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Plan 11. polletja 97 milijonov proizvodnja 
Sistem planiranja na Brestu je 

postavljen tako, da se poleg let
nega plana, ki pomeni okvirna 
predvidevanja poslovnih rezulta
tov, sestavlja konec vsakega pol
letja tudi polletni plan. Polletni 
plan ureja predvsem ekonomske 
odnose med poslovnimi enotami 
in akcijsko postavlja zahteve po 
novih poslovnih rezultatih. Vsak 
polletni plan vsebuje tudi ukre
pe, ki so neposredno aU posred
no vezani na planirane rezultate. 

Temeljna značilnost plana II. 
polletja 1970 je nadaljnja hitra 
rast proizvodnje. Plan predvide
va, da bomo v tem obdobju do
segU proizvodnjo v višini 97 mili
jonov dinarjev, računano po pro
dajnih cenah franko tovarna. Ta
ka vrednost proizvodnje pomeni 
povečanje proizvodnje nasproti 
enakemu lanskemu obdobju za 
61 Ofo, nasproti doseženi proizvod
nji prvega polletja letos pa za 
26 °/o. Naraščanje proizvodnje je 
zlasti rezultat aktiviranja novih 
in moderniziranih proizvodnih 
kapacitet. Največje povečanje 
proizvodnje bo Il. polletje v TLI 
Stari trg, kjer bodo nadomestili 
izpad proizvodnje zaradi vremen
skih razmer iz I. polletja in ab
sorbirati dosedanjo proizvodnjo 
Bazenske žage s polno tretjo iz
m eno na žagalnici in v zabojarni. 

Plan prodaje II. polletja kaže 
tendenco hitrega naraščanja. Zna
no je, da se je prodaja v I. pollet
ju dosegala v enaki masi kot la n 
sko leto v istem obdobju, čeprav 
smo letošnje prvo polletje proti 
lanskemu prvemu polletju pove
čali proizvodnjo za 28 °/o. Prodaja 
je vsekakor rezultat splošne si
tuacije na tržišču. Za nas je zlasti 
odločilna recesija na ameriškem 
trgu, ki je povzročila, da smo mo
rali dati večji poudarek prodaji 
na domačem trgu. Taka orienta
cija pa je povzročila nekoliko hi
trejše naraščanje zalog, namenje
'nib domačemu trgu. V drugem 
polletju se stanje tržne orientaci
je prodaje bistveno ne bo spre
m enilo, čeprav se odpira.jo nove 
možnosti plasmaja v izvozu -
predvsem na evropskem tržišču. 
Vsekakor pa bo začela zelo hitro 
naraščati prodaja na doma.čem tr
'gU v jesenski prodajni sezoni, ko 
predvidevamo, da bodo dosegle 
zaloge pohištva največ višino, ki 
jo terja povečana proizvodnja 
lastnega programa. 

Plan D. polletja posveča poseb
no pozornost temeljitejši obdela
vi pogojev izvoza na konvertibil
na področja. Posebno se postavlja 
v ospredje vprašanje realnih kal
kulacij. Plan zadolžuje ekonom
sko finančni sektor podjetja, da 
najkasneje v roku enega. meseca 
izračuna realno vrednost izvože
nega dolarja. Ta vrednost dolar
ja mora upoštevati poleg sploš
nih premij stimulacije izvoza tu
di finančne prednosti in učinke 
dolarja, ki ga dobimo v obliki re
tencije, možnost najemanja in ce
nenosti izvoznih kredito'l!', potre
be podjetja po uvozu opreme in 
deviznih kreditnih aranžmajev 
itd. Skratka, šele taka cena do
larja naj služi prodajni službi v 
kalkulaciji lastne cene kot osnova 
za prodajne odločitve. Ceprav tu
di nova vrednost dolarja ne bo 
zadoščala za dobičkovo uspešnost 
prodaje v izvozu, bo pa prav go
tovo vsaj v nekaterih primerih 

našla pot k potrebnemu izvozne
mu plasmaju. 

Obratna sredstva so neposredno 
povezana s proizvodnjo in plas
majem. Povečana vezava obrat
nib sredstev v zalogah gotovih iz
delkov zahteva od strokovnih 
služb čim hitrejše in racionalnej
še obračanje sredstev. Ce danes 
ugotavljamo, da stanje zalo~ 
ustreza povečanemu obsegu in 
specifičnosti naše proizvodnje po
hištva, potem moramo za vsako 
nadaljnje povečevanje ·zalog naj
ti ustrezne vire sredstev. Ti viri 

so predvsem dvojni: iskanje last
nih možnosti manjših zalog in hi
trejšega obračanja sredstev v za
logah surovin in repromaterialov 
in pri odjemalcih našega blaga, 
ali najetje novih kreditov, ki jih 
podražujejo poleg obresti razni fi
nančni aranžmaji v br eme sred
stev podjetja. Odločitev je na 
dlani. Rešitve obratnih sredstev 
in s tem tudi oplojevanje kapitala 
je treba iskati najprej v lastni 
hiši. V skladu z zahtevami plana 
D . polletja so bile že izvršene ne
kater analize, ki so pokazale, da 

obstojajo možnosti krajše vezave 
sredstev. Gre predvsem za druga
čen in elastičnejši pristop k nara
čanju repromaterialov. 

Analize so pokazale, da si plan
ske službe poslovnih enot pušča
jo pri naročanju materialov pre
velike rezerve v zalogah, kar je 
glede na današnje razmere velike 
ponudbe nesprejemljivo. 

Skladno s povečano proizvodnjo 
predvideva plan II. polletja po
večanje dohodka nasproti I. pol
letju za 22 Ofo. Brest prodajnih cen 
pohištva ni spreminjal kljub te-

mu, da so porastle cene nekate
rim reprodukcijskim materia.lom 
za proizvodnjo pohištva (npr. 
iverne plošče, kartonska embala
ža) za 11 do 15 Ofo, kar pomeni v 
podjetju samo v D. polletju 
zmanjšanje 'dobička za milijon 
dinarjev. 

V planu D . polletja niso upo
števane povečane davščine na ce
loten uvoz v višini 5°/o, prav ta
ko tudi niso upoštevane napove
dane bonifikacije pri izvozu na 
konvertibilna področja. 

D.MUnar 

Značilni sklepi delavskega ·sveta Bresta 
Centralni delavski svet se bolj 

poredko sestaja. To je razumljivo, 
saj je statut podjetja temu samo
upravnemu organu namenil pred
vsem oblikovanje poslovne poli
tike, ki se rešuje na daljše ob
dobje, medtem ko je obilico teko
čih aktivnosti namenil svetom. 
Od zadnje izvolitve sem je bila 
155. seja CDS druga, svet za ko
ordinacijo se je sestal štirikrat, 
ostali sveti pa po dvakrat. Tudi 
komisije so opravile precej dela. 
Ob vsem tem lahko ugotovimo, da 
je samoupravljanje po novih sta
tutarnih določilih dobilo že na za
četku novo in večjo dejavnost. 

Ob polletju je že po običaju sa
moupravna dejavnost dokaj veli
ka.. To je čas pred večino dopu
stov, poleg tega pa se priprav
ljamo na plan za II. polletje. T a
ko je tudi zadnja seja centralne
ga delavskega sveta imela zna
čilnosti tega obdobja, saj je bila 
izmed poglavitnih točk dnevnega 
reda prav plan za II. polletje. O 
vsebini tega plana govori neki 
drugi sestavek. Ce pa ta sestavek 
govori o značilnosti sklepov, po
tem lahko tudi o planu zapišem, 
da je bil sprejet potem, ko smo 
temeljito pretresli program pro
izvodnje, domače razmere na tr-

gu, predvsem pa sedanjo in tudi 
prihodnjo izvozno usmeritev. Ne 
samo o cenah, tudi o tehnologiji, 
proizvodnosti in organizaciji dela 
smo razpravljati, da o rezervah 
ne govorimo. ... 

Tudi dopolnjeni investicijski 
plan ima svojo zna.čilnost. Vsebu
je namreč zaključne investicije, 
ki so še stvar celotnega plana in
vesticij za leta 1968-1970, med
tem ko bodo vse prihodnje inve
sticije deležne novih postopkov 
pri odobravanju. Začelo se bo de
lati po načelih, ki jih določa sta
tut, od elaboratov, organiziranih 
strokovnih razprav, pa do strogih 

Namesto dveh - ena žaga 
V našem podjetju smo 'km alu 

spoznali , da je koncentracija ža
ga.rske proizvodnje nujno potreb
na. Zato smo se odločili za po
stopno ukilllj anje žaga<rskih obra
tov in 'lroncentracijo žagaTske pro
izvodnje. Od .prejšnjih sedmih ža
garski:h obra·tov s ta do nedavne
ga o b ratova-la še dva, Bazenska 
žaga v Cerknici in MaTOf v Sta
rem trgu. Broti llloncu lanskega 
leta pa se je pojavilo vprašanje 
o obratovanju žage v Cerknici. 
Tehnologija žage je biJ.a nepopol
na, zato je bil delež dela v stro
ških zelo velik. Treba se je bilo 
odločiti, al!.i bi žago modernizirali 
ali pa Tazmis liJ.i o dxugih mOOI1o
stih. Ker bi bilo treba za dopol
.njeno tehnologijo p rispevati pre
več &reds tev dn ker se je pr av v 
tem času pojavilo vprašanje 
vzorčne d elavnice, je bilo skle
njeno, d a bomo proizvodnjo žaga
n ega lesa ukinili, p rostor pa pre
uredili za potrebe ~orčne delav
nke. 

pr ostore, all najti k!akšno drugač
no r ešitev. 

Kljub ko ncentraciji bo žaga na 
Marofu po svojii zmogljivosti še 

vedno pod najbolje možnostjo. 
StrokoV'lljaki namr.eč računajo, d a 
je minimalna zmgoljivost žagar-

Konec na 3. strani 

ekonomskih presoj in samouprav
nih postopkov v odobravanju. Ge
neralni plan investicij za leta 1968 
-1970 gre torej h koncu, saj je 
večina investicij iz tega plana že 
v delu. Pri tolikšnem obsegu in
vesticij - skoraj 5 milijard sta
rih dinarjev - nismo imeli težav 
z izvajalci in dobavitelji strojev 
in opreme. Edini takšen primer so 
obračalne naprave na Iverki, pa 
še to gre sedaj uspešno h koncu. 

Tretje področje, ki je bilo zna
čilno za zadnjo sejo, pa je sklep 
o novih zneskih nagrad za deset, 
petnajst, dvajset in petindvajset
letno delo v podjetju. Ta sklep ni 
tako zelo važen zaradi zneska sa
mega. Gre za priznanje, ki ga 
daje podjetje svojim dolgoletnim 
sodelavcem, ki so dati svoje moči 
za razvoj podjetja. Morda danes 
še ne znamo dovolj ceniti dolgo
letnega delovanja v podjetju. 

Konec na 3. strani 

Tudi žaga n a Mllll'Ofu je ·tehno
loško nepopolna, vendar pa orga
nizacijsko mnogo bolj izpopolnje
n a, ka.r se močno odDaža na str o
ških dela po enoti proizvoda. Za 
modernizaciJO proizvodnje b o po
trebno tudi n a Marofu vložiti·do
datna s·r edstva. V obeh pri:merih 
bi b ilo to nesmotrno, k er je letni 
gravitacijski etat premajhen . ~a 
delovanje dveh tako modermzt
raruh žag. Zat o smo se odloč.il!.i, 
da žago v Cerknici ukinemo, ker 
je imela m anj možnosti za delo
vanje ko t žaga na Marofu in ker 
je <Objekt z majhno preureditvijo 
uporaben za vzorčno delav.nico, za 
katero b i morali zgradi ti nove Mladi praktikanti pozorno sledijo navodilom svojega inštruktorja 



2 BRESTOV OBZORNIK 

Rojstvo novega proizvoda C. Konkurenca 
l. Ka•kšna bo konkurenca nove

mu proizvodu? 
2. Kaj ljudje mislij.o o podob

nih proizvodih, ki so že v pro
daj-i? »Ni mi dovolj, da vse življenje 

pripadam človeku, 'J~i ga ljubim. 
Vsak dan mu moram pripraviti 
novo prijetno presenečenje, ki je 
lahko v tem, da 'imam novo oble
ko ali pa spremenjeno .pričesko.« 
To .kratko, prosto prevedene mi
sel indijskega pesnika Tagora je 
upombil avtor članka v italijan
skem časopisu Successo, v •kate
rem anali2lira spremembe v 
sestavu potreb in •najučinkovi
tejše načine za uvajanje novih 
proizvodov. 

Ker se mi je zdel članek, ki je 
bil objavljen tudi v Ekonomski 
politiki št. 946/70 :i2redno zanimiv, 
bom dz njega lzluščil tisto, za kar 
menim, da nam v vsakdanjem 
življenju najbolj manj.ka - na
ČI'tnost. 

Skoraj vedno vsi soglašamo, da 
mora uvajanje novih ir.?:delkov te
meljiti na načelu: pra<vi izdelek 
ob pravem času. 

Kaj pomeni pravi izdelek? 
Takoj je treba povedati, da je 

prav·ih proizvodov mnogo manj, 
kot spočetka mislimo. Od števil
nih proizvodov, ki so prestali jn
tenzivne preizkuse in te&txiranje, 
jih zeLo malo tudi uspešno proda
jajo na tržišču. 

V ZDA, kjer to področje ne
nehno raziskujejo, pripisujejo od
govornost za. neuspešno plasira
nje proizvoda na tržišču nezadost
nim raziskavam trenutnega sta
nja na tržišču, zaradi česar pro
pade približno tretjina proizvo
dov. 

Katere iin kolikšne so n apake, 
da nov proizvod ·ne uspe? 

32 °/o - slabo r.aziskano tržišče, 
23 oto - n apake v proizVIOdih, 
14 °/o - previsoka cena, 
10 oto - ·proizvod je bil plas ilran 

na tržišče .. v neprimernem tre
nutku, 

8 °/o - konkurenčni proizvodi, 
8 °/o - napa·ke v •trgovskii mre

ili, 
5°/o - premajhna in neuspela 

r eklama. 
Plasma proizvoda ni vedno od

visen samo od posebne kvalitete, 
nači:n.a predstavitve, cene, konku
renčnih proizv.odov in načinov 
prodaje, ampak tudi od tega, Ika
ko proizvajalec organizira doba
vo, prodajo :i:n .in.ten:zrivnost eko
nomske propagande. 

Zaio lahko rečemo, da moramo 
upoštevati različne deja'Vni·ke, ki 
v:pli<vajo na uspešno prodajo. Ven
dar pa nekaterih nemoremopred
videti. Ra ziskava tr.žišča je v ta
kih primerih zelo pomembna, ker 
pomaga odstr.ani:ti določen del 
tveganja ter pomag.a pni odloči..t
vah o proizvodnjii, prodaji in re
·klami. 
Način predstavitve, pakiranje, 

cene, sprejem .izdelka pri potr.oš
niku, osnovne značilnosti proiz-

voda - vse to je področje tvega
nja, ki je toliko večje, kolikor 
sloa.bše smo raziskali tržišče. 

Metoda testiranja prodaje pred
stavlja začetek prodaje proizvo
da pod ·popolnoma normaln.imi 
pogoji, toda istočasno v .najpri
mernejšem oddelku ve1ike bla
govni-ce testi.rajo vsaj štirinajst 
dni. 

V tem času naj bo sposoben 
prodoa.jalec v sta1nem stiku s kup
ci, da bo spoznal razloge, ki so 
bili odločilni, da so kupili oziro
ma da se zanimajo za ta ali dru
gačen proizvod. Med testiTanjem 
kupcem posta.vljajo samo vpraša
nja, ki logično ustrezajo času ku
povanja. 

Ravno tako ocenjujejo, kako 
vplivajo način predstavitve pro-

Naš novi izdelek - party bar Stereo 

izvoda in ka-ko cene, vodijo dnev
no količinsko kontrolo prodanih 
proizvodov, vendar ne samo teh, 
ampak tudi podobnih, ki so že bili 
v prodaji. 

Po končanem razgovoru prosijo 
kupcoa za njegov naslov in po
klic, da bi po končanem testu 
prodaje izbrali slučajno skupiino 
kupcev. Takio lahko ugotovijo, do 
kaiere ·mere ·so kupci sprejeli zna
čiln-osti proizvodov, posebno gle
de na podobne, ki so že bili v 
prodaji, in morebitne namene za 
ponovni nakup. 

Belgijski odbor za rustribuc.ijo 
je obja<vil spisek elementov, k i jih 
je treba upoštevati pri plasiTQnju 
vsakega novega proizvoda. T-i ele
menti se nanašajo na potencialne 
koristnike, način prodaje, konku-

renco, določanje cene in zakon
ske probleme. 

Ta lista je v skra:jšaru obliki 
taka: 

A. Kor.i.stniki proizvoda 
l. Ka.tera vl\Sta potrošnikov lah

ko uporabi proizvod? 
2. Koliko teh potrošnikov lahko 

predvid.imo? . 
3. Kje živijo (mesto - vas)? 
4. Ali je cena v primerjavi s 

konkurenčnimi proizvodi primer
na? 

5. Kako se bo razvijalo tržišče 
za ta:k proizvod v p rihodnjih pe
tih ali desetih letih? 

6. Kako pogO'Sto bo kupec ku
poval tak proizvod? 

7. Ali bodo prod<aje se2onske? 
8. Katere so najvažnejše zna

čilnosti proizvoda? 
9. Ali bi bilo praktično vklju

čiti v prodajo tudi montažo iz
delka? 

B. Kanali za distribucijo 
l. V katerih tipih prodajaln že 

prodajajo izdelke, podobne naše
mu proizvodu? 

2. Ali je ekonomično prodajati 
proizvod neposredno pot-rošniku? 

3. K~Stevi je najboljši način pro
daje v malo prodaji? 

4. Ali je grosistična trgovJ.na za 
prodajo te vrste proizvodov? 

3. Ali so konkurenti, ki bi lah
ko takoj 1zdelali nek nov proiz
vod, enak našemu ali pa boljši? 

D. Organizacia tovarne 
in reklama 

l. Ali se bodo morali nekateri 
odde)ki ·tovarne zaradi. novega 
proizv-oda org<anizacijsko aJ.i teh
nološko spremeniti? 

2. Kakšna in kako ·intenzivna 
bo reklam.a? 

3. Kateri kategoriji prebival
stva pripadajo kasnejši kupti in 
kaj berejo'? 

E. Mogoči zakcmski problemi 
l. AH je potrebno proizvod pa

tentira,ti? 
2. Ali je proizvod mogoče .pa

tentirati in kako? 
3. Ali so kakršnikoli vzroki 

(ime, etikete, način pakiranja), ki 
bi lahko izzvali protest? 

4. Ali so standatrdne pogodbe, 
ki jih moramo spoštovati? 

5. Ali <SO ·posebna določila, lci 
jih je treba spoštovati? 

Naj se na koncu spomnimo: 
ideje ,i:n predlogi lahko pridejo iz 
različnih .izvorov - od trgovskih 
zastopmkov, od ljudi, ki se-ukvar
jajo z reklamo in tudi oj nl·vad
nega človeka. 

Vse to .pa je treba si-stema·tično 
zbirati in primerno obdelati. 

F.Hvala 

• •• Prodaja V JUniJU 
v juni1u smo povečali, a kar je 

še važnejše, razširili proda-jo na
šega .pohištva na vse važnejše 
po.rabniške centre v državi. 

Prodajna slul'Jba je takoj za
čela z organ~ranimi a•kcijami, 
ki naj <bi pripomogle :k razši.rlt
vi tržišča, boljšim stilrom s kup
ci in inteZJi<vnejši obdelavi rti:stih 
področij, ki še niso bili tržno 
obdel81Dd. 

Z zadovoljstvom lahko ugotovi
mo, da smo že v maju, še bolj pa v 
j•uniju zabeležili poras t prodaje, 
čeprav so .to meseci, ki štejejo 
že v mrtvo s&ono prodaje po
hištva. 

Izvoljen delegat za kongres samoupravljalcev 

Ni potrebn9 posebej omenjati., 
d a je čas konjukture na področju 
porabe in prodaje pohišbva za 
nami in da •se tržišče .umirja, 
ka·r ima za posledico tež~i plasma. 
Takšna situacija nas sicer ni pre
senetila, vendar moramo ugoto
viti, da le ni•smo bili v celoti 
·pripravl•jeni na probleme, ki so 
se v začetku tega leta začeli 

pojavljati. Razen tega je tudi 
plasma pohištva za izvoz v ZDA 
nekoliko v upadanju, čeprav je 
to se2lonskega značaja, pa seveda 
vpliva na celotno poslovanje, ker 
blago ostaja dalj časa v skladi
ščih, •kakor je bilo predvideno. 

Tudi na področju izv02a smo 
se nekoliko intenzivneje začeH 

prilagajati tržnim razmeram v 
zahodni in vzhodni Evropi, kjer 
smo zalkl)učili ne'kaj važnejših 
poslov. Obdelava teh evrOlpSkib 
tržišč se bo nadaljevala takoj 
po počiitniških mesecih še bolj 
organizirano. F. Turk 

Centralni delavski svet Bresta 
je na 155. redni seji dne 8. 7. 1970 
izvolil Mazij ing. Draga za dele
gata na drugem kongresu samo
upravljavcev spomladi v Saraje
vu na predlog razširjene seje ko
ordinacijskega odbora sindikatov, 
sekretariata. osnovne organizacije 
ZKS, aktiva. ZMS in mandatne 
komisije pri centralnem delav
skem svetu. 

Mazij ing. Drago je predsednik 
centralnega delavskega sveta in 
aktiven delavec v družbeno po
litičnih organizacijah, posebej v 
Socialistični zvezi. 

Se to poletje bo izvoljen tudi 
drugi kandidat iz naše občine. 
Njega bodo volili predstavniki sa
moupravnih organov iz 17 delov
nih organizacij in predstavniki 
družbeno političnih organizacij po 

Koordinacijski 
odbor sindikatov 
konstituiran 

17. julija se je sestal novoizvo
ljeni koordinacijski odbor sinru
katov Bresta. 

Za novega predsednika je bil 
izvoljen Alojz Otoilličar iz Tovar
ne pohištva Cerknica, za taj-ni·ka 
Janez Praprotnik - Skupne ostro
kov·ne službe, za blagajnika pa 
Olga Mele tudi iz Tovarne pohi
štva Cerknica. K'Oordinac.ijski od
bor je pregledal sklepe občnega 
zbora sindika1ne or.ganizacije 
Bresta in jih osvojil za osnovo pri 
111adaljnjem delovanju. V pomoč 
sv·ojemu delu pa je .imenoval ko
misijo za trekreacdjo in šport ter 
·k!omi-sijo za i7Jdelavo protokola ob 
raznovrstnih svečam>strl.h. 

predhodnih razpravah v delav
skih svetih in forumih v podjet
jih in družbeno političnih organi
zacijah. 

Za Dan borca. so centralni samoupravni organi priredili tradicionalni sprejem za. nekdanje borce, za
poslene na Brestu. 

V priložnostnem govoru je predsednik Centralnega delavskega. sveta inž. Drago Mazij govoril o po
menu praznika in organizacije borcev ter o problema ~iki in uspehih podjetja. 

V kulturnem programu je sodeloval pevski zbor 'iz Cerknice, borcem pa. so podelili tudi spominske knjige. 
Praznični večer se je nadaljeval pozn~ v noč s pesmijo in obu,janjem spominov. 
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BRESTOV OBZORNIK 

PRVI IZVOZ 
FINALNIH· IZDELKOV 
IZ TLI STARI TRG 

Z delno razširitvijo stolarne v 
TLI Stari trg je bilo nujno misli
ti otudi na pokritje kapact.tet te 
tovarne predvsem z enostavnimi 
poJ.i2idelki ali izdelki, ki bi zase
dali tudi instalirane kapacitete 
brusilnih str-ojev. Ob obravnava
nju programa za ta obrat se je 
pojavilo vprašanje proizvodnje 
kuhinjskih miz K-104 in zložljivih 
stolov K-33 za izvoz v Anglijo. 
Po temeljitem k alkuliranju in ob 
upoštevanju relativno enostavne
ga proizvoda smo se odločili, da 
se oba proizvoda sprejmeta in po
stopoma lansirata v proizvodnjo. 
Ta odločitev je takoj sprožila val 
problemov kvalitetni bor, 
okovje, brušenje plošč itd., p.ri 
stolih pa stroji, la•ki, okovje, em
balaža. 

S skupnimi na•por.i je proizvod
nja startala, rezultat pregleda 
pred paki.roanjem je bil več ko za-

dovoljiv. Prva pošiljka finalnih 
izdelkov iz TLI je krenila na pot 
v London. To je prva poš-i'ljka iz
delk-ov za Anglijo po letu 1964, ko 
smo· prenehali iozdelovati pisa1ne 
mize SBS. 

Vei smo ra-dovedna pričakovali 
prvi k omentar, k;i pa se je na za
dovoljstvo vseh glasil, da je bla
go .prispelo v r~u, nepoškodova
no in da PTVi pregled kaže za
dovoljivo kval-~lteto. Stolarna je 
tako prestala prvi ognejni krst na 
inozemskem trgu, tudi izvozni ob
račun je nekoliko ugodnejši, kot 
je bila predkalkulacija. 

To je spodbuda za vse delav
ce stolame, da tudi s stoli, ki se 
bodo odpremljali prve <ini avgu
sta 1970, dokažejo, da so sposobni 
proizvajati kvaUtetne izdelke za 
zahtevni .inozemski trg. 

J.Mele 

UKREPI 
za doseganje plana 

Delavski svet Tovarne pohištva 
je potrou plan za II. polletje 
1970. leta. Fllanirani obseg proiz
V'odnje načrtuje novo naraščanje 
obsega proizvodnje v primerjavi 
s I . :polletjem 1970. leta. 

Planirani obseg proizvodnje za 
II. polletje je, v primerjavi s 
proizvodnim obsegom, v prvem 
polletju večji oza 17,5 0/o, ta'ko da 
b o letni 'PIC11!1 za leto 1970 d ose
žen z inde:rom 102. 
Izpolnitev plana zagota'Vljajoo na
slednji ukrepi: 

Pravočasno je treba sestaviti 
lansiDne programe z največjimi 
mogočimi sedjami. 

Strokovne službe morajo 'Pra
voča'SD.o naročati material in su
rovine. Blago ·je treba naročati 
iln dobavljati v •skladu s spreje
tiJmi roki naročanja :in dobave. 

Tehnološka dokumentacija mo
ra biti oddana oddelku za vode
nje :proizvodnje po rokih z lansir
nega programa. 
Določanje rokov in vodenje 

mora ta postati bolj ·strokovna 
1n dosledna. Osebne dohodlke 
proizvodnje po DISPO sistemu 
je treba začeti obraounavati z 
julijem. 

z nemoteno oskrbo proizvod
nje, izboljšavo tehnološk.Jih po
stopkov in dognanim vodenjem 
proizvodnje ter primernih asor
timen•tom bomo poveča-li obseg 
p roizvod.nlje in zmanjšali stroš
ke. 

Vhodno kontrolo materialov je 
treba začeti takoj dosledno o
pravljati. Pomanjtlclivosti pri pre
vzemu alii kasneje, ko de treba 

........... 

otakoj za'Pisniško evidentirati, 
ugotoviti nastalo škodo in začeti 
postopek za zamenjavo blaga ali 
pa za poravnav-o nadstroškov. 

Zagotoviti je treba kar najbolj
še i7llroriščanje strojev in naprav. 
Vzdrževalna služba mora skrbeti 
za brezhibno delovanje. 

Na k adrovskem področju je 
treba zagotoviti pravilno zased
bo, ljudi je potrebno instruirati, 
svariti in končno tudi premeščati. 

IzdelaJti je treba pravilnik o 
delitvi dohodka in osebnih do
hodlrov, ki bo prtlagojen novim 
sistemom vodenja. 

Do konca leta je treba izdelati 
elaborat za klimatske naprave 
v tovarni, da •bi ga v prihodnjem 
letu začela 'POStopno izpolnjevati. 

Opravi-ti je treba rekonstruk
cijo .protistrojni:kov ter dokončati 
in dopolniti sistem ogrevanja 
prostorov, da ·ne bo motenj pro
izvodnje v zimskih mesecih. 

Za normalni razvoj lastnega 
programa, za delo .na standardi
zaci~i in tipizaciji materiala in 
elementov ter za bolj industrijsko 
izdela'Vo vzorcev je treba čimprej 
usposobiti novo vwrčno delav
nico. 

Ins truktorji ekonomskih enot 
morajo podvojiti kontrolo kvali
tete. Delavce, ki ne bi mogli 
spremeniti odnosa <lo 'kvalitete, 
je treba premeščati na delovna 
m esta, ki j im glede na stopnjo 
strokovnosti ustrezajo. 

Večjo pozornost je traba po
svečam r aziskavi tržišča. Za to n aj 
b i se močneje zavzel svet za 
koordinacijo. 

J. Klančar 

Novi sušilni kanal v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg 
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Naporno delo skladiščenja bukovega žaganega lesa v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg olajšuje vertikalni 
transporter 

Kmalu nič več težave s svetlobo 
. 'IIovar.na pohištva v Ceriknici 

je tako, kot skoraj vse poslovne 
enote v podjetju, zrasla posto
poma. Skoraj vsako leto so -kaj 
dogradili, spremenili in oizbolj
šali. Večanje proizvodnih zmoglji
vosti iiln modernizacijo delov.nih 
postopkov pa seveda spremljajo 
budi težave, k>i oo značilne za 
takšne graditve tovarn.· O:b ne
nehnem dograjevanju ni mogoče 
vedno najti idealn:Lh rešitev za 
VISe, kot je mogoče pri zas n'Jvi 
in izdelavi novega objekta. Tega 
ne <iopuši:ajo ·zlasti že zgrajeni 
delO'Vni postori, naprave, insta
lacije in podobno. Slabe strani 
dograjevanja so največkrat v ure
ditvi streh, odtoku meteorne vode 
in - kar je za počutje delavcev 
dostikrat najpomembnejše - v 
dnevni ra>ZSvetljavi delovnih mest. 

Nekaj teh s labosti se je poja
v.ilo tuoi ob dogradibvi novega 
skladišča gotovih izdelkov v TP 
Cer-knica. S prigradttvijo ·tega 
objekta so zaprloi. prehod dnevne 

svetlobe v brusilnico, skladišče 
rezil oin šablon ter v delavnice 
obratnih mehanikov in elektri
karjev. Delo ob električni raz
svetljavi pa je seveda u•trudljivo, 
taki deloVIllli pogoji opa tudi zmanj
šujejo delovno storilnost ~n kv.a-
1iteto dela. PoV'prašal sem bru
-sača Jožeta BRANI SLJ A, kako 
se počuti v takšnem delovnem 
okolju. 

»Delati v ta:kih prostorih je nev
z-držno. Ko so zgradili skladišče, 
je še (prišla v brusilnico dnevna 
svetloba. Zdaj, lm so ga ZčliPDlnili 
z i7Jde1ki, pa še te ni več. Zato 
moramo delam samo ob električni 
razsvetljavi. Poleg tega pa je v 
prostoru zelo slab 2ll"ak. Za boljšo 
dnevno r=vetljaV'o in intenziv
nejšo ilzmenjavo zraka je treba 
čimprej poskrbeti. Delo v takih 
pog()j~h me utruja, Po končani 
izmeni me skoraj vedno boli 
glava. Težave, ki jih ima podjetje 
z dograjeva.njem, razumem. Cudi 
me le, da niso mislili na to že 

Prvi stroji IBM 
V CERKNICI 

Sredi julija so pripeljali na 
BREST prve stroje IBM za naš 
elektroniS'kli računski center. Stro
je so •izdelali v IBM tovarni v 
Angliji. 

Dobill somo prve luknjače kar
tic in sicer dva numerična in 
enega alfanumeričnega. Poleg lu
knjačev smo dobili tudi dve ve
r.ificil'ki za kontrolo že izluknja
nih kartic. 

Z luknjači kartic prenašamo 
podatke' z izvirnih dokumentov 
na karti-ce, ki kasneje služijo za 
obdelavo na sistemu. Numerična 
lulmjača imata t as.taturo z dva
naj-stimi znaki. Z njo je mogoče 
luknjati na kartice ra!Zne ševilčne 
podatke. Alfanumerični luknjač 
pa ima tastaturo s ·štiriinšestdese
timi Maki, v katerih so zajete 
vse čl'ke abecede, vsi posebni 
znaki 'kot na primer: klicaj , V'pra
šaj in drugi vse številke od ničle 
odo devet. 

Podatki, 'ki jih luknjama v kar 
,tico, lahko istočasno interpreti
ramo-i-zpišemo na gornji rob kar
tice, tako da pride vsak znak nad 
u strezno kolono n a kartici. Elek
•trična t astatura in avtomatično 
dova1anje i.n odv.ajanje kartic 
omogoča~o veliko deloVIno hitrost 
in lahko upravljanje. Hitrost luk-

njanja lahko povečamo še z avto
maotdčnim lukonjanjem stalnih po
datkov s pomočjo tipke za dupli
ci-ranje. S programsko kartico pa 
lahko dosežemo, da stroj avtoma
tično opravlja različne funkoije, 
dupli:cilranje, interpretiranje, pre
skok določenih polj in druge. 

Verificirni stroj uporabljamo za 
!kontrolo lulmjanih kartic. Po
datike, ki jih preverjamo, je treba 
tipkati n a tast atur·i iz izvirnih 
-dokumeilltov, tako kot pri luk
njanju. Verificirka ugotovi, če se 
u jema pritisnjena tipka-mak na 
tastaturi z lukonjanim zona:kom na 
kartici. Vsaka pravidna kar-tica 
dobi po verlificiranju avtomatično 
:bnak na desni rob. Napačna kar
tica pa dobi po dvakratnem po-
11!ovnem preverjenju znak n a 
zgornji rob. 

Prog.ram, ki ga bere stroj -
verificil:1ka s programske kartice, 
~ogoča: 

- numerično in alfanumerično 
verificira.nj e, 

- preskok kolon in luknjanje 
polj, 

- aVItomatično verificiranje 
dlupliciranih podatkov, 

- pr-everjanje praznih kolon, 
Konec na 4. strani 

ob zasnovd rekonstrukcije. Kljub 
temu pa •bom vesel tudi zagoto
vila, da na to vsaj mislijo in da 
·bodo napake v doglednem času 
odpravili. Mal'Sikaj je mogoče 
popra\Tilti in tudi radi .potrpimo, 
če vemo, da bolje zan-adi finan
čnih ali drugih vzrokov ni moč 
t akoj napraviti.« 

Zagotov.ilo, ki ga je želel, sem 
mu lahko dal. Noa nepr.i.meme de
lovne pogoje v brusilnici in dru
gih pomožnih objektih smo že 
·kmalu po dograditvi skladišča 
opozorili ljudi, k.i. so v p.odjetju 
za to odgovorni. Povedali so nam, 
da bodo tte napake odstranjene 
do •konca septembra, ko bodo v 
streho vgradili okna. 

V. 2nidaršič 

Značilni 
sklepi delav
skega sweta 
Nadaljevanje s l. strani 

Cetrta. -stvar, ki jo še štejem za 
posebno značilnost, pa je, da je 
centralni delavski svet dal v jav
no razpravo nagrajevanje gasil
cev, kadar vadijo oziroma. so v 
službL Tu ne gre za profesional
ne gasilce. Včasih smo trdili, da 
je za gasilstvo potrebno posebno 
veselje, danes pa vemo, da samo 
veselje ni dovolj. 

Ali je profesionalni nogomet vse 
pokvaril? Ali so vzroki drugje? 
Pa bo nemara. res držalo, da bo 
treba za živo kulturno, prosvet
no, športno in kdo ve kakšno de
javnost najti ustrezno nagrajeva
nje. Kako in od kod? 

Centralni delavski svet je po
leg tega razpravljal in sklepal še 
o dragih zadevah. 

Namesto dveh 
ena žaga 
Nadaljevanje s l. st!lani 
skega obrn ta okrog 80.000 m 3 hlo
dovine letno. 

V našem primeru bo to •komaj 
nekaj nad polovico. Ce bomo to
rej hoteli biti konkurenčni, bomo 
morali žag.o na Marofu temeljlito 
moderll!izkati, predvsem pa mo
dernizirati manipulacijo z lesom, 
ker je še vedno 'V pretežni meri 
ročna. Torej prva večja investi
cija na Brestu bo morala biti v 
modenllizacijo žage s .tem, da se 
bo udeležba živega dela :kot stro
ška proizvodnje zmanjša.l•a na mi
nimwn. 

T . Kebe 
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Pode itev nagrad jubilantom z dolgoletnimi izku~njami. Pre
pričan sem, da delavci z dolg-olet
nim delovnim stažem v celoti pri
padajo podjetju, kar je pogojeno 
z njihovo zavestjo, ka!T pa je pod
laga za odgovorno sprejemanje 
c:;lelovnih nalog. 

Ob 22. juliju, Dnevu vstaje, so 
bile podeljene denarne nagrade 
jubilantom za njihovo 10, 15, 20 lin 
25-letno pripadnost Brestu. 

Povzemamo del n agovora .na
mestnika predsednika delavskega 
sveta Tovarne pohištva Cerknica 
Alojza Mramorja na prHožnost
nem sprejemu: 

»Dragi jubilantje! Nagrade, ki 
se vsako leto podeljujejo delav
cem za dolgoletni neprek·injeni 
delovni staž pri podjetju, so le 
skromno priznanje tistim delav-

cem, kl oo s svojim .prizadevnim 
delom pl'i•spevali velik delež k 
izgradnji podjetja in k ·razvija
nju strokovnosti v kolektivu. 

Dovolite mi, da z nekaj skopi
mi besedami poudarim ogromen 
korak v razvoju, ki smo ga nare
dili v našem podjetju, zlasti pa še 
v Tovarni pohištva, ki se je več 
let borjla na meji rentabilnosti 
zaradi nizke storilnosti, slabe 
strokovnosti dn neustaljenosti ko
lektiva. Po letu 1965 lahko ugo
tovimo, da se je kolektiv naše to-

Jubilanti T ovarne pohištva Cerknica 

PRIKLJUCEK NA UNCU BO 
(Kdo pravi, da ne?) 

Povsem nenapovedan sem v 
zgodnjih dopoldanskih urah na
pravil že prej obljubljen obisk na 
upravi gradbenega podjetja, ki 
gradi od~ek avboceste Unec-Lo
gatec. Mudilo se mi je oddati 
dolžni članek, tovariši pa so tudi 
vedeli, da do -razgovora mora pri
ti, saj smo se o tem domenili že 
pred ·mesecem dni. Pa je morda 
tudi tako bolje. Začetna dela so 
vodstvo gradbišča močno zaposlo
vala, tako da bi pred mesecem 
težko našli čas za tak razgovor. 
Sedaj, ko se je delo že <Tarzvilo, je 
časa več. 

Sprejela sta me dipl. ing. Li
povšek Milan, upravnik· gra·dnje 
:in Božo Jovan·ovski, pomočnik 
upravnika. Ko sem bolj podrob
no obrazložil, kaj me je prineslo 
in da bralci Brestovega obzorn.ika 
nestr·pno pDičakujejo nadaljnje 
vesti s ceste, j-e stekla beseda. 

Ime podjetja je Gra.dežno pred
prijatie »MavroOvo« Skopje. Leta 
1967 so slavili -dvajsetletnico usta
novitve. V tem .obdobju je pod
jetje gradilo velike hidroenerget
ske sisteme v MaVTovem, n a Cr
nem Drinu, opravili so velika me
li.oracijska dela v Makedoniji, 
ceste, mostove, tunele. · Znan je 
most na reki Jablanici, tunel Kat
lanovo na avt ocesti Bratstva in 
enotnosti in drugi večji objekti. 
Kot poseben uspeh ·beležijo dog.r.a
ditev hidro sistema Spilje pr.i De
bru na meji z Albanijo, kjer so v 
dveh gradbenih -sezonah vgradili 
3,000.000 m 3 betona. 

Na vprašanje, kako se počutijo 
pri nas v Slovenijli in še posebej 
na Notranjskem, so odgoV>or.ilipr.i
trdilno, da ·so za-dovoljni tako z 
delom okat z ljudmi. Morda so jih 
v ~ačetku gledali nezauplj·ivo, se
daJ oo te stvari že mimo. Tudi se
s tav -delov·ne sile pomeni svoje. 
Od celotnega števoi.la bo k-oma:j 10 
do 15 -nekvalificiranih delavcev 
za ·pomožna dela, vsi ostali so 
kvalifkirani gradbeni - pred
vsem -strojni delavci, visokokvali
fioirani tehni:ki in inženirj . 

Največji problem, ki so ga po
sebej podčrtali, je v Ivanjem selu 
zemljišče, kjer naj bi postaviJ..i 
svoje na-selje. Gre za 2 ha .rav
nega pašnika, ki je last kmeta 
Franca Debevca iz Ivanjega sela·. 
Ta kmet izsiljuje visoko najemn.i.
no. Za tri leta je zahteval najprej 
7 startih milijonov. To mi je po
trdil t udi tajnik obč. skupščine. 
Nudi-jo mu menda toli:ko, kot je 
cena zemljoišča, po treh letih ·pa 
dobi zemljo nazaj. To je primer 
izsiljevanja in zasluži ·vso obsod
bo - poleg ukrepov, ki so možni, 
ka-dar gre za zemljo, ki posta•ne 
družbeno potrebna. 
Prepričani so, da bo tudi ta pro

blem mimo in da bodo 15. avgu
sta že imeli svojo restavracijo v 
Iva•njem selu. Sedaj se hranijo na 
-raozmih mestih, v gostilnah in pri 
zasebnikih. S hrano so zadovoljni, 
odv.isno od v.rste in količine se 
giblje cena. 

To so klasični primeri proble
mov, ki se pojavljajo pri vsakem 
t erenskem delu. Iz razprave je bi
lo videti, da so ti problemi hitro 
~n uspešno r ešeni in da je vodstvo 
gr-adnje prav v tem času moralo 
vl-ož,iti mnogo truda, da je stvar 
tako uspešno zaživel a. 

Skupna naloga podjetja Mavro
vo je, da napravi okTog 12 km av
toceste med Uncem .~n Logatcem. 
V tej klilometrini so zajeti tudi 
pr·iključki. Celotno delo naj bi 
opravili v 30 mesecih. Rok jih ne 
skrbi. Ker je teren kra•ški, lahko 
na tra!si nalete na podzemske ja
me. Tedaj morajo z delom poča
kati zaradi raziskav; to bi seveda 
podražilo delo in morda celo vpli
valo na rok izgotovitve. Upajmo, 
da .takih kraških jam na tej trasi 
ne bo. Vedeti moramo namreč, da 
so posamezni u seki globoki tudi 
do 16m. Potem bojazen pred ja
mami res ni odveč. Snega se ne 
boji:jo, bolj jih skr·hijo ni~ke tem
perature. Računajo, da bo neka
ko 3 mesece nemogočih vremen
skih pogojev. Sedaj imajo že 35 
km odprte trase. Mehanizacije 
imajo za polovico potreb, medtem 

varne v celoti ustalil, od tak.r.at 
naprej pa je občutno rastla stro
kovnost med delavci, imeli smo 
čedalje več delavcev z bogatimi 
delovnimi izkušnjami. Večjo stro
k>ovnost pri članih kolektiva je 
omogočila, oziroma povzročila 
večja produk:tivnost, :i.nten:civnej
še izkDTiščanje strojnega poten
ciala, s tem pa so bili ustvarjeni 
ugodni pogoji za formira.nje več
jega ootanka dohodka, naš:i. skla
di so bili s tem bogatejši. V lan
skem letu smo šli tako lahko v 

ko bodo ostalo dobavljali po fa
zah gradnje (asfaltna baza, fini
šerji i:td.). 

S težkimi stroji so dobro oskrb
ljen1. Samo stroj Caterpylar D-9 
ima kapaciteto, da sam izkoplje, 
izgrebe, •pripravi za nakladanje in 
nalož-i v eni uri 50m3 v skalnatem 
terenu, medtem ko je v ·zemlji 
njegova kapaciteta okrog 2000 ma 
materiala. Delo teče po &radbenih 
normah. Priporočilo je, da .se nor
me zaradi mehanizacije dela -po
večajo za 14 Ofo. To revizijo še ni
so napravili, venda'l' bo najbrž po
trebna. Kje so gradbene norme 
iz 1946/47? Osebni dohodki so v 
višini podpisanega samoupravne
ga dogovora vseh graditeljev av
toceste Vrhnika- Postojna. Večina 
del teče po uči.nku. 

In še zadnje vprašanje: Kako 
je z odcepom na Uncu? 

Odcep na Uncu - to je detelji
ca, bo. Kdo je rekel, da je ne bo? 
Zemljišče je odkupljenoo, Mav.ro
vo .ima v pogodbi dogradit ev ce
lotnega priključka. 

In podvprašanje. Ali bomo mo
rali na obv·oz, ko .bodo gradili 
·podvoz na Uncu, in kje bo t a? 
Praktično ne bo obveza na cesti 
Unec- Plani:na. Podvoz bodo g·ra
dili tako, da bo cesta vedno od
prta. 

D. Trotovšek 
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največjo rekonstrukc-ijo v zgodo
vini podjetja, tako da smo s to 
rekonstrukcijo popolnoma moder
nizirali delov-ne naprave, tako da 
lahko rečemo, da je naše podjet
je eno od najbolj ra2lvitih podje
tij v lesni industriji. 

Glede na pravkar končano mo
dernizacij·<> se postavljajo pred 
nas nove naloge, in sicer kako 
najhitreje sotrolrovno obvladati 
nove moderne zmogljivosti. Sred
stva, ki ·smo jih porabili za mo
derniza!Cijo ·tovarne, se morajo 
vračati, vračala pa se bodo samo 
na ta način, da bomo začeli in
ten2)i.vno izkori5čati delovne na
prave. K o govorim o obvladova
nju novih str·ojev in delovnih na
prav, se hkrati zavedam, da je 
največje breme ropet na tistih de
lavcih, ki imajo veliko delovnih 
izkušenj, to pa so sta.rejši delavci 
z dolgoletnim delovnim staiem in 

Dragi jubilantje! Cestitam vam 
k delovnemu jubileju z željo, da 
bi tudi v prihodnje odelal·i tako, 
da ·bi vaše delo težilo k neneh
nemu napredku in k ra~oju pod
jetja. 

Prav tako želim, da bi svoje 
delovne izkušnje prenašali na de
lavce s k-rajšim delovnim stažem, 
tako da bi b ili vsi člani kolektiva 
sposobni rarzv.ijati iJD.tenz.ivnost, 
dela in prispevali svoj delež k 
nadaljnjemu razvoju podjetja. 
Nadalje želim, da bi kot izkušeni 
delavci IIlenehno vnašali med 
člane kolektiva delovni elan, bili 
vzgled mlajšim dela.vcem.<< 

Uredniškli odbor se pridružuje 
česti.tkam kolektiva in želi ju:bd
lantom nadaljnje u spehe v nji
hovem delu in ž.ivljenju. 

Dolgoletna želja 
Cerkničanov se bo izpolnila 

Pisali smo že, da so letos po
vsem r ealne možnosti, da bi cest
no omrežje v Cerknici in nekate
r e druge lokalne - občinske ce
ste polili z asfaltno prevleko. Ta 
dolgoletna želja se bo Cerkniča
nom končno izpolnila. Po p rogra
mu bi morali letos nekako do ok
tobra asfaltirati naslednje ceste: 
Gerbičevo, del Notranjske ceste, 
Tabor, ceste po Vidmu in Pešče
nek. Z ureditvijo teh cest bo 
Cerknica precej spremenila svojo 
podobo, čeprav bo ostalo še nekaj 
cest, ki jih bo treba urediti poz
neje. 

Poleg cerkniških cest bodo le
tos asfaltirali tudi cesto, ki pelje 
v Dolenjo vas. Ta cesta bo dobila 
asfaltno prevleko od avtobusne 
postaje pa do mostu, ki pelje h 
Gornikovi žagi. 

. _,..___ 
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Vsa ta dela bodo po predraču
nih stala 118 milijonov dinarjev. 
Tudi Loška dolina pripravlja po
dobno akcijo za asfaltiranje cest 
skozi naselja. Tako bodo vse ce
ste skozi naselja v Loški dolini 
dobile asfaltno prevleko in ne bo 
več oblakov prahu za motornimi 
vozili. 

Vsa ta dela bodo stala nekaj 
več kot 60 milijonov dinarjev. 
Skupaj bosta Cerknica in Loška 
dolina porabili nekaj več kot 180 
milijonov. Dela bodo financirana 
z najetjem kredita 150 milijonov 
din'arjev, razliko 30 milijonov di
narjev pa bodo prispevali krajev
ni organi. Kredit 118 milijonov 
dinarjev bosta odpla.čala Brest in 
Krajevna skupnost v Cerknici v 
razmerju 2:1. Ostalih 60 milijonov 
dinarjev pa bosta odplačala Ko-

vinoplastika Lož in Krajevna 
skupnost v Starem trgu. 

S to akcijo bo precejšen del ko
munalnih problemov, kar se cest 
tiče, rešen, ostane pa še precej 
naselij, ki jih bo treba urejati v 
naslednjih letih. Zato bi morali 
ustrezni organi pripraviti progra
me, na osnovi katerih bi kasneje 
v okviru možnosti in razpoložlji
vih sredstev reševali komunalne 
probleme. Ta program je nujen, 
če hočemo na tem področju delati 
bolj programsko. 

T. Kebe 

Opozorilo zavoda 
za ribištvo 

Zavod za ribištv-o SRS je po
slal \IIOChstvu Tovarne lesnih iz
delkov v Starem trgu zahtevo, 

na<j preneha odlagati žagovino ob 
strugi Obrha v nepooredni bli
žini obrata. Zlasti ob visOki v~di 
Obrh irzlpiira to žagovino in tako 
se večajo koHČ'i!Ile odložen~h 
snovi v vodi, ki so škodljive ri
bam in rakom. 

V:odstvo tovanne bo m oralo na
•baviti nov lokomobilni parni ko
ltel, kjer bo izgorevala vsa odveč
na žagovina. 

Prvi stroji 
IBM v 
~erkniei 
Nadaljevanje s 4. strani _ 
-~preverjanje vodilnih ničel. 

Stroj za luknjanje in verifici
ranje deluje povsem ločeno od 
sistema za obdelavo podat~ov, 
ali z drug.o besedo, ndso ·povezani 
med •seboj in lahko delujejo kot 
samostojne -delovne enote. 

Marsikdo se bo vprašal, zakaj 
so te enote prispele toliko prej, 
kot pa centralna računska enota. 
Odgovor je jasen. Večina nas že 
v-e, da v BRESTU po vseh po
slovnih enotah zajemajo osnov
ne podatke za matične datot~ke. 
Temu ibi di"llgače rekli popis vse
ga materiala -.po ·posameznih 
skladiščih, popis vseh naših izdel
kov z V>sem•l sestavnicami in 
podsestavnicami in določanje ši
fer - štiri:ra.nih oznak vsakemu 
posame7lnemu izdelku ali mate
ria1u. 

Vise te zajete ~podatke pa bo 
treba prenesti na luknjane kar
tice, da bi lahko takoj, ko bo 
napel.lj an celotni sistem, začeli 
obdelovati ·samo te podatke. 

Na prvih IBM strojih ·smo že 
začeli delati, na rezultate pa bo 
treba še nekoliko počakati, do
kler ne dobimo še preostalih 
~trojev iz celotne konfiguracije 
elektronsko-računskega cen·tra. 

Delo na trasi nove avto ceste pri Uncu L. Ule 
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prav sem bil zapravljivec. Ce 
bom doživel konec vojne, ji bom 
postavil spomenik. Na njem bo 
napisano: Tukaj po~ivajo naša 
mati, ki so rodili osem otrok. Bi
li so brez greha. Postavil sin, 
bivši partizan Jože. - To bom 
naredil.« 

Potoval sem s komandantom 
Ivanom Kovačičem - Efenkom. 
Kliocali so naju v štab četrte 
operativne cone. Pot s Kozjan
skega čez Celjsko kotlino in Mo
zirsko v gornjo Savinjsko dolino 
je bila dolga. Vsaik od naju je 
imel za spremljevalce tri kru
rirje. Efenkovi ku.x:irji so pešali 
in tudi moja dva sta začela za
stajati. Edino Janez Pirc ni hotel 
opešati. BH je hiter, dkreten tn 
predrzno hraber. Ko sem mu re
kel, da sem ga predlagal za sta
rejšega vodnika, je zaničljivo za
mahnil z roko ·in dejal: »Oficir 
ali nič. Sta:b naj premisli, kateri 
mitraljezec v četi je dobil več 
Nemcev. V coni so ofi:ciTji, ki 
v boju niso ustrelili enega same
ga Nemca. Poznam celo oficirja, 
ki je ob umiku odvrgel br.zo
stre1ko in nahrbtnik. Sel sem za 
rrjim in si prisvojil njegovo 
brzostrelko. Se oz.mel'ljal sem ga 
povrhu. ,Kaj me boš zmerjal ti, 
komisarjev kurir? Ofi.cirski čin 
mi je dal kralj, da boš vedel,' 
mi je odvrnil. Rečem tti, vodnik 
ne maram bi ti.« 

Delala se je že noč. Efen'lm je 
predlagal, da bi nel{je prespala. 
Prišla sva v gorsko naselje v 
mozirskih gorah. Psi so močno 
laja1i. Pirc je ustrelil v zrak in 
velik pes, ki je lajal na nas, je 
utihrn:il dn zbežal za hišni vogal. 
Kurir Pirc je še godrnjal, naj 
bi ga predlagal vsaj za zastav
nika. "Ko ·sem te oni mesec spre
mlja:!, se je pri Polzeli vsa četa 
umaknila pred nemško zasedo. 
Sam sem jo potem pregnal. Vse 
to bo pozaJbljeno,« je sklenil po
smehljiV'<>. 

»Za tisto dejanje te je štab 
cone predlagal :zJa red hTabrosti,« 
sem ga tolažil. 

»Hm, red hrabrosti sem videl 
pri nekatEIDih ženskah - terenkah, 
ki so pr·i-šle z Dolenjskega. Ko 
sem eno vprašal, za ka!kšne boje 
je dobila to odlikovanje, mi je 
posmehljive ·odgovorila, češ, kaj 
me brigajo njeni boji. Jezen sem 
bil, da je vse pokalo v meni. 
Odgovoril sem ji, naj vpraša ko
misa.rja, kdo sem in kaj vse sem 
naredil, ko sem bil v drugi četi 
mitraljezec. Vidiš, tovariš ·komi
sar, če bi bil jaz zastavnik, se 
tista terenka ne bi obregnila va
me, ko sem jo lepo vprašal, kako 
si je zaslužila medaljo. Hm, v 
letih -si, z moj.im očetom sta de
lala skupaj na žagi in \kakor sem 
videl, se vsaka terenlm ali kak
šna druga ženska pomenkuje s 
teboj.« 

Tolažil sem ga, bo že še vse 
urejeno z njegovim činQill. Sli
šal pa sem, da mu je ncregovo 
dekle iz neke vasi v gornji Sa
vinjski dolini kar n aprej očitala, 
češ, tako lep ·in postaven si, pa 
nisi oficir. Ofici.rji so celo taki, 
ki ne znajo n~ti lepo vzravnano, 
po vojaško hoditi 

Znočilo se je. Ustav-il nas je 
stražar, ki je povedal, da je v 
lepi hiši v vasi že nastanjen št ab 
13. brigade. »Pripravljtajo se na 
ples. Jaz pa še cigaret nimam,« 
je dejaol osol'no starejši stražar. 
Segel sem v žep in mu dal osem 
cigar-et. Ceprav že vrsto let nisem 
kadil, sem v · žepu vedno nosil 
cigarete. Delil s em jih v stiski 
in splošnem pomanjkanju cigaret. 
najraje sem j1ih delil kur:iTjem i:n 
stražarjem, štabovcem redkokdaj, 
obveščevalcem pa nikoli. 

V štabu ~rinajste brigade so 
ravno končali posvet z bataljon
ski.mi štabi. Ustrašili so se, ko 
so naju zagledali. Mislili so, da 
bo posvetovanje pozno v noč in 
da ne bo običajnega nočnega ple
sa, ki so ga prirejali batal9onski 
štabi, kadar ni bilo b()'jev. Opa
zHa sva, kako se spogledujejo. 
Z Efenll1om :sva r ekla, da osva 
utrujena in da bova šla .kmalu 
počivat. Zato naj samo na kratko 
poročajo o razporeditvi bataljo
nov in o pol'<>žaju tisteg~a dne. 
V štabu so si oddahnili. Komi6ar 
Janišek mi je ponudil svoje le~i
šče. Odklonil sem. »Rajši bom 
spal n a senu.« Tudi Efenko mu 
je rekel, da bo raje spal na senu 
kot pa v vroči sobi. 

»Ples bo v tretjem bataljonu«, 
je breknil brigadni obveščevalec. 
Ostali so ga ostro pogledali. 

»Zbit sem od dolge poti.'« je 
dejal Efenko in vrgel torbi..<:o v 
kot sobe. 

»Nocoj bom plesal,« je vzklik
nil moj k!uTir Janez Pirc, ki ni 
bil nikoli utrujen. 
Noč je bila mirna, jasna. Samo 

više gori v Mozirskih planinah 
so šumele smreke. Sumele so 
so smreke tam gori, kjer nam je 
bilo v zimi 1944. hudo, keT smo 
bili navezani saani nase, brez po
moči. Tisti hudi, dolgi m esec fe
bruar! Pravijo, da se vse pozabi 
in da čas vse pozdravi, vendar 
takih d'Obrih in hrabrih fantov 
tudi z . leti ni mogoče pozab mi, 
ne, ni jih mogoče. PozabLti je 
mogoče le ·sprehod po Tivoliju 
iru mariborsk.j Kalvariji in ze
lenem Pohorju. Bor.cev revolu-

cije, ki so dali vse od sebe, pa 
ni mogoče pozabiti! 

Iz daljave sem slišal godbo 
na pihala. Igrali so rudarji. Z 
Efenkom sva po večerji zl·ezla 
po lestvi na dišeče seno. Efenko 
je kar hitro ,zaspal. Ležala SIVa 
pri 'Odprtih vratih. Gledal sem 
v mi'In'<> in zvezdasto doč. Po 
skednju so križem kražem ležali 
borci in funkcionarji trina}ste 
brigade. Nekateri •so smrčali, da 
je šlo človeku na živce. Dva par
•tizana, eden Stajerec, drugi No
tranjec, znan nergač, nista spala. 
Pogovarjala sta oSe tako glasno, 
da sem slišal ves njun pogovor. 
»Hm, ko ·bi šla brigada tja, kjer 
je vino doma,« je vzdihnil Sta
jerec. »Dva litra sem ga spil na 
dan. Stric, ki jih ima nekaj čez 
osemdeset, je pa popil tr.i.. Oče 
je prav tako polokal dva litra, 
mati in sestre pa Skupaj dva li
tra. Do deset litrov smo ga spili 
vsa:k dan.« 
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»Prekleti požeruhi,« je vzklik
nil naš Notranjec, nekdanji tiho
tapec. »Pri vaši hiši ste bili pa 
veliki pivci.« 

»Sami .ga pridelamo. Polovico 
ga pop.i:jemo, ostalo pa prodamo.« 

»Lepo je vam-Stajercem. Vina 
ste siti. Pri nas •pa ob košnji 
pijemo vodo. Leseno barlgljo no
skno od grma do grma« 

»Ne verjamem, da se ob vodi 
da •kaj !prida kositi,« je odgovoril 
Stajerc in mlasknil z jezikom ob 
ob misli na dober silvanec in 
druga vina. 

"Hm, ali se splača prelivati kri 
za te gorske štajerske kotanje? 
Se nikoli nisem požrJ. toli:ko je
čmenovega močnika in rž~ih 
žgane kot prav v t eh kra<jih. Kje 
so leta, ko smo ·preganjali konje, 
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pili in plesali?« Zavzdihnil je in 
nadaljeval: »Da, Zidaj <ti pa komi
sarji rinejo v glavo in želodec 
politiko in tisti njihov komuni
zem. Cim višji komisa:r je, tem 
dalj govori. In vsak višji komisar 
je tudi dolgočasen Vina naj bi 
nam preskrbeli!« 

»Hm, v tretjem bataljonu je 
ples,<< je dejal Stajerc, ki se mu 
je lrolcalo po vinu 

»Na ples, \kjer ni vina, .ne grem. 
Ej, ko sem preganjal konje čez 
mejo, -smo s korcem pili vino iz 
škafa. In kakšno vino je biJo! 
Mislim, da bi se še bolje boje
vali, če bi dobili na moža vsaj 
po lliter vina, če ne dva na dan.« 

»Pravi<š, da ste ga lomili tam 
ob meji.« 

"Seveda smo ga. Pred leti je 
bi'l<o, ko smo v neki gostilni s ku
hanim vinom umili nat·akarici 
noge, 'ker je imela umarlane. Tudi 
hrbet smo ji UJillili. Da nas ni 
tožila, smo pa zbrali •toliko de-

narja, kolikor ga je dobila v 
osmih mesecih.« 

»To ste bili pa res falotje.« 

»Tisto vino smo potem dali pi
ti nekemu žandarju, ki .ga je rad 
pil, denarja pa ni imel.« 

»Cudno, da si se znašel v par
'bizanih.« 
»Doma-č !komisar, da bi ga stre

la z jer-snega, me je pregovoril. 
Rekel mi je: ,Jože, tihotapci bo
ste po vojni imeli prednost.' Ve
rjel sem .jn taiko sem priva.ndral 
s šti:rinajos'bo v 1:e zaguljene gorske 
kraje. »Jože ni vedel, da spim 
na skednju, sicer ne bi tako go
voril. Znal se prilagoditi funkcio
narjem. 

Pogovor je tekel dalje. 
»Ste šli vsi švercarji v parti

zane?« 
»Beži no, kdo vraga izmed 

švercarjev oSe je pa rarlumel na 
politiko? Komisarjev brat je bil 
švercer. Prav ta1k0 ga je lomil 
kot mi drugi. Tudi on je pomagal 
spraviti v brigade nas švercarske 
gade, pi:jance, ·plesa:lce in ljubimce 
deklet. In rečem ti, lepa dekle
ta, kaikor med dobra in lepa smo 
imeli. Nekaj mojih kolegov je šlo 
pa k belim. Osli! Rekel ·sem jim, 
da Jože in njegovi že ne bodo šli 
tja, kjer imajo besedo farji. Vrag 

Nebo se je pooblačilo. V da
ljavi so šv.i:gali bliski z zamolk
lim grmenjem, 

»Dež bo, dež.<< je menil Sta
jerec. 

Uh, kako sem žejen! To bi ga 
pil! Le kako morejo plesati brez 
pijače?« 

»V sili je tudi to1kovec dober,« 
ge je pregovarjal Stajerec 

»Ne, mošta pa •ne. Ko smo bili 
oni mesec na St. Andreju, smo 
dobili sod mošta in komisar -
domačin, je rekel: "Jože, vem, 
da si večno žejen. Tu je petstx>
literski sod. Pij kar Jz korea! 
Vem da bi šel v najhujše boj e, če 
bi dnevno dobil dva l~tra štajer
skega vina! Pogledal sem ga, vtzel 
korc iin pil. Popil sem štiri litre 
mošta. Stiri dni me je preganjalo. 
Hlače sem kar naprej držal v 
rokah. Preklel sem pokvarjeni 
mošt in ti:stega komisarja, ki me 
je potegnil. Oni komisar je pa po 
tistem uspešnem boju, ko smo 
zajeli štirideset nem&kih vojakov, 
pil dobro slivovko. Pobožne ter
cijruJ..ke so mu jo pTinesle.« 

»Kaj boš delal po vojni?« je 
štajerski partizan vprašal no
tranjskega. 

jih vzami! Tudi oče jih ni mogel, »I no, švercal bom. Oženil se 
mcrti. pa še kako .rada. Ob že- bom na roke, ker je oče dal kme
gnanjih je podrsal.a vse cerkvene t ijo starejšemu bratu. No, živelo 
prage s koleni. Bog ji daj v miru se bo že.« 
počiva-t! Stirinajst dni pred smrt- Efenko se je zbudil. Zadr! se 
jo mi je rekla: ,Dragi Jože, boš se je: »Tiho, sedaj spimo! Ne
dal ·za maše, da se ne bQill vicala 
za svoje .grehe?' ,Mati,' sem rekel, hajta čvekati!<< Obrnil se je in v 

trenutku spet zaspal. Onadva &ta 
..za m.a·še Jože ne. bo dal. Kupu- · pa umolknila Vstal sem s lez 1 
Jem vcun meso m d>Okler bom · • P a 
imel denar, boste vi jedli vsak · po lestvi in šel na vrt. Od daleč 

sem slišal grmenje topovskJh 
dan meso i<n juho in spili četr- strelov. Tam se je tolkla Tomši
tinko najboljšega vina. Zame so čeva brigada. Tja bomo šli, sem 
dobri žganci. Maša vam ne bo sklepaJ. Zlbudil sem Efenka. Ta
nič koristila na onem svetu. 
Osem otrok s te vzgojili. Nobene- koj je bil pri pravljen, da gre v 
mu .niste nič hudega storili, kaj brigado, ki ji je dalj časa ·pove
bi se sedaj grevali. Grehov taiko ljeval. S .plesa so prihajali borci 

in funkcionarji. Niso vedar.i, da 
in tako nimate. Mol'da jih imam bodo šli tisto jutro v zasedo nad 
jaz, ki sem zapravljal solde, ki deželno cesto. Efeniko, moj pri
sem jih prislužil s preganjanjem ja-telj, je vedel, k<am bova šla. 
konj čez mejo.' Bil je izvrsten komandant. Odšla 

Vidiš, mati je umrla, mati, ki me sva. Naslednji večer je Efenko 
je imela d!zmed vseh najrajši, če- odločil uspešen boj. 

Bežite, turisti prihajajo 
Da tbi bilo takoj jasno, o čem 

bom pisal, bom malo predelal 
otroško pesmico, čeprav problem 
ni prav nič otroški. 

Berite! 

Prah se dv1ga pod nebo 
na plin pritiskamo močno, 
Skozi vas pa še močneje, 
da v vodi bomo kar najhitreje. 

Tovariši in tovarišice! 
Današnji z:bor vol-ivcev, na ka

terega &te prilm v polnem &tevilu, 
naj bi predvsem odstranil pro
bleme va-še vasi, ki so nastali z 
intenzivnim razvijanjem turizma 
po uspešni ojezeritvi. 

Kot veste, nam je uspelo zago
toviti odcep na hitri cesti, ki ·naj 
poveča -dotok tistih, ki imajo, da 
bodo dald tistim, ki nimajo. 

Naša prizadevanja na področju 
-turizma 'lliso od včeraj. Delo pa 
v začetku •ni 'bilo načrbno. Sred
stva •so bila r a2ldrobljena, kadrov
ska strulctlura ni bila zadovoljiva 
in podobno.· Ker pa smo se zave
d ali pomembnosti načrtnega dela, 
sm'<> takoj pričeli s planiranim 
del'<>m. Pri tem so nam bile v 
veliko pomoč tudi strokovne 
službe občin-ske uprave, ki so v 
srednjeročnem razvojnem pro
gramu uskladile iinterese posa
meznikov s potrebami družbe. 

Re2lultate načrtnega dela smo 
·kmalu videli. S prostovoljnimi in 
družbenimi s redstvi smo na Sliv
nici zgra'dild hotel, ki sicer ni 
čisto po JUSU in v skladu z 
2:ahtevami kategorizacije, hotel je 
<na le. 

Idiličen podeželski motiv iz Loške doline 

Ustanovili smo družbeno abl1t, 
:ki so ji preveč kcmkurirali šuš
marji in privatnik>i, zato so ji 
klecnila kolena že takrat, ko je 
bila še v pov.ojih. Nerentabilne 
g·ostinske objekte smo dali v za
Konec na 6. stran-i 
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Cerknica in turizem 
Ne nameravam goVJOriti, kolik<> investicij je potrebnih, da zaživi tu

rizem in tudi ne mislim izgubljati besed ·o splošni politiki v usmer
janju tuni.stičnega razvoja ·po projektu Severni Jadran. Gre za nekaj 
.povsem novega. . 

Ste že bill ·k>daj v drugih krajih? Prav gotovo. P.a ne m.islim na 
Ljubljano, Celje, Maribor. V mi-slih .imam Postojn-o, K<>čevje, Skofjo 
Loko in druga manjša mesta po Sloveniji. Ali. ste opazili, da v teh 
krajih vedo, kaj se pravi urejenost ·kraja? Ni dovolj lepa zgradba in 
asfaltno cestišče. V Cerkinici pa mi-slijo. da je to že višek v-sega. 

Ali je Cerktrlca mestno naselje? Da. :Zal pa moramo ugotoviti, 
da v urejenosti nismo napredovali skladno s splošno rastjo kraja. 
Se danes so, prav tako kot pred desehim:i leti in več, ceste polne od
padkov, papirja vseh vmt. Prav -tako je na zelenicah. Nikjer ni koša 
za odpadke. Res, nemogoč vtis dobi tujec, če pl'ide v Cerknica, ki se 
ponaša s tolikšn1m nClipredkom. Tudi vzgojno to ni. 

Zelenic ne negujejo. Detelja je lrot nalašč za občasne kosce. Pred
lagam, da bi d.menovali cestnega č.istiloa, da bi post<l'Vili koše za od
padke, da bi se zavzeli vsi jn bi bilo sram tistega, ki bo odpadke še 
metal po tleh. Sredstva za to morajo bi1li, pa naj gre za turizem ali ne. 
Gre za urejenost ·kraja, ne pa, da je iz dneva v dan bolj podoben 
Avgijevemu hlevu. 

Drugi pr.imer neurejenost so še .i:z 1945. in 1946. leta nedog·rajene 
zgradbe. Ali •ni bilo že v nekem odloku občinske skupščine nekje 
zapisano, da je -treba te stvari urediti? Prepričevanja na-jbrž niso 
dovolj. Asfa1t in ruševine ne gredo skupaj. Analizirajmo take n edo
končane objekte .in njih laJSbnike. Ni ga primere, da bi ne bilo pl1i. hiši 
toliko gospodSil'ske moči, da bi tega n e mogli urediti. P·redlagam, 
da b i izdelali nač:ut te urediltve, lastnike pa tako ali drugače zadolžili, 
da bi to delo oprCl'VUi. Krun bi prišli v drugih krajih, kjer so to že 
opravili, kraj uredili in mu dali lepo ·podobo, če se ne bi zavzeli? Samo 
potTUdi1Ji se je treba .in nekdo mora začeti akcijo. Ali ni ·krajevna 
skupnost prva poklicana, da se spoprime tudi na tem področju? Obre
menitve .občanov so dokaj veHke, zato pričakujemo tudi veliko aktiv
nost pri urejanju Cerknice. To ne zah t eva veliko sredstev. Predvsem 
terja dobro volj.o in željo po lepšem videzu domačega kraja. 

D. Trotovšek 

Bežite, turisti prihajajo 
Nadaljevanje s 5. strani 
·kup privatnikom, da so v njih 
lahko rentabiolno gospodarili. 
Pa kaj bi še naštevali! Uspehov 
je velilro, vendar se llla njih ne 
moremo uepavalti. Zelim.o postati 
r.azvita občina z močno terciarno 
dej aVIllostjo. Viključeni •smo tudi 
v projeklt Zgornji Jadran, lkl naj 
b i nam na tem področju zagotovi·! 
svetlejše perspeMive. 

Kot že rečeno, ojezeritev je po
stala <dejs-tvo. K jezeru pni.haja 
mnogo turistov, potujejo s.lwzi 
vaš kraj, zato bo tudi vaša vas 
postala turistična vas. Za sedaj 
to še ni :illl. v.am zato tudi turis
tičnih krediltov še ne moremo da
jati. Zaradi vse večje motoriza
cije se nam pojavlja kot najbolj 
težaven problem cesta. Talka, kot 
je, ne usbreza več sodobnim tu
rističnim zahtevam. 

Naš predlog za ureditev teh te
žav je talkle: 

l. T akoj bomo pred vasjo po
st avili ustrezne prometne rznake 
za omejitev hitrosti in povečali 
nadzol'Stv.o nad upošt evanjem t eh 
opozoril. 

2. Cesto bomo rekonstruira:li in 
asfaltirali prihodnje leto ter tako 

. omogočili uživanje čistega &aka. 
3. Ob cesti bodo morali lastniki 

sami urediti gnojne jame in osta
lo. 

Taiko, tovarišice in tovariši, po
vedal sem, kar sem mislil. 

Predlog dajem v razpravo! 
Govomdku so prisotni zaplo-

skali, sam pa sem se zbudil. Za
pomnil sem si pa tri konkretne 
predloge. Zato me zanima, ali je 
res 'kdo to rekel, če pa ni, kaj 
o tem odgovorni mislijo. 
Rrepričan sem, da bi v Obzor

n~k.u vedno našli prostor za to 
pojasnilo, pa še za 'kakšno drugo 
tudi. 

F. Hvala 

Obisk Mariborčanov · 
Za ogled našega podjetja. je ze

lo veliko zanimanje. Med inten
zivno rekonstrukcijo jih nismo 
mogli dovoljevati. Tudi sedaj te
žimo za tem, da bi proizvodnjo 
čim manj motili. Vendar pa neka
terim šolam in delovnim organi
zacijam naše stroke ogleda ne mo
remo odreči. Tako je 3. julija 

obiskalo Brest nad 200 delavcev 
Mebla, ki so imeli v programu tu
di ogled Lesnega. kombinata v Lo
gatcu. SindikaJni obisk iz Maribo
ra je kljub dežju po zatrjevanju 
Mariborčanov uspel, ogled pa je 
minil v pozornem opazovanju in 
povpraševanju o naši proizvodni 
problematiki. 
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Praktikanti na 
delu v Brestu 

V tovarni pohištva je letos klar 
50 mladih na obvezni in neob
vezni praik.si. Program počitniš'ke 
pra'k.se je za dijake tehniOO:ih .šol 
ddkaj zahteven, saj zajema vsa 
področja tehnorogije od sušenja 
lesa do površinske obdelave. Za
to smo i2Jdelali lllačrt, po katerem 
opravl:jaj'O dijalki prakso v posa
meznih oddelkih in službah. 

Moram reči, da so fantje in 
dekleta, ·ki so na praksi, kar 
pridni, saj <disciplinirano spoštlu
jejo tovarniški red; seveda so 
tudi izjeme, vendar jih je malo. 
Dijalci - pra>k.tikanti, ki so na 
neobvezni praksi, so ra.2JPorejeni 
na delovna mesta, ki so sicer 
manj zahtevna, pa vendar je po
trebna d<>ločena priučenost. S 
praktikanti, ki so na neobvezru 
praksi, nadomešča-mo odsotne de
lavce, ki so na rednem letnem 
dopustu. 

Vsakega praktikanta bodo po 
končani praksi "Ocenili instruk
torji. T a ocena pa bo osnova za 
doročitev nagrade. Vsekakor pa 
bo morala biti nagrada prak:1Ji
kantov, Ici so na neobvezni praksi, 
večja, kajti .le- ti delajo v p ro
izvodnji .ifn zad'Ovo'ljivo nadome
ščajo odsotne delavce. 

J. Klančar 

Počitniški dim po vročem šolskem 
delu v tehnični šoli v Cerknici 

V ter.:, Jw osnovnošols·ki drobd.ž 
z veliko žlico-uživa dva n ajdaljša 
in na}boljša meseca letnih počit
nic, srečujemo naše dijake po 
protzvodurih oddelkih Bresta, za
vel'OVacne v s troje ali ob kupih 
h lodovine in ob pisanju dnevni
kov počitniške prakse. Zanje je 
poč~tnic !romaj z a dober mesec; 
še to ne za vse. 

Zadnj ega jUIIlija ·sta se zadnjič 
v tem .pol. letu oba letnika s re
čala n a avtobusni postaji v Cerk
n ici. Ni bil p etek, niti ne trinaj
st i dan, je bil pa vendarle komaj 
za siO.o. Dež nam je pral cesto 
slroraj vseh 300 kilometrov, ko
likor je bila »dolga« naša eks
kur.zija. No, v Ajdovščini in v 
Vipavi je še s ijalo sonce, v Novi 
Gorici smo pa po ogledu tovarne 
že tekli ci!k-cak med :ka,pljami do 
avtobusa. V Mostu na Soči je ka
zalo na obnovitev vesoljskega po
potopa in v b olnici J!'ranji smo 
se stiskali pod obsežno previsno 
skalo, kot bi ne zaupali nanovo 
prekritian streham številnih ba
rak, iki še vedno dišijo po pravi 
bolnici. Kar <i2lvi:mejši v.tis d o
bi človek ob ta,kemle motivu, ko 
si v poltemi o gleduje »komfort« 
pal'tizanskih :zJdravtni.'k.ov in njih 
p acientov, ko dež š1lr.opota po 

,gJrodlah in se ·Oblaki gnetejo glo
·boko v •bedno porasli kamndti 
kanjon, fi)Otok na dnu pa šumi 
vse glasneje i n drzneje ... 

Franja izzove vsakič n'Ova do
živetja. Vsakemu. 

Domov grede ni več deževalo: 
PoljanSka dolina -je bila svetla 
in .oprana in 'kar nekam širša, 
kot ·smo jo vajeni. Tavčar je se
del mogočno pred svojim gradom 
na Visokem, Blegoša pa ni videl 
-do vrha, k er .se megle po dežju 
še vedno niso do konca raz
trgale. 

S deževtno eklSkurzijo, v katero 
smo p ovezali v-se sllrdkovne ter 
splošne znamenitosti sveta ob So
·či, Idrijci in Poljanski Sori, smo 
bolj ali manj uspešno ·zaključili 
nadvse utrudljivo šolsko ·leto. 

Naslednji dan je več.ina dijakov 
že začela počitniško prakso. Ne
lkateri med njimi so začeli ko
ristilti -svoje ure za študij, na
menJjen izp1tom pred začet!kom 
·novega šolSkega leta. 

Teden dni prej je bil namreč 
v Qbeh oddelkih tehniške ·šole 
plačillni dan: razdelild. smo spri
·čevala, dvema najbol}šima .1Judi 
n agrado in priznanje za n a jboljši 
uspeh ol: er vzorn o vedenje. Menda 
je <prav, da ju imenujemo: v dru
gem letlni:ku je to priznanje za
s luženo prejel JANEZ Z ABUKO
VEC, v prvem pa TOMISLAV 
:ZAGAR. Prvi je doma iz Bločic, 
drugi iz Prezida! Pravzaprav je 
•Sramota, .da moramo najboljšega 
dijaka uvoziti iz bratske ·republi
ke, je pa vendarle res. 

Oba naJgr.a:jenca s ta sicer »sa
mo« <prav dobra, čisto odličnega 
uspeha tudi o b .koncu leta ni do
segel nihče, imata opa tadva nekaj 
'Sošolcev in sošolk rz. e nako splo
šno oceno, vendar eden kot drugi 
v •svojem razrednem k.olektivu 
močno i:2lsbopa, ta:ko da razredn'i
k a, ki morata predlagati dijake za 
nagr ado, res lllista imela ,težav ne 
z izbioro ne z utemeljevanjem. 

Preostali oo se P<Jrazdelili v na
slednje skupine: -dobrih je največ, 
zadostna je ena sama samcata 
duša v drugem letniku. Tistih 
s popravtnim .irzpi-tom iz enega ali 
dveh .predmetov je v prvem l et
·niku osem, v d rugem so štirje. 
S ttremi add. več neza:dostnimi so 
pa tudi ·štirje, vsi iz prvega let
nika. V drugem so s ta·kšnimi 
»ekmremTsti« opoč1still že lani. 

Ce .gledamo počitniško optimis
ti-čno na rezultat e popravnih iz
piltov, potem bi drugi letmi.k [et
nik izdelal 100-ods·totno, prvi 
pa 85, ·kar je, .spominja.joč se vse 
graje vrednih rezutatov prve in 
tretje ocenjevalne !konference, 
razveseljivo dtober uspeh. 

v obč.ini se je vpisalo v noV'OUSII:a
novljeni oddelek ·te!miške šole, ki 
bo imel pouk v Cer.knici, tako 
!rot že obstoječa dva. 

Med temi fanti so trije odlič
najki, 20 pa je prav dobrih. Os
tali imajo d.ober splošni u speh; 
zadtostndih ·nismo sprejemali. 

Tako postaja Cerknica vse bolj 
tudi dijaško mesto. 85 srednje
šolcev, !kolikor se jih bo jeseni 
s •knjigami pod pazduho dan za 
dnem usipalo !iz obnovljene učil
nice s tare šole, bo prineslo na 
Partirulnsko cesto nov tempo in 
·bo n ehot e u stva.rjalo vtis živega 
.in mladega m esta. 

J. Praprotnik 

Slišali smo ... 
V naš i ~bčini de r egiiStriranih 

!kar 2040 motornih vozil. Od tega 
jih je 270 osebnih, 90 tovornih, 
30 traktorjev .m 1300 . mopedov. 
Ni čudno, da imamo .toli.ko me
hani•čmih delavnic .. . 

Osebni .sta:ndaro v naši občini 
>ni lkar taiko. Tudi .po tem .krite
·l1iju naJS uvrščaj<> med srednje 
TazWte slovenske občine. Prera
-čunano v ameriške dolarje znaša 
le tni d-ohodek 907 3 na prebivalca. 

V Begunjah nad Cerknica se 
\Ile nameravajo zaduši1Ji v cest
lllem prahu. Ceprav so že 'Zdavnaj 
obupali ob čakanju širše družbe
ne pomoči, puške niso vr~ v 
koruzo. Zlbirali ·bodo prostovoljne 
prispevke. Zenicna na eni izmed 
zadnjih žend.tev so s šrango pri
silili za pomoč pri asfaltiranju. 
Spodbudno in izvirno, ni kaj 
reči . .. 

Razvitje prapora 
5. julija 1970. leta je bi·la v Sta

rem trgu svečanost, s katel'O so 
opoča<Sbi:li ra12:vitje pra!pora Lovske 
zveze NotranjSke. 
Svečanost je spremljal lep kul

.tU!I'ni program, v katerem so so
del•ovali BQI!is Kra lj, Borut Men
cinger in pev-ski rzbor Svoboda 
iz Loš'ke doline. O pomenu tega 
aovSkega .prazniika je .govoril 
predsedn1k LoVISke rzveze Notra
njske Fra•nc Hrblan, o nalogah t e 
orgacniza.cije pa podpredsednik 
Lovske zveze Slovenije Tine 
Remškar. 

V ·prostorih osnovne šole Stari 
•trg oo ·lovci iz Loške doline pri
pravili ·bogato razstavo lovskih 
trofej. 

Voda v Cerkniškem jezeru je letos obstala - v veliko veselje kopalcev 

Jeseni .se bo tema dvema oddel
koma pridružil še en razred, 35 
mladih fantov iz vseh osnovnih šol 

S-tevilne lovce so ob tej .pri
ložnosti odlikovali z lOVIslcimi 
odlillrovanji. Po svečanos1Ji je ·bilo 
lovsko srečanje. 
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Mladi raziskoval • 
Cl 

nica še ne daje. Lokali, ·nobene
ga še nisem videl takega, ki bi bil 
prirejen za potrebe turizma mo-
dernega časa.« · 

O letošnjih izkušnjah in vtisih 
sta m i govorila še Novacsek Peter 
iz Madža,rske in Danica Erjavec iz 
Vižma·rij pr.i. Ljubljani. so letos spet raziskovali v okolici Cerknice Mladi, zadrliani Madžar Nova
esek, ki je il'Jkoristil letni dopust 
za udeležbo na taboru, je rekel: Pod pokroviteljstvom Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti 
je gibanje Znanost mladini Slove
nije tudi letos organiziralo med
narodni mladinsld raziskovalni 
tabor v Cerknici. Tabor v juliju 
je bil IV. po vrsti in se ga je 
udeležilo 30 mladih iz Madžar
ske, Trsta, Zagreba in Slovenije. 
Ogledali so si tudi prQizvodnjo v 
Tovarni pohištva Brest Cerknica. 

Lanskoletna udeležba je bila 
številnejša ·in 'bolj mednarodna. 
V pogovoru z dr. Raj•kom P avlov
cem, strokovnim V·Odjem tabora 
sem izvedel, da so se Cehi vljud
no opravičili, Nemci so letos &>
delovali pri podvodnem razisko
vanju v Piranu, ki je organizira
no v okv.iru d!stega t abora, ostale 
zahodnoevoropske države sol\lmak 
nile prijave, čim je bilo :man o; d a 
je potrebna denarna soudeležba 
40 f untov (!?) na udeleženca. 

Delali s o v skupinah pod vod
stvom ·izkušenih mentorjev. 

Rimski limes (obrambno zidov
je) pri Benetih na Blokah, ki so 
ga zgradili Rimljani za obrambo 

pomembne ceste pred v.pa di Bar 
barov, je odkrivala in odkopavala 
skupina a["heologov. 

V Marketovem spodmolu v bli
žini Malnov -pri Planini j,e v.neto 
kopala p osebna skupina., ki je 
iskala paleolitske najdbe. Prav ta 
skupina je bila najbolj ožuljena, 
žal niso uspeli prebiti kameni>tega 
podora n ekdanjega .oboka in do
seči plooti gline, ki skr.iva doka
zila o življenju v pradavnini. 

Temeljito m erjenje temperatu
r e, vlage m padavin .na slivni
ških in j.avomiških pobočjih na 
istih nadmorskih viš.imah je 
opravljala s kupina meteorologov. 
S svojimi izsledki so mnogo pri
Sipevali k študiji značilnih klimat
skih 1JOjavov v Cerkniški dolini. 

Na Cerkniš.kem jezeru so bota
niki i.n hidrobiologi podrobno po
pisova'l>i vegetacijo, opazovali 
vpliv tekoče in stoječe vode na 
rastlinstvo. V jezeru so zasledili 
sladkovodno spužvo, ki je sila 
redka .in posta;ja značHnost Cer-k
niškega jezera. Speleologi so 

Disco klub v Rakov·em Škocjanu 
Med poslušanjem gramofonskih plošč je prtšla pred leti angleška 

mladina na zamisel, da bi s svet1obnimi efek ti dopolnjevala !Ugodje ob 
poslušanju g.ramofonskih plošč. Tako so se razvi·li tako imenovani 
disco klubi. 

Akustični in vizuelni efekti stereofonske glasbe v prijetnem am
bientu disco klubov so se za<inji čas močno razširili po ·svetu in pri 
nas. V Sloveniji se je začelo v Maritboru, Celju, Ljubljani, Kopru in 
Rakovem Skocjanu. · 

Sodelavec RTV Ljubljana doma~in Bogdan Mik še je skupaj s 
Trgovskim gostinskim podjetjem »Skocjan« Rakek in vodstvom hotela 
v Rakovem Skocjanu ust re:zmo opremil in or>ganiziral disco klub v 
kletnih prostorih zgra·dbe, tam, kjer je bil nekoč barski program. 

Disco kl!ub v Ra:kovem Skocjanu sem obiskal v p etek, 17. julija. 
Vstopnini ob vratih se jasno nisem mogel izogniti. Pirostor je bil poln, 
na plesišču se je 'S'Ukalo n ekaj fPar ov, na ka tere so padali prameni sve
tlobe najrazličnejših b arvnih ootenkov •in jakosti. J akost s vetlobe je 
namreč povezana z močjo glasben ih efektov v posameznih skladbah. 
Izrazit, zelo nestvaren vtis daje ultravioletna luč. Za prijetno .razpolo
ženje sta ta večer skrbela yoker B. Mik:še oi1n popuJami pevec za·bavne 
glasbe Pero Dimitrijevič. Uspelo j-ima je ustvariti i.z.redno prijetno 
razpoloženje. Večer v disco klubu Rakovega Skocja.na mi je bil tak o 
po svoje všeč, morda zato, k er sem bil prvič na ta•ki zabavi, morda 
zato, ker se take vr&te zabave ne da primerjati n iti z ono v gostilnah, 
nit i z ono na veselicah ali v baru. Vendar, disco klub v Rak:ovem 
Skocjanu je novost in osvežitev za mladino, ki prihaja tjakaj od blizu 
in da1eč. Njegov obstoj je sam po sebi nedvomno pozitiven, žal pa 
ne moremo biti zadovoljn i, če se mladina opija, ni prav, da prihajajo 
tjak aj mlajši mladoletniki z ramo ob rami z odraslimi ... 

. .-.- ·--__., 

______ __ , .. . . --

opravili meritve in opise nekate
rih podzemeljskih jam. 

Dr. P avlovec je povedal še, da 
bo cerkniški tabor drugo Jeto še 
bolje obiskan. Okrepili bodo ne
ka·tere dejavnosti, kot etnog·rafijo 
in druge. 

lVIimo njegove želje sem si za
beležil njegovo mišljenje o . Cerk
nici in turizmu, •ko pravi: 

>>Turizma ni moč začeti samo z 
denarjem, brez srca. Moti me, da 
postavljate denar vselej na. prvo 
mesto. Strinjam se, toda. dopust
nik ali izletnik želi proč od beto
na., želi konta.kte, toplino, spre
membo ... , tega pa za sedaj Cerk-

»Iz Bresta ste? Priznati moram, 
da sem izredno presenečen nad 
organizacijo in preciznostjo pro
gramiranja proizvodnje. Vaši iz
delki so izredno lepi in pora.bni. 
če me vprašujete za slabe in do
bre plati vašega življenj&, potem 
vas bom razočaral, o vaši deželi 
in ljudeh imam samo lepo miš
ljenje ... « Za tekoče prevajanje 
se moram posebej zahvaliti Ama
lij~ Kranjšček i:z Murske Sobote, 
ki se je naučila madžarskega je
zika »kar tako«. 

Drobna tretješolka šentviške 
gimnazije Danica Erjavec je bila 
letos že drugič na t aboru. 

VSE VEČ JE VRTNIH 
POVRŠIN PRI BRESTU 

jo prenašati in saditi vsak čas leta. 
Pri sajenju so bile te posode z 
železno konico ·kar na gosto pre
bod-ene, da bi mogle skoznje nove 
koreninice. Drevesničar je zago
tavljal, .da bodo posode iz tenke . 
pločevine že v dveh letih raz
padle, venda'T je bila pločev1na še 
po 5 letih svetla in čv.rsta, gl-avne 
k:orenine so se krepko prebile, 
stranske .pa šibko. Morda je bilo 
to kriovo, da se je1ki težavneje 
vraščata. Toda druge, že odga
njane rastline, so prenos ·prebile 
brez t ežav. F·orsitija je bila že v 
cvetju, cvete je 'VSe obdržala in 
lepo ozelenela, prav lepo so se 
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»Letošnji program in organiza
cija sta bila boljša, od mentorjev 
smo imeli veliko več. Tudi oprem
ljeni smo bili bolje. Kolektiv je 
bil izreden. Delo druži ... Jezero 
me je spet navdušila. Ne morem 
si misliti, da. bo tod nekoč kipel 
turizem, čeprav vas razumem. 
Pajki in trave so mi bolj všeč, 
pa vendar ne morem brez blago
dati življenja, kupila. si bom Bre
stov party ba.r stereo, tudi zaba
vati se je treba ... « 

Poslavljati so se iz Cerknice, 
Slovenska ak;ademija in druge 
znanstvene ins titucije in krajevni 
faktorji so jim v es čas posvečali 
dovolj pozornosti. Jo bodo znali 
ceniti, bodo postali nekoč resnič
ni znanstveniki? Namen je b.il 
tak Prav je, da se že mladi po
glabljajo in opredeljuje v svojih 
deja'lltlostih. 

Nasvidenje mladi raziskovalci 
v Cerknici ob letu osor ej 1 

F. Sterle 

prijele že ozelenjene vajgelije in 
kolkvi'cija. To zagotav-lja., da bo
do okrasni gnni že v nekaj letih 
paTadni. Tisa ne čuti ·presajanja, 
le sirs·ki oslez, ki je lepo oživel, 
bo imel v prvem letu krajše ve
jice in drobnejše cvete. 

Severni del novega nasada ima 
največ ig·ral in bo zasajen to je
sen, saj ga .komaj te dni urejuje
mo ob dragoceni pomoči strojev 
in z le tričlansko delovno skupi
no. Pra vsem tem pa se nekomu 
v Cerknid že kopičijo skr-bi za
radi vroržev.anja . vseh teh nasa
dov, saj se to, k ar je s trudom 
in stroški urejeno, ne bo smelo 
zanemaor.iti. 'Du gotovo ne bo tak o 
težko priti do denarillih virov kot 
do tega, da dobi Cerktllica pridno 
s talno .strokovno moč, ·ki bo zmog
la obvladati vse nasade. 

J. Kregar 

Letos so 12. maja zapeli krampi 
ob Cerknl:ščnki tik novih blokov. 
Tam, kjer so bile prej kmečke 
hiše in žaga, je zdaj vse izravna
n o, neprhnerna tla so očiščena, 
pokrita z novo njivsko zemljo, po 
njej teče ozka pot, vse zemljišče 
pa je .bilo že nek aj dni po za.čet
ku terenskih del posajeno z 
okrasnim drevjem in grmičjem. 
Za to je bila treba izkopati v tla 
za sod velike jame, jih napoln iti 
z dobro z·emljo in hlewk:im gno
jem. Ceprav je bila letoo pomlad 
zelo kasna, na drevje z drevesnic 
ni bilo več mogoče računati, saj 
je bilo že preveč odgnano in bi 
prevoz, otresanje zemlje .in pre
dolgo :trajanje saditve, tudi vešče
mu vrtnaTju .preveč nagajali. Vsa 
drevesa v novem letošnjem nasa
du so bila sproti odkopavana in 
ta;koj sajena ·in zalita, vzeta pa so 
iz Bres.tovih nasadov, ker so po
stala tam v gosti saditvi že pre
velika. Tudi ob prvem bloku ra
stoča drevesa so se morela vsa 
hi.j;ro umakniti, ker se t am pri
pravlja dodatno parkirišče. Da ni 
bilo t ega, bi .se dalo nove pro
store sicer ozeleniti s travo, ob
saditi .pa šele jeseni. 

NOVE DNEVNICE 

--- 1'' 

Mladi si želimo ra-zvedri-la in uveljavitev, mnogo priložnosti za to 
v naši občini ni, zato b o ta klub le moral po svoje opravljati poslan-
stvo kulturne zabave in razvedrila m ladih . B. Milek 

Novi letošnji nasad bo v sever
ni pol·ovici urejen v igrišče, ki ne 
bo natrpano z igrali, ampak bodo 
ta v samem nasadu redko postav
ljena. To bo prijaznejše in ne bo
do motila :igrala nasada, n e nasad 
igral in otrok. Od restHn, ki so 
bile prej pozno kot -pravi čas pre
sajena, so se vse prijele, venda·r 
nekoHko oklevata dve jelk.i. Pd
neseni sta bili v Cerkn.ico že pred 
5 leti iz drevesnice v Dekanih, 
posajeni pa takrat že v drevesnici 
v pločev1naste posode. Take se da-

Svet za koordinacijo poslovanja 
je n asvoji seji 8. julija 1970 spre
jel sklep o znesku dnevnic za po
tovanja. po Jugoslaviji in tujini 
ter o povračilu stroškov za pre
nočevanje. 

Čeprav je organ, ki je dal pred
log v javno razpravo, pričakoval 
veliko pripomb, pa strokovna 
služba, ki je zadolžena za eviden
tiranje pripomb in predlogov, ni 
prejela ničesar. Verjetno je temu 
vzrok čas dopustov, povsem opra
vičljivo pa kljub temu ni. Pred
vsem zato ne, ker potem ljudje 
zelo radi po svoje >>razpravljajo« 
o primernosti ali neprimernosti 
posameznih novih določil. 

Ker niso vsa potovanja. enaka, 
so zneski novih dnevnic nasled
nji: 

- dnevnica 1 
- dnevnica ii 

60 din, 
50 din, 

- dnevnica 111 40 din. 

Delavec dobi eno izmed ome
njenih dnevnic glede na oddalje
nost kraja., kamor je potoval ozi
roma glede na čas, k i ga je pre
bil na poti. Poleg dnevnic dobi 
delavec, ki je moral na službenem 
potovanju prespati, vrnjene tudi 
stroške za prenočevanje do zne
ska dnevnice 1, se pravi, največ 
60 din. Kdor želi uveljaviti stro
ške prenočevanja, mora predlo
žiti račun. 

Dnevnice za tujino se obraču
navajo po tarifi, ki je veljavna 
za delavce državne uprave. 
Ta.rifo določa Uradni list SFRJ 
24/69. Znesek dnevnic se določa. 
po času, ki ga je delavec prebil 
na potovanju. Prav tako veljajo 
tudi določila za obračun stroškov 
prenočevanja. 
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Praznik šoferja • • v JI m1mo 
13. julij - pr~ik šoferjev in 

avtomehanikov, ki se proslavlja 
vsaloo leto na dan, ko je bila usta
novljena prVIa slovenska partizan
sk a motori•zi!rana en ota, j e za na
mi. Združenje šoferjev Ln avto
mehanikov Cerknica je imelo le
tos namen tradicionalno prosla
vo, :z;druženo s parado motornih 
vozil, malo popestriti, zato je or 
ganizilralo avio rally »!. turistič
no-propagandna kall"cwana - Brest 
- Kovi.noplastik:a 70«. Kot vsaka 
n ova oblika kakršnekoli organi
zacije proslav itd., je tudi ta dala 
UO združenja w-sto naJ.og, ki so 
se pojavljale od določitve proge, 
testiranja iste, določitve rpropo.zi
cij, zbiran ja prijav, zbir anja s o
glasij, finančnih problemov i·td. 
tako, da je kančno bil led .le pre
b.it in je 11. julija 1970 krenila na 
.pot kolona 22 vozil. Bila je zelo 
meša•na družba - fičdci, taunusi, 
škode, spački itd. Pri tem mora
mo žal povedati, da se 18 PI'ijav 
lj enih VlO Zil ni ja vilo ID.a ISI:a•rtu, 
kar se verjetno ne bi dogodilo, če 
bi •Organizator pobi·ral p.rim erno 
kavcijo ob pDijavlj.anju . Tekmo
vatlna komisija čuti dolž;nost, da 
se na tem m€stu vsem, ki so se 
prijavili pa se niiSO udeležiH kara
vane, najtopleje »zahvali«, ker so 
tako »junaško« prevozili progo. 

Karavano je z zamudo sprem
ljal tudi »fičko« AMZ Sl-ovenije, 
ki je ;rade volje nudil pomoč po
šk.odovall'J.i ško&i pri Domžalah. 
Dogodilo se je tudi, da NSU ni 
prispel na cilj, ker je v Lj'l.lbljani 
neka voznica zavijala v levo brez 
upošteva-nj~ prednosti. Vsi .ostali 
vozniki so se pojavili n a oilju v 
Ložu ob predvidenem času s toč
no izpoln jenimi kontr.o1nirni kar
toni, naka-r so vozili še spretnost
n o vožnjo. 

Rezultati - skuna ocena 

l. Modic Andrej (spaček) - • 
Bločice 

2. Kovač Srečo (škoda) - Cerk
ni<ea, 

3. Rovan Franc (VW) - Rakek, 

4. Mišič Janez (fičko) - Gra
hovo, 

5. R epež Fran c (fičko) - Marti
njak itd. 

Rezultati vožnje (390 km): 
l. Srpan J a nez - Stari trg, 
2. Mišič J anez- GrahOVIO, 
3. Turk Franc - Martinjak, 
4. Mele Jože- Cerknica, · 
5. mesto si delijo: 
Prudič Franc - DoJ.enja vas, 
S umrada Vili - Stari trg, 
Rovan Franc - Rakek 
i•td. 

Rezultati ocenjevalne vožnje 
l. Zabukovec Zdrav ko - Cerk-

nica, 
2. Modk Andrej - Bločice, 
3. Kovač Srečo - CeDknica, 
4. Rova!Il F'ranc - Rakek Ln 

R epež Franc - Martinjak, 
5. Mišič Janez - Grahovo 
Ce je karavama us pela ali ne, 

naj 1presodijo udeleženci in ostali. 

Vemo, da je bilo, kot običajno p ::i 
vsaki IPrVi prireditvi, nekaj· napak 
- teža proge i n točkovanje posa
mezne proge - kar opa, upam o, 
da bo pri naslednjem rallyu vse
kakor odpravljeno. 

Združenje se vsem zahvaljuje 
za u deležbo, posebno pa še Bre
stu in Kovinoplastiki za pokrovi
teljstvo. 

Naslednji dan 12. julija 1970 je 
b.i:la svečana proslava s po1a•ga
n jem vencev pri spomenikih pad
lih na Ulaki, v Ložu, Grahovem, 
Rakeku, Podskrajniku in v Cer.k
nici. Dolžnost je tudi, da se za
hvalimo godbi na tp·ihala iz Ce!!" k
nice, ki se je rad a odzvala vabilu 
Združenja za udeležbo .na pro 
slavi. 

Upamo, da bo prihodnjoič b olje, 
vsekakor pa večja udeležba. 

J. Mele 

Za 13. julij, dan šoferjev, so se na cerkniški paradi predstavili tudi novi 
Brestovi kamioni 

Za Dan borca 
tekmovanje z JLA 

V počastitev praznika je bii 
4. julija v Velikih Blokah dvoboj 
med športnimi ekipami garnizon a 

JLA in Bresta. Tekmovanje je 
zelo US'pelo, športniki pa si že1ijo 
še več talcih srečanj . 

Rezu ltati 
Košarka, JLA : Brest - 33:39 
Streljanje, JLA : Brest 1645:1231 
Sah, JLA : Brest - 1 :6 

Športne igre delavcev lesne industrije 

Skupina naših športnikov po uspešnem tekmovanju v Novem mestu 

V organizaClJl l esnega kombi
nata Novoles iz Novega m esta so 
bile 27. juni ja I. letne športne igre 
delavcev lesne industrije Slove
nije. Na športnih 'igr.iščih v No
vem mestu ·se je zbralo 400 tek
movaJlcev :iz 18 delovnih kolekti
tiv.ov, ki so pomerili svoje moči 
v ·odbojki, streljaaJ.ju, kegljanju in 
šahu. 

V posameznih ·panogah so se 
naši uvrstiJli talwle: 

Kegljači so bili premočno prvi, 
šahisti so bili v izredni kon:ku
renci 4., strelci 11., odbojkarji pa 
peti. 

Tekmovanje je dalo našim 
športnikom .novo voljo in se bodo 
za II. športne ig.re še bolje pri
p r avili. 

Sportniki Bresta, ki so nas za
stopali na tekmovanju, so se do
b ro pripravili. Slabše je bilo z 
odbojkarji, ki se niso in niso mog-

li dobiti na skupnih treningih. Vsi 
Brestovi špolltniki so bili oblečeni 
v nova športna oblačila in so budi 
tako vzbujali na novomeškem sre
čanju .precej-šnjo pozornost. 

Skupni ekipni :zmagovalec je 
LIK Savin ja iz Celja, Brest pa je 
pristal na 5. mestu. Ce bi za111.j na
stopile še ženske ekipe, bi bila 
u vrst itev precej b oljša, s aj so v 
zbir točk štela tudi rezultate žen
skih ekip. 

BRESTOV OBZORNIK 

Start turistične karavane v Cerknici 

Filmi v avgustu 
l. avgusta: sovjetski film 

POROKA V MALINOVKI 
komedija 

2. avgusta ob 16 h in 20 h ita li
janski film: 
SKRIVNOST BENGALSKE 
DZUNGLE -pustolovni film o 
treh prijateljih, ki odkrivajona
črte Sikidave. V glavnih vlogah 
nastopa Richard Har rison. 

3. avgusta ob 20 h: . 
ameriški film PTICE UMIRA
JO V PERUJU - drama, ki se 
dogaja na čudovitih obalah Pe
ruja. 

6. avgusta ob 20 h: angleški film 
SRCE J E SAMOTNI LOVEC 
poves o gluhonemem človeku. 
Delo je prejelo Oskarja. 

8. avgusta ob 20 h: švedski film 
JAZ - LJUBIMEC - nepriča
·kovana resnica o seKsu v zako
nu in izven njega. 

17. avgusta ob 20 h: mehiški film 
VELIKI UPOR - strast, pesmi 
in akcija v okolju stare Hehi
ke. lg;:-ata Maria Felix, Luis 
Aguilar .. . 

20. avgusta ob 20 h : ameriški film 
IZPOVEDUJEM SE. . . - kri
minalna drama Alfreda Hitch
cocka o spovedni molčečnosti 
in t:moru iz ljubezni. Igra 
Montgomery Clift. 

22. avgusta ob 20 h: ameriški film 
OGNJENA REKA- prijatelja 
ukradeta denar, toda le eden 
je kaznovan. Ta v zaporu kuje 
maščevanje. Igrata Thomas 
Hunter in Dan Duryea. 

23. avgusta. ob 16 h in 20 h : nem
ški film NAVIHANCI IZ PR
VE KLOPI - film o šolskih 
letih, prva filmska vloga pevca 
Heintjeja, 

---·~- ---·-·---

9. avgusta ob 16 h in 20 h : angle
ški film BORA, BORA - lju
bezen, ki zaživi v romantičnem 
okolju otoka Bora Bora. 

10. avgusta ob 20 h: ameriški film 
PROPAD HISE USHER 
ekranizirano delo Edgarja Al
lana Poa o človeku, ki je hotel, 
da. z njim izumre tudi · ves nje
gov rod. V glavnih vlogah bo
mo videli Vincenta Prica in 
Marka Damona. 

13. avgusta ob 20 h : angleški film 
JOY, UBOGO DEKLE - uso
da dekleta, ki je poročena s 
kriminalcem. Film je dobil po
sebno priznanje na festivalu v 
Karlovyh Varili. Igrata Carol 
White in Terence Stamp. 

15. avgusta ob 20 h : ameriški film 
BITKA ZA SAN SEBASTIAN, 
zgodba pripoveduje o izobčen
cu, ki sodeluje v obrambi me
st a San Sebastian pred tolpo 
zločincev. Igrata. Antony Qu
inn in Charles Bronnson. 

16. avgusta ob 16 h in 20 h: ame
riški film SUROVE STRASTI, 
film slika vrhnji sloj ameriš
ke družbe, proti kateremu se 
bori mladina t e superdrža.ve. 
Igra. Jacpueline Bi.sset. 

24. avgusta ob 20 h : španski film 
ZLATA BOGINJA RIO BENA 
napeta zgodba o iskalcih skri
tega · zaklada Conpuistadorja. 
Igrata Dierre Brice in Ema Pe
nela. 

27. avgusta ob 20 h: italijanski 
film NEMORALNEZ - satira 
o možu, ki je imel dve ženi, V 
glavni vlogi je Ugo Tognazzi. 

2~. avgusta ob 20 h: ameriški film 
PO SLEDOVIH VELIKE KA
RAVANE - mojster westerna 
John Sturdges nam predstavi 
spektakel, ki postaja od prizora 
do prizora bolj komičen. Smeha 
bo do solz Igrata Burt Lan
caster in Lee Remik. 

30. avgusta ob 16 h in 20 h: jugo
slovanski-italijanski film VO
HUNKA BREZ IMENA - Film 
pripoveduje o najbolj pretkani 
vohunki I. svetovne vojne. V gla
vnih vlo;Jah sta Suzy KendaH, 
Capucine. 

31. avgusta ob 20 h: italijanski 
film OSAMLJENEC IZ NEVA
DE - zgodba o Klintu, ki je 
šel na pot revolveraša, da bi si 
pridobil mesto pod soncem. V 
glavni vlogi Mongomery Wood. 

Jadralstvo in modelarstvo 
Aeroklu b v Flosto}ni namerava 

organizirati v začetku septembra 
tečaj za jadralce in modelarje v 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
uredniški odbor: Vojko Harmel, 
Jože Klančar, Janez Lavrenčič, 
Danilo Mlinar, Dubrovka Pazič, 
Vinko Mahne, Branko Milek, 
Fran c Mulec, Miha Sepec, Franc 
Strukelj, Dušan Trotovšek in 
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelez-

niška tiskarna, Ljubljana 

Ce11knici. Sportno letalstvo v na
ših k rajih ni brerz: tradicije, saj 
j e bilo n a Blokah že pred leti 
zelo znano in uspešno letalsko 
središče. 

Pozdravljamo pobudo postojn
skega AeroklU!ba, s aj bodo n'!lŠi 
m ladi in Cerknica pridobili na 
novi in lepi aktivnosti. 

Pričakujemo velik odziv mla
dine. 

Prijave sprejema Branim itr Mi
lek, predsednik atlctJiva ZMS Brest 
Cerknica, do konca avgusta 1970. 
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