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Delavska razredna zavest - osnova za dejavnost komunistov 
OB SVOJEM OBISKU NA NOTRANJSKEM STA SE TOVARišA POPIT IN BARBORič USTAVILA S SOD.ELAVCI TUDI NA BRESTU 

V dneh od 14. do 16. junija so predsednik CK ZKS FRANCE 
POPIT, sekretar izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS FRANC 
SETINC in predsednik republiške konference sindikata JANEZ 
BARBORič s sodelavci obiskali notranjske občine Cerknico, llirsko 
Bistrico in Postojno ter imeli s političnimi aktivi več delovnih razgo
vorov. 

Dopoldne 15. junija je tovariš Barborič s sodelavci obiskal Kovi
noplastika, popold ne je bil delovni razgovor na Brestu, na katerem 
je sodeloval tudi tovariš Popit, zatem pa je bila r azširjena seja ob
činskega komiteja Zveze komunistov . . 

PREDVSEM UVELJAVLJATI 
DOHODKOVNE ODNOSE IN 
SVOBODNO MENJAVO DELA 

Na delovnem razgovoru s pred
stavniki družbenopolitičnih or
ganizacij Bresta je uvodoma se
kretar sveta komunistov Bresta 
tovariš Komac seznanil goste z 
organiziranostjo Zveze komum
stov v naši delovni or-ganizaciji, 
o programu predkongresne ak
tivnostli komunistov in o progra
mu uresničevanja zakona o zdru
ženem delu. 

Zatem je glavni direktor tova
riš Strle predstavil Brest in nje
govo gospodarjenje, predvsem 
pa njegovo samoupravno organi
ziranost. Pri tem je povedal, da 
je v pripravi organiziranje novih 
temeljnih organizacij v smislu 
zakona o združenem delu ; tudi 
iz Skupnih dejavn osti bodo izlo
čene vse tiste organizacij ske 
enote in dejavnosti, •ki ne sodijo 
vanje. Odnosi med temeljnimi 

organizacijami temeljijo na do
hodkovnih odnosih. 

Lep primer solidarnostnega 
zdr·uževanja sredstev za skupne 
naložbe je samoupravn i spora
zum med Brestovimi temeljnimi 
organizacijami :za financkanje iz
gradnje nove tovarne ivernih 
plošč; podobno je 1udi za izgrad
njo proizvodnih prostorov za ta
petništvo in za mi!lleralne plošče. 
Sredstva za s kupne naložbe zdru
žuj emo tudi v okviru SOZD Slo
venijales (PP center), z gozdarji, 
Lesruino in z drugimi. 

Brestov srednjeročni plan na
črtuje specializacijo proizvodnje 
po temeljlllih organizacijah in so 
tako programirane tudi prihod
nje naložbe. Pri tem imamo te
žave s p omanj•kanjem lastnih 
sredstev in z uvozom opreme. 
Težave so tudi z izvozom, saj 
postajamo na tujem tržJi.šču zara
di previsokih cen vse manj kon
kurenčni. 

Zatem je v razgovoru beseda 
nanesla tudi na samoupravni 
sporazum med proizvajalci in 
uporabniki ivernih plošč. Tovariš 
Popit je menil, da sporazum sicer 
ne temelji docela na pravih do
·hodkovnih odnosih, da pa velja 
pozdxaviti pTizadevanja Bresta, ki 
poskuša v ob:liki samoupravnega 
sporazumevanja zgraditi takšne 
odnose. Sicer pa je sedaj - ob 
dosedanji politiki cen, ki so še 
marsikje administrativno ureja
ne - težko graditi resnične do
hodkovne odnose. 

Zanimalo ga je tum, ka:ko so 
urejeni odnos·i med s'kupnimi 
službami :i.n temeljnimi organiza
cijami in kako je urejeno nagra
jevanje po minulem delu. 

V sklepni besedi je pozdravil 
prizadevanja Brestovih komuni
stov za poglobljeno urejanje sa
moupravnih odnosov v okviru 
določil zakona o združenem 
delu. 

IZHAJATI PREDVSEM 
OD INTERESOV DELAVCEV 

Takoj zatem je ·bila razširjena 
seja obči!n.s:kega komiteja zveze 
komunistov. V uvodni besedi je 
sekretar komiteja tovariš Frank 
pruspeval i2črpno kritično in ob
jektivno oceno o delavanju ko
munistov ~n o sedanjem politič
nem stanju v občini. 

Tovariša Popit in Barborič na razgovoru s predstavniki družbeno-političnih organizacij BRESTA 

Ugotovil je, da je bilo doslej 
premalo narejenega pri uresniče
vanju zakona o združenem delu. 
Orisal je prizadevanja za obliko
vanje novih temeljnih organiza
cij v kmetijstvu m gozdarstvu 
ter v indu.struji (reorganizacija 
skupnih služb v KoVIinoplastTki 
in v Brestu). Naj-slabše je stanje 
v tistih temeljnih organizacijah, 
ki imajo sedeže izve:n občine in 
jim je tudi samostojno delo in 
odločanje odtujene. Tudi status 
skupnih služb še ni razčiščen in 
oblike svobodne menjave dela še 
niso zaživele. 

V svobodni menjavi dela med 
gospodarstvom in negospodar
stvom je v primerjavi s pretekli
mi leti čutiti določen napredek, 
vendar je še vedno preveč čutiti 
proračunsko miselnost. Skupna 
in splošna poraba sta sicer v do
govorjenih okvir.ih, premalo pa 
je vsklajevanja :in solidarnosti 
med sam.oupravnimi interesnimi 
skupnostmi. 

Pri graditvi dohodkovnih odno
sov so še vedno samo poskusi in 
premalo neposrednih rešitev. Tu
di načelo nagrajevanja po delu 
je še vedno preveč samo načelo 
in pojavljajo se uravnilavke; kri-

BREST SPET PRVI 
Na letošnjih - osmih po vrsti 

- športnih igrah slovenskih de
lavcev lesne industrije in goz
darstva, ki jih je organiziral re
publiški odbor sindikata delav
cev lesne industrije in gozdarstva 
Slovenije, je BREST znova do
segel velik uspeh. 

Med 53 delovnimi organizaci
jami z 2000 tekmovalci je pre
močno zasedel prvo mesto in ta
ko štirim zaporednim 1.magam v 
preteklih letih dodal še peto. 

Zmaga je toliko dragocenejša, 
ker je letošnje tekmovanje sodi
lo v okvir praznovanj pomemb
.nih partijskih in Titovih jubilej ev 
in ker potrjuje zastavljeno us
meritev delavske športne rekre
acije, da samo iz množičnih tek
movanj med delavci temeljnih 
organizacij čez vse leto raste 
tudi kvaliteta. 

teriji za minulo delo še niso iz
delani. 

Orisal je tudi gospodarjenje v 
občini, pri čemer je posebej izpo
stavil problem terciarne dejavno
sti (predvsem gostinstvo, trgovi
no in turizem). Razmerje med iz
vozom in uvozom se izboljšuje; 
nekaj napredka je čutit·i tudi v 
kmetijstvu. 

Integracijski procesi se uspeš
no razvijajo, vendar še vedno 
preveč formalno in premalo vse
binsko (Jelka - Brest v okviru 
SOZD Slovenijales, Kovinoplasti
ka v okviru slovenskih železarn, 
Novolit-Lesnina, Kmetijska za
druga-Perutninarstvo Neverke ter 
KZ Logatec .in Vrhnika lin tako 
naprej). Se najmanj je storjene
ga v ;povezavah med gozdar
stvom in l esno industrijo. 

V krajevni samoupravi so še 
vedno premalo zaživele njene 
osnovne celice. Krajevne ·skupno
s ti se preveč ukvarjajo zgolj s 
komunalno dejavnostjo, v neka
terih pa se pojavljajo tudi lokali
stične tewje (občine v malem), 
premalo pa so povezane tudi s 
temeljnimi organizacijami in nji
hovimi r azvojnimi programi. 

(Konec na 2. strani) 

(!) b CJ) netJ.u bor;ca 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Delavska razredna zavest-osnova 
za dejavnost komunistov 
(Nadaljevanje s l. strani) 

Zatem je orisal organiziranost 
komunistov, pri čemer je pouda
ril, da je premalo komunistov v 
večjih delov-nih organrl.zacijah, pa 
delo drug·ih družbenopolitičnih 
organizacij ter razvoj šolstva v 
občini, ·pri čemer je kritično oce
nil stališča Loš·ke doline do celo
vitega reševanja razvoja šol<Stva 
v občini. 

Njegovo oceno so s kratkimi 
poročhli <l.opo1:nili še ·preds tavniki 
drugih družbenopolitičnih orga
nizacij. 

Razgovor je z izčrpno raz
pravo dopolnil tudi tovariš 
POPIT. Najprej je spodbudno 
ocenil prizadevanja komunistov 
v občini, nato pa opozoril na 
njihove poglavitne naloge. 

nost, znanstvene Izsledke. Pri 
tem je pomembna tudi vloga sin· 
dikata, ki mora delavca vzgajati 
predvsem v dobrega gospodarja, 
ki bo razmišljal tudi o družbeni 
reprodukciji (v šolstvu, zdrav
stvu, kulturi itd.) in tudi na tej 
osnovi užival sadove svojega mi
nulega dela. 

Ugotoviti tudi moramo, kako 
delavec uresničuje svojo vlogo v 
krajevnih skupnostih. Nekatere 
krajevne skupnosti so očitno 
prevelike; pri njihovem organizi
ranju je preveč formalizma, pre
malo pa pustimo svobodne pre· 
soje občanom. Vse krajevne 
skupnosti hočemo imeti po istem 
kopitu in se ne zavedamo, da 
imajo občani po različnih krajih 
tudi različne skupne potrebe in 

Z razširjene seje občinskega komiteja Zveze komunistov 

Predvsem bi morali komunisti 
oceniti, kako delavec vpliva na 
gospodarski razvoj, kakšna je 
njegova vloga pri oblikovanju 
medsebojnih odnosov in politike 
nagrajevanja, šele nato se bodo 
lahko borili za neposredno 
oblast delavskega razreda, kar je 
za razvoj socialistične samo
upravne demokracije bistveno. 
Važno je tudi razmerje med de
lavci v temeljnih organizacijah 
in v skupnih službah; to ni samo 
formalno vprašanje, ampak zavi
sita od njega položaj in vloga 
delavca. 

Ugotoviti moramo, kako smo 
s sistemom nagrajevanja zainte
resirati delavca za večjo produk
tivnost in za boljše gospodarje
nje. Komunisti morajo biti na 
čelu akcije, ki bo izoblikovala 
ustrezna merila in oblike nagra· 
jevanja, upoštevala živo in minu
lo delo ter dohodkovne odnose. 
še vedno preveč gledamo samo 
na to, koliko bo delavec dobil za 
živo delo. Delavec se mora zave· 
dati, da gospodari z družbenimi 
sredstvi, biti mora zainteresiran 
za or ganizacijo dela, produktiv-

interese. Razmejiti moramo tudi 
vlogo in naloge krajevnih skup
nosti in skupščine občine. 

Kar naprej se jezimo na dele
gatski sistem in na obveščanje v 
njem. Zavedati se moramo, da je 
to proces in se odnosi ne morejo 
spremeniti čez noč. Spomnimo 
se, kako smo v petdesetih letih 
z nezaupanjem gledali na delav
ske svete, pa kakšen razvoj so 
napravili! Podobno bo z delega
cijami. 

Oceniti moramo tudi delovanje 
samoupravnih !interesnih skup· 
nosti. Le-te morajo postati me
sto, kjer se delavci iz temeljnih 
organizacij dogovarjajo z izva
jalci. Pri tem pa moramo vedeti, 
kaj hočemo, imeti moramo svoje 
programe potreb, katerih uresni
čevanje plačujemo. To je svobod
na menjava dela; za sedaj pa še 
vedno samo izračunavamo pri
spevne stopnje, premalo pa se 
dogovarjamo o programih in po
trebah delovnih ljudi, ki pa mo
rajo seveda upoštevati tudi širše 
družbene interese. 

V pripravah na kongres mora
mo torej celovito analizirati po-

Brestov politični aktiv na razgovoru s tovarišem Popitom 

ložaj delavca v združenem delu, 
pri čemer moramo izhajati iz 
razrednega interesa delavca. To 
je tudi osnova za zavestno delo 
komunistov. 

Na koncu je tovariš Popit na 
kratko orisal še vlogo in naloge 
ostalih družbenopolitičnih orga
nizacij in ugodno ocenil doseda
nje delo in pripravljenost komn· 
nistov naše občine. 

PREDVSEM IDEJNA IN AKCIJ-
SKA ENOTNOST Tovariš Popit na seji občinskega komiteja Zveze komunistov 

Naslednjega dne je bila po raz· 
govorih v Postojni še seja med· 
občinskega sveta ZKS. Na njej 
je predsednik Popit sklenil svoje 
vtise s tridnevnega obiska in de
jal, da je zadovoljen s prizadeva
njem komunistov pri uresničeva
nju ustave in zakona o združe
nem delu. Dejal je, da je to raz
redni pristop, saj v njem pre
vladujeta položaj delavca in nje· 
gova vloga pri reševanju najbolj 
bistvenih vprašanj (oblikovanje 
dohodkovnih odnosov in svobod· 
ne menjave dela). 

Sindikati o svojih nalogah 
O URESNICEVANJU ZAKONA O ZDRU2ENEM DELU NA BRESTU 

Zato je ob koncu izrazil prepri· 
čanje, da bodo komunisti vseh 
treh občin tudi v prihodnje 
uspešno izpolnjevali svoje zah· 
tevne naloge. 

B. Levec 

Sindikalna konferenca Bresta 
je v sodelovanju z republiškim 
odborom sindika:ta delavcev les
ne industrije in go~darstva orga
nizi.rala ra2lgovor o uresničeva
nju zakona o ~druženem de1u v 
naši delovni organizaciji. 

Na razgovoru so bili predstav
ni.k!i družbeno-političnih organi· 
zacij vseh temeljnih organiz~cij 
Bresta in ostali člani kolektiva, 
·ki so kakor kold odgovorni za or· 
ganizaci:jo dela pri uresničevanju 

BREST ZA SKUPNO PORABO 
Sklad sredstev skupne porabe se oblikuje lahko samo enkrat letno 

in sicer po delitvi ob zaključnem računu. Denarna sredstva iz sklada 
skupne porabe se med letom lahko upora.bljaJ<;> poleg njenega ozko 
določenega namena začasno tudi za vir financrranja obratnih sred· 
stev. S tem se lahko neizkoriščeni del sredstev tega sklada med 
letom v ta namen koristno uporablja. 

Letos je b ilo po zaključnem Verje~:?o vse ~as ~ širšo skup· 
računu iz ostanka dohodka v nos t zanima tudi deht~v sredst.~v 
sklad skup_ne ~orabe i7lločenih za :pat~nate šolam m :Io~aCIJe 
3.958.000 dinarJev, medtem ·ko razh~ društv9m, saJ Je. ~a 
znaša celotni sklad 5.278.000 <li- ostale IZdatke, ki predst~vlJaJ <? 
narjev, ker ·se neporabljena sred- gl~vnino. sredsrt:ev, potrošnJa vec 
stva iz leta 1976 prenašajo na le- al1 m~J natančno. dol~č~na že 
tos. Kot vsa'ko leto so tudi letos z letmm planom ali s smdik:a.Jno 
največji izdatki za' regres za let- ~isto. L~tos je za pat~<ma_te š?la~ 
ni dopust V višini 2,7 milijonov nall?-!!nJe!JO S0.0q0 ~arjeV ID ]~ 
dinarjev, za dotaoijo sindikalni o nJihOV'! raz<lel~~~ po poo~last;t~ 
konferenci 662.000 dinarjev ter za lu vseh temelJnih orgamzaClJ 
jubilejne nagrade in odpravnine skJepal svet za gospodarske za-
600.000 dinarjev. Nato pa je vrsta deve. 
manjših izdat!:kov za zdravstvena Razdelitev je naslednja: 
o>kr~v.anja, za patron~e nad šo- Osnovna šola Cevknica, Begu-
l~nu m godbo,_ za .so01a~e po~o- nje in vrtec 18.000 diiilarjev. 
či: ter za manJ~e dotaciJe razhč- Osnovna šola Grahovo 9.000 di-
rum društvom m ustanovam. Le- narjev. 
tos imamo v !planu poleg že ome- Osnovna šola Stari trg 4.500 di· 
njenih !i.zda.lkov, ici se praktično narjev. 
pojavljajo že vsa >leta nazaj, še Osnovna šola Rakek 4.500 di· 
enkratne izd!rtke za cesto od Pod
gore do Babnega polja v znesku 
250.000 dinarjev •in za finančno 
pomoč •krajevni skupnosti Nova 
vas v znesku 100.000 dinarjev za 
cesto Nova vas- Velike Bloke
Dlaka. Prav tako se iz s redstev 
tega sklada financira potrošnja 
za praznovanje 30-letnice Bresta. 

narjev. 
Osnovna šola Nova vas 7.000 

dinarjev. 
TSS - dislocirani oddelek v 

Cerknici 5.000 dinarjev. 
A:bsolvenH lesarskega oddelka 

Biotehnične fairultete v Ljubljani 
2.000 dinaxjev. 

Skupaj: 50.000 dinarjev. 
Letos je za dotacije d ruštvom 

in ostalim prosilcem le 30.000 di
narjev sredstev. Do danes pa je 
najrazličnejših prošenj že nad 
trideset. Med njimi so prošnje 
strelcev, mladine, gasilcev, šol, 
turističnih in podobnih društev, 
tudi Klinične bolnišnice Ljublja
na in Porodnišnice v Postojni. 
Razdelitev s·redstev je ravno za· 
radi takega števila p rošenj izred
no težavna, ker so sredstva zelo 
majhna in namenjena predvsem 
za manjše porabnike. 

Ravno v juniju letos smo na 
zborih delelavcev v vseh delov
nih skupnostih razpravljali o 
splošni in skupni porabi na osno
vi temeljnih planov razvoja do 
leta 1980. Zato sodimo, naj se 
perspektivno financira razvoj po
sameznih interesnih skupnosti 
izključno iz teh sredstev ne .Pa, 
da bo še vsako leto pritisk na 
delovne organizacije po dodat· 
nih virih. Po takšnem sistemu se 
obremenitev gospodarstva pove
čuje neprimerno več kot znašajo 
resolucijski dogovori. 

T. Zigmund 

zaJk.ona, predstavniki republ.iške
ga in občinskega sindikata, pa 
tudi wužbeno-političnih organi
zacij občine. 

Tovariše iz republiškega sindi· 
kata je zarumalo !predV'sem •to, 
kako smo se v Brestu lotili uskla
jevanja in pri-lagajanja samo
upravne organiziranosni in sa
moupravnih splošnih aktov dolo
čilom zakona o :združenem delu. 
Seznanjeni so bili s programom 
za uresničevanje določil zakona 
o združenem delu, ·ki je bi'l spre
jet po vseh temeljnih organiza
cijah. Sodili so, 'Cia je !program 
za izvajanje določil zakona pra
vilno zastavljen, še zlastli., ker so 
po<l.•ročja, .ki jih je potrebno ure
diti, smotrno zastavljena: 

1. organiziranje združenega de
la, 

2. pridobivanje in razporeja
nje dohodka ter či-stega dohod
ka, 

3. samoupraV'ljanje v združe. 
nem delu, 

4. samoupravni splošni akti, 
S. medsebojna razmerja. 
Vsa ta področja morajo biti 

usklajena z določlli zakona do 
11. decembra 1978. leta. Da bi bi
lo to možno izvesti, so v progra
mu določeni tudi nosilci teh na
log. Delavski sveti temeljnih or
ganizacij so imenovali v ta na
men tričlanske komisije za v-sako 
področje. 

Razgovor je nanesel tudi na 
vprašanja v zvezi z ustanavlja
n jem novih temeljnih organiza
cij v Brestu. 

Področje, lci je tovariše iz re· 
publiškega sindiik:ata najbolj za. 
nimalo, so bili dohodkov-ni od
nosi, saj zakon prav za razpore
janje dohodka in či·stega dohod
ka ter deli:tve sredstev za oseb
ne dohodke določa rok uskladi
tve do konca letošnjega leta. Med 
razgovorom je bilo nakazanih 
vrsta V'prašanj v zvezi z usldadi
tvijo deHtve dohodka, predvsem 
zaradi neenotnih •meril za deli
tev osebnih dohodkov v Brestu. 
Da bi us klajevanje z zaJkonskimi 
določili steklo nol1IIla1no v zahte
vanih rdkih, moramo najprej po
enotiti delitev osebilli.h dohodkov, 
ker sedaj uporabljamo WF od
nosno VZD sistem, pa tudi še 
analitično oceno delovnih mest. 
Ce pa hočemo delitev uskladiti z 
zakonskimi določili, moramo 
imeti enoten sistem. Ker so roki 
kratki, je nujno začeti z delom 
ta!koj, d.ružbenopolitične organi
zacije Bresta, posebno sindikat 
pa naj skrbijo za sodelovanje 
vseh članov kolektiva, da bodo 
aktivno sodelovaLi pri usklaje
vanju in temeljito seznanjeni 
pred dokončnim sprejemanJem 
sporazumov in splošnih aktov na 
zborih delavcev. A. Lovko 



BRESTOV OBZORNIK 

Uu~Uanski Salon pohištva 
Letošnji Salon pohištva na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 

je bil z nazivom »Stanovanje '77«. To je že tradicionalna razstava 
pohištva (sedma po vrsti), ki je vsaki dve leti. Za letošnji Salon 
pohištva lahko rečemo, da je uspel, kar zadeva odziv proizvajalcev, 
pa tudi obiskovalcev. Razstavljalcev je bilo okrog sto, obiskovalcev 
pa okrog 35.000, kar je izreden uspeh. 

O sami razstavi pohištva pa se 
nikakor ·ne moremo izrazi1i tako 
pohvalno, saj dejansko nismo vi
deli ničesar novega in tudi ni
česar cenetjšega. Vsa razstava se 
je izrodila v eno samo reklamo 
podjetij in trgovin. Proizvajalci 
so razstavljali svoje izdelke, ki 
jih imajo v redni proizvodnji že 
dalj časa; sprememba je bila 
morda samo v barv.i ali kakšni 
novi fronti. V.1deli smo sestave, 
ki jih že leta in leta popoonoma 
nespremenjene razkazujejo po 
salonih in razstavah. Morda se 
je tokrat spremenil le proizvaja
Jec in pa seveda tudi cena. Ve
li-ko je sestavldivega pohištva in 
pohištva, ki presega že vse meje 
m je popolni kič - trenutna 
modna muha. Spet pa je t reba 
povedaN, da je tudi cena takšne
ga pohištva »modna«. 

Pohvalo zasluži Slovenijales za 
ureditev hale B z nazivom »Sta
novanje '77«. V njej je bila na 
strnjenem mestu prikazana opre
ma prostorov v resničnih izme
rah nekaterih tipičnih ljubljan
skih stanovanj, ki jil1 gradijo 
sedaj v soseskah BS-7 in BS-3. 
Na tem mestu so predstavili svo
je izdelke proizva~alci, združeni 
v sestavljeni organizacijli Slo
venijales. 

In kako se je odrezal Brest? 
Svoj razstavni prostor smo 

imeli v hali B in lahko rečemo, 
da je bilo obilo obiskovalcev; pa 
tudi nasploh lahko rečemo, da 
se je ogromno obiskovalcev zani
malo prav za Brestov razstavni 
prostor. Postavitve naših izdel
kov so bile funkcionalne, omo
gočale so dober ogled in so pred
stavljale popolno opremo stano
vanja oziroma posameznih sob. 
Poleg p(}samičnih obiskovalcev 
nas je obiskalo tudi pr ecej po
slovnih partnerjev iz vse Jugo
slavije, katerim smo predstavili 
naš program. 
če bi hoteli oceniti posamezne 

naše izdelke, lahko rečemo, da 
je največ pohval dobil program 

Katarina, ki je vzbudil tudi naj
več zanimanja. Isto velja tudi za 
program Zala. 

Razmisliti moramo tudi o red
ni proizvodnji foteljev z visokim 
naslonom pri programih Mojca 
in Urška, saj so bili tudi dobro 
ocenjeni. Za jedilno garnituro 
M-75 je še vedno veliko zanima
nje, prav tako tudi za kuhinjo 
Brest v orebu. Obiskovalcem 
smo prikazali tudi dve novi iz
vedbi kuhinje Brest v dveh bar
vah. Več zanimanja in pohvale 
je zaslužila izvedba v imitaciji 
usnja, medtem ko ona v oranžni 
barvi ni vzbudila veliko zanima· 
nja. Pri kuhinji v imitaciji usnja 
je treba spremeniti ročaje, saj so 
bili dosedanji preskromni in tu
di barva ni bila najboljša. 

Na koncu lahko rečem še to, 
da smo obiskovalcem uspešno 
predstavili svoj program in do
bili od njih veliko pohval. 

J . Vidmar 

. ' 
~' 
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Program Katarina nudi veliko možnosti za opremo sodobnega stano· 
vanja. 

OBVESTILO 
Zaradi akutnega pomanjkanja 

zdravnikov prosimo vse občane 
cerkniške občine, da kličejo 
zdravnika za obisk bolnika na 
domu samo v najnujnejših pri
merih, ko pacient ni sposoben za 
prevoz. Prosimo, da vse ostale 
bolnike vozite v Zdravstveni 
dom Cerknica. Za razumevanje 
se zahvaljuje TOZD Zdravstvo 
Cerknica. 

Najnovejše 
Ti'k pred tiskam našega glasila 

smo prejeli obvestilo o izidu re
ferendumov v temelj,nih organi
zacijah BRESTA. 

Predpisana večina delavcev se 
je izrekla za združitev JELKE v 
BREST. 

3 

Iz Tovarne pohištva Cerknica- linija za površinsko obdelavo 

Raziskovalna dejavnost v lesarstvu 
V Slcveniji je samoupravno organiziranih enajst področnilt raz

iskovalnih skupnosti. Vsaka skupnost razrešuje vprašanja s svojega 
področja dela. Skupščina področnih in republiške raziskovalne skup
nosti pa odloča o najpomembnejših zadevah raziskovalnega dela. 

Tudi po nekaterih občinah imajo organizirane občinske razisko
val.r.e skupnosti, ki dokaj uspešno delujejo. 

Področje, v katerega sodi tudi 
lesarstvo, se imenuje »Področna 
raziskovalna skupnost za gozdar
stvo, lesarstvo, papirništvo in 
grafiko«. če ocenjujemo sedanjo 
aktivnost in uspehe v lesarstvu 
na področju raziskovalne dejav
nosti, lahko ugotovimo, da pre
cej capljamo za gozdarji in pa
pirničarji. To se kaže predvsem 
v številu predlaganih raziskoval
nih nalog, ki jih posamezna po
dročja predlaga~o v posameznem 
letu, pa tudi v številu raziskoval
nega kadra. Za ilustracijo naj 
nanizam predlog raziskovalnih 
nalog, ki so jih do sedaj predla
gali izvajalci in uporabniki za 
leto 1977 ter njihovo predračun
sko vrednost. 

Podobna slika je bila tudi v 
letu 1976. Res je, da v kratkem 
času v lesarstvu ni mogoče nado
mestiti vsega in v pogledu raz
iskovalne dejavnos-ti enakovred-

gozdarstvo 
lesarstvo 
papirništvo 

Skupaj: 

predi. 
štev. 
nalog 

22 
3 

11 
36 

predrač. 
v.redn. 
(din) 

3.357.250 
552.757 

4.693.152 
8.603.159 

no nastopili z gozdarji in s papir
ničarji. Raziskovalni kader, pa 
tudi delegati uporabnikov, ki so
delujejo p ri skupnem načrtova
nju .raziskovalnega dela, si za
to sicer prizadevajo. Vsekakor 
pričakujejo veliko idej od uporab
nikov, ki naj bi tudi največ upo
rabljali dosežke raziskav. 

Težavno vprašanje je vpraša
nje financiranja. Podobno kot v 
preteklem letu je tudi letos na 
voljo manj sredstev kot jih za
htevajo potrebe za našo področ-

Jelka-da in ne 
OB REFERENDUMIH O ZDRUžiTVI JELKE V BREST 

Gotovo so redki med nami, ki ne bi vedeli, da v teh dneh de
lavci JELKE, tovame pohištva iz BEGUNJ in BRESTA iz Cerknice 
odločajo o tem, ali bodo v prihodnje poslovali skupno v okviru iste 
delovne organizacije ali pa še naprej ločeno kot dve delovni orga
nizaciji. 

če bo odločitev v obeh delov
nih organizacijah »ZA« združitev, 
potem bo JELKA postala šesta 
temeljna organizacija BRESTA. 
Iz analize o družbeno-ekonomski 
upravičenosti združ:itve je raz
vidno, d a je zlasti za JELKO do
kaj oprijemljivih razlogov po
slovne narave, ki narekujejo 
združitev. Za obe delovni organi
zaciji pa bi združitev pomenila 
predvsem možnost kar največje· 
ga usklajevanja proizvodnih pro
gramov in seveda tudi dolgoroč
nejših razvojnih načrtov. Tako se 
bo laže izogniti morebitnim dvo
tirnim ali nasprotujočim si odlo
čitvam, do kakršn-ih je tu in tam 
v preteklosti že prišlo. 

Referend'll.IIl v JELK! je bil 23. 
junija. S skromno večino so se 
delavai izrekli za združitev nji
hove delovne organizacije v 
BREST. Niso pa še sprejeli sa
moupravnega sporazuma o 
združitvi v delovno organizacijo. 
Manjkali so le trije glasovi, da 
bi bil tudi sporazum sprejet. Ta
ke odločitve so resda težke in 
moramo razumeti pomisleke od
ločujooih. Toda nekoliko je za-

vrnitev sporazuma s strani de
lavcev JELKE le nerazumljiva, 
saj ni v teku dvomesečnih pri
prav nihče omenil, predlagal ali 
ka:k:o drugače dal vedeti, da ne 
soglaša z dosedanjimi razmerji 
v okviru delovne organizacije 
BREST. če bo odločitev za zdru
žitev sprejeta z večino glasov 
tudi v v-salci temeljni organiza
ciji BRESTA, bomo pač morali 
uskladiti različna stališča. To 
usklajevanje bo imelo za posle
dico vsaj 6 do 7 mesečno odloži
tev vpisa združitve v so-dnem re
gistru. Usklajevanje bo zato naj
primerneje opraviti v okviru na
log za uresničevanje določil za
kona o združenem delu. 

Referendum v temelj nih orga
nizacijah BRESTA je razpisan za 
29. junij, torej prav v dneh, ko 
nastaja ta številka BRESTOVE
GA OBZORNIKA. Zato bomo v 
nekaj urah že izvedeli, ali bomo 
z JELKO poslovali od letos da
lje z roko v roki ali pa še naprej 
ločeno kot smo doslej - neko
liko trmoglavo vztrajali. 

Z. Zabukovec 

no raZJiskovalno skupnost. Zato 
je izvršni odbor področne raz
iskovalne skupnosti vsako leto 
postavljen pred težko nalogo, ko 
mora razdeliti sredstva po po
sameznih področjih. Priznati je 
treba, da imajo gozdarji in papir
ničarji posluh za začetne težave 
lesarjev tudi, kar zadeva deli
tev sredstev. Vsekakor pa je za
hteva lesarjev po večjih sredstvih 
težko zagovarjati ob tako majh
nem številu predlaganih razisko
valnih nalog. 

Po predlogu izvršnega odbora 
področne raziskovalne skupnosti 
naj bi letos dobila posamezna po
dročja naslednja sredstva: 
lesarji 553.000 din 
gozdarji 2.509.000 din 
papirničarji 2.138.000 din 
Skupaj: 5.200.000 din 

O tej nazdelitvi bo sklepala še 
skupščina področne, pa tudi re
publiške raziskovalne skupnosti. 
Glede na to, da je prijava raz
iskovalnih nalog za leto 1977 še 
vedno možna, v znesku 5.200.000 
din n1so zajeta vsa sredstva, am
pak je predlaganih še 82.000 din 
kot rezerva. Celotni znesek take> 
predlaganih sredstev z rezervo 
predstavlja za našo področna 
raziskovalno skupnost le 15 od
s-totno povečanje v p rimeri z 
lani odobrenimi sredstvi. 

Zaradi p remalo sr ed stev ima
jo prednost v financiranju t iste 
raziskovalne naloge, ki jih sofi 
nancirajo tudi uporabniki. Tako 
naj bi letos eno raziskovalno na
logo s področja lesarstva finan
cirala izključno .republiška raz
iskovalna skupnosti, dve pa tudi 
uporabniki. 

Merila za financiranje posa
meznih nalog so vedno ostrej ša, 
prav z vidika potrebnih sredstev. 
Mislim, da je takšna usmeritev 
p ravilna, saj gospodarstvu ni vse
eno, kako se trošijo sredstva, 
zbrana v raziskovalne namene. 
V tem pogledu so strožje zahte
ve tudi pred posam eznimi nosil
ci raziskovalnih na log. Te se ka
žejo v rednem poročanju o po
teku dela pri posameznih nalo
gah, v dejstvu, da posamezni 
raziskovalec ne more sklepati no
vih pogodb, če uspešno ne dela 
na sprejet i nalogi in podobno. 
So primeri, da so bili posamez
ni nosilci raziskovalnih nalog do· 
kaj neodgovorni do prevzetih ob
vez, kar zadeva r oke pa tudi iz
delavo faznih poročil. 
če bi to dopustili, bi slabo 

vplivalo na obojest ransko zaupa
nje med raziskovalci in uporab
niki. 

Predloge za financiranje posa
meznih raziskovalnih nalog r ešu
jejo na tako imenovanih »panel
nih razpravah«. To naj bi bilo 
mesto, kjer bi moraLi priti do 
strokovno utemeljenih predlogov 
(Konec na 4. strani) 
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Za večjo produktivnost 
PRIZADEVANJA ZA VEtJO PRODUKTIVNOST DELA 
V TOVARNI POHISTVA CERKNICA 

Ko ugotavljamo, kako iZJpol
njujemo plan proizvodnje, ki je 
v primerjavi z ~ansko realizacijo 
višji za 11 odstotkov, pridemo do 
ugodnih zaključkov. 

V prvih petih letošnjih mese
cih smo proizvedli po brutto ce
nah za 124.110.883 dinarjev po
hištva. To .predstavJja 44,6 od
s·tatka letnega rplana, kar pome
ni, da smo proizvedli za 2,95 od
stat·ka več kot smo zastavili z 
letnim planom. V primerjavi s 
planirano vrednostjo proizvod
nje za pet mesecev pa je plan 
presežen za 7,06 odstotka. Plan 
bi presegl!i še bolj, če ne bi imeli 
v aprilu treh dni kolektivnega 
dopusta, ki je bil potreben zato, 
da smo opravili potrebna re
monta dela na pomembnejših 
strojih. 

tudi v neposredni proizvodnji, 
tisti, ki sedaj bistveno opravijo 
manj od onih, ki mal'ljivo in 
vestno opravljajo svoje delovne 
naloge. 

Vedeti je treba, da bomo letos 
dopolnili samoupravni sporazum 
o pridobivanju in delitvi dohod
ka ter o razporejanju čistegado
hodka, sporazum, ·ki smo ga spre
jeli že v letu 1976. Ta sporazum 
poleg ostalega predvideva tudi 
uvedbo WF ·sistema, •sistema VZD 
in VIU - vrednotenje izvajalče
ve uči.n'kovitosti - kot enotni si
stem za celotni Brest. 

Za vrednotenje izvajalčeve 
učinkovitosti sporazum :predvi
deva poleg ostalih •kriteriJev tu
di naslednje: 

- množino dela, 
- kakovost dela, 
- odnos do sredstev pri delu, 
- spoštovanje delovnih pred-

pisov, 
- samo<>tojnost pri odloči.!\'ah, 
- odnos do drugih, 
- uspešno vodenje naloge, 
-uspešno vključevanje v na-

loge. 
Ocenjeni bodo vsi delavci v 

proizvodnji in režiji in kdor bo 
dosegel najvišje možno število 
točk po navedenih kriterijih, bo 
dobiJ 30 odstotkov večji osebni 
dohodek. Zato hi bilo prav, da 
vsi čimbolj vestno in prizadevno 
delamo. 

Produktivnost pa ni odvisna 
samo od vestnega in marljivega 
dela, ampak je še vrsta dejav
nikov, ki vplivajo na večjo ali 
manjšo produktivnost dela. 

Naj omenim samo vpliv bolj
še ali slabše opremljenosti dela. 
Ob rekonstrukciji v letu 1968 
smo za:menjalli le del strojev in 
delovnih naprav. Vendar je bil 
uspeh rekonstrukcije dokaj do
ber, kar nam .potrjujejo nasled
nji podatki: 

leto vrednost proizvod. indeks 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

32,723.000 
44,491.000 
62,620.000 
80,547.000 
71,759.000 

128,732.000 
133,378.000 
194,200.000 
224,665.000 
919,160.575 
237,860.000 

100 
136 
191 
246 
219 
393 
405 
593 
687 
670 
727 (plan) 

Pri tem izračunu ni izločen 
vpliv cen, vendar je k:l.jub temu 
prepričljiv dokaz, da je bila in
vesticija v rekonstrukcijo upra
vičena, saj ·smo znatno povečali 
obseg proizvodnje, pri čemer tu
di ekonomski učinek ni izostal. 

Glede na to, da imamo sedaj 
zas·tarelo in ~ZJtrošeno s-trojno 
opremo, so zelo majhne možno
sti za povečanje proizvodnje in 
produktivnosm. dela; zato je :nuj
no, da v naj-krajšem času opra
vimo rekonstrukcijo tovarne. 

T. Bavdek 

Kljub povečani proizvodnji pa 
se še naprej kaže potreba po več
ji proizvodnji in sicer predvsem 
zato, ker imamo dva sestavljiva 
programa, kar nam povzroča 
določene težave pvi takojšnji do
bavi pohištva kupcem. 

Drugo, kar nas sili, da poveču
Jemo proizvodnjo, P.a je vse več
Ja potreba po večjem ostanku 
dohodka i:n po višjih osebnih do
hodkih. 

Potrebe in možnosti 
Osebni dohodk!i so v naši te

meljni organizaciji še vedno so
razmerno nizki, čeprav so pov
prečni osebm dohodki za prve 
letošnje štiri mesece 3.622 dinar
jev in so v primerjavi z enakim 
obdobjem lani višji za 20 odstot
kov. Pri tem je treba upoštevati 
dejstvo, da so življenjs ki stroški 
porasli in da je najnižji osebni 
dohodek za polni delovni čas še 
vedno 2.558 dinarjev (april 1977). 

PROGRAM INVESTICIJ V TOVARNI POHISTVA CERKNICA 

Razumljivo je, da se nam ved
no bolj vsiljuje vprašanje, kako 
povečati obseg proizvodnje ozi
roma kako povečati produktiv
nost dela. 

Ni dvoma, da imamo še vedno 
rezerve v smotrnem izkoriščanju 
delovnega časa, pa naj bo na de
lovnih mestih v neposredni pro
izvodnji ali v režijskih službah. 

Na nekaterih delovnih mestih 
v proizvodnji dosežemo komaj 
nekaj nad SO odstotkov efektiv
nega delovnega časa od skupne
ga 450 minut, kolikor ga je na 
voljo za delo. 

Stanje pri smotrnem izkorišča
nju delovnega časa bo potrebno 
črmprej popraviti, saj gre za do
bro vseh nas. Odnos do dela 
bodo morali popraviti zlasti po
samezniki v režijskih službah, pa 

Brest je v preteklih letih vsa 
prosta sredstva, namenjena za 
:investicije, zavestno usmerjal v 
novo tovamo ivel'nih plošč, tako 
da praktično ni ostalo nikakrš
nih možnosti tudi za najnujnej
še zamenjave izrabljene tehnolo
ške opreme, ·kaj šele za moder
nizacijo pohištvenih :kapacitet. 
To je obenem tudi razlog, da z 
uresničevanjem srednjeročnega 
programa razvoja, v .katerem 
smo opredelili postopno moder
nizacijo sedanjlih kapacitet, kas
n ima približno leto dni in da se 
šele sedaj kažejo momosti za za
četni korak. 

Znano je, da smo v Tovarni 
pohiŠltva Cerknica zadnjo večjo 
investicijo illpeljali v letih 196S 
do 1970. Pa ni le čas, ki je pre
tekel od takrat, edini razlog, da 
razmišljamo o rekonstrukciji. 
Pri s·premljanju učinkovitosti 
proizvodnih kapacitet namreč 
ugotavljamo, da smo ravno na 
tisti stopnj i, ko brez popolne in
vest icije praktično ne bo mogo
če rešiti ničesar in bo torej m o
rala tehnološko ali gradbeno za
jeti vse oddelke proizvodnje plo
skovnega pohištva. V prvi fazi 
naj bi investirali v naslednje: 

Raziskovalna dejavnost v lesarstvo 
(Nadaljevanje s 3. strani) 

izvajalcev in uporabnikov za fi
nanciranje posamezne naloge. žal 
večina uporabnikov v lesni indu
striji premalo sodeluje pri tak
šnih razpravah. Prav tam bi ver
jetno prišlo tudi do nowh pred
logov, kaj raziskovati, da bo ko
r istilo industriji. 

Vsekakor je v tem prispe<\'ku 
zapisanega samo nekaj tistega, 
o čemer so v naši področni raz
iskovalni skupnosti razpravljali 
v bližnji preteklosti. Ob1il<:a raz
iskovalnih skupnosti je sorazmer
no mlada, saj se izteka komaj 
njeno prvo mandatno obdobje. 
Izk!ušnje bodo vsekakor izbolj
šale delo v organizacijskem in v 
strokovnem pogledu. Prav za po
dročje lesarstva pa je še poseb
no značilno, da v raziskovalnem 
delu orjemo prve brazde. Težave 
nastajaJo zaradi premalo kadra, 
opreme i:n ustreznih pros-torov za 
raziskovanje. Zato b.i bilo ver
jetno nepošteno, če bi že na sa
mem začetku postavljali preve
like zahteve in preveč kritično 
ocenili dosedanje delo. 

- stroje in naprave za lakir
no linijo in rekonstrukcijo seda
nje zgradbe lakime .hinije; 

- stiskalnico za furniranje in 
stroje ter naprave, ki tvorijo 
njeno tehnološko celoto; 

- ·linijo za montiranje okov
ja; 

- naprave za ogrevanje .pro
storov; 

- renoviranje tlakov v nekate
rih oddelkih; 

- posamezne stroje, ki naj na
domestijo popolnoma iztrošene; 

- izvedbo nekaterih 'Projek
tov. 

To so zaenkrat seveda ie naše 
želje, ki 'Pa jih bo treba uskla
dit i z željami vseh ostalih te
meljnih organizacij . Nekaj pa je 
jasno: ne iti v korak z razvojem 
tehnologije, pomeni slej ko prej 
postati nekonkurenčen na sve
tovnem in domačem trgu. In §e 
nekaj! Dolžino tega koraka si 
bomo vsekakor odmerili sami: 
kako smo in bomo gospodarlli. 

D. Lesar 

BRESTOV OBZORNIK 

Urejeni prostor za manipulacijo z lesom v TP Martinjak 

Nova pridobitev 
UREDITEV MANIPULACIJSKEGA PROSTORA ZA žAGAN LES 
V TOVARNI POHišTVA MARTINJAK 

Dolgoletna želja 021iroma res
nična potreba je hila do neke 
mere izpolnjena v Tovarni pohi
š tva Mavtinjak s tem, ko smo 
končno dobili prepotrebni stran
ski vHičar. Ta stroj je namenjen 
za razkladanje kamionov, sk:l.a
diščenje in za dostavo lesa v kro
jilnico tovarne. Nabava tega stro
ja pa je zahtevala tudi ureditev 
prepotrebnega manipulacijskega 
prostora, tako da bi bil stroj 
polno !izkoriščen in da hi tudi 
delavci, ki manipuli:rajo z lesom, 
to opravljali na pokritem pro
storu. 

Delavci gradbenega podjetja 
Gradišče iz Cerknice in Cestnega 
podjetja Ljubljana so v dogovor
jenem roku uredili vse potrebno, 
tako da sedaj že opravJjamo ma
nipulacijo z lesom na tem pro-

storu, ki j e tudi ustrezno asfal
tiran. 

Prva asfaltirana površina v To
val'ni pohištva Martinjak pa ni 
dovolj veHka; manipulacija z ža· 
ganim lesom ,se opravlja tudi na 
lani urejenem s.k,ladišču, kar bo 
zahtevalo ustrezne rešitve (zla
sti zaradi 'Premagovanj a višin
skih razlik) tudi na ostalih pro
storih oW"og tovClii'lle. Računamo, 
da bodo te stvari urejene naj
kasneje ob rekonstrukciji tovar
ne, če ne prej. Sodimo, da je že 
pri samem skladiščenju in pri 
m~ulacij.i z ·lesom storjen pri
hranek na dosedanjem nepotreb· 
nem i7liiletu (piravosti) lesa, kar 
se bo bogato obrestovalo, poseb
no še, če upoštevamo, da postaja 
les zelo dragocena surovina. 

J .Mele 

Regres za letni dopust 
Letošnje izplačilo regresa za letni dopust zaradi spremenjenega 

načina ~lačila nekoliko kasni. Vzrok temu je, da nam niso bili 
'!ostopm. podatki za izračun poprečnega dohodka na družinskega 
elana, ki se ~gotavlja na osnovi odločb za pravico do otroškega 
dodatka. Regionalni zavod ~ socialno zavarovanje, ki je obvezen, 
da ~da omenjene odloč~ ze do konca maja vsakega leta, letos 
kasm, tako da teden dni pred koncem junija nimamo še vseh 
odločb in zato tudi še pomanjkljive podatke. Kljub večkratnim našim 
urgencam _in njihovim zagotovilom . se stanje ni veliko izboljšalo. 
Vseeno racunamo, da bomo regres IZplačali .za vse delavce skupaj 
z julijskim izplačilom osebnih dohodkov. 

Regres za letni dopust bo letos zaradi spremenjenega načina iz
plačila po posameznih temeljnih organizacijah različen. ViŠina bo 
odvisna od skupnega števila točk v TOZD, ker je masa sredstev 
za TOZD določena in sicer v višini netto 1200 dinarjev na delavca 
ki je upravičen do r egresa. Tako se masa sredstev deli s skup~ 
številom točk, da dobimo vrednost točke s katero se izračuna 
posamezniku regres v netto znesku. Ta vrednost točke nam služi 
tudi za izračun regresa za tiste delavce, ki bodo tudi do konca leta 
pridobili pravico do regresa. 

Kot običajno bomo tudi letos takšnim delavcem izplačali regres 
v oktobru. T. Zigmund 

Za gospodarstvo je vsekakor 
važen tudi čas trajanja raziska
ve. Tehnologija v svetu se tudi 
na področju lesne industrije hi
tro razvija. Ce je neka razisko
valna naloga za gospodarstvo za
nimiva, potem bi morcdi vložiti 
kar največ naporov, da čimprej 
pridemo do rezultatov. To je še 
posebno značilno za zadeve, o ka
terih v svetu že imajo določene 
izkušnje. D.Mazij Zbor delavcev v Tovarni pohištva Cerknica (tokrat o Jelki) 
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Krajevna skupnost Nova vas 
V prijetno urejeni sejni dvorani krajevne skupnosti v Novi vasi, ki 

jo občani uporabljajo tudi za druge sestanke, je tokrat stekel živ 
in neposreden razgovor o dosedanjem in prihodnjem razvoju nji
hove krajevne .skupnosti, o vsem, kar so že dosegli in o vprašanjih, 
ki jih najbolj žulijo. 

Na razgovoru so sodelovali Franc LIPOVEC, podpredsednik sveta 
KS, Mirko DOLES, tajnik sveta KS, Drago ANZEUC, predsednik 
krajevne konference SZDL, Franc šKRABEC, namestnik vodje dele
gacije KS za zbor krajevne skupnosti pri skupščini občine in Janez 
PRAPROTNIK, ravnatelj osnovne šole Tone šraj-Aljoša in član 
sveta KS. 

Ob izčrpnem razgovoru se je izoblikovala dokaj jasna podoba te 
krajevne skupnosti, njenih uspehov in problemov. Naj najprej po
sredujemo vsaj delček te podobe na osnovi razgovora in nekaterih 
dokumentov te skupnosti. 

Bloška planota je zaokrožena visoka kraška planota z nad 700 
metrov nadmorske višine. Na razgibanem površju se menjavajo ši
roke doline te1· kopasti vrhovi z oblimi in gladkimi pobočji. V 46 
razstresenih gručastih naselij živi 1624 prebivalcev; v tem stoletju 
se je število prebivalstva zmanjšalo kar za polovico. Skoraj 40 od
stotkov je kmečkega prebivalstva. Krajevna skupnost Nova vas -
Bloke organizacijsko in funkcionaluo pokriva sorazmerno zelo raz
prostranjeno območje, ki meri 8038 hektarov. Za razreševanje ne
katerih posebnih interesov pa deluje tudi več vaških skupnosti. 

Intenzivnejši gospodarski razvoj se je začel tod sorazmerno poz
no. šele pred nekaj leti sta zrasla dva industrijska objekta. Pro· 
izvodnjo gradbenih plošč ima Gramex - TOZD Novolit Nova vas, 
ki se je nedavno povezal z Lesnino, proizvodnjo kovinsko-stavbnega 
okovja pa Kovinoplastika Lož - TOZD Roto Nova vas. 

V kmetijstvu so dosegli v kooperaclji s Kmetijsko zadrugo 
Cerknica v zadnjih nekaj letih spodbuden napredek. Z investicijami 
v proizvodne naprave je narasel stalež goveje živine, zanimivo pa 
je, da je vse manj vzreje znamenitih bloških volov. Nekaj manj 
pridelajo Bločani tudi poljščin, zlasti znanega kvalitetnega krom
pirja. 

Od 365 zaposlenih se vozi na delo izven krajevne skupnosti 190 
delavcev, 640 je kmetovalcev, v tujini pa dela 21 občanov. Starostna 
struktura prebivalstva je hudo neugodna, saj je večji del prebivalstva 
starejših od 40 let. 

Krajevna skupnost Nova vas - Bloke sodi med tri manj razvite 
krajevne skupnosti v občini Cerknica. Narodni dohodek na prebi· 
valca znaša le malo nad 20.000 din, medtem ko je poprečui ob
činski narodni dohodek na prebivalca nad 33.000 din. 

Hude težave imata krajevna skupnost na področju komunalne 
nadgradnje. Z velikimi napori so večji del sami zgradili več po
membnih vodovodov in tako je sedaj nad 90 odstotkov naselij oskrb
ljenih z zdravo pitno vodo. Pomembna so tudi vlaganja v prenovitev 
nizkonapetostnega električnega omr-ežja, še vedno pa je zelo kritično 
z oskrbljenostjo z električno energijo na severozahodnem področju 
krajevne skupnosti - v vaških skupnostih Sivče in Ravne. 

Razstresena naselja Bloške planote povezuje 66 kilometrov ob· 
činskih cest, ki so makadamske, modernizirana je le regionalna 
cesta Nova vas-Veliki vrh v dolžini 6 kilometrov. V letu 1977 naj bi 
dokončali modernizacijo občinske ceste Nova vas-Ulaka, pričela 
pa se bodo tudi dela za izgl'adnjo modemejše cestne povezave 
Nova vas--Zlebič. 

Gospodarske aktivnosti kot so obrt, trgovina in gostinstvo so 
sorazmerno pretualo razvite. 

Ze nekaj let si Bločani prizadevajo, da bi ob ugodnih naravnih 
pogojih razvijali različne dejavnosti turizma, predvsem kmečki tu
rizem, rekreativni in športni turizem ter izletniški turizem. Bloke 
sodijo v zaokrožen kompleks turistične ponudbe Cerkniškega jezera 
in Slivnice, ki nudi pogoje za celoletne aktivnosti različnih zvrsti kot 
so turno smučanje, smučarski teki, alpsko smučanje, drsanje, pla
vanje, jadranje, sprehodi, teki, lov, ribolov, jadranje z letali in z 
zmaji in podobno. Pomembnejši uspeh v teh prizadevanjih je iz
gradnja žičnice na Lisec, zajezili so dve manjši umetni jezeri, urejeni 
so počitniški objekti za mladino iz Pule in delavce iz Pirana. Pestijo 
jih premajhne prenočitvene zmogljivosti in pomanjkanje ustreznej
ših restavracijskih prostorov. Zelo malo je bilo strojenega tudi za 
razvoj kmečkega turizma. 

Pri razvoju družbenih dejavnosti velja omeniti načrtovano 
izgradnjo sodobne osnovne šole in zdravstvene ambulante v Novi 
vasi ter zametek otroškega· varstva v Novi vasi. Nikakor ne gre 
prezreti kulturnega življenja na Bloški planoti, kjer uspešno delujeta 
pevska zbora Novolit iz Nove vasi in pevski zbor »Martin Krpan<< 
v Sivčah, lani pa so odprli tudi javno knjižnico. TVD Partizan Nova 
vas se z več sekcijami, med njimi tudi smučarsko, uspešno vključuje 
v dejavnosti telesne kulture. 

Organizacija Zveze socialistične mladine pa prizadevno deluje na 
družbenem in kulturno-zabavnem področju. 

V skrbi, da bi ohranili prvobitnost Blok v kar največji meri in 
se organizirano lotili vprašanj varstva narave, pripravljajo ustrezno 
urbanistično dokumentacijo za najpomembnejše centre na Bloški 
planoti. 

Na Bloški planoti se je razvoj v novih pogojih uspešno začel, 
potrebno pa bo še veliko volje in naporov za razreševanje nerešenih 

»Zamrznjena« investicija - cesta do Blok 

vprašanj. Bločani pa jih bodo zmogli s svojevrstno ~rdoglavostjo in 
zaverovanostjo v svoje skopo, mrzlo okolje, ob pomoči širše ob
činske družbenopoltične skupnosti, z interesnim povezovanjem z 
večjimi središči - predvsem z Ljubljano, saj pomenijo bloška pro
stranost edinstven splet možnosti za oddih in rekreacijo delovnih 
ljudi. 

Poskusimo iz našega ·nevezane
ga razgovora nekatere sestavine 
gornje podobe bivanja in snova
nja v krajevni skupnosti še ne
koliko dopolniti in osvetliti! 

- Naj vas - podobno kot v 
drugih krajevnih skupnostih naj
prej povprašamo, kako je z izpol
njevanjem zastavljenih nalog v 
vašem srednjeročnem razvojnem 
načrtu? 

V razvoju naše krajevne skup
nosti lahko beležimo v preteklih 
nekaj letih lep napredek, pa tudi 
v sedanjem srednjeročnem načr
tu smo si zastavili vr.sto nalog. 
Trenutno 'Se nam je za-ta·knilo ob 
asfaltiranju ceste Nova vas
Bloke-UlaJka, oker je zmanjkalo 
finančnih sred-stev. AsfaHiranje 
t e ceste je nujno tpotrebno, saj je 
pogoj za razvoj vseh vzporednih 
dejavnosti, zlasti vseh obJiok <tu
rizma. 

Predstavniki Krajevne skupnosti Nova vas-Bloke so se razgovorili o svojih težavah in uspehih 

Za dOikončanje teh del imamo 
del sredstev že zagotovljenih, kot 
manj razvita krajevna skupnost 
pa pričakujemo tudi solidarnost-

Bloke 

BLOšKA SKUPNOST ST. Z 

Nedavno je krajevna ·konferen
ca SZDL Nova vas-Bloke začela 
izdajati svoje ~lasdlo »Bloška 
skupnost«, da b1 krajane obve
ščala o najpomembnejših stva
reh s tega področja. 

Ker so vsebinsko podobo te 
priloge »Obzornilk za občane« 
oblikovali tpredstavniki njihove 
krajevne skupnosti, smo se z nji
mi dogovorili, da jo bomo po· 
imenovali tudi •kot drugo števil
ko »Bloške skupnosti<<, 

no pomoč od delovnih organiza
cij iz občine in izven nje. Prepri
čani smo, da bomo to zadevo s 
pomočjo izvršnega sveta slrup
ščine občine izpeljali. Omenimo 
naj še, da so del sredstev (kot 
spontano obllko samoprispev-ka) 
prispevali tudi občani - po 
2500 dinarjev na gospodinjstvo 
je vplačala večina vaščanov Nove 
vasi, Blok, Radljeka in Vlake. 
Poudarimo naj, da so nam po
magali tudi pobratena 'krajeVlila 
skupnost Gradišče iz Ljubljane 
in pripadn.iJki JLA z mehanizaci
jo. Posebej velja omeniti <tudi 
prizadevanja in vsestransko po
moč našega narodnega heroja 
Staneta Semiča-Dakija. 

- Vaša krajevna skupn(}st je 
pretežno kmetijska. Kako načr
tujete razvoj te gospodarske pa· 
noge? 

V preteklem letu smo na na
šem področju dosegli skoraj po
lovico vseh ·kmetijskih viškov v 
občini. Prodali smo 984.000 litrov 
mleka, 795 pitancev, 159 volov, 
78 ton krompirja in 361 ton se
na. V zadnjih petih letih čutimo 
vidne premike; izboljšala se je 
opremljenost naših kmetij z me
hanizacijo - z nabavo kmetij
skih s trojev, saj je u stanovljenih 
tudi 14 strojnih .skupnosti; iz
boljšal pa se je tudi položaj kme
ta (socialno in pokojninsko zava
rovanje). 

V okvhu nove 'Samouprav-ne or
ganiziranosti in kooperacije s 
Kmetijsko zadrugo Cerknica si 
obetamo še večj ·i napredek. S 
komasacijami, arondacijami in 
menjavo zemljišč bi rešili tudi 
preveliko razdrobljenos·t parcel. 

Ce bi rešili še vprašanja dru· 
gih spremljajočih zadev, ·smo 
prepričani, da ima kmetijstvo pri 
nas-lepo perspektivo, predvsem 
živinoreja in proizvodnja mleka. 

- Katere so te spremljajoče 
zadeve? 

Gospodarski razvoj tega pod
ročja mOTamo gleda·ti celovi1:o; 
zato je tudi razvoj kmetijstva 
odvisen od vrste dejavnikov. Naj 



jih nekaj nanizamo, čeprav so 
morda na prvi videz drobni in 
manj pomembni. 

Opravljenih je bilo že nekaj 
melioracij; vodna skupnost pa 
ima v srednjeročnem programu 
dokončno melioracijo Bloščice in 
ureditev požiralnikov pri Fari. 

Vprašanje oskrbe z vodo je 
skoraj ·rešeno (nad 90 Ofo hiš je 
oskrbljenih); poudariti pa velja, 
da izključno z lastnimi sredstvi. 

Vel:hlco •težav je z električno 
oslo:lbo, zlasti na severozahod
nem delu krajevne slrupnosti 
(Sivče, Ravnik, Povšeče itd.). 
Elektrika je bila napeljana takoj 
po vojni cin danes ne ustreza več 
novim zahtevam, zlasti če pomi
s1imo na vse več gospodinj s kih 
strojev in kmetijsko mehanizaci
jo, po drugi strani pa napetost 
ne dosega niti 100 voltov. Rešitev 
tega problema je ·tudi v progra
mu Elektro Ljubljana-okolica; 
projekti so, pristanki za zemlji
šča tudi, prav tako sredstva in 
bo zadeva menda rešena že do 
konca ;}eta. 

Tudi PTT - TOZD Vrhnika na
merava letos močno razširiti te· 
lefonsko omrežje; nova centrala 
je že 1Jripravljena. 

To je seveda le nekaj teh 
»sprernJjajočih« dejavnosti, ki pa 
so nujno potrebne za normalno 
življenje v našem razvijajočem 
se svetu, kar je pogoj, da prebi
valS'tVo ne išče možnosti za zapo
slitev in delo drugod. 

- Kaj pa kmečki turizem? 
Ceprav imamo zanj izredne po

goje, je šele v povojih. Se vedno 
imamo premalo takšnih ·kmečkih 
hiš, ki bi us1Jrezale zahtevam 
kmečkega turizma. Pri tem naj 
omenimo čudno kreditno politi
ko bank, ki dajejo kredite za go
S.(>Odarska poslopja, za obnovitev 
h1š pa ne. 

Povemo naj, da naših ljudi še 
ni okužila sodobna pridobitniška 
miselnost. Zelo radi postrežejo, a 
ne za denar, ampak iz gostoljub
nosti. 

- In zimski turizem? 
Tudi zanj imamo izredne po

goje. Nima smisla ·ponavljati, ·ka
ko so Bloke »zibelka smučanja<< 
in kako lepe smučar·ske terene 
imajo. Sedaj imamo dve vlečni
ci, ki sta obe močno zasedeni; 
zlas•ti je to pomembno za šolsko 
mladino, ·ki smuča organizirano 
pod vods tvom smučarskega uči
telja. 

vina je prenovljena, a je v n)e) 
izbira zelo slaba. Oskrba z me
som je dobra, ne pa s kruhom 
in ga - recimo turisti skorajda 
ne morejo dobiti. Tudi gostinski 
objekti ne ustrezajo. Ce hočemo 
razvijati turizem, bo potrebno 
na tem področju še marsikaj 
storiti. 

- V vaši krajevni skupnosti 
sta samo dve temeljni organiza
ciji - Roto in Novolit. Kaj po
menita za krajane in kako se 
vključujeta v življenje Bloške 
planote? 

Vsekakor obe temeljni organi
zaciji dosti pomenita za naše 
področje, predvsem, .ker nudita 
domačinom možnost za zaposli
tev, saj se .še sedaj blizu 200 de
lavcev vozi na delo drugam, 
predvsem na Brest. Ker je veči
na oteh delavcev vezana tudi na 
delo na kmetiji, so nova delovna 
mesta pri nas velika olajšava. 

TOZD Roto se v naše življenje 
vključuje še nekoliko počasi, 
medtem ko so zaposleni v Novo· 
litu pogosto tudi nosilci najpo
membnejših dejavnosti in a.kcij 
pri nas. Lahko rečemo, da so 
prav ti kadri močno povezaru z 
življenjem kraja. 

- Kako je s solidarnostno po· 
močjo ostalih krajevnih skupno
sti in delovnih organizacij? 

Najpomembnejša oblika soli
darnostne pomoči je nedvomno 
samoprispevek za šolstvo, saj sa
mi ne bi mogloi. rešiti teh zadev, 
ki nas že dolgo žulijo. Od ostalih 
oblik solidarnostne pomoči pa še 
vedno v glavnem pričakuje
mo ... ; čeprav nam skupščina 
občine, če ·le more, priskoči na 
pomoč. Prav v zvezi s solidar
nostjo pa težko razumemo stali
šča Loške doline, ki menda še 
vedno ni pripravljena sodelovati 
v celovitem občinskem okviru 

- Torej je še naprej pričako
vati upadanje števila prebival· 
s tva? 

Ob gospodarskem razvoju tega 
področja -kot ga pričakujemo, 
ne. Kadrov·ske potrebe v Noveli
tu in Rotu (predvsem po kvalifi
ciranih in strokoWl.ih delavcih), 
pa ob modernizaciji kmetijstva 
in ob razvoju turi2m1a, vse to bo 
moralo povzročiti, da bodo mla
di ljudje ostajali in se zaposlo
vali doma. 

- Glede na veliko razdroblje
nost področja so prav gotovo 
težave tudi s šolstvom? 
Več kot polovica učencev se v 

šolo vozi, kar je zelo naporno, 
otežkoča pa tudi -delo v šoli, z•la
sti organiziranje interesnih de
javnosVi. Kljub temu že razvija
mo oblike podalj šanega bivanja 
v šoli in vse bolj so očitne po
trebe tudi po celodnevni šoli, če
sar pa seveda za sedaj še ne 
zmoremo. Omenimo naj še, da 
pri šolskem delu sodelujejo tudi 
š tirje zunanji sodelavci in da je 
šols·ki uspeh zelo dober, pred
vsem zato, ker .so oddelki majh
ni. 

V Sivčem moramo šolo zapre
ti, ker je tam premalo otrok; za 
preostale pa je to vel!ikanska te
žava, saj morajo zelo daleč pe
šačiti, da pridejo do avtobusne 
proge za Begunje. Ta problem 
naj bi bil rešen v dveh-treh letih, 
ko bo usposobljena cesta Ravnik 
-Sivče. 

- Kako delujejo družbenopo-
litične organizacije? 

V zadnjem času je zlasti Soci
alistična zveza zelo delavna in 
organizirana, •kar .se kaže v veliki 
udeležbi na zborih in na drugih 
sestankih, veliko ljudi pa je tudi 
neposredno vključenih v delo 
raz.ličnih komisiJ. Prebivalci tega 

Vendar sta sami vlečnici brez 
ostalih objektov (gostišča in 
drugo) premalo. Ob sodelovanju 
SAP l.jubljana in Kmetijske za
druge nameravamo urediti re
stavracijo v Novi vasi; prav se
daj iščemo možnosti za •kredit 
pri Ljubljanslci ba!I1ki. Pritegnili 
bi ·tudi Kovinop.lastiko - TOZD 
Roto in Novolit, •ki bi ta objekt 
lahko uporabljala za družJbeno 
prehrano, tako da bi bile kapa
citete čez vse leto izkoriščene. 

Novolit - več možnosti za zaposlitev in za delo domačinov 

Sicer pa imamo v programu 
razvijati predvsem turno smuča
nje, za kar so naši tereni ~dealni. 
U51posobili bomo več prog od S 
do 30 kilometrov, •ki bodo vW.r
ževane in usposobljene čez vso 
zimo in ne le za vsakoletne Blo· 
ške teke, 1ki pa pomenijo izredno 
propagando za naše Bloke. 

- Kako je z ostalimi nujno 
potrebnimi objekti in z oskrbo? 

Dogovori so, da bo Petrol 
letos zgradil bencins:ko črpal!ko, 
ki je nujno po11rebna zaradi ·vse 
večje kmetijske mehanizacije, 
saj kmetje sedaj hranijo gorivo 
doma, kar je zelo nevarno •tudi 
iz v.idika požarne 'Varnosti. Trgo-

pri .izgradnji šol. Zato se nam 
tudi odmika »Šolska investicija«. 

- Ali mladi ostajajo doma na 
kmetijah ali pa iščejo druge 
možnosti na zaposlitev? Vemo, 
da se je v preteklem obdobju 
prebivalstvo s tega območja 
močno izseljevalo. 

Povemo lahko, da zelo malo 
mladiih ostaja doma na kmetijah. 
Kmetujejo predvsem ženske, ki 
niso za~poslene in s tarejši ob delu 
v delovnih organizacijah. Od 
učencev, ki so letos končali 
osnovno šolo, nihče ne ostane 
na kmetijah. Približno polovica 
jih gre v srednje, ostali pa v 
poklicne šole. Cistih kmetov sko
rajda ni, predvsem zaradi majh
nih kmetij, ki nudijo premalo 
za preživljanje. 

ldillčna podoba Bloškega jezera; še dosti neizkoriščenih možnosti za 
razvoj turizma 

območja vidijo, da je bilo v pre
teklih letih precej storjenega, 
vidijo tudi perspektivo razvoja. 
Vse bolj sp.oznavajo, da se mo
rajo sami organizirati in da ne 
gre samo pričakovati pomoč od 
drugod. 

Pri Zvezi komunistov so teža
ve z organiziranostjo in z iska
njem vseb~ne dela. 

Tudi mladina je dokaj delavna, 
zlasti na športnem :in družabnem 
področju (disco k1ub) in neko
liko manj na kulturnem ter druž
benopol~tičnem področju. Pre
malo vsklajuje svoje delo z dru
gimi dru~benopolitičnimi organi
zacijami, kmečka mladina pa se 
v to dejavnost skoraj ne vklju
čuje. Zanimivo je, da je mladina 
v zadnjem letu osnovne šole, ki 
je org~rana v aktiv, zelo de
lavna, nato .pa se nekako izgubi 
in je ni več čutiti. 

- Kako ocenjujete delo dele
gacij? 

Ceprav so dokaj delavne in se 
redno sestajajo, se ubadajo s po
dobnimi težavami kot drugod in 
zato teh težav niti ne bi ponav
ljali. Preglavice nam delajo dele
gatska gradiva, ki so obširna in 
težko razumljiva, pa še roki za 
pripravo na skupščine so pogo
sto zelo kratki. Vsaj na nekate
rih področjih se o~revamo za 
posebne delegacije. 

- Zanimivo je vaše pobrate
nje s krajevno skupnostjo Gradi
šče iz Ljubljane. Kakšne oblike 
sodelovanja že imate? 

Doslej smo imeli že dvoje pri
jetnih in koristnih srečanj -
skupaj s KS Begunje in KS Caj
narje-ž ilce. Nedavno je bila usta
novljena posebna komisija, ki jo 

sestavljajo predstavniki vseh 
štirih krajevnih skupnosti in ki 
bo natančneje izdelala vse oblike 
in možnosti sodelovanja. Pove
dati velja, da nam je KG Grad·i
šče ob gradnji ceste tudi fi
nančno pomagala, nudi pa nam 
tudi strokovno pomoč pri orga
niziranju naših dejavnosti. 

V tem pri1etnem razgovoru 
smo se dotaknili še mnogih dru-

gih stvari, o katerih pa zaradi 
omenjenega prostora žal tokrat 
ne moremo pisati. 

Nedvomno delo te krajevne 
skupnosti priča, kako je mogoče 
z zavestno organiziranostjo in 
prizadevnostjo dosti storiti. Zato 
lahko upravičeno pričakujemo, 
da bo Bloška planota še naprej 
doživljala novi razcvet in razvoj. 

Razgovor pripravila 
B. Levec in F. Sterle 

»Zametek<< otroškega vrtca v No vi vasi 

Izgradnja športnih objektov 
Zapostavljanje problemat4ke telesne kulture v preteklem obdobju 

je ustvarilo v tej dejavnosti velike praznine na vseh področjih, pred· 
vsem pa, kar zadeva objekte, strokovne kadre in financiranje. Za
s tavljenih programov ne bo mogoče uresničiti, če ne bomo ustvarili 
osnovnih pogojev za njeno delovanje. 

Med osnovnimi pogoji so prav gotovo na prvem mestu telesnokul
turni objekti. Ce nimamo objektov za vzgojo, vadbo, tekmovanje in 
rekreacijo, so vsi programi brez uspeha. 

Porabniki telesnokulturnih objektov so razdeljeni v tri kategorije: 
I. vzgojnoizobraževalne in vzgojnovarstvene ustanove, 

IL osnovne telesnokulturne organizacije, 
III. občani v temeljnih in v ·krajevnih skupnostih. 

Iz tega Jahko ugotovimo, da v okviru občine nobena kategorija 
nima dovolj površin, vsekakor pa so na najslabšem občani, ki prak
tično nimajo nobenega takšnega objekta. 

Zaradi omenjenih ugotovitev je temelj-na telesnokulturna skupnost 
Cerknica pripravila program izgradnje telesnokulturnih objektov v 
naši občini do leta 198S. Po omenjenem programu bi do leta 1985 
izgradili naslednje objekte: 

l. športno rekreacij ski cen ter 
KS Stari trg 
a) atletska površina 
b) zelene površine 

2. športnorekreacijski center 
KS Cerknica 
a) šolska igrišča pri 

osnovni šoli 
b} občinski rekreacijslci 

center 
I. faza izgradnje 

II. faza izgradnje 
3. športno rekreacij ski center 

KS Nova vas 
a) atletski program 
b) zelene površine 
c) asfaltno igrišče 

4. S·portno rekreacijski center 
KS Begunje 
a) atl:letski program 

S. športno rekreacijski center 
KS Cajnarje-žilce 
a) asfaltne površine 
b) zelene površine 

6. športno rekreacijski center 
KS Rakek 
a) atletski program 
b) asfaltne površine 

7. športno rekreacijski center 
KS Grahovo 
a) atlets.JQi program 
b) asfaltne površine 

Površina 
v m 2 

1.7SS 
7.848 

1.7SS 

7.848 

1.430 
1.904 

986 

1.180 

S72 
1.904 

1.430 
986 

1.430 
986 

Leto iz- vednost 
gradnje v 000 din 

1978 
1978 

1978 

1978 
198S 

1980 

1979 

1978 
1978 

1980 

1982 

1.000 

200 

2.000 
7SO 

1.000 

soo 

800 

1.000 

1.000 

Ker teh objektov zaradi sedanjega načina združevanja sredstev za 
telesno kulturo ne moremo izgraditi, se obračamo na delavce, da bi 
s svojimi sredstvi, namenjenimi za izgradnjo počitniških domov in 
rekreacijo, sofinanciranja za izgradnjo teh centrov. 

športno rekreacijski centri krajevnih skupnosti so predvideni ob 
sedanjih osnovnih šolah, kar je v skladu z veljavnimi urbanističnimi 
predpisi občine Cerknica. Delavcem predlagamo, da bi s sredstvi, na· 
menjenimi za počitniš·ke domove in rekreacijo, izgradili telesnokul· 
turne objekte v občini. Povedati j e treba, da so ta sredstva v večini 
delovnih organizacij neizkoriščena in za delavce ·ne predstavljajo do
datnih obremenitev in jih v ničemer denarno ne prikrajšajo. Odločiti 
se moramo, ali bomo sebi in našim otrokom ustvarili pogoje za zdrav 
način življenja od rane mladosti do pozne starosti. 

Pobudo za ta!k način sofinanciranja izgradnje je dala TTKS Cerk· 
nica, podprli pa so jo tudi občinski svet, Zveza sindikatov in pred· 
sedniki osnovnih organizacij sindi~ata. 

S. Zidar 



BRESTOV OBZORNIK 
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NASI LJUDJE 
Mara KEBE dela pri nas SJko

raJ devetindvajset let in je naši 
delovni organizaciji ostala zvesta 
v dobrem in slabem. Tako dolgo 
dela na Brestu le še nekaj delav
cev Skupnih dejavnosti. 

Rodila se je v Begunjah, v šte
vilni ·kmečloi družini. Ker je bila 
med sedmimi otroki najmlajša, 
so jo domači skušali obvarovati 
trdega kmečkega dela. Vpisali 
so jo v meščan-sko šolo na Rake· 
ku, ki jo je po štirih letili uspeš
no končala. S študijem je nada
ljevala na trgovs·ki šoli v Ljub
ljani. Po dveh letih šolanja pa 
ji je umrla mama. Zato se je mo
rala vrniti domov in poprijeti za 
go~odinj st vo. 

V marcu 1949.leta se je za
poslila pri Lesno industrijskem 
podjetju Cerknica kot se je ~tedaj 
imenovala naša delovna organi
zacija. Sprva je delala na žag:i v 
Begunjah, čez kakšno leto pa se 
je znaš<la v komercialnem oddel
ku tedanje direkcije podjetja. V 
prodaji je delala vse do leta 
1963. Od takrat napTej je v ra
čunski službi. S prodajo pa je že 
vedno nekako povezana, saj se 
ukvarja predvsem s kreditira
njem izvoza in s pot'fošniškj.mi 
krediti. 

Ko sem jo poprosi-1, naj kaj 
več pove o prehojeni življenski 
poti, je Mara povedaia: 

»0 svojih zgodnjih letih ni
mam mnogo povedati. živela sem 
podobno •kot dosti drugih. V šo
lo na Rakek sem oSe vozi·la s ko
lesom, dostPk.rat, zlasti po11imi, 
pa sem morala to pot prehoditi 
peš. Učila sem se ·rada. Zelo sem 
si želela, da bi študij nadalje
vala, toda kaj, •ko mi teg;a ~~me
re niso dopuščale. NaJtezJa so 
bila leta po mamini s·mrti, ko 
sem morala prevoz:eti vsa ženska 
opravila na kmetiji, čeprav mi 
je bilo tedaj komaj osemnaj.st 
let.« 

;nenlr?. da sedanji nacm nagra
JevanJa minulega dela verjetno 
ni povsem pravičen. JubHejne na
grade pa so tako poredke (vsa
kih deset 1et) in razmeroma niz
ke, da jih ne moremo šteti za 
ustrezno dopolnilo nagrajevanja 
poprejšnjega dela pri nas.<e 

- Kaj pa delovni odnosi? So 
bHi v prejšnjih letih •boljši? 

»Tega ne morem z gotovostjo 
reči. Upoštevati je treba, da so 
zdaj razmere drugačne. Delovna 
organizacija je mnogo večja kot 
prej, prav tako tudi skupne de
javnosti. Zato se je področje de
la vsakega posame?Jnika močno 
zožilo. Naše delo se zdaj manj 
prepleta, pa se med seboj tudi 
manj poznamo. V splošnem pa 
se mi zdi, da smo prej čutili 
večjo pripadnost •kolektivu in so 
nas bolj kot sedaj skrbeli poslov
ni rezultati vsake tovarne. To 
nas je nekje vezalo, zato smo si 
bili bližji(( 

- Kako pa gledaš na razvoj 
samoupravljanja? Si kaj sode
lovala pri tem? 

»Samoupravni odnosi so se z 
leti počasi spreminjali. Iz leta 
v leto raz-liike niti niso bile tako 
opazne. Ce pa gledam vsa leta 
nazaj, pa vidim, da je napredek 
ogromen. Prvo leto smo delali 
še po direktivah iz Ljubljane. 
Kasneje je to vlogo imela nekda
nja direkcija. Počasi pa so se de
lavci tovaPn v skladu z družbe
nim razvojem osamosvojili. Zdaj 
sami odločaJo o svojem delu 
in o rezultatih dela. 

Sama sem bila večkrat irzvolje
na v organe delavskega samo
uprav-ljanja. Delala .sem tudi v 
sindikatu. Pred leti sem bHa sko
raj dve mandatni dobi tudi član 
zbora proizvajalcev občinske 
skupščine. Reči moram, da mi 
je bilo včasih na sejah kar malo 
nerodno, saj sem bila več kot 
dve leti v tem organu edina žen
ska.(( 

- Ali še kaj ·sodeluješ v orga
nih upravljanja? Kako delavci 

Skupnih dejavnosti uveljavljajo 
svoje pravice s tega področja? 

»Trenutno sem član odbora sa
moupravne delavske kontrole 
SkU!pilih dejavnosti. Menim, da 
smo člani tega organa še vedno 
premalo delavni in prodorni pri 
izpolnjevanju svojih obveznosti. 
Zato samoupravna delavska kon
trola kar ne more odigrati svoje 
vloge. Res pa je, da je delo v 
tem organu veČikrat .težavno, kar 
je samo po sebi razumljivo. 

Menim, da bi morali delavci 
Skupnih dejavnosti pri sprejema
nju samoupravnih odločitev ibolj 
sodelovati. Dogaja se, da na zbo
rih delavcev ne da bi dovolj ve
deli, kaj in brez pravega sode
lovanja v razpFavi sprejemamo 
pomembne sklepe. Kasneje, ko 
pride do izvajanja teh sklepov, 
se pa jezimo.<e 

Sedaj živi Maxa v Cerknici, 
kjer sta si z možem zgradiia 
skromno hišico. Zelo rada ima 
rože; prav sedaj je okoli hiše vse 
v cvetju. Ko sem jo ·poprašal 
še po osebnih željah, ni bila dol
ga. Dejala je, da želi kolektivu 
kar najboljše poslovne -rezultate, 
sebi pa razumevanje in zdravje 
v družini. To, oboje, pa želimo 
tudi mi. Zlasti drugo ne samo 
Mari, temveč vsem, še posebej 
pa vsem dolgoletnim članom ko-
lektiva. V. žnidaršič 
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Splošna in skupna J poraba. letos_ 
Koncem letošnjega maja je 

koordinacijski odbor za družbe 
ne dejavnosti pri Izvršnem sve
tu skupščine občine Cerknica po
slal v javno r8.2lpravo dn v skle
panje samoupravne sporazume 
o temeljlih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti za odbobje 
1976-1980, ki se nanašajo na: 
-izobraževanje (osnovnošolsko), 
- zdravstveno varstvo, 
- socialno skrbstvo, 
-kulturo, 
- telesno kulturo, 
- zaposlovanje, 
- usmerjeno izobraževanje, 
- raziskovalno dejavnost, 
- pokojninsko in invallidsko za-

varovanje, 
- starostno zavarovanje kmetov, 
- varstvo pred požarom, 
- izgradinjo športnih objektov. 

DOtkaj obsežno gradivo je bilo 
posredovano poslovodnim orga
nom, predsednikom delavskih 
svetov, sindikata in vodjem de
legacij, ki naj bi bili zadolženi, 
da organizirajo javno razpravo 
tako, da bodo ti samoupravni 
sporazumi tudi ustrezno spreje
ti v določenem roku. 

Ob vsem tem pa bi veljalo 
opororiti predvsem na tri. bistve
ne probleme: 

l. Ob podaljšanju razprave o 
splošni in skupni porabi je bilo 
porabljenih ogromno besed o 
tem, kako naj splošna in skupna 
poraba naraščata počasneje kot 
narodni dohodek, kar je tudi za. 
črtano v letošnji gospodarski re
soluciji. Cilj tega naj bi bila raz
bremenitev gospodarstva in seve
da s tem tudi naraščanje repro
duktivne sposobnosti gospodar
stva. Po primerjalnih izračunih 
temu ni tako, pač pa se v abso
lutnih zneskih, ki še vedno teme
ljijo na osnovi bruto osebnih do
hodkov in le delno na dohodku, 
ti stroški povečujejo primerjalno 
z letom 1976 od 16 odstotkov pa 
tudi do 71 odstotkov. Ce primer
jamo samo Tovarno pohištva 

Martinjak, se ta znesek poveča 
za okrog 400.000 din, kar pa je za 
proizvodnjo ogromna dodatna 
obremenitev. 

2. Vsa prizadevanja, da bi bili 
splošna in skupna poraba odvis
ni od ustvarjenega dohodka in 
ne od brutto osebnih dohodkov, 
so s temi sporazumi praktično 
zanikana. Ob dogovarjanju takih 
stališč vsekakor ne bo prišlo do 
tega, kar načrtuje zakon o zdru
ženem delu - namreč, da bodo 
tudi porabniki teh sredstev vsaj 
nekoliko razmišljali in tudi ust
varjalno prispevali za čimvečji 
dohodek. Proračunski sistem, ki 
naj bo do leta 1980, teh vpra
šanj ne bo premaknil z mrtve 
točke. 

3. Ne nazadnje pa je potreben 
družbene kritike tudi način dela 
samoupravnih interesnih skupno
sti. Polnih pet mesecev je bilo 
potrebnih, da se nekje pripravi 
gradivo o katerem naj bi odločali 
delavci, ki združujejo svoje delo 
in sredstva za splošno in skupno 
porabo. Delavcem pa je bilo da
no na voljo 15 dni, da o vsem 
gradivu razpravljajo Jn sklepajo. 
Sprašujemo se, kje je usklaje
valni postopek in kje so povrat
ne informacije od proizvajalcev 
do skupščin. Mislim tudi, da bi 
bilo zelo koristno, če bi predla
galci posredovali gradivo v krat
kih povzetkih in v pravem slo
venskem jeziku, kajti le tako bo
mo začeli končno odločati o re· 
zultatih svojega dela in tudi de· 
legatski sistem bo začel delovati 
kot bi moral. 

J.Mele 

Vsakoletni 
obračun 
dela -Kaj pa delo v podjetju? 

"Tedaj delo ni b.Ho takšno kot 
smo ga zdaj vajeni. Ce sem že 
rekla, da sem delala v komerda
li, to še ne pomeni, da sem 
opravljala samo komercialne po
sle. Poprijeti je bilo treba za 
vsako delo, če je bil.o v skladu 
z delovnim mestom ali ne. Poleg 
tega smo morali delavci iz pi
sarn pomagati tudi pri graditvd 
tovarne. Ko so gradili prvi del 
tovarne pohištva v Cerknici, vem, 
da smo morali pet do osem ur 
na teden pomagati zidarjem. 
Tudi delovni čas se je veakrat 
raztegni'! v pow.e nočne ure: Ce 
je bilo potrebno, smo dela!h tu
di ob nedeljah. Pomagali oSmo 
tudi pri obnovi Tovarne pohištva 
Cerknica in Tovarne pohištva 
Martinjak po obeh pož~h. Be
toniran smo med delovrum ča
som in po nj em. 

Klub samoupravljalcev še ni zaživel 
ZAKUUCEK POUKA NA TEH
NISKI SREDNJI SOLI ZA LE
SARSTVO 

Letos je končala šolanje na 
tehniški lesarski šoli v Cerkni
ci že peta generacija lesarskih 
tehnikov. Samo osemnajst jih je 
bilo, kar je bil najmanjši razred 
doslej. Cetrti razred so vsi us
pešno končali, med njimi Franc 
SPAREMBLEK in Ivan TROHA 
z odličnim uspehom, pa sta bila 
oproščena opravljanja zaključne
ga izpita. To sta doslej tretji ~n 
četrti odlični učenec na šoli. 

Mlajše bi rada spomnila, da 
smo imeli dolga leta zaradi veli
kih vlaganj v Jzgrad.njo tovarn 
neverjetno nizke osebne dohod
ke. Dosti delavcev je takrat za
pustilo podjetje in šlo delat dru
gam, kjer so manj vlagali in več 
zaslužili . Nazaj so se vrnili šele, 
ko so se pri nas razmere izbolj
šale oziroma, oko je vloženi de
nar pričel dajati sadove. Zato 

Iz Tovarne pohištva Cerknica 

O delu in o spremljajočih težavah kluba samoupravljalcev smo 
spregovorili z Milanom Strletom, predsednikom skupščine kluba 
samoupravljalcev, Alojzem Otoničarjem in Filipom :lagarjem, pred
sednikom in sekretarjem občinskega sindikalnega sveta ter z Jožetom 
Frankom, sekretarjem občinske konference Zveze komunistov. 

Zastavljeno jim je bilo naslednje vprašanje: »Zakaj klub samo
upravljalcev še ni zaživel tako kot smo se v programskih izhodiščih 
ob ustanovitvi kluba dogovorili?« 

Milan Strle: Ugotovim lahko, 
da so bile opravljene začetne ak
tivnosti, ki so pravzaprav organi
zacij-sko-formalnega značaja, ven
dar pa pomenijo osnovo za delo 
na tem področju. Sprejeli smo 
okvirni program izobraževanja, 
ki je bil v javni razpravi in so ga 
ob ustanovitvi kluba delegati do
končno sprejeli. 

Izvoljen je bil izvršni odbor, 
ki je pričel z delom. Najprej je 
bilo potrebno odpreti žiro račun 
in lahko tudi z zadovoljstvom 
ugotovimo, da sredstva od te
meljnih organi.zacij dokaj redno 

pritekajo. Seveda je opaziti ne
katere slabosti v dosedanjem 
delu. Predvsem ni človeka, ki bi 
se .poklicno ali volontersko (po
udarek je na volornerskem delu) 
ukvarjal in delal oziroma uskla
j eval delo. Najprej je l?ilo za
mišljeno, da bi delo temeljila na 
Delaw;ki. univerzi, vendar se na 
tem področju stvari ne premak
nejo. 

Ce ni druge primerne ustano
ve, mislim, da bi moral sindikat 
predstavljati tisto gonilno sHo, 
ki bi zagotavljala normalno in 
uspešno delo. Seveda bi moral 
mimo sindikata pokazati večjo 
dejavnost izvršni odbor kluba. 
Nikakor ne sm emo biti preveč 
črnogledi; saj smo z delom šele 
začeli. Vemo, da v začetlru no
bena stvar ne teče idealno. Mi
slim, da ima klub samouprav
ljalcev izredino pomembno vlogo 
pri osveščanju delovnega člove
ka, pri usposabljanju delegatov 
in da je torej potrebna le še več
ja, bolj zagnana akcija vseh sub
jektivnih sil, pa bodo tudi uspe
hi na tem področju drugačni. 

Alojz Otoničar, Filip :lagar: Za
četne težave so predvsem posle
dica težav s kadri. Ni človeka, ki 
bi volonters-ko opravljal funkcijo 
usklajevalca dejavnosti in ki bi 
bil nosilec ter pobuctmk dela. 
Ob tem je opaziti vse premalo 
pobud iz delovnih organizacij, ki 
b i morale postati glavni dejavnik 
pri zbiranju potreb, da bi klub 
resnično opravljal t iste dejavno
sti, ki. jih združeno delo ·potre
buje. Ugotavljamo, da. imamo 

okvimi program, ki pa ni raz
členjen. Na pretekli seji izvršne
ga odbora smo se dogovorili, da 
j e potrebno do jeseni pripraviti 
konkre1!ni program izobraževa
nja, ki mora temeljiti na resnič
nih potrebah združenega dela. To 
pa so v tem trenutku nedvomno 
vprašanja v zvezi z uresničeva
njem zakona o združenem delu, 
pa tudi potrebne usmeritve v 
zvezi z volitvami v skupščine in 
organe upravljanja. 

Jože Frank: Zavedati se mora
mo, da so delov-ni ljudje iz te
meljnih organizacij hitro dojeli 
vlogo klubov samol.llpravljalcev. 
Posledica tega se je pokazala v 
pristopu h ·klubu in v p.oravnava
nju finančnih obveznosti. Prispe
vana finančna sredstva pa mora
jo biti seveda opravičena, kar po
meni, da je potrebno združene
mu delu nuditi tisto, kar od klu
ba pričakuje. Potrebno je torej 
pričeti z družbenim izobraževa
njem, za kar pa je potrebno ime
ti izdelan program dela. 

Po drugi strani je opaziti, da 
so sedaj v temeljnih organizaci
jah dvignili roke nad družbeno
političnim izobraževanjem ter 
usposabljanjem delegatov in pri
čakujejo, da bo vse delo na tem 
področju opravil klub samo
upravljalcev. Jasno je, da so tak
šna mnenja napačna in da po 
nepotrebnem vnašajo zmedo na 
področju izobraževanja. 

Iz povedanega lahko povzame
mo, da se stvari premikajo in da 
bomo najkasneje v jeseni lahko 
že videli neposredne rezultate v 
obliki posameznih izobraževalnih 
programov. Dolžnost nas vseh v 
združenem delu pa je, da dajemo 
stalne pobude in da zagotavlja
mo normalne pogoje za uspešno 
delo kluba samoupravljalcev. 

D.Frlan 

Ostali so v dneh od 16. do 21. 
junija opravljali zaključne izpite. 
Eden je zaključni izpit opravil 
z odličnim uspehom, šest s prav 
dobrim, štirje z dobrim uspe
hom, pet učencev pa bo moralo 
v avgustu opravljati popravne iz
pite iz slovenskega jezika ter no
vejše zgodovine narodov Jugosla
vije in samoupravljanja s teme
lji marksizma. Nasploh so učen
ci pokazali solidno tehnično zna
nje, v družboslovnih predmetih 
pa slabše. Temu je krivo pre
majhno število ur, pa tudi ne 
najbolj kontinuiran pouk, še po
sebej pri slovenskem jeziku. 

Kar enajst učencev se je od
ločilo nadaljevati študij na viš
jih in visokih šolah. Studijske 
smeri so zelo raznolike; od stroj
ništva, elektrotehnike, ekonomi
je in varnosti, še najmanj pa le· 
sarstva. To je za BREST spre
jemljivo in v skladu s kadrov
skimi načrti. 

Tudi tretji letnik je bil uspe
šen, saj so vsi učenci izdelali 
razred. Za nj ih bodo počitnice 
neskaljene. En mesec bodo .pre
živeli na praksi v proizvodnji in 
pripravi dela, drugi mesec pa po 
svojih željah. F. Turšič 
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BREST ZNOVA NA VR u 
LETOS ŽE PETA ZMAGA NA LESARIADI 

Osme športne igre delavcev lesne industrije in gozdarstva so 
znova dokazale, da so ena izmed največjih tovrstnih prireditev, ve
lika manifestacija delavske telesne kulture, predvsem pa vsakoletni 
obračun in dokaz, kaj naše delovne organizacije čez vse leto prispe
vajo za razvoj organizirane rekreacije delavcev, kar je tudi eden 
izmed pomembnih dejavnikov pri prizadevanjih za večjo produk
tivnost dela. 

Na letošnji lesarladi, ki je bila 11. in 18. junija v športnem parku 
na Kodeljevem v Ljubljani, je sodelovalo že 53 delovnih organizacij 
z okrog 2000 športnikov in športnic. Naj že takoj omenimo, da je 
bilo letos prvič v okvir te prireditve vključeno tudi tekmovanje 
gozdnih delavcev - sekačev, na katerem je zmagalo GG Novo mesto 
pred GG Nazarje in GG Postojna. 

BREST je dosedanjim štirim dodal še peto lovoriko in je tako 
doslej daleč najuspešnejši udeleženec teh tekmovanj. 

DOBRSEN DEL TEK.MOV ANJ 
2E V PETEK 

Pravzaprav se je letos tekmo
vanje zaradi velikega števila so
delujočih pričelo že v četrtek z 
ženskim kegljanjem, večina tek
movanj pa je bila v petek, tako 
da so za soboto ostali le še sklep
ni obračuni. To je podobno kot 
prejšnja leta razbi:lo enovitost 
iger, ve.ndar si je drugačno orga
nizacijsko obliko tekmovanja ob 
tolikšnem številu nastopajočih 
težko zamisliti. 

Tokrat je bil petek za naše 
ekipe zelo u sp ešen tekmovalni 
dan in je bilo glede na dosežene 
rezultate že moč sklepati na vi
soko končno uvrstitev. 

PRIJETNA OTVORITVENA 
SLOVESNOST 

Kratka, a prisrčna otvoritvena 
slovesnost je bila na sobotno ju
tro v športni dvorani na Kode
ljevem. Sportniki v živo pisanih 
oblačilih, nastop športllrih ple
salcev in sodelovanje miličnikov
kadetov - vse to je ustvarilo pri
jetno in pričakujoče tekmovalno 
razpoloženje. 

SREBRO - SAHISTKE 

Po lanskem neuspehu se je 
ženska šahovska ekipa - čeprav 
brez pravih priprav - znova po
vzpela k vrhu. Ob enem samem 
ekipnem porazu so mlade šahist
ke zasedle odlično drugo mesto. 

Vrstni red (9): l. Slovenijales
trgovina, 2. BREST, 3. Elan itd. 

Vrstni red (40): l. GG Postoj
na 852, 2. Stol 851, 3. Meblo 841, 
4. BREST 825 itd. 

Posebej moramo poudariti, da 
sta moška in ženska strelska eki· 
pa dosegli najboljši skupni re
zultat med vsemi sodelujočimi in 
si tako prvič priborili dragoceni 
prehodni pokal, ki ga daje Strel
ska zveza Slovenije. 

NOVI VZPON NOGOMETASEV 

Po nekajletnem zatišju so naši 
nogometaši spet igrali vidno vlo
go med najboljšimi. Po napornih 
petkovih in sobotnih tekmah (ob 
najhujši vročini) so se uvr·stili 
v najboljšo četverico. T~ j~ n~ 
dvomno izreden uspeh, k1 bl b1l 
zaradi solidne in borbene ~gre v 
obrambi z učinkovitejšim napa
dom morda lahko še večji. 

Vrstni red (40): l. Slovenijales
trgovina, 2. Inles, 3. Jelovica, 4. 
BREST itd. 

Strelci so (skupaj s strelkami) letos p-rvič osvojili tudi pokal Strel
ske zveze Slovenije 

bile tedaj najboljše, pa so jih 
nato vse naslednje ekipe »lovile«. 
Najboljša med našimi je bila 
Jankovičeva (195 kegljev). 

Vrstni red (24): l. Novoles 1075, 
2. Marles 1065, 3. Stol 1057, 4. 
BREST 1056 itd. 

šE ENO čETRTO MESTO -
NAMIZNI TENIS (2ENSKE) 

Igralke namiznega tenisa, ki so 
lani izredno prijetno presenetile 
z drugim mestom, tudi letos ni
so razočarale. Premočno so zma
gale v svoji skupini in na koncu 
osvojile odlično četrto mesto. 

Vrstni red (15): l. Lesna, 2. 
Elan, 3. Liko, 4. BREST itd. 

SMOLA ODBOJKARIC 

šo uvrstitev, saj se jim je uspelo 
prebiti v finalno skupino, v ka
teri so bili zelo solidni, šesti in 
tako prispevali lep oboi k skup
nemu seštevku v končni uvrsti
tvi. 

Vrstni red (24) : l. Stol, 2. Mar· 
les, 3. Elan . .. 6. BREST itd. 

Po uvodnem nagovoru pred
sednika organizacijskega odbora 
Emila Suštarja je spregovoril 
Janko Goleš, predsednik repub
liškega odbora sindi:kata delav
cev lesne industrije in gozdar
stva, kJi je med drugim orisal 
prizadevanja sindikata za orga
nizirano rekreativno-športno de
javnost delavcev in posebej po
udaril pomen letošnjega tekmo
vanja, ki je sodilo v okvir pro
slav pomembnih jubilejev. 

Naše šahistke - presenetljivo dobre 

Odbo}karicam jo je žreb tudi 
letos grdo zagodel, saj jih je 
u vrstil v skupino z lans·k~i m 
letošnjimi zmagovalkami. Nedvo-

Se državna himna, dvig zasta
ve lesariade in tekmovalci so se 
razkropili po tekmovališčih za 
čim boljšim~ uspehi. 

STRELKE VZTRAJNO 
PRI VRHU 

Strelke nas niso še nikoli razo
čarale, pa so tudi letos dosegle 
še boljši 'rezultat kot lani in tu
di boljšo uvrstitev - s tretjim 
mestom so si priborile bronasto 
plaketo. Tudi njihovi vedno za
nesljivi nastopi so posledica red
nega dela. Najboljša posamezni
ca med našimi je bila Turšičeva 
(161 krogov). 

Otvoritvena slovesnost letošnje lesariade 

ZLATI KEGLJAč! 

Največ veselja so nam letos 
priredili kegljači, ki so v petko
vem nastOJ?U zanesljivo zmagali 
z rekordmm številom podrtih 
kegljev. Nedvomno je to posle
dica vnaprejšnjih množičnih tek
movanj v okviru delovne orga
nizacije in daljših skrbnih pri
prav. V ekipi ni bilo slabega mo
ža, najboljša med dobrimi pa 
sta bila Franc Gornik (249 keg
ljev - drugi najboljši rezultat 
lesariade) in Franc Strukelj (218). 

Vrstni red (43 ekip): l. BREST 
1292, 2. GG Postojna 1285, 3. ZK 
GP Kočevje 1258 itd. 

"'---- ·- --- -

Vrstni red (20): l. Marles 479, 
2. LIP Sl. Konjice 463, 3. BREST 
457 itd. 

STRELCI TUDI LETOS čETRTI 

Med strelci je vsako leto kon
kuren ca hujša - več sodelujočih 
in boljši rezultati. Naši, že pri
slovično zanesljivi s trelci so le
tos nastreljali 10 krogov več kot 
lani, vendar je to zadostova-lo 
»le« za ponovitev lan·ske uvrsti
tve - odlično četrto mesto. Naj
boljši posameznik med našimi je 
bil Franc Mahne - 174 (četrti 
rezultat lesariade). 

Borbeni nogometaši - naše prij etnn presenečenje 

KEGLJAčiCE ZA LAS »SAMO« 
čETRTE 

Da tudi žensko kegljanje na
preduje, izpričuje dejstvo, da so 
naše tekmovalke z boljšim 're
zultatom kot lani zasedle »le« če
trto mesto (lani drugo). Imele so 
tudi smolo z žrebom, 'Saj so ·tek
movale že na četrtkov večer in 

mno bi po svoji prikazani igri in 
kvahtet i ob .drugačnem žrebu 
dosegle znatno boljšo uvrstitev. 

Vrstni red (15): l. GLIN, 2. 
Lesna, 3. Novoles . . . 5. BREST 

SAHISTI - NAJBOLJE DOSLEJ 

Naši šahisti so z ·borbeno igro 
dosegli letos svojo doslej najbolj-

ženska kegljaška ekipa (letos samo četrte) 

2enska strelska vrsta tudi letos 
na vrhu 

MOSKI NAMIZNI TENIS -
KOT LANI 

Tudi igralci namiznega tenisa 
so z borbeno in učinkovito igro 
zmagal·i v sicer teŽJki skupini. 
Kasneje jim je za še boljšo uvr
stitev le zman jkalo moči. 

Vrstni red (27): l. Javor, 2. 
Liko, 3. Lesnina ... , 7. BREST 
itd. 

BALINARJI NEKOLIKO 
RAZOčARALI 

Balinarji so v ne preveč težki 
skupini pribaHnali eno zmago in 
en poraz in se tako še kar solid
no uvrstili, a niže kot smo pri
čakovali. 

Vrstni red (23): l. Stil, 2.GG 
Postojna, 3. Javor ... , 16. BREST 
itd. 

NAJSLABSE SO SE ODREZALI 
ODBOJKARJI 

Ob uvrstitvi naših odbojkarjev 
lahko rečemo le: važno je sode
lovati .. . Igrali so sicer borbeno, 
vendar so pokazali prema·lo 
uigranosti i.n znanja, pa so se 
znova znašli na dnu. 

Vrstni red (21): l. Lesna, 2. GG 
Bled, 3. Marles . . . , 19. BREST 
itd. 

BREST ZNOVA ZMAGOVALEC 

Tekmovanja so se iztekla že 
sredi sobotnega popoldneva. Pre
ostala sta le še sklepni obračun 
tekmovalnih dosežkov in razgla· 
sitev najboljših. 

Petkova predvidevanja in 
"predračuni« so se uresničili: 
BREST je znova zmagovalec s 

(Konec na 7. str.) 
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(Nadaljevanje s 6, strani) 

prepričljivo prednostjo pred Me
blom in Marlesom. V našem ta
boru je bilo seveda veselo in je 
povsem razumljivo, da so naši 
tekmovalci iz pokalov srknili 
kapljico ali dve in poskočno za
rajali ob veseli glasbi. 

V prvi deseterici je bilo le ne
kaj manjših premikov. V vrhu so 
ostale večje delovne organizaci
te, tiste, ki posvečajo več skrbi 
organizirani športni rekreaciji in 
imajo zato možnosti, sestaviti 
kvalitetne ekipe. 

USPEH ZA VEZU JE 

Tudi ob letošnji zmagi se ne
hote vsiljuje vprašanje, v čem je 
skrivnost dosedanjih Brestovib 
uspehov. Ze bežen pogled v rezul
tate kaže, da so bili doseženi 
največji uspehi v tistih panogah, 
v katerih je pri nas največja 
množičnost in v katerih redno 
vadijo in tekmujejo čez vse le· 
to. Jasno je, da je mogoče iz 
množice tekmovalcev iz temelj
nih organizacij in iz Skupnih de
javnosti nato sestaviti tudi kva
litetno selekcijo. 

Takšna ugotovitev nedvomno 
nakazuje tudi našo prihodnjo 
usmeritev organizirane rekreaci· 
je delavcev. Predvsem je treba 
organizirati športno rekreacijo 
po TOZD in tekmovanja med nji· 
mi, uspehi na tekmovanjih na 
višjih ravneh pa bodo le logična 
posledica množičnosti. Tako bo 
športna rekreacija postala ne· 
pogrešljivi del našega vsakdana, 
s športnimi uspehi pa bomo lah· 
ko tudi v prihodnje dostojno za
stopali našo delovno organizacijo 
navzven. 

PRIHODNJE LETO 
V CERKNICI? 

Takšen mednaslov smo zapi· 
sali že lani. Ob zaključku letoš
nje lesariade je v svojem sklep· 
nem nagovoru predsednik orga
nizacijskega odbora nedvoumno 
vzkllknil: >>Na svidenje prihod
nje leto v Cerknici!« 

Pripomniti velja, da za ta vz
klik ni imel osnove v uradno iz. 
ražeoem stališču oziroma privo
litvi naše delovne organizacije. 
Vsekakor pa so v njem izražene 
želje republiškega odbora sindi
kata delavcev lesne industrije in 
gozdarstva ter tekmovalcev šte
vilnih delovnih organizacij, Id 
jim je lesariada, organizirana 
pred leti v Cerknici, ostala v naj
lepšem spominu. 

Vsekakor bi veljalo o teh že
ljah resno razmisliti. Preden da
mo dokončen pristanek, moramo 
temeljito pretehtati, ali imamo 
ob tolikšnem številu tekmoval
cev (nad 2000) možnosti izpeljati 
tehnično plat tekmovanja (objek· 
ti, kadri in tako naprej). Organi· 
zacija tako velikega tekmovanja 
je velikanska obveznost, Id terja 
mnogo prizadevanj, dela in ne
nehnega iskanja novih rešitev. 

Za sedaj torej lahko samo za
ključimo: prihodnje leto v Cerk-
nici? B. Levec 

SKUPNA UVRSTITEV 
točke 

1. BREST Cerknica 248 
2. MEBLO Nova Gorica 218 
3. MARLES Maribor 210 
4. STOL Kamnik 202 
S. LESNA Slovenj Gradec 199 
6. GG Postojna 188 
7. JELOVICA Skofja Loka 182 
8. SLOVENIJALES -

trgovina Ljubljana 
9. LIKO Vrhnika 

10. ELAN Begunje 
11. K.LI Logatec 
12 NOVOLES Novo mesto 
13. JAVOR Pivka 
14. LIP Bled 
15. INLES Ribnica 
16. GG Bled 
17. LIP Slov. Konjice 
18. GLIN Nazarje 
19. LESNINA Ljubljana 
20. LIPA Ajdovščina 
21. OPREMA Izola 
22. SAVINJA Celje 
23. ALPLES :lelezniki 
24. TM Slovenj Gradec 
25. LESONIT Ilir. Bistrica 

176 
176 
173 
160 
159 
147 
132 
126 
119 
118 
111 
109 
109 
101 
96 
89 
87 
82 

itd. 
(Nastopile so ekipe iz 53 delovnih 
organizacij). 

Naš fotoreporter je na letošnjllesariadi posnel vrsto posnetkov. Na 
vrhu so našl »zlati« kegljačl (pet Francetov - stojijo, pa še Vasja in 
Tone) 
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Tudi letos drugi 
TRADICIONALNI SPORTNI čETVEROBOJ 

Na tradicionalnem četveroboju Lama - Titan - Kovinoplastika 
- BREST so se številčno močne ekipe pomerile v streljanju, no
gometu, kegljanju, krosu, namiznem tenisu, odbojki in šahu. 

Izidi: 

Streljanje - ženske: 
l. Brest 
2. Titan 
3. Kovinoplast~ka 
4. Lama 

Streljanje - moški: 
l. Titan 
2. Brest 
3. Lama 
4. Kovinoplastika 

Nogomet: 
l. Lama 
2. Kovinoplastika 
3. Titan 
4. Brest 

Kegljanje - ženske: 
l. Titan 
2. Brest 
3. Lama 
4. Kovinoplastika 

Kegljanje - moški: 
1. Kovinoplastika 
2. Brest 
3. Titan 
4. Lama 

Kros - .ženske: 
l. Kovinoplastika 
2. Lama 
3. Brest 
4. Titan 

Kros - moški: 
l. Brest 
2. Kovmoplastika 
3. Titan 
4. Lama 

Posameznice: 

l. Knez (Lama) 
2. Modic (Kovinoplastika) 
3. Mihelič (Kovinoplastlika) 
4. Klančar (Brest) itd. 

Posamezniki: 

l. Kraševec (Kovinoplastika) 
2. Jakopin (Brest) 
3. čeček (Brest) itd. 

Namizni tenis - ženske: 

l. Kov·inoplastika 
2. Brest 
3. Titan 
4. Lama 

Namizni tenis - moški: 

l. Titan 
2. Kovinoplastika 
3. Brest 
4. Lama 

Odbojka: 

l. Tti:t:m 
2. Kovinoplastika 
3. Brest 
4. Lama 

Sah: 
l. Kovinoplastika 
2. Titan 
3. Lama 
4. Brest 

Ekipna uvrstitev: 

l. Titan 
2. BREST 
3. Kovinoplastika 
4. Lama 

Tradicionalno srečanje med temi organizacijami se vsako leto 
krepi in izpopolnjuje po kvaliteti in števi-lčno, saj je iz vseh štirih 
podjetij nastopilo več kot dvesto tekmovalcev in tekmovalk -
delavcev, k i so spoznali pomen športne dejavnosti. 

Letošnji organizator Lama Dekani j e športno srečanje organi
ziral brezhibno. 

Trim liga v Loški dolini 
Spomladanski del lige v malem nogometu je bil končan 19. ju

nija. V zadnjem kolu je bilo .nekaj razbulj,ivih srečanj, posebno 
na igrišču v Kozariščah, kjer s ta igrala Iga vas in Stari trg ter 
Kozarišče in Markovec. Stari trg je po zelo razburljivem razpletu 
premagal Iga vas z rezultatom 8:4, Kozarišče, ki so bile do tedaj 
na čelu lige, pa so z Markovcem podelili :točke. Rezultat je bil 2:2. 
Tako je po zadnjem kolu prišel v vodstvo Stari trg. 

Ta del tekmovanja je pokazal, da so vse ekipe napredovrule v teh
ničnem pogledu, pa tudi v telesni ·pr-ipravljenosti. Tudi disciplina 
igralcev je na športni ravni, z nekaterim.i izjemami, ki pa niso plod 
napačnega mišljenja, ampak živčnosti. 

Sodniki so se trudili, da bi vsako srečanje pripeljali kar se da 
uspešno do konca in v večini primerov so tudi uspeli. 

Tudi gledalci so prišli na svej račun, saj je bilo vediko lepih in 
razburljivih dogodkov na igriščih. Na tekmi Lož : Kozarišče, se je 
zbra-lo celo okrog 900 gledalcev. 

lgra:Ici imajo sedaj zaslužen odmor do 24. jul•ija, ko se bo začelo 
prvo kolo za pokal krajevne skupnosti Loška do1ina. Jesenski del 
trim J.ige se bo začel 31. julija, pokal·ne t ekme pa bodo med ligo. 
Fina:Ie bo posvečeno krajevnemu in občinskemu prazniku 19. oktobru. 

LESTVICA OB KONCU SPOMLADANSKEGA DELA 
l . Stari trg 12 11 O 1 88:24 22 
2. Kozarišče 12 10 2 O S9:10 22 
3. Lož 12 10 1 1 87:18 21 
4. Pudob 12 7 O S 3S:26 14 
S. Iga vas 12 7 O S S0:46 14 
6. Markovec 12 S 3 4 40:37 13 
7. Dane 12 6 O 6 20:32 12 
8. Podcerkev 12 S O 7 32:48 10 
9. Viševek 12 3 2 7 17:29 8 

10. Babno polje 12 3 1 8 20:S6 7 
11. Nadlesk 12 3 O 9 ' 1S:44 6 
12. Vrhnika 12 2 1 9 19:61 S 
13. Tirole 12 1 O 11 19:66 2 

Trenutno najboljši strelci: 

+ 60 
+ 49 
+ 69 
+ 9 
+ 4 
+ 3 
-12 
-16 
- 12 
- 36 
- 29 
-42 
-47 

34 golov - Mlakar Zlato (ST), 24 golov - Kočevar Dušan (L), 21 
golov - Kočevar Beno (L), 19 golov - Turšič Rolando (IV), 16 go· 
lov - Zakovšek Borut (L) itd. D. Ožbolt 

KORISTNO ZA VSAKOGAR 
Radiotelevizija Ljubljana je v 

sodelovanju z Anteno izdala po
sebno trimsko knjižico, name
njeno širšemu krogu ujud!i, Ici jih 
vsakodnevni trim in rekreacija 
zanimata in si želijo več prak
tičnih in teoretičnih navodil. 

Poleg vsebine TIT oddaj je v 
knjižnici več zanimivih in koPist
nili sestavkov, od katerih naj 
omenimo samo neka1ere, saj bi 

bilo navajanje celotne vsebine 
preobširno in preveč suhoparno. 

Torej precej poučme in zani
mive smovi za branje in za prak
tično UJ?Orabo. 

Knjiž1ca ima obliko in obseg 
običajne ANTENE dn stane vsega 
10 dinarjev. 
Priporočamo nakup, saj je 

knjižica deležna cele vrste po-
hval. P. Kovšca 



8 

Največja prireditev v našem malem mestu preteklega meseca .. . Sa
mo še kakšen »Rancy« vzburka naše (mlajše in zrele) občane 

~daj o ... • zaor1 pesem 
Petstoletnici Loža je bilo posvečenih doslej že nekaj kulturnih 

prireditev, 4. julija pa so se v Starem trgu srečali otroški, mladinski, 
mešani in moški pevski zbori naše občine. 

V slavnostnem mimohodu od nem letu, v letu praznovanja vseh 
Blagovnice do prireditvenega me- državljano.v Socialistične federa
sta so prvi stopali najmlajši pev- tivne .republike Jugoslav~je, to je 
ci :iz nižjih razredov osnovn~h šol 85-letnica rojstva tovariša Tita, 
iz Cerknice, 11. maja iz Grahove- 40-letnica ipr:ihoda .tovariša Tiita 
ga, Jožeta Kranjca z Rakeka in na čelo KPJ in 40-letnica us-tanc
Heroja Janeza Hribarja iz Sta- vitve KP Slovenije. Da pa bo 
rega trga. Sledili so jim mladin- praznovanje lepše m prijetnejše, 
ski pevski zborJ osnovnih šol iz smo organizirali srečanje pev
Cerknice, 11. maj iz Grahovega, skih zborov občine Cerknica, da 
Tone Sraj-Aljoša iz Nove vasi in nam bodo zapeli :in osvetlili spo
Jožeta Kranj ca z Rakeka. Za le- mine ... « 
temi so se razv1:1stili moški pev- In že je pod pomladno svo
ski zbori Tabor iz Cerknice, iz bedno nebo iz mladih grl donela 
pobratenega Frama, Novolit iz pesem Lepo je v naši domovini 
Nove vasi in iz Starega trga ter biti mlad. Ko so zamrli igrivi 
mešana pevska zbora Heroj Iz- otroški glasovi, so zapeli odrasli, 
tok z Rakeka in Martin Krpan ki so se poslovili s skupno pes
iz Sive. mijo Radovana Gobca: Pesem o 

Titu. Za slovo je zaigral še har
moni•karski orkester iz glasbene 
šole Fran Gerbič z Rakeka. 

Prisotne ljubitelje lepe pesmi 
in vse nastopajoče je v imenu 
Zveze kulturnih organizacij po
zdravil tovar-iš Franc Dolničar, ki 
je v svojem govoru poudaril po
men in vsebino dela teh or.ga
nizaoij ter zaključil uvodno mi· 
sel z besedami: »Naključje pa je 
hotelo, da se praznovanje petsto
letnice Loža proslavlja v jubilej-

Prireditelj je zborovodjem za 
spomin in kot priznanje poldo
Il!H šopek nageljnov in plaketo. 

Pesem je utihnila Je na pri· 
rcditvenem p rostoru, v naših 
srcih bo še dolgo odmevalo pri
jetno srečanje naših pevskih zbo-
rov. C. Levec 

FILMI V JULIJU 
2. 7. ob 20. u r.i in 3. 7. ob 16. uri - ameriški vojni film ZLOMUENA 

KRILA. 
3. 7. ob 20. uri - ameriška kriminalka UC:ITELJICA IN MAFIJA. 
4. 7. ob 16. in 20. uri - ameriški glasberu f,i,J.m JANIS JOPLIN. 
7. 7. ob 20. uri - ameriška komedija BEDUINK.A V RIMU. 
9. 7. ob 17. ur.i - risanke KONJIC:EK GRBAVC:EK. 
9. 7. ob 20. in 10. 7. ob 16. uri - francoska komedija ZOPET SEDMA 

C:ETA. 
10. 7. ob 20. uri - ameriška kriminalka SERIF IZ DRžAVE 

TENNESSEE. 
11. 7. ob 20. uri - francoska kriminal-ka UGRABITEV MICHEL 

JANSON. 
14. 7. ob 20. uri - italijanska drama NASILJE IN STRAST. 
16. 7. ob 20. in 17. 7. ob 16. uri - nemški pustolovski film WINETOU 

II. del. 
17. 7. ob 20. uri -italijanska kriminalka RIM- MESTO NASILJA. 
18. 7. ob 20. uri- italijanska komedija DEKAMERON. 
21. 7. ob 17. uri in ob 20. uri - ameriška komedija CHARLY 

SAMPION. 
22. 7. ob 16. uri - jugoslovanski mladinski film VLAK V SNEGU. 
22. 7. ob 20. in 24. 7. ob 20. uri - ameriški pustolovski film MAN

DINGO. 
23. 7. ob 20. in 25. 7. ob 20. uri - ameriški pustolovs·~ 6ilm ROLLER-

BALL. 
24 7. ob 16. uri - nemški western SCHUT. 
28. 7. ob 20. uri - ameriška drama SREC:NA POTEPENKA. 
30. 7. ob 20. in 31. 7. ob 16. uri - ameriški pustolovski film C:UDEžNI 

KARATE. 
31. 7. ob 20. uri - italijanska komedija PRIDI IN SPOZNAJ MOJO 

žENO. 

BRESTOV OBZORNIK 

Devetdeset .let gasilstva v Cerknici 
19. junija so gasilci prostov~ljne.g~ g~s~skega druš~~a Cerknica 

praznovali 90-letnico društva. VIsOki JUbileJ so proslavili s svečano 
gasilsko prh-editvijo. Največja želja, da bi ob tej priložnosti dobili 
tudi novo gasilsko vozilo, pa se jim tokrat žal še ni uresničila. 

Prireditev se je pričela že zju- tivno sodelovali v boju za osvo
traj z zborom gasilcev pred po- boditev naše domovine. 
slopjem Skupnih dejavnosti Bre- Jesenlleta 1945 lie društvo z.no
sta. Tam so dolgoletnim članom va zaž:ivelo. Krajani Cerknice, po
društva podelili značke za de- sebno mlajši, so spet začeli vsto· 
set, dvajset, trideset in več let pa,ti v gasilske vrste. Takoj so 
dela v gasilsk:i or.ganizaciji. Za- začeli tudi z akcijami za nabavo 
tem je bila parada skozi Cerk- sodobnejšega gasilskega orodja. 
nico do poslopja osnovne šole. Leta 1957 so dobili nov gasilski 
V paradi so poleg gasilcev iz ob- avtomobil, 1969 pa sodobno 
čine CerJmica sodelovali tudi črpaLko. Ves čas so gasilci ak
predstav.niki občinskih gasilskih tivno sodelovali pri gašenju po
zvez Postojne, Logatca, Kočevja žarov v občill!i pa tudi drugod. 
in iz ljubljasnke občine Vič-Rud- Njegovi vidnejši predstavniki so 
nik. billi zlas1Ii prvi ·predsednik Ivan 

Na osrednji proslavi je prisot- Korče, predsednik društva med 
ne, zlasti pa predstavnike skup· obema vojnama Janez Otoničar, 
ščine občine Cerlmica in njenega ki je bil hkrati tudi eden izmed 
-izvršnega sveta, predstavnike najzaslužnejšili. gasilcev v Slove
družbeno-političnih organizacij, niji, Toni Male, Matija Obreza, 
krajevne skupnosti Cerknica in Edvard Petrovčič in drugi. 
druge, po1idravil predsednik iz· Od trenutnih težav, ki tare
vršnega odbora društva E dvard jo društvo, \ie nedvomno treba 
Petrovčič. Delo društva v prete- omeni1li pomanj.kanje sodobne 
klih devetdesetih letih je na krat- gasilske opreme in orodja. Naj
ko OPisal v slavnostnem govoru več težav je z nabavo novega ga
Drago Jakopin. Povedal je, da je silskega vozila. Avtomobil, ki je 
bilo društvo ustanovljeno že leta bil nabavljen pred dvajsetimi le-
1887 pod imenom požarna bram- ti, je že <popolnoma dotrajal. Za
ba. Naloga in geslo tedanj-ih ga-
silcev je bila pomoč sočloveku 
ob požarih in ob drugih elemen
tarnih nezgodah. Svoje poslan· 
stvo so brambovoi uspešno iz. 
polnjevali, čeprav so -imeli za 
današnje čase primitivno gasil
sko orodje. Med prvo svetovno 
vojno je društvo životarila, saj 
so morali vsi krepkejši fantje .in 
možje na fronto. Posledice vojne 
je bilo čutiti še nekaj let, saj je 
vojna terjala svoj krvni davek 
tudi .med brambovai. 

Leta 1920 ·se je požarna hram
ba preimenovala v gasilsko dru
štvo. Kmalu zatem so kupili tudi 
prvo motorno črpalko in posta
vili gasilski dom. Leta 1925 je 
bila pri -društvu ustanovljena 
godba na pihala, •kli deluje še da
nes. Sv.oje pripadnike je društvo 
vzgajala v naprednem duhu. Za- ........_ 
to ni čudno, da so številni gasil

to so člani društva že lani pri
čeli zbirati sredstva za novo vo
zilo. Vse kaže, da bodo gasi'lci ta 
avto ob podpori krajanov in kra
jevne skupnosti kmalu dobili. 
Vprašanje potrebne opreme pa 
s .tem ne bo v celoti rešeno. Pre
pričani pa so, da bodo s tesnim 
sodelovanjem z organizacijami 
združenega dela in z drugimi de
lovnimi skupnostmi, kmaolu od· 
·pravili tudi -to pomanjikljivost. 

Pred zaključkom prireditve je 
predsednik oboinske gasilske zve
ze Andrej šilc najbolj zaslužnim 
članom društva podeHl gasi,Jska 
odlikovanja, veteranom društva 
·pa posebna priznanja. Sledila je 
manjša gas4lska vaja, v kater·i so 
sodelovali pioni-rji gasdlskega 
društva iz Begunj, gasilci PGD 
Cerknka in gasilci Tovarne po
hištva Cevknica. 

S proslavo svojega jubileja je 
dalo društvo - kot je poudaril 
njegov predsednik - svoj pri
spevek tudi k proslavam po
membillih letošnj.ih revolucionar
nih jubilejev, ki jih praznujejo 
vsi naši delovni ljudje. Hkrati je 
obljubil, da se bodo gasilci dru 
štva še naprej trudil~ in delo
vali pod geslom »NA POMOC:k 

V. žnidaršič 

ci med drugo. svetovno vojno ak- Otvoritvena slovesnost ob častitljivi obletnici cerkniških gasilcev 

Pohod mladine po partizanskih poteh 
POHOD PO POTEH DOMICILNIH ENOT NOTRANJSKE 
TUDI LETOS 

Predsedstvo občinske konference Zveze socialistične mladine Slo
venije Cerknica tudi letos organizira pohod po poteh domicilnih 
enot Notranjske. O .namenu .in poteku pohoda je pripovedoval ko
mandant pobodne enote Dušan Jernejčič. 

- POHOD PO POTEH DOMI- se o pomembnejših družbenih 
CILNIH ENOT NOTRANJSKE in polritičnih dogodkih doma in 
JE žE TRADICIONALEN. KOLI- v svetu, o delu v mladinsp orga
KO POHODOV JE BILO DO SE- nizaciji, poslušamo šotevdlna pre
DAJ IN KOLIKO MLADINCEV davanja, pogovarjamo se z nek
JE NA NJIH SODELOVALO? danjami borci in podobno. Vsako 

Letošnji pohod je že šesti. Na leto si ogledamo orožje v garni
prvem pohodu leta 1972 ·je sode- zonu JLA Velike Bloke in izvemo 
lovalo P'!'i:bližno osemdeset mla- marsikaj koristnega o splošnem 
dincev, lani pa kar sto šestdeset, ljudskem odporu. Med potjo 
kar kaže da zanimanje za pohod obiščemo številna spominska 
stalno raste. obeležja, kjer počastimo padle s 

- KAKSEN JE NAMEN TEH 
POHODOV? 

Namen teh pohodov je rpred
vsem prenašanje lin ohranjevanje 
vrednot revolucije, seznanjanje z 
revolucionarno zgodovino naše 
občine, !krepitev bra~tstva in 
enotnosti 1:er l(f.ruž)beno politično 
u sposabljanje mladih. Poleg ·tega 
se veliko naučimo tudi o topo
grafiji in o drugih vojaških ve
ščinah, kar bomo lahko s pridom 
uporabi-li v pr.iomeru vojne nevar
nosti. 

- KAKO URESNIC:UJETE TE· 
ZASTAVLJENE CILJE? 

To bom najlaže raz:ložil, če po
vem, -ka:k-šen je ·~pohodniš.ki« dan. 
Vstajama ob petih zjutraj in 
gremo na pot. Do naslednjega 
prenočišča imamo navadno 25 ki· 
lom6trov, ·kar je p ribližno šes-t 
ur hoda. Vse po1ri oseveda ne pre
hodimo v eni sapi, temveč !!raso 
raz:delimo na več ·krajših etap. 

Po vsa:ki trni hoje imamo daljši 
postanek, kar seveda ne pomeni, 
da počivaano, temveč ves ta čas 
koristno izrabimo. Pogovarjamo 

krajšimi •komemoracijami. 
-TAKO OBSEžEN PRO

GRAM ZAHTEVA OD POHOD
NIKOV VERJETNO VELIKO 
NAPORA? 

Res je, da veliko hodimo in de
lamo, vendar <pohodniki vse to 

Brestov obzomik, glasilo delovne skupnosti 

Brest Cerknica n. sol. o. Glavni ln odgo

vorni urednik Božo LEVEC. Ureja uredniški 

odbor: Marija GRBEC, Vojko HARMEL, Jo. 

žica ILER!IC, Joie KLANCAR, Bolio LEVEC, 

Janez MELE, Branko MU!IC, Franc MULEC, 

Viktor OGRINC, Miha šEPEC in Vinko žNI· 

DARSIC. Foto: Joie šKRU. Tiska železniška 

tiskarna v ljubljani. Naklada 2600 izvodov. 

Glasilu sodi med proizvode Iz 7. točke prve. 
ga odstavka 36. člena ukane o obdavčeva

nju prolzvotlov ln storitev v prometu, za ka
tere se ne plačuje temeljni davek od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekretariata za 
informiranja lzvr§nega sveta SR SloveniJe 
!!.421-1/72 z dne 24. oktobra 1974}. 

premagujejo brez težav. Se več, 
delo na pohodu jim je zelo všeč, 
kar dokazuje otudli. vedno večje 
šrtevilo pohodnikov. Omeniti mo· 
ram še to, da imamo vsa:k večer 
zabavni program ob tabornem 
ognju, na ·katerem sodelujejo vsi 
pohodniki. 

- KAKO BO POTEKAL LE
TOSNJI POHOD? 

Pohod se obo začel v četrtek, 30. 
j-unija ob 15.30 na Rakeku, po 
p1:1ibhlžno 110 prehojenih kilome
trih pa se bo •končal v CeJ:1knici 
4. julija ob 18. uri. Na pohodu 
bodo poleg _ mladincev iz naše 
občine sodelovali ·tudi mladinci 
iz občin C:abar, Postojna in Ilir
ska Bistrica, predstavmki osnov· 
nih organizacij Viator in Gradi· 
šče iz Ljubljane, člani Zveze re· 
zervnih vojaških ·starešin in bri· 
gadirji-veterani. 

Na koncu bi se rad zahvalil 
vsem, •ki s o ·nam pomagali pri or
ganizaciji pohoda. 

B. Stefančič -------------------------
SPRETNI VOZNIKI 

Na prvem letošnjem tekmo
vanju v terenski in spretnostni 
vožnj~ z motor:nimi kolesi vseh 
kategol'ij in s kolesi s pomož
nim motorjem, ki ga je organi
zirala špovtna komisija pri AMD 
Cerknica v počastitev letošnjih 
pomembnih jubiiejev, je bilo sila 
živahno. 

Po končanem tekmovanju je 
predsedruk društva tovariš Turk 
•izročil zaslužene nagrade nasled· 
njim najbolje uvrščenim tekmo· 
valcem: 

Milanu Trohi, Janezu Skrlju, 
Mihi Umeku, ki je lani s svojim 
predelaiiJJirn SL-15 prejel prvo na· 
grada, Ma-rku Kranjcu, Metodu 
Mahnetu, Andreju Meil.etu, Dragu 
Pečkaju in Francu Cimpriču. 


