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Začetek

proslavlj anja
Slavnostna seja centralnega delavskega sveta 25. maja 1972 pomeni začetek proslavljanja 25.
obletnice ustanovitve podjetja,
Jd je 25. oktobra, ko je 1947. leta tovariš Miha Marinko, tedanji
predsednik vlade SR Slovenije,
podpisal akt o ustanovitvi LIP
Cerknica.
Na slavnostni seji so bili poleg
članov centralnega delavskega
sveta tudi delavci, ki so 25 let
člani tega podjetja, predsednik
dipl. inž.
občinske skupščine
Franc Zorman, predstavniki političnih organizacij v občini, v
podjetju in nekateri strokovni kadri.
Seji so dali še poseben pomen
proslavljanje 80. obletnice roj·
stva maršala Tita, začetek proslavljanja 25. obletnice podjetja
ln proglasitev tovariša Jožeta Lesarja za častnega člana delovne
skupnosti Bresta.
Glavni direktor inž. Jože Strle
je v slavnostnem govoru orisal
lik maršala Tita, posebej pa je
govoril o petindvajsetletni poti
in razvoju Bresta. Nakazal je sedanjo nalogo, dotaknil pa se je
tudi prihodnjega razvoja Bresta
v okviru pletletnega načrta razvoja občine.
Tovariš Anton Bavdek, namestnik predsednika centralnega
delavskega sveta, je sporočil tovarišu Jožetu Lesarju, nekdanjemu glavnemu direktorju, ki je
enaindvajset let uspešno vodil
podjetje, da ga je Centralni delavski svet na prlmopredajni seji
16. maja 1972 proglasil za častne-

ga člana delovne skupnosti Bresta. Izročil mu je diplomo o imenovanju.
Tovariš Jože Lesar se je za izkazano pozornost s krajšim govorom zahvam za to enkratno
priznanje.
članom kolektiva, ki so v podjetju petindvajset let, je predsedujoči razdem pismena priznanja in denarne nagrade.
Po seji je glavni direktor priredil sprejem za vse udeležence
seje v restavraciji Jezero.
To je bil sicer skromen, toda
prisrčen začetek proslavljanja 25.
obletnice podjetja. Tudi tesariada, gasilsko tekmovanje in vsa
ostala tekmovanja in prireditve
bodo nosile pečat tega enkratnega jubileja.
Od vseh nas je odvisno, kako
bomo ta jubilej proslavili. Predvsem mislim, da je to jubilej generacije, ki je začela, pa tudi
vseh mlajših, ki bodo dočakali
50. jubUej, ki bo čez petindvajset
D. Trotovšek
let.

Petindvajset let so delali na Brestu

Novoizvoljeni centralni delavski svet zastavil delo
16. maja je bila skupna, ali kot
seja
primopredajna
prejšnjega in novega sestava centralnega delavskega sveta.
Po uvodnih čestitkah novoizvoljenim članom je bilo prebrano
poročilo predsednika o delu centralnega delavskega sveta v preteklem mandatnem obdobju. Pri

rečemo

tem je bilo ugotovljeno, da je bilo preteklo obdobje v gospodarjenju Bresta in širše družbene
skupnosti nadvse razgibano in zapleteno in je bilo potrebno iskati
kar najboljše rešitve ob najrazličnejših težavah. Zato so morali
člani sveta sprejemati zelo odgovorne sklepe, poleg tega pa so v

tem obdobju sprejeli tudi vrsto
pomembnih samoupravnih aktov,
med njimi tudi samoupravni sporazum o oblikovanju ter delitvi
dohodka in osebnih dohodkov.
Pomočnik glavnega direktorja
tovariš Mlinar je poročilo še dopolnil in predvsem orisal sedanji
gospodarski trenutek Bresta. Pri
tem je poudaril, da so v prvih
štirih mesecih gibanja v proizvodnji in prodaji nad pričakova
nji in je zato tudi finančni rezultat poslovanja več kot ugoden.
Prikazal je tudi težave, s katerimi se spopadamo,predvsem vprašanje izvoza zaradi nizkih izvoz-

nih premij, oskrbo s reprodukcijskimi materiali, težave s potrošniškimi krediti in nazadnje
tudi probleme ob investiciji v tovarno ivernih plošč. Orisal je tudi razvoj samoupravnih odnosov
v preteklih letih in pomembne
naloge, ki nas čakajo v prihodnosti. Zahvalil se je za sodelovanje vsem prejšnjim članom sveta, ki so za svoje delo dobili
skromno knjižno nagrado.
Novoizvoljeni člani so najprej
izvolili predsednika centralnega
delavskega sveta; v tem mandatnem obdobju bo predsednik tovariš Janez Lavrenčič.
Konec na 2. strani

POMLADITEV ORGANIZACIJE
Osnovna organizacija Zveze komunistov na skupnih
strokovnih službah je 5. junija postala bogatejša za osem
novih članov.
V zvezo komunistov so sprejeli dijake Brestovih oddelkov tehniške šole, ki so se po izboru predavateljevkomunistov in po vnaprejšnji pripravi odločili svojo mladost, prepričanje in znanje usmeriti v revolucionarno
spreminjanje družbe skupaj z ostalim najzavednejšim
delom proleta riata.
Mladim komunistom čestitamo in jim želimo na njihovi poti mnogo delovnih in idejnih zmag!

1-z vsebine :
ZGODBA O NASI IVERKI VPRASAJTE Centralni delavski svet je imenoval tovariša Jožeta Lesarja za častnega člana delovne skupnosti Bresta
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Zgodba o naši Iverki
Z našo novo iver ko, o kateri je
naš Obzornik že pisal, se godijo
čudne reči. Poglejmo, kako je Janezek opisal ta primer v šolski
nalogi.
Prispodoba: Nekoč je živela
srečna družina. Imeli so enajst
let staro hčerko, Iverka ji je bilo
ime. Pridna je bila, daleč, daleč
najbolj pridna med svojimi vrstnicami v deželi. Več je naredila
kot katera druga, razvila se je
proti pričakovanju, morala bi se
še razvijati. ln res so starši prosili, naj bi njihovi hčerki omogočili razvoj; kar zna, naj bi še izpopolnila. Prosili so teto v Slo·
veniji in drugo teto v Ameriki.
Tista iz Amerike (ki ne da nič zastonj) je bila takoj za to, da pomaga, tudi najboljši sorodniki so

Naprave za robovno. furniranje v TP Cerknica

Obseg proizvodnje znova
V marčevi številki sem v član
ku Do zdaj največji obseg proizvodnje opisal letošnja gibanja
v obsegu proizvodnje za Tovarno
pohištva Cerknica. Ze tedaj sem
napovedal, da se bo težnja naraščanja proizvodnje ohranila tudi
v mesecih, ki so bili pred nami.
Da je temu tako, nam dokazujeta podatka o doseženi vrednosti
proizvodnje v marcu in aprilu.
V marcu smo napravili za skoraj
sto milijonov dinarjev več blaga
kot v februarju, ki je bil doslej
rekordni mesec. V aprilu pa smo
presegli vsa pričakovanja. Prvič

smo presegli vrednost čez milijardo starih dinarjev.
Poglejmo te podatke malo pobliže in jih primerjajmo z lanskimi.
V milij. star. din
1971
1972 indeks
Januar
482,6
805,6
167
Februar
605,1
865,7
143
Marec
509,8
962,6
189
April
328,8 1025,9
312
Skupaj 1926,3 3659,8
185
Iz tabele je videti, da je · obseg proizvodnje porastel kar za
85 odstotkov. S tem smo presegli vsa pričakovanja .

narašča

Omeniti moram, da t aka gibanja pričakujemo tudi v prihodnjih mesecih, če ne bo kakšnih
resnejših zastojev v preskrbi.
Zadnje čase le-ta precej šepa
in večkrat se dogaja, da moramo
spreminjati proizvodnjo ali pa
delavce celo puščati na dopust.
Upajmo, da bodo taki primeri
v prihodnje redki, morali pa bi
jih povsem odpraviti. Kljub vsemu lahko pričakujemo, da bomo
letni plan krepko presegli, v primeri z lanskim obsegom pa bo
proizvodnja za 50 odstotkov
večja.
T. Kebe

Novoizvoljeni centralni OS zastavil delo
Nadaljevanje s L strani
Za tem so bile volitve centralnih organov upravljanj a in imenovanje komisij. Izvoljeni so bili:
Svet za proizvodnjo in
Clani
1. Jože Lipovec
2. Vojko Harmel
3. Franc Urh
4. Jože Gornik
S. Vlado Potočnik
6. Ivan Debevc
7. Dušan Plaz

tržišče

TPC
SKS
TLI
TPC
TIP
TPM
TPS

Namestniki
1. Anton Urbas
2. Mirko Geršak
3. Miro Mlinar

TPC
TPM

SKS

Svet za ekonomiko in finance

S. Anton Pišek
6. Jože Kebe
7. Jože Strle, gi. direktor

TLI
TIP

Namestniki
l. Franc Kranjc
2. Franc Kovač
3. Vinko žnidaršič

TPC
TLI
SKS

Komisija za narodno obrambo
inž. Jože Strle
Franc Urh
Janez Voljč
Darko Znidaršič
S. Ivan Skrabec
6. Anton Kebe

l.
2.
3.
4.

TLI
TPS
TPM
TPM
TPC

Mandatna komisija
1. Franc Strle
2. Milan Mele
3. Miha Sepec

SKS

TPM
TLI

Na osnovi objavljenega razpisa in soglasja delavskih svetov
poslovnih enot je bil za direktorja Tovarne pohištva Martinjak
izvoljen tovariš Janez Mele, za
direktorja Tovarne pohištva Stari trg pa tovariš Dušan Plaz; na
razpis za direktorja Tovarne pohištva Cerknica pa se ni javil
nihče.

Centralni delavski svet je za
tem sprejel nove amortizacijske
stopnj e, razpravljal o sistemu nagrajevanja prodajnih predstavnikov in delavcev prodajalne in ga
dal v javno razpravo, sprejel je
sklep, da se imenuje tovariša Jožeta Lesarja za častnega člana
delovne skupnosti Bresta in še
nekaj drugih sklepov. B . Levec

Clani
Anton Pišek
Miro Kočevar
Franc Udovč
Franc Hrastnik
Janez Kocjančič
6. Ivanka Godejša
7. Olga Mele
l.
2.
3.
4.
S.

TLI
TPC
TIP
TPC
TPM
TPM
TPC

Namestniki
l. Joža Miler
2. Ana Kandare
3. Mara Slajnar

SKS
TPS
DUR

Svet za kadre
Clani
l. Jože Kebe

2.
3.
4.
S.
6.
7.

Jože
Anton Lovko
Darja Dujmenovič
Franc Mlakar
Jože Skrij
Erna žunič
Klančar

Namestniki
l. Silva Komac
2. Janez Otoničar
3. Olga Kranjc

J anezku je učitelj nalogo prečrtal in napisal: Prispodoba je
preveč podobna resnici!
Kaj je na stvari? Gotovo ste
v dnevnem časopisju brali napade na novi tovarni iverk v Brestu in Meblu. Brali ste tudi odgovor. Tudi v skupščini so razpravljali o tem. Pravijo, da ni surovin. Mi pa pravimo: mi jih

imamo, nič več kot do sedaj jih
ne bomo trošili - tistih iz naših
notranjskih gozdov, uporabljali
bomo industrijske odpadke, če
sar niso sposobne niti najmoder·
nejše tovarne v Sloveniji, del lesa bomo dobili iz Hrvatske, zato,
da jim bomo dali plošče.
Kaj še hočejo? Se mar boje za
trg? Se sami jih bomo imeli pre·
malo- saj poznamo razvoj uporabnosti iverk. Prvi smo bili, ko
smo v Sloveniji hodili kot misionarji od tovarne do tovarne oz·
nanjati novo tvorivo-iverko. Se·
daj pa se skoraj ne upajo pri·
znati, da ta obstaja že dvanajst
let. Ce trdijo, da ni surovin, per
tem naj povedo, kdo jih nima!
Mi jih imamo. Prepričani smo,
da bo komisija gospodarskega
zbora skupščine Slovenije ugotovila upravičenost naših zami·
sli. Prepričani smo, da bo tudi
Ljubljanska banka odločila tako,
kot jo prosimo. Prepričani smo,
da mora priti do nove iverke ta·
ko ali tako. Cas teče.

DELAVCI MORAJO BITI
BOLJE OBVEŠČENI
V maju je bilo v Tovarni pohištva Cerknica posvetovanje
vseh političnih organizacij in
vodstva poslovne enote o obveščanju članov delovne skupnosti.
Na posvetovanju so sklenili, da
bi bilo potrebno v okviru tovarne mesečno izdajati informacijski list - bilten, ki naj bi zajel
zaključke
centralnih organov
upravljanja v poslovni enoti in
stalnih komisij. V tem listu naj
bi objavljali tudi analize in druge aktualne snovi.
Informacijski list naj bi izhajal
ob koncu vsakega meseca, pred
sestanki ekonomskih enot. Na sestankih ekonomskih enot bi instruktor obvezno seznanil delavce z novostmi iz informacijskega lista. Istočasno bi list razob esili po oglasnih deskah in bi
bil tako dostopen vsem delavcem.

Vzorčna
Ze ob rekonstrukciji je bilo doda bo ukinjena bazenska
žaga in da se bo v te prostore
preselila vzorčna delavnica. Stav·
ločeno,

Poleg informacijskega lista bi še
naprej delovale ustaljene oblike
obveščanja.
Tovarna pohištva
Cerknica bo v nekaj dneh nabavila tudi novo ozvočenj e, tako
da bo mogoče zelo aktualna vprašanja takoj posredovati delav·
ce.m.
Dogovorjeno je bilo, da bodo
redni sestanki ekonomskih enot
ob 14. uri, tako da bosta s tem
zajeti obe izmeni.
Na rednih sestankih ekonomskih enot morajo biti bolj redno
prisotni tehnologi in analitiki ča
sa ter ostali strokovni delavci.
Na posamezna vprašanja eker
nomskih enot pa morajo delav·
cem odgovarjati.
Prepričan sem, da bodo te
predloge upravljanja upoštevali
in jih podprli, s čimer se bo iz·
boljšalo informiranje kolektiva,
kar je za samoupravni sistem tako bistveno.
J. Klančar

delavnica
bo so v ta namen tudi priredili.
Glede na to, da ni bilo dovolj
sredstev za nakup novih strojev,
smo po poslovnih enotah zbrali
stroje, ki jih ne uporabljajo.
Vzdrževalna skupina Tovarne
pohištva Cerknica je usposobila
vse te stroje, popravila ventilacijo, gretje, elektriko in napeljave
za zrak, skratka, delavnico je u·
sposobila za obratovanje. Zaradi
omejenih denarnih sredstev bo·
mo od novih strojev letos nabavili samo tri, in sicer nadmizni
rezkar, visokoturni mizni rezkar
in fino krožno žago. V načrtu pa
imamo zamenjati dvostransko
robovno furnirko z enostransko,
mozničarko in tračno brusilko.
l. aprila so se vzorčarji preselili v nove prostore in od takrat
sodijo neposredno v oddelek za
razvoj izdelkov, kar je edino logično. Seveda od vzorčarjev pri·
čakujemo večji učinek dela, saj
jim je omogočena boljša organi·
zacija dela. Večji bo tudi učinek
oddelka za razvoj izdelkov, ker
bodo lahko tesneje sodelovali z

TIP
TPC
TPM
TLI
TPS
TPC
SKS
DUR
SKS
TPM

vzorčarji.

Svet za koordinacijo poslovanja
Clani
l. Janez Voljč, predsednik TPS
2. Janez Mele, nam. pred. TPM
3. Karel Bahun
SKS
4. Jože Lipovec
TPC

bili <:a to - a glej ga spaka, teta
iz Slovenije (menda je dolžna še
doto drugam) pa kar noče in noče dati denarja, češ, kaj bo tista
Iverka, ki še omembe ni vredna.
In starši! Vse so storili, da bi
še in še povedali, <:a kaj gre, da
hrano za večjo Iverko imajo, pa
tudi njene uspehe bi lahko prodali. Proti pa seveda ni samo teta, še drugi so se oglasili, kot da
bi nova Iverka odžrla drugim
kruh. Kje pa? Starši so skoraj
obupali nad takim čudnim počet
jem, vendar so zagotavljali, da
bodo pridni Jverki omogočili
njen razvoj, saj ni kriva, če je
na Notranjskem doma. Prav imajo, dokažejo naj, kjer je resnica!

Posnetek z

začetka

proslavljanja 2S. obletnice podjetja

Editia težava, ki nam je še er
stala, je najti vodjo vzorčne delavnice. Da bi delo normalno teklo, je potreben vodja delavnice,
ki bi skrbel za organizacijo dela
in za ves administrativni del od
nabave materiala do oddajanja
vzorcev.
E. Pazic
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Program sedežnega pohištva
EVA, ki ga naši obiskovalci domačih sejmov in razstav že poznajo, je bil letos spomladi prvič
predstavljen tudi na tujem, na
mednarodni razstavi pohištva v
Kolnu. že takrat smo se odločili,
da bomo zaradi zanimanja, ki so
ga za EVA kazali Angleži, prikazali celoten program tudi na Angleškem.
Vsakoletna mednarodna razstava DECOR INTERNATIONAL je
v velikem razstavnem kompleksu Olympia v Londonu, kjer je
razstavljalo kar 195 razstavljalcev. Po informacijah, ki smo jih
dobili od prireditelja, je bil Brest
prvi jugoslovanski razstavljalec
na tej razstavi. Po izčrpnih vnaprejšnjih pripravah doma sta F.
Golob in B. Knafeljc - delavca
Skupnih strokovnih služb na razstavnem prostoru okusno in domiselno uredila okolje, ki je
učinkovito prikazalo veliko možnosti uporabe posameznih skupin
programa EVA.

v proizvodnji program šele uvajamo, razmeroma zelo dolgi, so
bili praktično edini kritični ugovor v vsakodnevnih razgovorih.
Za EVO se je zanimal širok krog
kupcev iz najrazličnejših krajev,
saj so bill iz Londona, Birminghama, Conventrya, t udi različnih
dejavnosti, saj so bil predstavniki veletrgovin, pa trgovcev na
malo, predstavniki pokrajinskih
organizacij do različnih posrednikov oziroma agentov.
V razgovorih so se kupci zanimali tudi za ostale proizvode Bresta in prepričan sem, da bomo z
nekaterimi lahko vzpostavili poslovne stike tudi za ploskovno
pohištvo.
Poleg poslovnih ljudi so nas
obiskali tudi predstavniki naše
ambasade in gospodarske zbornice, ki so pohvalili urejenost razstavnega prostora in kvaliteto
EVE. V razgovorih so nam obljubili pomoč pri vzpostavljanju stikov s poslovnimi krogi. ~koda,
da se našemu vabilu ni odzval

je
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Many yea r·s experience,
grer.t Beech tree foresu and
modern technology .

That is t he guarantee of the success of tho Furnlture
lndusrry of Brest Cernica. Yugostavia .
The natural richness of the country is wood, which
wi ll be shaped into furniture of high quality. This furnitura w ill be purch.ased lhroughout the world.

Architect Sven Kai larseh from Stockholm shlped the
fumiture of our sit1ing-psogramme Eva.
This prog1amme includes: light·chairs and sami~
chalrs, mora tuxurious arm-chairs , double· seata and
tr iple-nats: together with the group sofas. rhfs pro.
gram mu is made of the best white massiy beech wood.
lts finish is as follows : beach natu ral, white varnl shed
beech. beech backed on walnut or on pe llsander,
upholstered w ith real woollen textlle .

Brest Cerknica ta kes this opporlunity to invile you to
sit d own f little in the sea1s of the public buildinga.
which can be seen on the show stand No. 119.
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Brestov paviljon na razstavi v Londonu
Otvoritev, ki je bila kljub našemu mnenju o natančnosti Angležev kar malo medla, saj so
nekateri razstavljalci delali pri
opremi svojih prostorov še prvi
dan razstave, smo pričakovali z
določeno mero nestrpnosti. Zanimal nas je predvsem sprejem jugoslovanskega izdelka v angleških poslovnih krogih. že prvi
dan je bil led prebit. Zanimanje
za EVO, ki so ga pokazali kupci,
ter njihove pohvale designa in
kvalitete, so nam potrdile pravilnost naše odločitve o sodelovanju na tej razstavi.
številni kupci so se zanimali
predvsem za A in C program. Naši dobavni roki, ki so letos, ko

noben jugoslovanski novinar,
akreditiran v Londonu, in ne
vem, all gre pri tem za preveliko obremenitev v poklicu ali je
vmes podcenjevanje, dejstvo pa
je, da so nas obiskali domači novinarji in se zanimali za vse podrobnosti o našem podjetju, izdelkih in o možnostih izvoza. O
zanimanju za naš program priča
tudi dejstvo, da so nas drugi dan
razstave obiskali predstavniki komisije Združenih narodov, ki je
obiskala razstavo. Njihova pot po
razstavi je bila, vključno z našim
razstavnim prostororn prikazana
na večernem televizijskem programu londonske televizije.
Po pregledu celotne dokumen-
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Angleški tisk o naši razstavi
tacije o razgovorih smo ugotovili,
da nas čaka precej dela v prodajno-nabavnem, pa tudi v proizvodnem smislu. Dogovore je namreč
potrebno dokončati in zagotoviti
dobavo blaga kupcem, ki so za
nas najbolj interesantni.

Sodelovanje v Olympil je Brestov prvi samostojni nastop na
tujem. Vtisi in prvi zaključki za
nas so ugodni, z veliko rnero poslovnosti pa moramo zagotoviti
realizacijo vseh dogovorov. Prvi
korak v osvajanju novih tržišč je

za nami, Olympil kličemo na svidenje v letu 1973, istočasno pa
moramo iskati nove možnosti za
vzpostavitev stika tudi z drugimi
tržišči, ki se zanirnajo za naše
blago.
V.Harmel

Analiza stroškov

osnovna surovina
površinski materiali
okovje
embalaža
osebni dohodki izdel.
direktni stroški
upravno-prodajni stroški
Lastna cena

duktivnost je torej skoraj podvojena.
Najbolj so narasli stroški za
n abavo lesa, ker so cene narasle
od t akratnih 540 din za kubični
meter na 1237 din. Takoj za tem
so plošče, katerih cene so narasle od takratnih 12,33 din za kvadratni m eter na 21,60 din. Podobno je tudi z ostalim materialom.
Skoraj enkra t večja produktivnost ni mogla nadomestiti povišanja stroškov.
Takratna vrednost n aše valute
v odnosu na dolar je bila 12,50
1968
1972
Indeks ·
144,48 din
252,62 din
175
17,08 din
29,25 din
175
5,37 din
136
3,94 din
24,85 din
41,03 din
165
73,19 din
59,28 din
81
263,54 din
387,55 din
147
134,67 din
190,32 din
144
398,21 din
577,87 din
145

Iz teh primerjalnih podatkov
je videti, da so krepko narasli
stroški razen izdelavnih osebnih
dohodkov, ki so na indeksu 81.
Za to omarico smo leta 1968 porabili 11,84 izdelavne u re (decimalke so v stotinkah), v letu 1972
pa porabimo le še 6,37 ure. Pro-

din za en ameriški dolar. Z izvozno s timulacijo v višini 17 Ofo
je bila vrednost dolarja povišana
na 14,62 din. Današnji uradni tečaj dinarja v odnosu na .d olarje
17,00 din, z izvozno premijo p a
19,55 din. Vrednost dolarja je" torej porasla na indeks 134~
Konec n a S. strani ·

Večkrat

je slišati različne govorice o gibanju stroškov, o nizki produktivnosti, o slabem izkoriščanju materiala in še o vseh
mogočih drugih vzrokih, ki so
glavni vzrok za slabe poslovne
rezultate. Ali so govorice resni č
ne in koliko je resničnih dejstev
v t em, sem skušal u gotoviti ob izdelku, ki smo ga proizvajali leta
1968 in ki ga p roizvajamo tudi
v letu 1972. Torej je ta primerjava lahko popolna.
Poglejmo, kako so se gibali
stroški po posameznih skupinah:

Novo -

~
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-
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4

NASI JUBILANTI

Letos, ko proslavljamo petindvajsetletnico ustanovitve podjetja, ne moremo mimo tega, da se
ne bi spomnili tudi naših začet
nikov - pionirjev, ki so gradili
podjetje.
Vsa povojna leta so vedno bili
v prvih vrstah, naj si bo pri obnovi tovarne ali pri izpopolnjevanju svojih delovnih nalog.
Dolžnost nam narekuje, da vsakemu izmed njih posvetimo nekaj vrstic.

Najbolj se spominja nacionalizacjje in ko je bilo leta 1950 uvedeno delavsko samoupravljanje.
MARIJA

TOMSič

JAKOB BARAGA

Rojen je bil 1922. leta Takoj,
ko je zapustil šolske klopi leta
1936, se je zaposlil pri firmi Premrov v Martinjaku. Ko je bila
okupacija, se je pridružil naprednim vrstam in deloval za Osvobodilno fronto. Okusil je grenkobo okupacije, saj so ga leta 1942
odpeljali v internacijo na otok
Rab, kasneje pa je bil še v nemškem ujetništvu.

Po vojni se je zaposlil pri firmi Premrov. Leta 1947, ko je bila
firma nacionalizirana, je nadaljeval delo in je bil do danes aktivni član delovne skupnosti TP
Martinjak. V tem času j~ delal
pri različnih strojih, približno deset let pa je inštruktor strojnega
brušenja.
Na vprašanje, kaj se mu je iz
teh let najbolje vtisnilo v spomin,
je dejal: »Najbolj sta mi ostala
v spominu tovarištvo in železna
volja pri premagovanju naporov,
zlasti ob obnovi tovarne. Za to
smo prispevali nešteto prostovoljnih ur. želim, da bi naše
mlajše generacije vsaj delno cenile pridobitve, ki smo jih dosegli v tem času.«

Rojena je bila 1~29. leta V Tovarni pohištva Martinjak je zaposlena od leta 1947.
Ves ta čas je delala v proizvodnji in sicer na miznih in nadmiznih rezkarjih. Velikokrat je
bilo slišati, da takšna delovna
mesta, kot so rezkarji, niso najbolj primerna za ženske. Tomšičeva je to trditev ovrgla s svojim delom, saj mineva četrt stoletja, ko se še vedno čuti sposobna nadaljevati svoje delo na
miznih in nad.miznih r ezkarjih.
Na vprašanje, kaj se ji je iz
teh let najbolj vtisnilo v spomin,
je dejala: »Najlepši spomini me
vežejo na dni, ko smo iz pogorišča napravili in obnovili tovarno,
kakršna je danes in da smo takrat po težkih naporih normalno
začeli z vsakdanjim delom.«

Rojen je bil 1914. leta. Aktivno
je sodeloval v narodnoosvobodilnem boju in okusil vse vojne tegobe. Povedal nam je: »Ne samo

no delal v Tovarni pohištva Martinjak. Ta čas je prebil v strojni
obdelavi lesa, nato pa je bil delavec v modelni delavnici in nazadnje vodja vzorčne delavnice.

Rojen j e bil 1914. leta, po poklicu je strojnik.
Tudi on je aktivno in organizirano deloval med narodnoosvo-

Rojena je bila 1920. leta. ž e
pred vojno je bila zaposlena pri
firmi Premrov v Martinjaku.

Svoje izkušnje je tudi po vojni prenesla v mladi kolektiv. Najprej je delala v zabojarni, potem pa je večji del svoje delovne
dobe prebila v oddelku strojnega
brušenja, kjer dela še danes.
Povedala nam je: »Tovarna je
bila takrat, ko sem začela delati,
majhna in v zelo slabem stanju.
Delali smo v prepihu in pozimi
v neogrevanih prostorih. Kljub
temu pa smo bili zadovoljni, da
imamo v n eposredni bližini svojega doma tudi zaslužek. Ce primerjamo takratne in sedanje popogoje dela, je več kot ogromna
razlika, mislim pa, da posamezniki premalo cenijo te vrednote,
posebno mlajši delavci.
V moje veliko zadoščenje je
bila obnova tovarne, stalni napredek, po drugi strani pa tudi
priznanje, saj sem bila tudi jaz
med tistimi, ki so nekajkrat dobili nagrado za izredne uspehe.«

dodal, da meni in verjetno vsem
starejšim delavcem ni vseeno, da
je bil ukinjen dodatek na stalnost. Starejšim delavcem bi morali posvečati večjo pozornost,
saj so bili ti kadri prvi, ki so s
svojimi napori zgradili to, kar
imamo danes.«
BARAGA

Rojena je bila 1923. leta. Tudi
ona je med vojno okusila nasilje okupatorja, saj je bila v Ljubljanskih zaporih .
V Tovarni pohištva Martinjak
je vsa leta zvečine delala v strojnih oddelkih, in sicer na miznih
in nad.miznih rezkarjih, sedaj pa
približno sedem let n a čepilnem
avtomatu.

JANEZ MELE

TURSič

Rojen je bil 1929. leta. Takoj v
prvih povojnih letih si je poiskal
kruh v TP Martinjak. Od leta
1947 naprej je delal na različnih

TONčKA

po letih zaposlitve v tovarni, tudi po svojih letih sem med starejšimi delavci. O vseh teh letih,
odkar delam v Tovarni v Martinjaku, bi vedel povedati marsikaj , vendar bi omenil samo tisto, n a kar se vedno rad spominj am. Nikoli ne bom pozabil obnove tovarne. Ko je t ovarna začela spet obratovati, je bilo nepopisno veselje. Vsakdo, ki živi
na tem področju, se je zavedal,
da mu je ob pridnem delu zagotovljen boljši kos kruha. Najraje sem delal pri gatru, seveda
takrat, ko je v Martinjaku še
bil.«
Sedaj opravlja delo skladiščni
ka surovin.
Preden odide v zasluženi pokoj, si želi, da bi uredili skladišče surovin in ga modernizirali z ustreznim viličarjem .

IVANKA

mo imeli proste. Vedno je bilo
treba na udarniško, po deset do
dvanajst ur smo delali. Naša za.
vest je bila zelo visoka, naš cilj
je bil čimprej obnoviti domovi·
no, izpolniti petletko. Takrat se
nismo prepirali za plače, bili
smo zadovoljni z vsem. Tudi odnosi med delavci so bili boljši.
Veliko je bilo samoodpovedovanja, tudi pri plačah, samo da
smo gradili in razvijali podjetje.

želel bi, da bi tudi mlajši delavci pris~evali svoje moči , da bi
se podjetJe tudi v pr ihodnje raz·
vijalo in modernizirala.
FRANC

TOMSič

Ko se je leta 1946 zaposlil v
Martinjaku, je bil lastnik tega obrata še Vladimir Premrov. Krna-

JOžE ZGONC

ALBIN TRUDEN

FRANCLUNKA

Rojen je bil 1926. leta. V Tovarni pohištva Martinjak je zaposlen od 1947. leta.
Kot borec je sodeloval v narodnoosvobodilnem boju, nazadnje pa je okusil še nemško ujetništvo. Takoj po vrnitvi iz Nemčije se je zaposlil pri firmi Premrov. Od nacionalizacije leta
1947 pa do danes je neprekinje-

bodilnim bojem. Takoj po vojni
se je zaposlil kot prevoznik avtobusa na progi Rakek-Stari trg.
Leta 1947 pa se je zaposlil na
Brestu kot šofer osebnega avtomobila. Vozil je prvega direktorja podjetja Andreja Lukmana.
Potem je vozil tudi tovorne avtomobile, nekaj časa pa je bil v
mehanični delavnici v Cerknici
kot strugar.
Takoj po požaru so ga poslali
v Martinjak. Obnova je zahtevala
vestne in izkušene kovinarje. S
svojim znanjem se je pridružil
prizadevanjem za obnovo tovarne in po kratkem času tudi on
s svojimi sodelavci slavil uspehe,
ki so jih dosegli v izredno kratkem času pri obnovi tovarne.. Kakih petnajst let pa je sedaJ na
delovnem mestu strojnika. Uspehi njegovega dela se kažejo v
tem, da ni nikakršnih zastojev
pri parni lokomobili.
Povedal nam je: >>Takrat, ko
sem vozil avtobus, sem zaslužil
tri tis očake, ko pa sem prišel v
podjetje, sem zaslužil štiri tisočake, kar je bil za takratne čase
lep osebni dohodek. Rad pa bi še

BRESTOV OBZORNIK

delovnih mestih, od skladiščnega
delavca v skladišču surovin, pri
raznih strojih, miznih in nadmiznih rezkarjih, nazadnje pa znova
v skladišču surovin.
Na vprašanje, kaj se mu je n ajbolj vtisnilo v spomin, je kratko
in jedrnato odgovoril: >>Moj najlepši spomin sega v leto 1948, ko
sem bil proglašen za udarnika.«
Drugi spomini pa ga vežejo kot
ostale njegove vrstnike na obnovo in graditev pogorele tovarne.
Naj omenimo, da je tovariš
Zgonc ves ta čas aktivno deloval
v političnih organizacijah.
Predvsem pa si želi napredek
podjetja in s tem večji standard.
TONE LOVKO

Razgovor z nami je takole za»Najlepši spomini me
vežejo na tista leta, ko smo si z
vso vsnemo enotno prizadevali,
da smo iz pogorelih ruševin zgradili tovarno. Za požrtvovalno delo sem trikrat dobila n agrado,
k ar je bilo t akrat veliko moralno
in materialno priznanje.
Sedaj p a želim, d a bi še naprej
zdrava delala in dosegla nove
uspehe s kolektivom.«
ključila:

Prva povojna leta se je zaposlil pri Avtošpediciji na Rakeku,
v marcu let a 1947 pa na LIP v
Cerknici. Delati je začel v brusilnici, n ato pa je delal še v su šilnici, kotlovnici in v IL strojni
ob različnih strojih. Pred požarom leta 1959 pa je bil premeščen
v brusilnico, kjer dela še danes.
>>Ce pomislim na tiste čase, ko
sem začel delati, pa na današnje,
si skoraj ne morem misliti, da se
je naše podjetje tako razvilo.
Starejši delavci imamo veliko
zaslug za to. Nobene nedelje nis-

'<>

t\

lu pa je prišlo do nacionalizaci·
je. Prva povojna leta so izdelovali embalažne zaboje in žagani
les. Pozneje so v Martinjaku prešli k izdelavi lesne galanterije.
Tovar iš Tomšič je po obnovi tovarne, ki jo je opustošil požar,
napredoval za mojstra strojne
delavnice.
Ko se je Lesnoindustrijsko
podjetje TISA Rakek priključila
BRESTU, je bil začasno premeščen na Rakek za mojstra stroj·
ne. Na tem d elovnem mestu je
bil vse, dokler je ta obrat deloval. Sam obrat je prevzela kartonažna tovarna iz Ljubljane,
stroje pa je odkupilo Lesnoindust rijsko podjetje ZORA iz C:rnomlja. Temu podjetju je bil začas·
no na voljo tudi tovariš Tomšič
kot strokovnjak za obvladovanje
teh strojev. V Crnomlju je ostal
sedem mesecev, nato pa se je
vrnil nazaj na BREST ter se za.
poslil v TP Cerknica, kjer dela
še danes.
MILKA KEBE

Delati je začela s šestnajstimi
leti. 5. maja 1947 se je zaposlila
n a Krajčevi žagi. Delo je bilo težko, zlasti za ženske, pa vendar
je morala delati vse od kraja.
Pravzaprav se je nameravala
izučiti za šiviljo v Cerknici, ker
pa je bilo treba počakati še nekaj časa, se je za ta čas zaposlila. Morala je podpisati delovno
pogodbo za enoletno delo Med
tem časom pa je šivilj~ taradi
prevelikih davkov odpovedala
obrt.
S Krajčeve žage je bila premeščena v zabojarno, nato p a v ple·
skarijo.
»Takrat smo delali v slabih pogojih. V barakah ventilacije ni
bilo, večina del je bila roč
Konec na S. strani
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NAŠI JUBILA NTI
Nadaljevanje s 4. strani
nih. V tistih časih smo opravili
veliko udarniškega dela. Imeli
smo petletni plan, ki ga je bilo
treba za vsako ceno izpolniti.«
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Ko je na Kranjčevi žagi zmanjkalo hlodovine, so šli delavci sami v gozd sekat les. Milka pa jim
je šla kuhat. Zaradi stalnega pomanjkanja hlodovine so morali
občasno na delo tudi na obrat
Marof v Stari trg.
»Glede na vse to, kar smo prispevali stari delavci k razvoju
podjetja, nas premalo upoštevajo. Z dodatkom na stalnost smo
stalni delavci čutili vsaj neka:j
priznanja z materialne plati. To
je bilo ukinjeno, čeprav smo bili
vsi delavci proti temu. V prihodnje pričakujemo več razumevanja do n as, starejših. Mlajši kadri, ki prihajajo na vodilna delovna mesta, se tega premalo zavedajo. Prav bi bilo, če bi se seznanili z vsemi težavami razvojne poti našega podjetja.«

SLAVKO

JANKOVIč

V Cerknici je služil vojsko; bil
je v pekarni. Oženil se je, zato
je ostal v Cerknici. Leta 1947 se
je zaposlil v obratu Cerknica in
delal na »Žamarju «. Tedaj so delali zaboje in barake.
Kasneje je bil dodeljen Gozdnemu gospodarstvu LIP kot prevoznik. Na lastno željo je bil premeščen znova v obrat Cerknica
in sicer na štiristranski skobelnik. Pri tem stroju si je nekoliko
poškodoval roko. Leta 1968 je bil
razporejen za vratarja, kar je še
danes.
Zelo je hvaležen podjetju, ker
mu je s kreditom omogočilo, da

Novoizvoljeni centraJni delavski svet industrije pohištva Brest Cerknica je na svoji prvi seji zastavil
delo v prihodnjem obdobju

Tečaj
s1 Je zgradil stanovanjsko hišo
in s tem uredil družinske razmere.
J. Klančar in I. Skrabec

prve pomoči na Brestu je končan

Pomagati svojemu bližnjemu in
samemu sebi ob nesreči in v bolezni je stara misel, prav toliko
kot je star človek . Le da je bila
prva pomoč nekdaj - če jo lahko sploh tako imenujemo - dokaj drugačna, kot je danes. Takratni ljudje še niso imeli kaj
obleči. Namesto obvez in tudi kot

VI VPRA SAJT E m1 posredu jem o odgovor e
•

Kaže, da bo naša na novo vpeljana rubri.ka oživela. V uredništvo je prispelo prvo vpra§anje
in potrudili smo se, da smo poiskali tudi odgovor. Oboje vam
torej posredujemo.
Prosim, da v rubriki Vi vprašujete - mi posredujemo odgovor objavite naslednje vprašanje:
Prvič v dolgoletni tradiciji Titove štafete je letos doletela
Cerknico čast, da pozdravi zvezno
Titovo štafeto. Letos, ko praznujemo Titov 80. rojstni dan, je
bila štafeta povsod še posebno
slovesno sprejeta. Cerknica in
njeni prebivalci pa se v nedeljo
ob 13.30 nismo odrezali. Na cesti
4. maja ni bilo ne zastave ne cvetja in ne ljudi. Odgovorne družbeno-politične delavce vprašujemo,
kaj je vzrok ingnorantskemu obnašanju do nas, prebivalcev oziroma do nosilcev štafete. Vprašujem tudi, zakaj ni bilo koordinirane akcije proslavljanja krajevnega praznika v Grahovem in
sprejema štafete ter končno, kaj
bo storjeno, da se podobni spodrsljaji oziroma malomarnosti
ne bodo več ponavljali.
V pričakovanju objave vpra§anja in odgovora v 57. številki Brestovega obzornika Vas tovariško
pozdravljam!
Vojko Harmel
UREDNISKEMU ODBORU
BRESTOVEGA OBZORNIKA
Prej, ko bomo odgovorili na zastavljeno vprašanje o sprejemu
Titove štafete, nam dovolite krat·
ko pojasnilo.
..
Predstavniki družbeno-politič
nih organizacij občine Cerknica
smo opazili vašo novo rubriko
•Vi vprašujete mi odgovarjamo«.
Rubrlka je zelo umestna in upamo, da bodo v njej objavljeni
prispevki lahko pojasnili marsikatero nejasnost ali nesporazum,
seveda, če bodo vprašanja realna
in dobronamerna.

V ponedeljek, 15. S. 1972 smo se
predstavniki družbeno-političnih
organizacij sestali na posebnem
posvetu v zvezi z malomarnim
sprejemom Titove štafete v Cerk·
nici. Skušali smo ugotoviti, zakaj
je do tega prišlo in zakaj se Občinska konferenca Zveze mladi·
ne, ki je bila organizator sprejema, o tem ni posvetovala z ostalimi družbeno-političnimi organizacijami oziroma jih o tem, da
bomo Cerkničan! sprejeli zvezno
štafeto, sploh ni obvestila.
Ko smo dobili va§e pismo, smo
se se enkrat sestali in znova analizirali vzroke, ki so pripeljali do
tega. Prišli smo do zaključka, da
predsedstvo Občinske konference
Zveze mladine ni pravilno ocenilo pomembnosti te manifestacije,
česar se tudi sami v priloženem
pismu zavedajo. Zato tudi ni prišlo do koordinacije s proslavo v
Grahovem. Ob tem smo znova
poudarili, da je treba tako pomembne manifestacije organizirati skupno, ne glede na to, kdo
je njihov nosilec.

Na koncu si dovolimo pripomniti, da je sprejem kot celota le
uspel, saj so bile v vseh večjih
krajih občine proslave in tudi
udeležba povsod ni bila tako

pičla.

Družbeno-politične

organizacije
Cerknica

občine

Naše opravičilo glede malomarnega sprejema zvezne štafete
mladosti utrjujemo z besedami,
da je res krivda vseh članov
predsedstva, kajti vemo, da smo
preveč ozkotirni. Delno krivdo
glede obveščanja in udeležbe pri
sprejemu v Cerknici pa ima tudi
mentor osnovne šole.
Vse to kaže, kako premalo
smo podprti z znanjem vodenja
in organiziranja v Zvezi mladine.
Tovariški pozdrav!
Občinska

konferenca
Zveze mladine Slovenije
v Cerknici

Seminar za organe upravljanja
30. maja 1972 je bil seminar za
za organe upravljanja in člane
stalnih komisij Tovarne pohištva
Cerknica.
V prvem delu so bili udeleženci seznanjeni s splošnimi akti
podjetja in kako se ustavna doANALIZA STRO~KOV
Nadaljevanje s 3. strani
Razlike med naraščanjem stroškov ali inflacije in tečajno vrednostjo je torej 11 indeksnih točk.
Stroški so kljub skoraj stoodstotnemu povečanju produktivnosti
naraščali hitreje, kot pa jih je
spremljala redna vrednost naše
valute v odnosu na dolar. Kje je
torej tolikokrat obljubljena stimulacija izvoza?
T. Kebe

polnila odražajo na Brestu.
V drugem delu pa je bilo na seminarju govora o ekonomskem
področju.

Udeleženci seminarja so bili zelo zadovoljni s tem, kar so slišali.
Prav bi bilo, da bi odgovorni za

izobraževanje večkrat organizi
rali takšna predavanja za organe
upravljanja in ne samo na začet
ku mandatne dobe.
J. Klančar

zdravilo so dajali na rane masti
živali in sveže liste. To devajo
na rane še danes nekateri preprosti ljudje.
Res je tudi, da je takrat marsikateri človek - bodisi, da se
je poškodoval po nesreči ali da
ga je poškodovala ranjena žival
na lovu - izkrvavel, kljub temu,
da je imel njegov tovariš najboljši namen, pomagati mu. Se
danes se zelo pogosto primeri,
da ljudje ne vedo, kaj storiti ob
takšnih priložnostih.
Namen prve pomoči danes je,
da bi jo znali nuditi ne samo
strokovnjaki, ampak čim več
prebivalstva.
Zato se pojavlja - posebno še,
ker je zaradi naraščanja motorizacije število prometnih nesreč
vse večje - zahteva, da imajo
aktivni udeleženci v prometu tečaje iz prve pomoči. Nesreče pa
se ne dogajajo samo na cestah,
ampak je le-ta čedalje več tudi
na delovnih mestih, doma in še
posebej moramo računati nanje
ob naravnih katastrofah in seveda v vojni. Prav zato je letos
civilna zaščita na Brestu, skupaj
z oddelkom za narodno obrambo
pri občini, organizirala tečaj prve
pomoči , da bi njene člane usp?sobili za kar najbolšje nudenJe
prve pomoči ob nesrečah.
S l. marcem so začeli s teča
jem prve pomoči, ki so ga obiskovala v glavnem dekleta, pa tudi žene iz vseh poslovnih enot
Bresta. Tečajnice so bile razde-

ljene v dve skupini. Tečaj so obiskovale popoldne, ko so bile proste.
Vsega se je tečaja udeležilo 54
obveznikov civilne zaščite. Na tečaju so predavali tovariš Kranjc
iz Oddelka za narodno obrambo
pri občini iz AB zaščite, za vse
ostalo pa višja medicinska sestra
in zdravnik iz obratne ambulante. Udeležba na predavanjih je bila zadovoljiva, saj je bil tečaj
obvezen.
Od omenjenih so štiri obveznice obiskovale samo dopolnilni
del tečaja, ker so naredile že izpit osemdeset urnega tečaja iz
prve pomoči pred nekaj leti. Od
teh je ena znova delala izpit iz
prve pomoči. Poleg že omenjene
je tečaj u spešno opravilo 29 obveznikov civilne zaščite, 17 obveznikov izpita ni opravilo, tri se izpita niso udeležile zaradi bolezni, ena pa zaradi izpitov drugod.
Vsem, ki izpit niso opravili, .ali
pa se ga niso mogli udeležiti iz
opravičenih razlogov, omogoča
mo, da ga opravljajo po enem
mesecu.
Na splošno nesrečo se tečaj torej ni končal povsem uspešno.
Res je sicer, da so bile udeleženke precej obremenjene z delom v
tovarni in doma, po vsem tem pa
so morale obiskovati tečaj in je
bilo časa za učenje malo. Sicer
pa so nekatere udeleženke kazale
malo zanimanja za tečaj.
Dr.A. ~male

Podelitev priznanj Osvobodilne fronte
Letos so dobili priznanja Osvobodilne fronte triJe občani in dve
organizaciji. Na svečani podelitvi 25. aprila na Gorenjem Jezeru so bili člani izvršnega odb ora občinske konference Socialistične zveze, predstavniki družbeno-političnih organizacij, poslanci, predstavniki občine, delovnih organizacij in drugi povabljenci.
Priznanje so dobili kolektiv
Glasbene šole Frana Gerbiča iz
Rakeka, ki praznuje 15-letnico,
Krajevna konferenca SZDL Loška dolina za aktivno in vsestransko delo in sodelovanje s krajevno skupnostjo in društvi, Lado Furlani iz Pudoba· za aktivno
za aktivno kulturno-prosvetno delo, Franc Lipovec iz Nove vasi za
delo v Krajevni skupnosti in v
društvih ter Jože Zigmund iz žirovnice za prizadevno družbenopolitično delo.
Predsednik občinske konference SZDL inž. Valentin Cimprič je
v priložnostnem govoru orisal

pomen in delo organizacije SZDL
kot naslednico Osvobodilne fronte in pri tem poudaril pomen dela aktivistov, ki imajo s svojim
delom na družbenopolitičnem področju, v društvih in v krajevni
samoupravi izredno pomembne
zasluge.
V krajšem kulturnem programu so sodelovali gojenci Glasbe·
ne šole iz Rakeka.

Spoštovani bralci
Opravičujemo se vam, ker bo
ta številka izšla šele 10. junija.
~tevilka je namreč v znamenju
lesariade in smo se odločili, naj
izide neposredno pred njo.
Prav tako se opravičujemo , ker
ne nadaljujemo najavljenega prispevka o družbenem programu
razvoja občine Cerknica 19711975. Gradivo bomo objavili v prihodnjih številkah, saj bo aktualno predvsem za akcije v prihodnjem obdobju.
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Glavni direktor Bresta inž. Jože
Strle je kot pokrovitelj III. lesariade na vse sodelujoče naslovil
dobrodošlico, s katero seznanjamo tudi bralce Obzornika. Dobrodošlica je objavljena tudi v Biltenu, ki ga bodo dobili vsi tekmovalci.

Kaj pravi
pokrovitelj
•
1ger

Kolektiv Bresta si bo prizade·
val, da bodo tekmovalci in gostje na to srečanje imeli najlepše
spomine, da bodo zadovoljni.
Vsem udeležencem III. lesariade - športnili iger lesno indu·
strijskih delavcev želimo mnogo
uspeha, športnih užitkov ter prijetno bivanje v Cerknici.
Prepričani smo lahko, da je ta
dobrodošlica tudi izraz kolektiva
Bresta, želja stotinam tekmovalcev, ki bodo na dan Lesariade prišli v Cerknica .

v goste 1300 športnikov-lesarjev
iz vse Slovenije. Prepričan sem,
da se boste pri nas dobro poču
tili.
Za organizacijo III. Lesariade
je skrbel organizacijski komite,
ki si je ob pogojih, kakršne ima
Cerknica, nadel veliko nalogo. Potrebno je bilo zgraditi več novili
športnih objektov ali dosedanje
dopolniti, nabaviti vrsto športnili
rekvizitov. Pripravljalne naloge
niso bile majhne. Vrsta komisij
je več tednov pripravljala vse od

Do. sedaj
.,. .
.
na}vec}a prireditev

DOBRODOSLI UDELEžENCI
III. LESARIADE
lN POZDRAVLJENI
Sportne igre delavcev lesne industrije Slovenije nimajo dolgoletne tradicije organiZlranih m
skupnih nastopov. .t'ionirsJd zacetek Novolesa in uspešna organizacija Savinje v preteklih dven
letih pa daje mocne osnove za
na<lalJeVanJe te, že skoraj tram.cioname sportne prireditve. ·1·a
veličastni zbor mladih iZ vse Slovenije bo potrditev, da naša podjetja razumejo in pospeSujejo
sportno dejavnost, predvsem pa
hočejo storiti vec za rekreaCIJO
svoj1.1:1 elanov.
Letošnje športne igre - III.
lesariada, so v Cer.Kmci v kraju,
Jd nima obilice športnih ObJek·
tov, vendar toliko, aa bo JanKo
spr ejela organizacijo iger, kraju,
ki bo s SVOJO svežino mnogo pripomogel, da boste zadovoljni.
Rekreacija in šport sta danes
potrebna vsakemu delovnemu
cloveku. Zaradi tega je tudi prirejanje teh delavskih iger ena od
oblik rekreacije, poteg tega, da
gre tu še za rezultate.
Srečanje v Cerknici vam bo
omogočilo, da boste videli uspehe
v nasi industrijski in stanovanj·
ski gradnji. Videli boste športne
objekte. Videli boste tudi narav·
ne lepote dela Notranjske. Ta
zbor bo omogočil, da bodo udeleženci izmenjali med seboj mnenja o nadaljevanju in krepitvi
športnih dejavnosti, predvsem pa
mislim, da bi se morali pogovoriti o organizaciji IV. lesariade.
Stevilo udeležencev raste iz leta
v leto. Nastopile bodo 203 ekipe
s 1300 tekmovalci. To je do sedaj tudi največja udeležba na na·
šib igrah. Brestov kolektiv je ponosen, da mu je zaupana organizacija iger. Samoupravni organi so s polno odgovornostjo prevzeli organizacijo III. lesariade,
ki bo prav v času proslavljanja
petindvajsetletnice ustanovitve
podjetja. To daje n~emu kolektivu še večje priznanje.

bodo_ borbena in v mejall športnega fair-playa.
Pozdravljam vse tekmovalke in
tekmovalce in jim želim vse pajboljše v Cerknici.
Večje število novih športnih objektov bo prav gotovo prispevalo k večji aktivnosti in razvoju
športa pri nas, naj si bo v okviru
Bresta ali vse občine. Kako prav
je, da bo poleg nekaj izrednih in
uspešnih športnikov iz tega področj a še množičnost ostalih!
Upajmo, da bomo še letos vi·
deli več manjših tekmovanj!

Priprava

igrišč

je v polnem teku

Skrbi in želje
organizatorja
Predsednik
organizacijskega
komiteja inž. Tone Kebe, direktor Tovarne pohištva Cerknica,
je v izjavi za tekmovalce in za
prihodnje organizatorje orisal
smisel iger predvsem z vidika
množičnosti in uveljavljanja telesne kulture med lesnimi delavci.
Med drugim pravi:
Prizadevnost Brestovih tekmovalcev na Il. lesariadi v Celju,
katere organizator je bila Savinja, je osovna današnje III. lesariade v Cerknici. Entuziazem
športnikov je rodil uspeh. Organizacija III. lesariade 72' je zaupana Brestu, ki je v svojem petindvajsetlenem delu dosegel gospodarski razvoj, ki ga uvršča na
prvo mesto proizvajalca in izvoznika pohištva v državi, Brestu,
ki je kot samorastnik v tem času
zrasel sredi notranjskih gozdov.
Brest, kakor tudi občino Cerknica je doletela čast, da sprejme

programa do voznib redov, od
prehrane do ureditve kraja. Cilj
celotne akcije je bil postaviti III.
lesariado 12 na raven dobro organiziranili delavskih iger. Veliko število ekip - dvestotri skupaj so pred organizatorja postavile vprašanje, kako opraviti vsa
tekmovanja v enem dnevu. In res
ne gre. Izredno povečano število
kegljaških ekip je organizatorja
prisililo, da se kegljaški del Lesariade 72 začne že 16. junija. Ali
ni to dokaz, da bodo morale prihodnje Lesariade trajati dva do
tri dni tako, kot trajajo že nekatere delavske športne igre dru·
gili panog. Prepričan sem, da bomo s to športno manifestacija
množično dokazali, kaj pomeni
šport lesni industriji. Ta prireditev bo vsekakor spodbuda k
še večjemu številu udeležencev v
prihodnje, pa tudi povečanju
športnili panog. To bo pomenilo
tudi hitrejše uveljavljanje telesne kulture med lesnimi delavci
tu pri nas in širom po Sloveniji.
Prepričan sem, da bodo tekmovanja tekla na dostojni ravni, da

To trditev bi lahko postavili
kar dvakrat. Prvič, da prireditve
na takšni ravni in ob tako veliki
udeležbi v Cerknici še ni bilo,
drugič, da je to do sedaj največ
ja skupna športna manifestacija
lesarjev iz vse Slovenije.
Težko si zamislimo, da bo v
bližnji prihodnosti Cerknica še
kdaj doživela tak množičen nastop tekmovalcev iz vse Slovenije. Kandidatov za izvedbo lesariad
v naslednjih letih je že sedaj več.
Prav intenzivno se pripravljata
Meblo in Jelovica. Ali je potem
ta prireditev za Cerknica enkratna? Morda bodo v prihodnje kovinarji iz Loške doline pripravili kakšno presenečenje? Prav bi
bilo, da bi ga. Ali gozdarji - kdo
ve? Prireditev s tolikšnim številom tekmovalcev je malo. Lesa·
riada 72, tretja po vrsti, že kaže,
da bodo delavske igre lesarjev
Slovenije postale tradicija in
prav je, da se ta tradicija skuje
prav v Cerknici. Mogočnost te
prireditve se kaže v številu sodelujočih podjetij in številnih
ekip.
Lesariada 72 je gotovo največja skupna športna manifestacija lesarjev Slovenije. Po podatkih, ki jih imamo, je v primeri
z letom 1971 udeležba porasla za
91 ekip.
V primerjavi navajamo podatke o št evilu ekip za 1971. in 1972.
leto:
1971 1972
mali nogomet
18
25
streljanje
moški 22
29
ženske 12
18
kegljanje
moški 16
31
ženske 8
19
odboj ka
moški 16
16
ženske 6
15
šah
moški 16
21
ženske
11
balinanje
20
Nobena panoga nima prijavljenih manj ekip kot lani; pri istem
št evilu so ostali le moški odbojkarji.
Močno je naraslo število predvsem pri kegljanju, kar je razumljivo, saj je v zadnjih nekaj
letih kegljaški šport zajemal več
je število pristašev. Gotovo so k
temu p ripomogla nova avtomatizirana kegljišča po vsej Slovenij i. Zaradi tako velikega števila je
bilo treba prav kegljanje organizirati v dveh dneh, 16. in 17. junij a.
Lep poras t so zabeležile tudi
ekipe v malem nogometu - kar
za sedem, pri strelcih za se dem
oziroma šest ekip, v odbojki ženske, v šahu za pet pri moških in
kar 11 pri ženskah. Balinanje se
pojavlja letos na novo in že ob
tej priložnosti je kar dvajset prijavljenih ekip.

Od kod bodo
tekmovalci

S sestanka predstavnikov vseh prij.avljenili ekip

Tekmovalci bodo prišli iz 35
slovenskili
lesno-industrijskih
podjetij. Naj naštejem podjetja,
ki sodelujejo:
ALPLES, tovarna pohištva železniki
BOR, mizarsko galanterijsko podjetje Laško

BREST, industrija pohištva čerk
nica
ELAN, tovarna športnega orodja
Begunje na Gorenjskem
GLIN, gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
HOJA, predelava lesa Ljubljana
I NLES, industrija stavbenega pohištva Ribnica na Dol.
JELOVICA, lesna industrija Skofja Loka
KLI, kombinat lesno predelovalne industrije Logatec
KOPITARNA, Sevnica
KRN, tovarna pohištva Klavže
LESOGRAD, Kozina
LESONIT, tovarna lesovinskih
plošč Ilirska Bistrica
LIK, lesna industrija Kočevje
LIKO, lesnoidustrijski kombinat
Vrhnika
LIPA, tovarna pohištva Ajdovščina

LIP, lesno industrijsko podjetje
Slovenj Gradec
LIP. lesno industrijsko podjetje
Slovenjske Konjice
LIP, lesno industrijsko podjetje
Bled
MARLES, lesna in pohištvena in·
dustrija Maribor
MEBLO, tovarna pohištva Nova
Gorica
MIZARSTVO, pohištveno mizarstvo Branik
NOVA OPREMA, tovarna oblazi·
njenega pohištva Slov. Gradec
NOVOLES, industrija pohištva
Straža pri Novem mestu
OLES, lesno podjetje Izola
SAVINJA, lesno industrijski kom·
binat Celje
SLOVENIJALES, trgovsko in
proizvodno podjetje Ljubljana
STIL, tovarna pohištva Koper
STILLES, tovarna stilnega pohištva in notranje opreme Sevnica
STOL, industrija pohištva Kamnik
TAPO, podjetje za izdelavo blazinjenega pohištva Ljubljana
TOVARNA MERIL, Slovenj Gradec
ZLIT, zdr užena lesna industrija
Tržič.

Prišli bodo iz vseh delov Slo·
venije. Iz seznama vidite, da so
zastopani vsi največji proizvajalci, da je tu praktično vsa lesna
industrija Slovenije. Res pisana
paleta podjetij, tekmovalcev, revija športnikov in športnic.

Kje bodo
tekmovanja?
Tekmovanja bodo v Cerknici, v
Begunjah, v Grahovem, na Rakeku, v Rakovem škocjanu in v
Postojni. Prav gotovo je na videz čudno, zakaj v toliko krajih.
Kar zamislit e si, koliko prostora
- igrišč, rabi 1300 tekmovalcev.
To ni malo ljudi - to je množica. Zato je organizator predvidel, da bodo tekmovanja na raz·
ličnih krajih finalna tekmova·
n ja pa bodo v Cerknici.
Vsepovsod začnemo s tekmova.
nji ob 9. uri. Kaj bomo videli v
Cerknici? Sahisti, moške in žen·
ske ekipe bodo na 60 mizah tekmovali v novi delavski restavra,
ciji Tovarne pohištva Cerknica,
na 16 strelnih mestih bodo
strelci strlejali v garažah Tovarne pohištva Cerknica,
kegljači - moški bodo kegljali
na novem štiristeznem kegljišču
v Cerknici,
balinarji - del jih bo balinal
na novih baliniščih v Cerknici,
mali nogomet bo pri osnovru
šoli Cerknica in .. na igrišču NK
Cerknica,
odbojkarji (moške ekipe) bodo
·tekmovali na igriščih pri osnovni
šoli v Cerknici, kjer bodo tudi
vse finalne tekme v odbojki.
V Begunjah bodo tekmovanja
žens k v odbojki za štiri ekipe,
tudi na Rakeku za štiri, v Grabovem pa kar za sedem ekip. Fi·
nalno tekmovanje bo, kot že re·
čeno, v Cerknici.
Na Rakeku bo na igri šču NK
Ra kek tudi tekmovanje v malem
nogometu. Finale bo v Cerknici
pri osnovni šoli.
Nadalj evanje na 7. strani
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Nadaljevanje s 6. strani
V Rakomev škocjanu bo balinal del tekmovalcev. Finale bo
na novih igriščih v Cerknici.
V Postojni bodo kegljale ženske ekipe.
Finalne tekme se bodo začele:
mali nogomet ob 14. uri,
odbojka - moški ob 16. uri,
odbojka - ženske ob 16. uri,
balinanje ob 17. uri.
Kje bodo nastopali naši tekmovalci?
nogometaši na igrišču NK Cerknica,
odbojka - moški pri osnovni
šoli Cerknica,
odbojka- ženiike v Grahovem,
balinanje v Rakovem Skocjanu,
streljanje v Cerknici - garaže,
šah v Cerknici - delavska restavracija.
Koliko jih bomo videli še na
finalnih tekmah?

Računati je, da bo v tej ali drugi obliki poleg tekmovalcev pri
sami organizaciji sodelovalo okoli 300 ljudi. Velika prireditev veliko sodelujočih.
število sodelujočih pa je tudi
dokaz, da hočemo pokazati, kako
tudi na Notranjskem nismo sl abi organizatorji. Vsaj mislimo
tako, dokaz bo znan po lesariadi.
Sodelovati v tej veliki športni
manifestaciji a li kot tekmovalec
ali kot člen v verigi prijateljev
športa pri katerem koli delu, ki
je sestavni del te velike prireditve, je in mora b iti ponos vsakega člana kolektiva Bresta.

Prav je, da vam predstavimo
organizacijski komite, ki je odgovoren za izvedbo III. lesariade

šel na tekmovallšča v Grahovem,
na Rakeku in v Begunjah, del pa
v Rakov Skocjan in v Postojno.
Tekmovalci in njihovo spremstvo
- povečano število turistov, vsi
ti bodo večino časa v Cer knici.
Prišli bodo znanci in prijatelji.
Cerknica se bo povečala za najmanj 1800 ljudi. Kraj sam je lep,
če pa si ga ogledaš pobliže, pa
že najdeš sto in sto stvari, ki jih
ni treba. Koliko navlake! Kaj vse
bi se dalo z malo volje popraviti, odstraniti, dograditi!
Krajevna skupnost Cerknica je
že dala obvestilo, kaj bi bilo treba
storiti. Morda je danes še pre·
zgodaj ocenjevati to akcijo urejevanja Cerknice - eno pa je
gotovo - ne dopustimo, da bi
obiskovalci imeli slab vtis - na·
domestimo kar sedaj, saj je še
časl Ni dovolj, da je notranjost
hiš in stanovanj urejena, urejenost se kaže v čistosti cest, urejenosti dvorišč, ograj, nasadov.
Smetišča so se že spet povečala
kljub obveznemu odvozu odpadkov. Lastniki hiš, predsedniki hišnih svetov, lastniki poslovnih in
drugih zgradb, dajte, poglejte
okrog sebe - odstranite, kar je
grdo, neurejeno! Komunalci naj
dajo pod drobeogled začeta in
nedokončana de~a, pozabljene ele·
mente opažev, peska ·in drugo.
Kaj bi naštevali, ko pa vsakdo
ve, kaj je lepo in kaj je grdo.
Isto bi veljalo tudi Rakeku,
Grahovem in Begunjam. Najbolj
očitno je res v Cerknici, ki je
največja, pa tudi največ tekmovalcev bo v njej.
Uredimo kraje tako, da bodo
dajali vtis urejenosti! Ne bi bilo
slabo povečati število košev za
odpadke!
Upajmo, da bo Cerknica urejena, kot še nikoli. Da bi le bila!

Ureditev
krajev, kjer
bodo
Odgovorni za tekmovanja
Vsi tekmovalci bodo prišli v
izvedbo iger Cerknico,
del jih bo kasneje od72.

Predsednik
organizacijskega
komiteja je inž. Tone Kebe, podpredsednik AJojz Otoničar.
Organizacijski sekretar je inž.
Dušan Trotovšek.
Za izvedbo športnega dela lesariade 72 je odgovoren Franc
Kranjc.
Za ~vedbo programskega dela
je odgovoren Božo Levec.
Za preskrbo tekmovalcev je
odgovoren Milan Modic, za organizacijo prometa in vamosti pa
Marjan Meden.
Clan organizacijskega komiteja Janez Kovačič je odgovoren
za gospodarski del lesariade. Janez Praprotnik je odgovoren za
informacije pred tekmovanjem,
med njim in po njem. Za finance odgovarja Tone Zigmund.
Navedli smo le odgovorne vodje. Poleg teh d elajo tudi komisije, podkomisije, ki so odgovorne za svoje področje dela.
Odgovornost za izvedbo iger ni
majhna. Delovna območja komisij so silno obširna, zato bo potrebno prav v dneh pred tekmovanji in na sam dan napeti vse
sile, da bo ta velika prireditev
tako dobro uspela kot še nobena
doslej.
·

Najširši krog
sodelujočih v
pripravi iger
Ko so se navdušeni zmagovalci - Brestovci lani na II. lesariadi 71 odločali, da bo prihodnje tekmovanje lesarjev v Cerknici, niso pomislili, kako veliko
odgovornost in kako veliko dela
so s tem dali organizatorju. Prvi
tačetki priprav segajo v september preteklega leta, ko je koordinacijski odbor sindikata Bresta
začel z realizacijo zaključkov o
lesariadi '72 iz julija 1971.
Ne bi našteval vseh sestankov,
ki so se vrstili do sed aj, niti posebej omenjal tistega 6. junija,
na katerem je šlo od vseh - kar
najbolj zares. Okrog petdeset čla
nov kolektiva (in en gost) že dobre tri mesece v eni ali drugi komisiji pripravljajo ali program ali
plan ali konkretno nabavno akcijo, akcijo za zbiranje sredstev,
akcijo za bilten, drugi za igrišča,
tretji za zastave in drugo, kar
je potrebno, da bo zadovoljevalo tekmovalce od prihoda pa tja
do zaključnega plesa, če hočete.
Priprav Brestovih ekip ne štejemo zraven, saj se pripravljajo tako, kot se morajo tekmovalci iz drugih podjetij. število sodelujočih pa se bo moralo povečati. Bolj ko se bomo bližali tekmovalnemu dnevu, večja bo ta
armada. Le pomislite, koliko bo
potrebno vodičev, nosilcev zastav,
usmerjevalcev prometa, osebja
pri preskrbi! Pa še godbi iz Cerknice in Loške doline, pevski zb or!

Promet in
varnost
Ste že kdaj gledali promet na
prosto soboto v Cerknici? Na
glavni cesti je promet, da je kaj.
Na dan lesariade '72 je taka prosta sobota, samo da bo to soboto najmanj 150 osebnih avtomobilov in nad dvajset avtobusov
več kot običaj no. Ali si predstavljate, kakšen bo promet?
Organizatorji so misWi tudi na
ta problem, ki pa ni majhen.
Ob prihodu v Cerknico bodo
vozila s tekmovalci - osebni avtomobili in avtobusi parkirali tako, da bodo najbliže otvoritvenemu prostoru, začetku povorke
in bližini tekmovališč, da ne bi
prišlo do kasnejšega iskanja parkirnih prostorov in posebej povečanega prometa.
Za promet med tekrnovališči
bodo skrbeli posebni avt obu si
SAP, ki bodo vozili tekmovalce v
Grah ovo, Begunje, na Rakek, v
Postojno in Rakov Skocjan po
posebnem voznem redu.
Da bi promet potekal kar najbolj nemoteno, bodo skrbeli organi milice in posebni reditelji
na parkirnih prostorih.

'

Kaj bi povedali našim avtomobilistom in voznikom volovskih
vpreg? Avtomobilisti naj se drže
navodil, volovske vprege pa naj
bi bile ta dan doma!
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Preskrba
Pa še res je tako! že zgodaj ob prihodu bo potrebno vrlim
tekmovalcem postreči. Izgubljene moči s poti bo potrebno nadomestiti! Kako drugače - nuditi jim bo treba čimveč! Tudi
med tekmovaniem. Okrog poldneva bodo tekmovalci dobili kosilo.
Prav tako popoldne - dan bo
dolg in treba bo tudi jesti in piti
-pa zvečer, ko bo ples, tudi! In
tako ves dan.
Posebna komisija za preskrbo
že dalj časa pripravlja tako preskrbovalno mrežo, da ne bo nihče ne lačen ne žejen, seveda ne
zastonj. Sicer pa bodo udeleženci lahko kupovali dobrote - hrano in pijačo pri paviljonih na
zbornem mestu, pri šoli, na kegljiščih, na nogometnih i grišč ih,
nekaj v gostiščih v Grahovem
in v Begunjah. Največ paviljonov
bo na prostem pri osnovni šoli
Cerknica, kjer bodo otvoritvena
svečanost, tekmovanj a in zaključek. Ko boste ogledovali tekmovanja in zaključek, ne pozabite
na dobrote, Id. bodo na voljo pa še po dokaj zmernih cenah
bo vse to, vsaj tako pravijo.

Zaključek

ob

veselih
zvokih
Po končanem - finalnem tekmovanju bo na prostoru pri osnovni šoli zaključek, na kater em
bodo razglasili rezultate, podelili pokale in priznanja. Ker bodo rezultati znani okrog osme
ure zvečer, bo do tedaj in še potem tja do polnoči tekmovalce,
goste in domačine zabaval ansambel Dobri znanci s sestrami
Potočnik. Zabave bo torej dovolj.
Veliko asfaltno igrišče bo eno
samo plesišče. Na tekmovalnih
prostorih bodo postavljene mize
in stoli, tako da za J?rostor ne bo
težav. O jedači in p1jači pa je že
bilo govora.

še

-

je cas

Res je še dovolj časa, da pripravimo še tiste drobne stvari,
ki dajejo prireditvi prijetnost. To
velja za vse: za tekmovalce Bresta, ki se morajo dobro odrezati;
za organizatorje, da bo vse lepo
teklo, da ne bo zastojev, da bo
vse tako kot mora biti; za obča
ne Cerknice, d01• se pripravijo na
ta veliki dan kar najbolj sloves·
no; za vreme, da bo lepo!
Prav gotovo je, da vseh drobnih stvari ni mogoče predvideti
naprej. Ali bo dovolj razglednic
Cerknice in poštnih znamk? Ali
bo dovolj smerokazov? In še in
še! Kar tekmovati bi morali, kdo
bo kaj pripravil.
Se je čas, da naredimo to in
ono! Morda bo kdo rekel, kaj pa
j e, če bo lesariada! Naš odgovor
je - ne samo šport, tudi prijateljstvo, družabnost, spoznavanje
je nekaj. ln tudi za ta "nekaj«
je potrebno poskrbeti.

Otvoritev in
nova himna
lesa riade
Povorka s 1300 tekmovalci bo
šla ob 7.30 od Bresta po Cesti 4.
maja od osnovne šole, kjer bo
ob 8. uri svečana otvoritev !IL
lesariade '72.
Mogočna povorka in postrojitev na prostoru pri Osnovni šoli
bo edinstven dogodek, saj bodo
na tem mestu zbrani mladi tek-

Priprava novih

balinišč

movalci in tekmovalke v svojih
pisanih oblačilih in z zastavami.
Ob zvokih fanfar bo raz~lašen
začetek III. lesariade '72. N1č več
o otvoritvi - pridite, videli in
slišali boste!
Pripravljena Je tudi himna Lesariade, katere besedilo je pripravil Tit Vidmar, znani slovenski pesnik in kulturni delavec,
u glasbil pa Mirko Rebolj, ravnatelj glasbene šole Frana Gerbiča.
Besedilo himne lesariade je tako:

čene kot

tekmovalci
pa kot
gledalci

Sport nas še kali,
prešinja nas kot sočni dar
in vliva novi žar.
Lesarji naprej!

Mnogo naših članov kolektiva
bo tekmovalo, mnogo jih bo na
najrazličnejših dolžnostih na tekmovališčih, pri preskrbi in drugod. Veliko članov kolektiva Bresta pa bo prostih, all pa naj bi
si prostQ naredili za ta dan mislimo tiSte, ki tudi ob prostih
sobotah delajo doma. Svetujemo,
naj to prenesejo na nedeljo! Za
kaj gre? Gre za to, da bi v čim
večjem številu pozdravili tekmovalce ob poti povorke, prisostvovali otvoritveni svečanosti in si
ogledali čim več tekem, prišli na
zaključno slovesnost in se skupaj
s tekmovalci vesellii njihovih
uspehov.

Umakni se, kdor nimaš kril,
vse bližji nam je cilj!
Pesem naš je klej!
Veselja se razlega glas
in druži nas!

Zato naj bo ta veliki dan, dan
edinstvene prireditve res praznik
Cerknice. Ne pozabite: 17. junij
1972 je dan III.lesariade '72!

Mi smo lesarji!
Krepka je naša dlan.
Pesem naj doni,
danes je 'slavja dan!
Mi smo lesarji!
Krepka je naša dlan.
Pesem naj doni,
danes je naš slavni dan!
Zmaga težka ni:
kdor delovni polet ima
in vedrega duha.

Lep uspeh naših gasilcev
Brestovi gasilci so v soboto,
3. junija sodelovali na republiškem tekmovanju indu strijskih
gasilcev, ki je bilo tokrat v Slovenski Bistrici. Osvojili so odlič
no peto mesto.
Najboljša med 58 moškimi gasilskimi ekipami iz vseh gospodarskih panog je bila ekipa Salonita iz Anhovega, med 12 ženskimi desetinami pa so zmagale
gasilke iz Mebla.
Naši gasilci so se na to tekmovanje vestno pripravljali, tako da
so svojo uvrstitev pred dvema letoma na enakem tekmovanju bistveno popravili, saj so bili tedaj
deseti. Za u speh, ki je rezultat
večmesečnega marljivega dela
vseh gasilcev, jim iskreno česti·
tamo.

Rezultat desetih najboljših:
1. Salonit Anhovo
749 točk
2. Tekstilna industrija
Prebold
710 točk
3. Meblo Nova Gorica 710 točk
4. Tovarna usnja Soštanj
695 točk
S. Brest Cerknica
694 točk
6. Impol. Sl. Bistrica 689 točk
7. Krka Novo mesto 687 točk
8. Rudnik Velenje
682 točk
9. Stol Kamnik
676 točk
10. Emo Celje
670 točk

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovonti
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
uredniški odbor: Vojko Harmel,
Vinko Mahne, Franc Mlakar, Jože Klančar, Danilo Mahne, Franc
Mulec, Dubrovka Pazič, Miba Setovšek in Zdravko Zabukovec. Ti·
ska tel. tiskarna v. Ljubljani

•

BRESTOV OBZORNIK

Praznovanje v Grahovem

·Osemindvajsetl .maj je bil nedelja športa, rekreacije in kulture
Pri lovski koči v Rakovem Skocjanu so se pomerili v prijateljskem
srečanju ballnarji Bresta in zamejski Slovenci iz Padrič pri Trstu.
Zmagali so naši tekmovalci. Sicer pa je to bilo res prijateljsko
· srečanje in si zato ni nihče belil glave. Naslednje leto bodo naši
balinarji vrnili .obisk

11. maja 1972 je minilo trideset
let, odkar se je začel splošni
upor na območju krajevnih skupnosti Grahovo in Cerknica.
Odbor Zveze borcev v Grabovem je na eni izmed sej sklenil,
da bi ta dan čimbolj svečano proslavili.
11. maja 1942 je Rakovška četa
z dvema vodoma in vaščani iz
okolice Grahovo napadla italijansko kolono avtomobilov v GraboveJil. Akcija se je pričela pomo
popoldne, bila bliskovita in zelo
učinkovita, saj je precej Italijanov obležalo mrtvih in ranjenih.
Na naši strani je takrat padel le
en borec iz Rakovške čete, mlad
fant Jože Janež - Krešo.
Akcija je imela tedaj velik pomen za vas in okolico, saj od tedaj sovražnik ni imel več miru
in se ni več počutil varnega na
tem predelu Notranjske.
Ker je bil letos 11. maja na delovni dan, je krajevna organizacija z ostalimi političnimi organizacijami sklenila, naj bi bila proslava tega pomembnega praznika v nedeljo, 14. maja. Krajevna
skupnost Grahovo je za pramovanje kljub skromnim finančnim
sredstvom posula s peskom poti
v Grahovem in poskrbela, da je
bila vas dostojno očiščena in
okrašena z zastavami. Mladinska
organizacija pa je s prostovoljnim delom postavila štiri slavoloke in očistila središče vasi.
Proslava se je pričela ob 14.
uri. Na njej so sodelovali godba

na pihala iz Cerknice, moški pevski zbor iz Cerknice ter učenci
osnovne šole 11. MAJ Grahovo.
Prvoborec Stane Sega je v svojem slavnostnem govoru lepo orisal bližnjo preteklost in poudaril, naj bi tradicijo praznovanj
ohranili in zavestno prenašali na
mlajše rodove. Po pestrem kulturnem programu sta bili na novem igrišču pred osnovno šolo
dve odbojkarski tekmi med moškima in ženskima ekipama Javora iz Pivke in Bresta.

V zadružnem domu pa je mla·
dinska organizacija priredila ve·
selo in živahno razpoloženje za
stare in mlade. Kljub slabemu
vremenu je bilo na proslavi in
slavju zelo veliko ljudi. Na proslavi so bile tudi vse okoliške or·
ganizacije
Zveze
borcev s
svojimi prapori. Bilo je to prijet·
no srečanj e, ki je močno odjeknilo med prebivalci tega območja .

J. škrabec

PREHODNI POKAL BRESTU
20. maja je bilo tradicionalno
športno srečanje ekip Kovinoplastike iz Loža, Titana iz Kamnika
in Bresta. Pomerili so se v šahu,
namiznem tenisu in v streljanju
z zračno puško.
Rezultati:
Namizni tenis: l. Brest, 2. Titan
in 3. Kovinoplastika. Prav taka
razvrstitev je bila tudi pri šahu.
V streljanju pri moških je bila
prva ekipa Titana, na drugem in
tretjem mestu ekipi Bresta in na
četrtem mestu Kovinoplastika. V
streljanju sta nastopili tudi dve
ženski ekipi. Zmagala je ekipa
Bresta, druga pa je bila ekipa
Kovinoplastike.
Z ačetniki teh iger so bili športniki Kovinoplastike iz Loža. Do

sedaj so zaporedoma dvakrat dobili prehodni pokal športniki iz
Titana, tokrat pa je pokal ostal
Brestu.
Po končanem tekmovanju so
si gostje ogledali proizvodne pro·
store Tovarne pohištva v Cerk·
nica. Predsednik koordinacijske·
ga odbora sindikata je ekipam,
ki so osvojile prva mesta, izročil
pokale, ostalim pa diplome.
Domenili so se, da bo prihod·
nje leto organizator Kovinopla·
stika. V tekmovanje bodo vklju·
čili še kegljanje. Domenili so se
tudi, da bo prihodnje srečanje v
februarju prihodnjega leta in da
bodo k srečanju pritegnili športnike iz drugih kolektivov.
S. Bogovčič

RAZPIS

ZA SPREJEM MLADINCEV

V MLADINSKO SEKCIJO
RIBISKE DRUžiNE CERKNICA

Pred osnovno šolo v Cerknici so tekmovale ekipe civilne zaščite.
Zmagala je ekipa Cerknice. Druga je bila ekipa Bresta, tretja pa
ekipa iz Starega trga

Na terasi hotela Jezero so imeli pevci iz Kopra in iz Cerknice ob
spremljavi godbe na pihala koncert. To srečanje je postalo že tradicionalno. Pevci iz Kopra se zelo radi odzovejo vabilu naših pevcev,
naši pa njihovemu
V Jevnici so se pomerili nogometaši Cerknice z NK Enostnost, mladinci pa z Apnarjem. člani so igrali neodločeno O: O, naši mladinci
pa so izgubili z 1 : 4

Izžrebani reševalci nag•adne krlžaake
V uredništvo je bilo poslanih
precej rešit ev, komisija pa j e izžrebala naslednje reševalce:
l. nagrada 150 din Marta Cesnik, TP Martinjak

2. nagrada 100 din Andreja ViKamna gorica 31, Cerknica

čič,

S nagrad po 36 din:
Toni Koblar, Nova vas 35 pri
Rakeku
Dagmar Doles, Cesta 4. maja
87, Cerknica
Slavka Jakopin, LIK Kočev
j e, 61330 Kočevje
Nad a Turšič, Glavarjeva 12,
Ljubljana

Brna žunič, SKS
Nagraj enim čestitamo!

Naši upokojenci
Po osemnajstih letih dela v Tovarni pohištva Martinjak je 30.
aprila 1972 odšla v pokoj delavka
JOžEFA DROBNič.
Med vojno je organizirano delovala za partizane. Leta 1954 se
je zaposlila v TP Martinjak. Nazadnje je bila na delovnem mestu - ročno brušenje laka v površinski obdelavi.
želimo ji še mnogo zdravih let!

Pri osnovni šoli v Cerknici že
mesece »visi« razpadajoči kamion. Podobnega lahko vidite tudi
v Grahovem. Povedo, da je lastnik isti.
Potografija s tem podpisom je
bila objavljena v Brestovem obzorniku 30. aprila 1972. Seveda ta
list (na žalost edini v občini) bere veliko bralcev. Vsaj polovica
teh pa me tudi osebno pozna.
Sem (bil) namreč lastnik tega
»visečega« tovornjaka, pa se veliko ljudi obregne vame zaradi
fotografije, objavljene v rubriki
»Naše malo mesto«.
Vse prej mi je kot prijetno,
pa n e zaradi slike, temveč zaradi
stvari, ki so se dogajale že pred
nastankom te fotografije in po
njem. Ta (moj) tovornjak (kamion) je znamke CZEPEL, je
star, dotrošen, oropan »viseČ<< ,
blizu osnovne šole in slikan od
zadaj, z eno besedo, grozen. Tovornjakov te vrste že dolgo ne
delajo več, zato ga je težko obnavljati. Prevozil je že veliko, tudi za ·tovarno Brest, toda pripeljal se je pod kozolec sam (pod
naš kozolec). Ko sem ga pripeljal
pod streho ni bil nikomur v
sramoto, tudi osnovni šoli ne, saj
je oddaljena vsaj sto metrov,
vmes pa je tudi cesta. Ko so nekateri opazili, da stoji tovornjak
sam (nezastražen) in da bi se dalo z njega kaj odviti, odtrgati ali
si kako drugače prilastiti del tega »kamiona«, so seveda izkoristili p riložnost in kljub zavesti,
da kradejo, mirno pobirali z njega vse, kar se je dalo odnesti.
Ceprav je bila postaja milice o
tem obveščena, ni bilo storjenega prav ničesar, da bi se »viseče« strašilo ohranilo v stanju, v
katerem še ni bodlo v o či. Kaj
mislite vi, od Brestovega obzornika, kaj je grše za našo občino,
ali nekontrolirani dolgoprstneži
ali t ovornjak, ki je slikan od zadaj, da je še bolj poudarjena
I}jegova, na sramoten način pridobljena revščina. Le kdo, za
yraga, si je sploh upal nasloniti
kolesi na stvar, ki tako zelo »vi-

si<<, da prevpije celo probleme,
ki jih v Cerknici ali celo na Brestu verjetno ne manjka?
Spoštovani fotoreporter! Kljub
tvoji prizadevnosti (kar pa nikakor ne velja za slovenski jezik), si se le pozabil pozanimati o
sedanjem lastništvu »Visečega«
tovornjaka in o pravem stanju
stvari v Grahovem. Za prihodnje
pa te prosim, da nikoli ne napišeš stvari, ki je dovolj dobro ne
poznaš in nikoli ne pritisk aš na
sprožilec pri fotografskem aparatu z zornega kota, ki je ostalim ljudem težko dost open, razen seveda v primeru, če je domiselnost bolje honorirana.
Brane

Kočevar

Cerknica
Pripis: Kaže, da je fotografija
dosegla svoj namen. »Vi sečega«
tovornjaka pod kozolcem, blizu
katerega bodo tudi glavne sveča
nosti na lesariadi, ni več - bodisi, da ga je umaknil lastnik, bodisi, da so ga »raznesli« zlikavci.

V spomin
Vsem članom delovne skupnosti sporačamo, da nas je za vedno
zapustil ANDREJ žNIDARSIC,
delavec II. strojne v Tovarni pohištva Cerknica, doma je iz Dolenje vasi.
Komaj enaindvaj set le t je izpolnil, ko mu je tragični dogodek
prekinil nit življenja.
Andrej je bil zgleden delavec.
Delovne naloge je izpolnjeval dosedno in prizadevno. Nobeno delo mu ni bilo pretežko. Zato so
ga imeli sodelavci radi. Takega
bomo ohranili v trajnem spominu.

Ribiška družina Cerknica je na
posvetu v aprilu sklenila ustanoviti mladinsko sekcijo, ki bo delovala v okviru ribiške družine.
žine.
Upravni odbor je 8. maja sprejel pravilnik mladinske sekcije
ribiške družine Cerknica in sklep,
da se razpis objavi v Brestovem
obzorniku.
Pogoji razpisa so:
član mladinske sekcije ribiške
družine Cerknica je lahko mladi·
nec - mladinka, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
- starost najmanj 10 let,
- uspešno izpolnjevanje šolskih
obveznosti,
- soglasje staršev.

Prosilci naj prošnjo za sprejem, mnenje šole in soglasje star·
šev pošljejo na naslov: RibiJka
družina Cerknica - Mladinska
sekcija do 30. junija 1972.
Vpisnina, letna članarina ln
letna karta znašajo:
od 10 do 14 let
20.00 dih
od 14 do 18 let
50.00 din
Prosilci bodo o sprejemu obveščeni do 15. junija 1972.
Ribiška družina
Cerknica

