na 105 m. 

F.Mele 

delu. · 
Vodilni delavci morajo delati v 

smislu politike delavskega sam0-
upravljanja, ki je zacrtana z juga·, 
slovansko dru:lbeno politiko. · Na 
vodilnih delovnih mestih morajo 
biti ljudje, ki so strokovno in po
liticno sposobni obvladati proble
me v proizvodnji in na druzbeno 
in politicno dogajanje v kolektivu 
ne gledajo enostransko. . 

Mladina naj bi se bolj organi
zirala in pricela z aktivnim de
lorn; na voljo ima sobo v delav
ski restavraciji Martinjak, ki naj 
jo sarni clani uredijo tako, da bo
do v njej imeli sestanke in sport
no opremo. 

Ker so v razpravi veckrat po
udarili, da je bil sklic tega ak
tiva zadetek v crno in da so enot
no sprejeti zakljucki zelo pozitiv
ni in nujno potrebni za prihod
nje delo, naj bo s terni zakljucki 
seznanjen ves kolektiv Tovarne 
pohistva Martinjak, pa tudi dru-
ge PE Bresta. T;Lovko 
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CIGAY JE OBZORNIK? 
Nedavno sem izvedel, da me 

je svet za koordinacijo poslova
nja imenoval v uredni~ki odbor 
Brestovega obzornika. Ko sem bil 
na prvi seji uredni~kega odbora, 
sem nehote pomislil: zopet eno 
breme vee. Ta misel se mi ni po
rodila zato, ker ne bi hotel dopi
sovati, tudi ne zato, ker ne bi ho
tel prispevati svojega deleza pri 
oblikovanju na~ega lista. Vendar 
pa se postavlja vpra~anje, Cigav 
je Obzornik. Ali je samo uredni~
kega odbora ali je nas vseh, ki 
smo zaposleni na Brestu. Menim, 
da bi moralo biti to slednje. 

Veckrat sliSim pripombe, da je 
Obzornik prevec zaprt, prevec u
raden, prevec tog, prevec list vo
decih struktur in premalo list, v 
katerem bi bilo sli~ati glas ·delav
stva. 

Tudi sam menim, da na~ Obzor
nik spremlja vsa ta nepopularna 
»navlaka«. Vendar pa se moramo 

vpra~ati, ali je temu kriv urednis
ki odbor. Ali ni velik del krivde 
tudi v nas samih, ki raje stvari 
pasivno spremljamo in opazuje
mo ter za vogali kritiziramo kot 
pa da bi svoje prispevali? 

Zato, da ne bi bil na~ Obzor
nik tak kot je, da bo boljsi, bolj 
pester, zanimiv, pozivam vse de
lovne skupnosti Bresta, da sode
lujejo pri oblikovanju Obzorni
ka in da dopisujejo vanj. Le tako 
bo Obzornik res postal glasilo de
lavstva. Nihce naj se ne sramuje 
svojega prispevka, ee ne bo napi
san ne vern kako slovnicno pra
vilno. Zato imamo potrebne stro
kovnjake, ki bodo poskrbeli, da 
bo mise! dobila svoj smisel. 

Toliko problemov nas spremlja 
vsak dan, toliko poslovnih dogod
kov je stalno okrog nas! Razum
ljivo je, da pri tako zamotanih 
stvareh ni vse v redu in prav, pa 
tudi nikoli ne bo. Vendar mora-

M oj domaCi kraj 
Turlsticno dru.~tvo Cerknica je 

za ucence osnovnih sol razpisalo 
nagrado za najboljsi spis o do
macem kraju, da bi tako med nji
mi vzbudilo zanimanje za lepote 
domacega kraja. Nagrade so do
hili: Mateja Bavdek, Vitko Kralj 
in Vika Ureden. Objavljamo eno 
izmed nagrajenih nalog. 

Moj domaci ktaj leZi na Cerk
ni~kem polju in se imenuje Cerk
nica. Ima veliko javnih zgradb in 
stanovanjskih blokov. Iz easov, 
ko so k nam vdirali Tu,rki, je 
ohranjeno obzidje okoli cerkve 
in dva stolpa. Za obzidje so se 
zatekali Cerknicani. Vendar pa ta 
obramba ni bila vedno uspe~na. 
Nekoc so jih Turki presenetili in 
vse pobili. V Cerknici je ohranje
na tudi va5ka lipa, ki je bila sim
bol starih Slovanov. Sredi Cerk
nice je spomenik padlim borcem 
iz druge svetovne vojne. Skozi 
Cerknico tece Cerkni~cica, ki je 
eden izmed pritokov Cerkni~kega 
jezera. 

Vzhodno nad Cerknico se dviga 
Slivnica. 0 njej znajo starej~i 
povedati veliko zanimivih reci. 
Otrokom pripovedujejo, da so 
veasih zivele na Slivnici carovni
ce, ki so domovale v nekem brez
nu. Znana je tudi bajka, kako je 
pastirica pasla na Slivnici gove
do. Dva vola sta ji padla v brez
no, v katerem so bile carovnice. 
Cez nekaj dni so priplavali po 
nekem potoku v Cerkni~ko jeze
ro rogovi teh volov. Potem so 

vrafeverni prebivalci se bolj ver
jeli v carovnice. Iz davne pretek
losti je na Slivnici tudi nekaj 
ostankov gradi~c. Ta kraj se po 
ostankih imenuje Gradi~ce. 

Na severu objema Cerknisko 
polje Kamna gorica. Na Kamni 
gorici najvec pasejo Zivino, ker 
je kamnita in zraste za kosnjo 
premalo trave. 

Kamne gorice se drZita Lo~ko 
in Skrajnik. Na Lo~kem so ostan
ki gradu, v katerem so bivali me
nihi. Ti so od okoli~kih kmetov 
pobirali deset.ino. Kmetje so mo
rali hoditi delat na njihova polja 
in v gozdove. Iz teh easov je 
ohranjena tudi zgodba, kako so 
kmetje nekega meniha, ko je po
biral desetino, obesili za noge na 
neko drevo. 

Na jugu in na zahodu koncuje 
Cerknisko polje lok Javornika. 
Na J avorniku so ostanki Glazu
te, ene izmed prvih preprostih 
steklarn na Slovenskem. Pod Ja
vornikom sta tudi pofualni jami 
Velika Karlovica in Mala Kar
lovica. 

Cerknica je znana po presiha
jocem Cerkniskem jezeru. Doma
cini pravijo, da ima re~etasto 
dno. Jezero ima veliko poziralni
kov, skozi katere spomladi ob 
dolocenem casu odtece veliko vo
de. Takrat ostane le suho dno 
jezera z vsemi strugami in po
ziralniki. Ob tern casu morajo ri
bici resevati ribe in jih nositi v 
koticke jezera, kjer ni pofualni
kov in voda ne odtece. 

roo tisto napacno spraviti na naj
manjso mozno mero. 
Na~e razmere, predlogi in zav

zetost morajo biti bolj usmerjeni 
v ustvarjanje dohodka. Ce bo do
hodka dovolj, potem ne bo :prob
lemov z delitvijo, ker bomo 1meli 
kaj deliti. Ce pa imas kaj deliti, 
potem se lahko hitro sporazume
va~. 

S tern sestavkom sem hotel o
pozoriti na vprasnje, ki ni novo 
in prav gotovo ne edino, kar se 
glasil kolektivov tice. Na~ kolek- ( 
tiv je ze veckrat pokazal zrelost, - .. 
zato priCakujem, da tudi ta cia- ~ .. 
nek ne bo zadel v slepo, ampak 
se boste pozivu za dopisovanje v 
na~e glasilo odzvali. Le tako bo 
Obzornik postal na.S, glasilo vseh 
delavcev. T. Kebe Stevilna druZina Zdenke Risove 

~ 

Ze drugiC dvo)Cki 
20. juilja sem kot predstavnik 

sindikata Tovarne pohi~tva Cerk
nica obiskal naso delavko Zden
ko Ris in ji izrocil skromno pri
znanje. 

Kot ze vemo, ima tovarisica 
Zdenka ze drugic dvojcke, tako 
da ~teje njena druZina ~est otrok, 
kar je za dana.Snje case in za 
Slovence prava redkost. 

Poprosil sem jo za kratek raz
govor, cemur se je prav rada od
zvala. 

- Koliko casa ste poroceni? 
»Osem let.« 
- Prav gotovo imate edini v 

na~i obcini kar dvaktat dvojcke. 
Kaj pravite k temu? 

»Lepo je imeti dvakrat po dva 
otroka, samo dela je malo ve~.« 

- Koliko jih ze hodi v solo? 
»Eden, prihodnje leto pa bosta 

~e dva.« 
- !mate vseh ~est otrok enako 

radi? 
»Vseh sest, vsi so nasi.« 
-So zdravi? 
»Ja, zdravi so! Kljub temu, da 

imam sedaj sest otrok, sem red
ko v bolni~kem stalezu.« 

- Imajo ostaii va~i otroci radi 
novega bratca in sestrico? 
Ju ne bi prodali? 

»Ni takega denarja na svetu!« 
- Ste srecni v Zivljenju? 
»0, da!« 
- Katera je va~a najvecja ze

lja? 

Tak naravni pojav jezera je na 
svetu redek in vsako leto priva
bi vedno vee obiskovalcev. 

Mateja Bavdek, 6. a 
Osnovna ~ola Cerknica 

>>Da si popravimo stanovanje in 
da bi bill vsi zdravi.« 

- Kaj priCakujete od vasih 
otrok? 

»1 az osebno nic; samo da bi bi
lo njim dobro in da bi bili pamet
ni in dobri clani nase dru:Zbe.<< 

- Prav gotovo boste imeli te
zave s tesnim stanovanjem. Sta 
z mozem razmisljala, kaj bosta 
storila? 

»Spomladi bomo zaceli poprav
ljati, ce nama bo sel BREST kaj 
na roke.« 

- Ce se ne motim, vas je zdaj 
osem. Bo dru:Zinski :proracun za
doscal za preZivljanJe? 

»Upam, da bo nekako ~lo, ce 
bo le delo in dober zaslu:Zek.« 

- Kako prena~ate vase delo 
doma kot mati in gospodinja, v 
tovarni pa kot delavka? Ali boste 
zmogli? 

»Zmogla born; samo dopoldne 
je najhujse, ko vstanejo in vseb 
~est je lacnih.« 

- !mate kak~ne zelje za pri
hodnost? 

»Sarno to, da si popravimo sta
novanjsko hiso in da bi nam pri 
tern pomagalo podjetje.« 

V.Subic 

Mladi raziskowalei se 
radi vrnejo 11 Cerknieo 

Gibanje »Znanost mladini« je 
letos se ~estic organiziralo mla
dinski raziskovalni tabor. Za 
Cerknico je postal ze kar tradi
cionalen, saj so se tu zbrali ze 
cetrtic - vse od 1969. leta. Na
loga taborov je uvajati mladino 
v sodobno znanstveno in razisko
valno delo. Na njih mladi pove
zujejo teoreticne osnove s prak-

ticnim delom na terenu, spozna
vajo delovne metode in sredstva 
za uspe~no resevanje posameznih 
nalog. 

K letosnjemu taboru je gibanje 
»Znanost mladini« od 5. do 14. 
julija pritegnilo 24 mladih razi
skovalcev predvsem iz Slovenije, 
sodelavci pa so bili tudi iz _Tr~ta, 
Celovca in Zagreba. RazdelJeru so 
bill v tri strokovne skupine: 

1. Arheoloska pod vodstvom 
prof. Tilke Urleb iz Notranjskega 
muzeja v Posto~~ je pri ~<?ko
pali~cu v Cerknicr na zemlJlScu 
J ozeta Homovca v dveh poskus
nih izkopih v globini okrog 60 
centimetrov odkrila staro rimsko 
keramiko, olje svetiljke, zeblje, 
rimska novca in drugo. Po ugo
tovitvah te skupine gre verjetno 
za rustikalno hiso; kaj vse se 
skriva ~e v neposredni bliZini, bo
do morale pokazati kasnej~e razi
skave pod vodstvom strokovnja
kov in ob primerni denarni pod
pori. 

2. Etnoloska - pod vodstvom 
dr. Borisa Kuharja, direktorja 
slovenskega etnoloskega muzeja 
v Ljubljani in prof. Tanje Toma
ziceve. Ta skupina je preucevala 
in zbirala · gradivo tradicionalne 
materialne kulture ter navade in 
obicaje ob raznih priloznostih 
(rojstvo, poroka, smrt . .. ), ki so 

se sedaj prisotni med nasim pre
bivalstvom. 

3. Speleoloska je pod vodstvom 
dipl. geogr. Andrej a Kranjca, so
delavca Instituta za raziskavo 
Krasa v Postojni, raziskovala Ve
liko in Malo Karlovico, Svinjsko 
jamo, zadnji dan opazovanj pa je 
opravila se meritev na relaciji 
Reseto-Suhadolca (Skadolca). 

Mladi raziskovalci so zelo zav
zeto, vestno in natancno oprav
ljali svoje delo in vsak dan do
kazovali, da jim ni tuja delovna 
disciplina. Med bivanjem v Cerk
nici so poslusali tudi dve stro
kovni predavanji dr. Franceta Ha
beta in dr. Borisa Kuharja s po
drocja krasoslovja in etnologije, 
v nedeljo, 9. julija pa so se po
vzpeli ~e na Slivnico, da so si 
ogledali tudi panorama pokraji· 
ne, katero so raziskovali. 

Obracun svojega dela so prika
zali v petek, 14. julija, ko so v 
prisotnosti mentorjev, poslancev 
J. Lesarja in J. Telica, podpred
sednika skup~cine obcine Cerkni
ca Toneta Kebeta in nekaterih 

drugih predstavnikov javnega Ziv
ljenja v obcini Cerknica prebrali 
svoja porocila. Ob zakljucku jih 
je v imenu gibanja »Znanost mla
dini« pozdravil podpredsednik dr. 
Vakselj, vsem mentorjem pa se 
je za trud zahvalil tovaris Tone 
Kebe. Poudaril je pomen razisko
valnega dela na na~em podroc
ju in na koncu mladini zazelel 
iskreno »Na svidenje v letu 1973«! 

F.Dolniear 
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Pohod mladine »Po poteh osvoboditve« 
V pocastitev Dneva borca je 

slovenska mladina organizirala 
·teliko manifestacijo - pohod Po 
poteh osvoboditve. Njegov osnov
ni namenje bil obujati spomine na 
naso revolucijo in prenasati tra
dicije iz partizanskih casov na 
mlajsi rod. 

Tej manifestaciji se je pridru
Zila tudi mladina iz cerkni.Ske ob
cinr Organizacijska dela so se 
pricela ze v marcu. Poskrbeti je 
bilo treba za hrano, oblekc, pre
nocisca, dolociti pot in se moo
go d.Iugih stvari. Pri tern so so
delovale tudi druge drl!Zbeno-po
liticne organizacije in krajevne 
skupnosti. 

Nasa - Cerkniska brigada je 
bila razdeljena na tri enote, ki so 
imcle svoje nazive po enotah, ka
tere imajo domicil v nasi obcini: 
Notranjski odred, Braciceva bri
gada m Juriski bataljon XIV. di
vizije. 30. junija zjutraj je imela 
bngada odhod. Na zbornem me
stu, kjer so se zbrali nekdanji 
borci domicilnih enot in pred
stavniki druzbenopoliticnih or
ganizacij, jo je pozdravil pred· 

-':---·----··. 

sednik obcinske skupscine inz. 
Franc Zorman, ki je na kratko 
orisal pomen pohoda. 

Brigado je pot peljala mimo 
Bezuljaka, kjer je spominska 
plosca narodnega heroja Vandka, 
mimo Zavrha - tam je bil usta
novljen J uri.Sni bataljon XIV. di
vizije, do Nove vasi, kjer je pre
nocila. 

Naslednjega dne je sla brigada 
mimo Knezje njive in cez Racno 
goro do Babnega polja, kjer se 
je v Vrazjem vrtcu poklonila 40 
htvam fasisticnega terorja. P,o 
druzabnem veceru ob kresu je 
prenocila v Babnem polju. 

Tro:: tji dan pohoda je bil cez 
Losko dolino do spomenika na 
Ulaki in do Muzeja ljudske re
volucije v Lofu. Pot se je nadalje
vala cez Krizno goro do Grahove
ga, kjer je prvoborec tovari.S Sta
ne Sega orisal vlogo tega kraja 
med narodnoosvobodilnim bo
jem. 

3. julija smo ob vznozju Sliv
nice odsli v Cerknico, kjer je bil 
precl spomenikom krajsi priloz
nos tni program. Od tod nas je 

Ob tridesetletnioi pozgane vasi Poljane 
Junija je poteklo trideset let, 

odkar so okupatorji prvic pozgali 
gorsko vasico Poljane v Loski do
lim. ze pozimi leta 1941 so se tam 
zadrievali prvi partizani, ki so 
uneli pri njenih prebivalcih vso 
pomoc in zatociSce. Tudi Ivana 
Sterle ali Knavsova mama, ki je 
1mela tedaj gostilno na Poljanah, 
JC mnogo pomagala partizanom, 
saj so bili pri njih kot doma. 

Nad to vasico pa se je masceval 
okupator tako, da jo je veckrat 

pozgal, jo bombardiral in terori
ziral tamkajsnje prebivalce. Tako 
je v najtezjih trenutkih, ob izgu
bi svojcev, Knavsova mama ze 
leta 1942 napisala nekaj pesmi. 
Nekatere izmed njih so bile tudi 
ze objavljene, toda ne pri nas, 
temvec so jih objavili nasi rojaki 
v ameri.Skih casopisih. Ob tej pri
loznosti objavljamo pretresljiv 
odlomek iz njene daljse pesmi, 
ki je nastala ob poiigu vasi. 

Kako pijani smo se domov vrnili, 
hiso se vso smo kadeco dobili. 
Kje bomo spal i? je otroke skrbelo. 
Kje so zibelke za mala otroka, 
oh, Jearn naj zavijem ju, srce mi zajoka . 
Kje bo pa mleko, saj nimamo krave .. . 
Mama, lacen! so me otroci prosili. 
Jabolk pecenih smo po drevju nabrali, 
si glad utesili, pod drevjem zaspali. 

Ko jutranji hlad nas je iz spanja prebudil, 
spomin se pocasi nam j e obudil. 
Saj niso bile sanje, je prava resnica, 
saj nimamo doma, pepela kopica. 
Zidovje strlece, 
srce nam trepece. 
v' uteho nam to j e, da smo zivi ostali, 
ker hisa pozgana se da obnoviti, 
umrlega v zi vl j enje pa ne prebuditi. 

M. Sepec 

Zapisala v letu 1942 
Ivana Sterle 

pot peljala se do Rakeka, l5-jer je 
bila proslava. Na vsej poti po na
sih partizanskih krajih so nas 
prebivalci lepo sprejemali in po
gostili, imeli smo komemoracije 
ob raznih spomenikih, priloznost
n·~ programe in r azgovore z bor
ci iz narodno-osvobodilnega boja. 

Z Rakeka sta nas dva posebna 
avtobusa odpeljala v Postojno na 
osrednjo proslavo vseh primor
sko-notranjskih enot, ki je bila 
pred Postojnsko jamo. Od tod 
smo se vrnili do Unca, kjer smo 
prespali. 

Zadnji dan pohoda smo se pre
pesacili pot do Rakeka, od ko
der smo se s posebnim vlakom 
odpeljali v Zadobrovo pri Ljub
ljani, kjer je bila osrednja repub
liska proslava, na kateri so se 
zbrale mladinske brigade iz vseh 
s!ovenskih obcin. 

Mladinska brigada na knezji njivi 

Razsli smo se zadovoljni, saj 
smo mnogo pridobili. Spoznali 
smo kraje, ki so toliko irtvovali 
za naso osvoboditev, spoznali !ju
di, ki so se borili za naso se
danjost, za seboj pa smo imeli tu
di stiri dni zanimivega zivljenja 
in 140 kilometrov pes poti. Ob 
slovesu smo si obljubili, da bomo 
tudi v prihodnje radi sodelovali 
v taksnih in podobnih akcijah. 

Priznanja sportnim delavcem 

Obcinska konferenca Zveze 
mladine v Cerknici se zahvaljuje 
vsem, ki so pomagali pri tern 
uspelem pohodu, ki bo nedvom
no prispeval k se vecji dejavnosti 
mladine. 

I. Najger 

Obcinska zveza za telesno kul
turo Cerknica je na svoji razsir
jeni seji, na kateri so bili tudi 
predstavniki druibeno-politicnih 
in gospodarskih organizacij, po
delila priznanja zasluinim sport
Dim delavcem ob trideseti oblet
ruci ustanovitve Osvobodilne 
fronte. 

Iz podatkov, ki jih imamo, je 
videti, da telesna kultura na po
drocju nase obcine v p rimerjavi 
z razvitejsimi kraji v Sloveniji ali 
v Jugoslaviji precej zaostaja. 

Prostor za cerknisko javno smetisce je res »posreceno« izbran, saj je 
na gricu in je z njega lep razgled na Cerknico. Da pa severozabodni 
vetrovi prina!ajo prebivalcem Kamne gorice neprijetne vonjave, ni 
vaino; glavno je, da je smetisce blizu - saj se pricno kupi nesnage 
ze pri zadnjih hisah. Ali res ni v okolici nobene primerne doline za 
odpadke in smeti? 

Balinarjl so lekrnovall 
Sindikalna organizacija Tovarne 

pohiStva Martinjak se je odloCila, 
da bo organizirala tekmovanje v 
balinanju med poslovnimi enota
m i Bresta. Ta ideja se je uresni
Cila 22. julija, v pocastitev praz
nika. 

Na tekmovanju so sodelovale 
naslednje ekipe: Tovarna pohist
va Stari trg, Tovarna pohistva 
Martinjak, Skupne strokovne 
sluzbe, Tovarna pohiStva Cerkni
ca in Tovarna ivernih plosc Cerk
nica. Tekmovanje je sodil pred
sednik balinarske zveze Sloveni
je tovariS Silvo Gombac. 

Igre so bile ves cas zanimive 
in tudi napete . Med finalom tudi 
nevihta ni ohladila zagrizenosti 

igralcev, saj so igrali po vodi in 
bosi, vse za boljso u vrstitev. Med 
dokaj izenacenimi ekipami je 
zmagala ekipa SKS v sestavu: 
Mele F., Bizaj, Strukelj in Zig
round F. z 21 danimi in 15 pre
jetimi tockami; drugo mesto je 
zasedla ekipa Iverke z rezulta
tom 20 : 21 ; tretje mesto je pri
padalo organizatorjem ekipi TP 
Martinjak z rezultatom IS : 21; 
cetrta je bi1a ekipa TP Cerknica 
in peta ekipa TP Stari trg. 

Po koneanem tekmovanju je 
zmagovalna ekipa dooila pokal 
od predsednika sindikata TP Mar
tinjak tovarisa Ludvika Z.nidar
sica. Organizator je lepo izpeljal 
tekmovanje. J. Obreza. 

Vzroka za tako stanje na tern 
podrocju sta predvsem dva: 

1. Drl!Zbena skupnost ne ka2e 
potreb po organizirani dejavnosti 
telesne kulture in nima izdelanih 
p rogramov za razvoj kvalitetne
ga sparta, rekreacije in drugih 
dejavnosti. 

2. Neurejeno je financiranje te
~esne kulture in sportnih dru
stev. 

V nasi ~bcini j~ Dl?kaj sportnih 
drustev, ~1 ~e bolJ ~h manj uspes
~o preblJaJo skoz1 omenjene te
z~ve. Zasl~ge za to imajo zaslui
~ sportru delavci - entuziasti 
k1 se morajo boriti z vsem ti~ 
stim, kar ni delo sportnega de
lavca. 

Na podlagi razpisa RepubliSke 
zveze za telesno kulturo da se 
ob trideseti obletnici ustanovit
ve . Osv<;>bodilne fronte podelijo 
pnznanJa zasluznim sportnim de
lavcem, je obcinska zveza v so
delovanju s spor tnimi drustvi 
pregl.edala dejavnost posamezni
kov m ugotovila, naj bi za delo 
pri sirjenju sporta in telesne kul
ture nagradili naslednje zasll!Zne 
delavce: 

1. Aleksllfl:der Domicelj za dol
goletno akttvno delo pri vzgoji 
nogometasev na Rakeku. 

2. Franc <::ebohin - dolgoletni 
aktivni sportni vzgojitelj in tre
ner mladih nogometasev NK 
Cerk.nica. 

3. Franc Kandare - drZavni 
reprezentant v smucarskih tekih, 
zasll!Zen za razvoj smucanja v 
Loski dolini. 

4. Slavko Brglez - dolgoletni 
aktivni sportnik in organizator 
sportne dejavnosti v Laski do
lini. 

5. Franc Popek - drzavni at
letski reprezentant in vzgojitelj 
mlade atletske generacije pri os
novni soli Cerknica. 

6. Ivo Stefan - aktivni sahist, 
ustanovitelj organiziranega saha 
v Cerknici in vzgojitelj prihod
nje generacije. 

7. Joze Kebe - aktivni clan 
strelske druzine tekmovalec in 
eden izmed najbolj zasluznih de
lavcev za delovanje te panoge. 

8. Obcinska zveza za telesno 
kxdturo - za dobro vodenje in 
koordiniranje sportne dejavnosti . 

Zveza za telesno kulturo se 
vsem nagrajencem za nesebicno 
amatersko delo najlepse zahva
ljuje. 

Obenem se zahvaljuje tudi dru
gim sportnim delavcem, organi
zatorjem in trenerjem, ki si pri
zadevajo, da bi skladno s sred
njerocnim razvojem telesne kul
ture v nasi obcini zgradili taksen 
sistem, ki bo nasim obcanom za
gotovil sportno dejavnost in re
kreacijo 

F.Kranjc 

-- --- --- ·- -- -· ---- . 



I BRESTOV OBZORHIK 

• • • Koiarka rJI upaJO 
snji del svojega prostega casa za 
delo v klubu in da bodo iznajd
ljivi, vztrajni in ve~ci, da bo de
lo tudi ueinkovito. 

Dolfnost vseh ljubiteljev kosar
ke v Cerknici je, da pomagamo 
klubu tako ali drugace, vsak po 
svojih moceh, moznostih in spo
sobnostih. Le tako homo pri~li 
do skupnega cilja, da bo ko~ar
karski klu b Cerknica uspe~no 
tekmoval v sedanji konkurenci. 

Filmi v a vgustu 
Prvi del tekmovaja v II. B re

publiski ligi, v kateri tekmuje tu
di ko~arkarski klub Cerknica, je 
pri kraju. Cas je torej, da napra
vimo majhen obracun pomladan
skega dela tek.movanja. 

V lanskoletni sezoni se je KK 
Cerknica uvrstil v visjo tekmo
valno skupino. Ze takra t je bilo 
jasno vsem, ki kaj vedo o kosar
ki, da bo boj za obstanek v tej 
li!P tezak. To je prvi del tekmova
n)a tudi pokazal, saj je KK Cerk
nica osvojil le dve tocki in zase
del 8. mesto med 10 tekmujocimi 
ekipami. 

REZULTATI SRECANJ 

Grosist : Cerknica 71:59 
Cerknica : Kladivar 101:87 
Logatec : Cerknica 71:68 
Cerknica : TIK Kobarid 82:89 
Sezana : Cerknica 95:72 
Cerknica : Koper 50:59 
Sava : Cerknica 83:80 
Cerknica : AET Tolmin 82:89 
Salonit : Cerknica 85:62 
Cerknica : Grosist 44:51 

LESTVICA 

1. Grosist 10 8 2 16( + 133) 
2. Salonit 10 8 2 16( +96) 
3. AET Tolmin 10 8 2 16( +52) 
4. Sezana 10 7 3 14( + 77) 
5. Sava Kranj 10 6 4 12( -41) 
6. TIK Kobarid 10 55 10( + 60) 
7. Koper 10 5 5 10( + 27) 
8. Cerknica 10 1 9 2( - 90) 
9. Kladivar 10 1 9 2(-160) 

10. Logatec (-1) 10 1 9 1(-162) 

Iz posameznih rezultatov je vi
deti, da je v nekaj tekmah nasi 
ekipi sreca obrnila hrbet. Upati 
je, da v drugem, jesenskem delu 
tekmovanja, ne bo tako. Ciani 
kluba so si na zacetku tekmova
nja v novi, hudi konkurenci za
dali osnovno nalogo - obstati v 
tej ligi. z malo ~portne srece in 
z vee vestnega dela jim bo to prav 
gotovo uspelo, saj bodo v nada
ljevanju tekmovanja proti nepo
srednim kandidatom za izpad ig
rali doma. 

Glede na zavzetost in sposob
nost vseh clanov ekipe hi morali 
ko~arkarji Cerknice biti vi~je na 
lestvici, kot so sedaj. Tega pa ni
so krivi le igralci, pac pa tudi 
vodstvo kluba in vsi ljubitelji 
ko~arke v Cerknici, ki mislijo, da 
je dovolj, ce si ogledajo tekme in 
da je s tern vse narejeno. KK 
Cerknica ima dovolj perspektiv
nih mladih igralcev, ki pa se bo
do morali ~e mnogo nauciti, da 
bodo dati klubu tisto, kar bi lah
ko in kar bodo eez leto ali dve 
morali dati, ce bodo hoteli ohra
niti in razvijati to atraktivno 

~portrio panogo v Cerknici. Prvi 
pogoj, da bo kosarka v Cerknici 
napredovala je, da ekipa dobi tre
nerja, ki bo strokovno, tehnicno 
in avtoritativno vodil ekipo na tre
ningih in na tekmovanjih. Drugi 
pogoj pa je, da pridejo v uprav
ni odbor kluba taki ljudje, ki bo
do pripravljeni frtvovati precej- J. Truden 

S pocitniske prakse 
Vsi dijaki Tehni.~ke srednje 

~ole morajo med pocitnicami 
opraviti pocitni~ko prakso, ker 
je to pogoj za vpis v vgji letnik. 
Razpored prakse je bil letos na
r ejen fe med ~olskim letom, ven
dar je bil nato spremenjen, ker 
ni upo~teval zelja dijakov in je 
priSlo do mnogih pro~enj in pri
tozb za spremembe. Nekaj dija
kov je opravljajo prakso v To
varni pohi~tva Cerknica, ostali pa 
v Tovarni pohi~tva Martinjak in 
v Tovarni pohi~tva Stari trg. 

V Martinjaku so nam najprej 
razkazali tovarno in nam okvirno 
povedali, kaj se tam dela. Po
tem so nam dali program, da smo 
vedeli, k oliko easa in kdaj bo 
kdo delal v kak~nem oddelku. 
Med prakso smo se seznanili s 
stroji in z delom v tovarni. Dijaki 
t retjega letnika smo opravljali 
teden dni prakse tudi v tehniskih 
slufbah. Tam smo se seznanili z 
delom analitikov, konstruktorjev, 
planerjev in tehnologov, se pravi, 
z nacrtovanjem in z vodenjem 
proizvodnje. Praktikanti tretjega 
letnika pa so v Cerknici imeli 

drugace urejeno prakso kot osta
li. Delali so po programu prakse, 
ki ga doloci ~ola, vendar so do
hili samo gradivo, pri delu pa so 
bili p repuseeni sami sebi. Ven
dar jih je praksa naueila vee kot 
ostale, saj so se seznanili s snov
jo nekaterih predmetov v nasled
njem ~olskem letu in j o bodo za· 
to laze dojemali kot ostali. 

Med prakticnim delom smo pi
sali dnevnik pocitngke prakse. ~ 
njem smo za vsak dan posebeJ 
opisali, kaj, kje in kako s_mo. de
lali, zraven pa smo nansah se 
skice strojev, orodja ali pripo
mockov. Med del om v tehnicnih 
slufbah smo izpolnjevali razlicne 
formularje, ki so tam v rabi, in 
jih potem vpisali v dnevnik. 

Po koncani praksi smo dobili 
oceno za svoje delo. Zdi se mi, 
da premalo pozomosti posveeajo 
samemu delu, dnevniku pa pre
vee, saj zanj dobimo se s trokov
no in jezikovno oceno. 

Na splosno pa je bila pocif?~· 
ska praksa letOS dobra OrgamZl· 
rana in izpeljana. 

D.Mikse 

3. 8. ob 20. uri 
- ameriski film V DOBI CHAR
LESTONA. Razburljiva kriminal
ka, ki se dogaja v Chicagu I. 1929. 

5. 8. ob 20. uri 
- ameriski film KRALJEVSK.E 
SANJE. Psiholoska drama, v ka
teri igra znani Anthony Qvinn. 

6. 8. ob 16. in 20. uri 
- italijanski f. DJANGO STRE
LJA PRVI. Novi junak divjega 
zahoda se nam predstavi v raz
burljivem westemu. 

7. 8. ob 20. uri 
- danski film RDECI RUBIN. 
Eroticni film danskih mojstrov. 
10. 8. ob 20. uri 
- francoski film SIRENA MIS
SISSIPIJA. Jean-Paul Belmondo 
in Catherina Deneuve v napetem 
kriminalnem filmu. 
13. 8. ob 20. uri 
- francoski film CAS ZA ziV
LJENJE. Film prikazuje n esrec
no usodo zene. V glavni vlogi 
Marina Vlady. 
13. 8. ob 16. in 20. uri 
- angleski film ORLI NAD LON
DONOM. Film prikazuje razbur· 
ljive letalske boje v bitki za An· 
glijo. 
14. 8. ob 20. uri 
- italijanski film DINAMIT JOE. 
17. 8. ob 20. uri 
- francoski film NAJ POGINE 
ZVERINA. Francoska kriminalka, 
v kateri igra Jean YANNE. 
19. 8. ob 20. uri in 
20. 8. ob 16. uri 
- francosld film ziVETI PONO
CI. Film prikazuje propad mla
dih, ki se vdajajo mamilom. V 
glavni vlogi Jacques PERRIN. 

Raziskovalni labor v umetniski izvedbi 
Pred n edavnim je bila natis· 

njena drobna umetniska mapa, 
ki nosi naslov »Mladinski razi
skovalni tabor- Cerknica 1970«. 
V njej je sest linorezov. Izdelal 
jih je madzarski grafik Karoly 
Andrusko, ki zivi v Senti. Andru
sk6 je dvakrat obiskal tabor v 
Cerknici in imel z mladino prijet
ne razgovore o grafiki. Sodelo
val je tudi na nekaterih ekskur
zijah. V skicirko si je vseskozi 
pridno risal spomine in vtise, ki 
jih je potem dorna v Senti prelil 
na linorez. Na pobudo DruStva 
ljubiteljev drobne grafike »Ex
libris Sloveniae« je Zavod za tu
rizem v Cerknici izdal omenjeno 
umetnisko mapo. Posebna vred
nost te izdaje je v tern, da so v 
njej izvimi linorezi, to se p ravi, 
da so slike odtisnjene neposred-

no iz linoleja in niso zanje izde
lani obicajni kliseji. Zato ima ma
pa pravo umetnisko vrednost in 
je tudi izsla v nizki nakladi 500 
izvodov. 

Na prvem linorezu je Andresk6 
prikazal motiv iz Krifne jame. 
Umetnik je dokaj dobra zadel za 
graficno izdelavo sorazmemo te
zak motiv: kapnike in jezerce. 
Na drugi sliki vidimo skupino 
mladih pri delu na terenu . V 
ozadju so J avorniki, pod njimi 
pa Cerknisko jezero. Na tretjem 
linorezu je sola Cerknice, kjer je 
bil sedez vseh dosedanjih tabo
rov. Sledi hisa Lojzeta Perka v 
Dolenji vasi. Oba umetnika sta 
namrec v Cerknici navezala pri
jateljske stike. Na petern linore
zu je Andresk6 prikazal vhodni 
del Planinske jame, na sestem 

pa Predjamski grad, kamor je sel 
skupaj z mladimi u delezenci ta
bora na ekskurzijo. 

Umetniska mapa je vsekakor 
zanimiv in prijeten spomin na 
mladinski raziskovalni tabor, ki 
je torej dobil svoj odmev tudi v 
umetniskih krogih. Posebej pa 
moramo pohvaliti cerkniski Za
vod za turizem, ki j e imel posluh 
za to izdajo. Spremno besedilo 
k slikam je v slovenscini in an
glescini, tako da bodo po mapi 
lahko posegli tudi tujci. Koristno 
pa bi seveda bilo, ce bi se ta ma
pa v turisticni sezoni pojavila tu
di v Rakovem Skocjanu, v Po
stojni in morda se kje drugje, 
tako da bodo po n jej res lahko 
posegli turisti. 

CerkniSki mladinski raziskoval
ni tabori so brez dovma ze dosti 
glasno odmevali doma in v tu
jini. 0 lanski publikaciji (Tabori 
v letu 1970) se strokovnjaki iz
razajo zelo pohvalno in uporab
ljajo marsikateri tamkaj objav
ljeni podatek. Sedaj je k temu 
prisla se umetniSka mapa, ka
krsnc prav gotovo se ni bit dele
zen noben drug raziskovalni ta
bor doma in v svetu. 

R. Pavlovcc 

Brestov obzornik, glasilo ko
lektiva Brest Cerknica. Odgovor· 
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja 
uredniski odbor: Tone K.EBE, 
Bozo LEVEC, Tone LOVKO, 
Stanka MEKINDA, Danilo MLI
NAR, Ivan NAJGER, Alojz OTO
NICAR, Janez PRAPROTNIK Mi
ha SEPEC, Ivan SKRABEC, Ja
nez VOLJC in Zdravko ZABUKO
VEC. Tiska zelezngka tiskarna 
v Ljubljani. 

20. 8. ob 20. uri 
- danski film MAZURKA V PO
STELJI. Komedija, ki prikazuje 
prve ljubezenske izkusnje ucite
lja. 
21. 8. ob 20. uri 
- ameruki film DVA BREZ 
zENA. Film prikazuje, kaj se 
zgodi, ce zena zapusti moza. V 
glavni vlogi Jack LEMMON. 
24. 8. ob 20. uri 
- francoski film NEZVESTA 
.ZENA. Francoska ljubezenska 
drama. V glavni vlogi Maurice 
RONET. 
26. 8. ob 20. uri 
- japonskl film TOLPA NASIL
NEzEV. Kriminalka, v kateri se 
seznanimo z zloglasno tolpo na· 
silnefev. 
27. 8. ob 16. in 20. uri 
- Komedija z divjega zahoda. V 
glavni vlogi Kim NOVAK. 
28. 8. ob 20. uri 
- ameruki film UPORNIKI. Na
pet pustolovski film o morskih 
piratib. V gl. vlogi Dirk BOGART. 
31. 8. ob 20. uri 
- angle~ki film URAD ZA UMO
RE. K.rimnalni film. V glavni vlo
gi Oliver REED. 

RESITEV NAGRADNE 
KRI:lANKE III. LESARIADA 

LESARIADA - CKS - BREST 
CERKNICA - IST - ERATO -
ARON - M - SMARJE - AL
KOHOL - LETINA- PANEL
MV - ZALORAK - ONEGA -
AKRA - KARL - RITA - EOL 
- PARTE- TF- 'rz- OT
KIPAR - AS - NEPAL - 0 -
SILOS! - ASA - ONDAN -
PRAMEN - TS - TOBRUK -
OSEKA- RATO - TONKA
LET - SK.ALE - ACID - AID 
- SMER- METANOL- VI
NAR - KT - K.AC - VERONI
K.A - AJA - ILA - CAN -
MONOLITEN - NAKANA -
SAD- FOND- NAV - SAVI
NJA - OLJE - EDEN - TRI
AS - OPREMA - OMET - A 
- KL - A- OPARIN - LIM
J - NOVOLES - TE - ODPRE
MA - OTOPEL - ABEL - BRV 
- LACIJ - PIETE - LAO -
STIL - SA - INLES - OZR. 

IZID NAGRADNEGA ZREBANJA 

V splosni sektor . je - kljub 
temu, da j e bila krifanka soraz· 
merno lahka - v teh vrocih po
letnih dneh prispelo le 33 re~i· 
tev. 

Komisija je med pravilnimi re
sitvami izzrebala naslednje na· 
grajence: 

1. nagrada - 100 din - VERA 
STRLE, SKS 

2. nagrada - 80 din - MARINA 
SE20N, Cerknica, Partizan· 
ska 19 

3. nagrado po 30 pa prejmejo: 
ROMANA KOVAC, Grahovo 
n. h., p . Grahovo, IVANKA 
HRBLAN. Zerovnica 5, p. Gra 
hovo, ZEN! ZEMLJAK, TP 
Martinjak, CVETKA KLAN
CAR, SKS in FRANC BORST
N_IK, Dolenja vas 100, p. Cerk· 
DlCa. 

Nagrajencem iskreno cestita· 
mol ~agrade lahko dvignejo v 
blagaJni SKS, ostalim pa jih bo
mo poslali po posti. 

NASI UPOKOJENCI 

Po petindvajsetih letih deJa na 
Brestu je 30. junija 1972 odsel v 
zasluzeni pokoj visokokvalificira· 
ni strojnik parnih lokomobil, to
varis Janez MELE, roj. 3. 2.1914 
Adolf Semel, rojen 29. 9. 1909; na 

Brestu zaposlen osem let. 

Alojz Zgonc, rojen 30. 4. 1912; na 
Brestu zaposlen deset let. 

Julka Mik~e, rojena 15. 5. 1920. 
na Brestu zaposlena pet let. 

Tone Bavdek, rojen 12. 8. 1907, 
na Brestu zaposlen enajst let. 

--- --------------------_____ ___ ....,. __ 


