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S KONGRESA SAMOUPRAVLJALCEV 
Za nami je eden od največjih 

dogovorov jugoslovanskih samou
pravljalcev. Bil je v arhitekton
sko zelo uspelem pos-lopju Sken
denji v Sarajevu od 5. do 8. m a
ja •letos. 

Poleg delegatov ioz vse Jugosla
vije je spremljalo delo !kongresa 
tudi več gostov i.z tuj.ine. Prisot
nost najvišjih predsta'Vniokov Ju
gosl!wije s tovarišem Titmn pa 
je da'la kongresu še posebno obe
ležJe in pomen. 

Vprašanje odgoV'ornosti, poslov
ne in družbene discipline na 'Vseh 
r<rVneh naše družbe je naslednje 
področje, za katerega so se zavze
mali delegati v svojih besedah. 
Premalo je sankcij, tudi material
nih, !kada-r ·gre za odikrito -kršenje 
delovne discipline, !kadar gre za 
povzročeno materialno ~kodo za
radi n eodgovornosti, nestrokov
nosti in •podobnega. Odgovornost 
ima preveč pr-oklamativni tpr1zvok 
v n aši •družbi. Demokracijo pre
več i:zJkoriščamo v -nega.tivne na
mene. Kongres je ostro obsodi'! 
vse obl~e •korupcij in nepoštene
ga bogatenja. Ustrez,na besedila 

v resohucijah predvidevajo za ta
ke primere rigorozne ukrepe. 

Kongres je zelo jasno in ne
dvoumno opredelil prihodnji raz
voj samcrupravljanja v naši druž
bi. Velik tpoudarek je dan vplivu 
neposredmih proizvajalcev pri 
V'Seh va~nejših odločitvah v po
djetjih. Obveščanje, posredova
nje .poroči'!, posvetovanja ter vse 
ostale obliJk-e nadzorstva so zago
tov.ilo uspešnosti delovnih ljudi 
pri odločanju. Vsako omejevanje 
pravic, avtakrati.čno nastopanje 
in druge oblike d egradiranja sa
mQ\lpra"Vll:janja so ostro obsojene. 

Socialni va-rnosti delovnega čl o-

veka v v.seh obliokah je dan po
seben pouda~rek na kongresu, pa 
tudi v sklepnih ddk.umentih. 

Dnužbeno-politične organizaci
je so rpomemlben člen naše samo
upraVltle družbe, toda njihov -raz
voj in delo naj se ·kažeta v prak
si. Njihovo delo mora postati bolj 
družbeno. priznano. 

Vsestrans-ko so bila na kongre
su .podprta stališča, ki jih obra.v
navat:a 21. in 22. ustavni aman
dma. To, •kar sem omenil v tem 
p rJ'Spevdru, seveda še zdaleč ni 
vse. Tudi ni potrebno, da IOme
njam vsa mnenja več 'kot t risto 

delegatov, ki so sodelovali v raz
pravi. Bolj pomembno .se mi zdi, 
da je vse, ka•r je bilo ·rečenega na 
kongresu in kar je lahko prispe
valo k uspehu, vključeno v eni ali 
drugi obliki v .končno besedilo 
kongresne resolucije. Da pa je to 
res, je .pdkaza-la ernoglasnost vseh 
udeležen cev na zadnji plenarni 
seji. 

Zgodovina bo vsekakor ocernila 
pomen <tega ·loongresa. Skoda pa 
bo, če bodo v pra•ksi neuresničeni 
Sklepi zmanjšali njegov zgodo
v~ pomen. To pa je odvisno 
od 'Vseh nas. 

Inž. D. Mazij 

F\riprave za kongres so bile te
melji-te im obsežne. V prelrongres
ni ra!Wvrnosti je bilo mnogo naj
ra2lličnejših posvetovanj . Razpra
v.ljali .so o vseh pomembnej•ših 
problemih, ki ISO za s edanji, pa za 
prihodnji :ra-zvoj naše dru.lbe. Ta
ko pripravrjeno gradivo je bilo 
posredovano kongresu v obliki 
osnutilrov .resolucij. 

Seja strokovnega odbora za zunanjo trgovino v Cerknici 
Kongres je delal v šir~h delov

nih komisijah: v komisiji -2la na
daljnji •razvoj samoupravljanja v 
delovnih orga.nLzacija-h, komisiji 
za razširjerno •reprodukcijo, komi
siji za življernjski stcmdard ter v 
komisiji za krepitev združenega 
dela. Razlpr<rVe delegatov 10 posa
meznih perečih problemih naše 
družbe so dale bogat prispevek k 
dokooonemu •besedilu in formula
cijam sk!lepnih dokumentov. 

P-redaleč bi me zavedio, če bi 
začel podrobno obravnavati posa
mezna tematska področja lkongre
sa. To tudi ne b i imelo smisla, 
saj je ·bilo gr.adivo posredovano 
široki javnosti med samim kon
gresom, rpa tudi pozneje. Verjetno 
pa bo prav, -če v svojem prispev
ku omenim tisto, k aT sem obču
til !rot neposredni udeležernec, kar 
se mi zdi najv.ažnejše. 

V:sekaikor moram t akoj na za
četku omeniti zelo sproščeno raz
pNlvo. Demokratičnost in. mož
nost, -da je za govorniški oder 
lablro stopil vsa:kdo in povedal 
tisto, .kar m isli, se mi zdi bistve
ne važnosti. 

Bill<> je ze110 ostrih ·kritik. Re
kel bi celo, da so posamezni de
legati adlrni·to -zahtevali, da se 
ll'!lesejo v resolucide doloceni do
datki, :ki bi jamčili izpolnjevanje 
posamemih sklepov v p!lalksi. 
P.rav to je izredno presenetilo tu
di tuje goste, .ki so bili v Saraje.
vu. 

O materiallni osnovi delovnih 
organirzacij je •bilo veliko gavora 
v vseh komisijah !kongresa. Za
vzetost d~egatov, da se pusti go
spodaretvu več denarja '!rot do
slej, ·je !bila enotna. To vprašanje 
so tesno rpD'Vezovali s prihodnjim 
razvojem samoupravljanja. Večjo 
besedo tpri razdeli•tvi sredstev naj 
ima ti9ti, .ki je sredstva ustvaril. 
V<Se razJprave in predlogi o tem 
vprašanju s o našli mesto tudi v 
sklepnih dokumerntih resolucij. 

13. maja je bila na Brestu seja 
strokovnega odbora za zunanjo 
trgovino sveta za gozdarstvo in 
lesno industrijo zvezne gospo
darske zbornice, katere so se po
leg članov odbora udeležili tudi 
predstavniki Zveznega sekreta
riata za zunanjo trgovino, zvez
nega sekretariata za gospodar
stvo, republiških združenj in go
spodarske zbornice SRS. Na seji 
je bil tudi sekretar sveta za go
zdarstvo in lesno industrijo zvez
ne gospodarske zbornice. 

Sejo je vodil dipl. ing. Bogdan 
Todorovic, pomočnik generalne
ga direktorja podjetja Sipad iz 
Sarajeva. 

Na se1i so razpravljali o vrsti 
vprašanj, ki zadevajo jugoslovan
sko lesno industrijo in njen iz
voz na svetovno tržišče. 

Med značilnejše razprave sodi 
predvsem analiza posameznih tr
žišč ln gibanja prodaje na njih, 
aplicirana na naše sodelovanje 
ali nesodelovanje. Na področju 
prodaje žaganega lesa je prišlo 
do zastoja prodaje v Italijo in 
tudi v druge države Evrope. Kje 
so vzroki? Prav gotovo ne v kva
liteti, temveč v cenah, ki pri nas 
vsak dan bolj onemogočajo iz
voz. Kanada na primer lahko nu
di les v Tunis po ceni, po kateri 
ga mi nudimo na Reki. In kje so 
raz@lje? Kje je Kanada, kje je 
Reka? Naj še porastejo cene su
rovin, kot želijo gozdarji, kje je 
naša možnost izvoza? Res, da je 
izVoz lesne industrije približno 
tolikšen kot lani. To pa še ni do
k~, da bo naraščal, ampak prej, 
da bo padal. Kdo ima še interes 
izvažati? Predvsem tisti, ki ima
jo posojila ln jih morajo vračati 
v devizah. Pa tudi ti ne bodo 
vzdržali, če ne bodo našli obliko 
za stimulacijo izvoza. 

Devalvacija dinarja je, name
sto da bi izvoz pospešila, še po-

Iz vsebine: 
DRUžBENI DOGOVOR GOZDARJEV IN LESARJEV - KOMUNISTI 

O SEDANJEM POLITIC::NEM TRENUTKU - SEJEM V HANNOV

RU - ANALIZA POSKODB PRI DELU - KONEC KULTURNEGA 

slabšala stanje v podjetjih, saj 
je z revizijo izvoznih premij 
ostalo takšno stanje kot pred de
valvacijo, stroški pa so še večji. 
Nekateri kupci so ob devalvaciji 
celo zahtevali cenejše blago. Te
ga niso dosegli, vendar je to že 
močan adut, da bi hitro pristali 
na povečanje cen. Zato odbor 
meni, da je treba čimprej ure
diti tak instrumentarij, ki bo iz
voz pospeševal, ne pa ga zaviral, 
kot je na primer s pravkar uJd. 
njeno 30/o olajšavo in še celo, ko 
ukinitev velja za dva meseca na
zaj. 

Odbor tudi meni, da ni mogo
če zviševat cen osnovnih tvoriv, 
kajti to posebej prizadene ma
sivno pohištvo, ki je največji po
rabnik bukovega žaganega lesa 
in ki že danes komaj zagotavlja 
ekonomičnost proizvodnje, če 
sploh jo. O tem vprašanju je go
voril tudi naš predstavnik ing. 

Dušan Trotovšek, ki je poudaril, 
da si prav sami znotraj gozdar
stva in lesne industrije zapiramo 
vrata do izvoza z nenehnim dvi
ganjem cen, saj les še vedno 
predstavlja glavni strošek- kalku
lacije. 

Razprava je tekla tudi o trži
šču vzhodnih držav. Nemogoče 
je namreč, da je v blagovnih li
stah tako majhen del pohištva, 
medtem ko so drugi izdelki bo
lje zastopani. Pri tem pa vemo, 
da tem tržiščem manjka blaga 
in da ga iz vzhodnih držav v ve
likih količinah izvažajo v Sovjet
sko zvezo, kjer so navdušeno 
sprejeli naše pohištvo na razsta
vi v Moskvi ln drugod. Vse kaže, 
da sestavljalci list ne upoštevajo, 
kolikšen del se prodaja na kon
vertibilno tržišče. 

Morda delajo to prav zato. V 
pripravi blagovnih list za leto 
1972 je potrebno zagotoviti večji 

delež izvoza lesne industrije. 
Resda se posli odvijajo prek 

vseh mogočih kompenzacij, ki 
pogosto obidejo pohištvo. Zani
mivo je, da naši izvozniki rešuje
jo s kompenzacijami furnir za 
žagan les in podobno, medtem 
ko so na pohištvo pozabljali; ali 
pa se pri njem morda premalo 
zasluži? 

Vzhodno tržišče je prav tako 
kot ostala tržišča zelo zahtevno, 
kar zadeva kvaliteto. Predvsem 
ne prenesejo neresnosti v doba
vah, slabem zavarovanju blaga 
- skratka, tistih napak, ki tudi 
pri nas v BRESTU razsajajo kot 
kužna bolezen. Odbor meni, da 
je treba tržišče vzhodnih držav 
jemati z vso odgovornostjo, ker 
tudi to lahko pripomore do izvo
za večjih količin pohištva v te 
države. 

Konec na 2. strani 

MRTVILA? - DAN MLADOSTI - NAPREDEK SPORTA Po seji strokovnega odbora za zunanjo trgovino so si gostje ogledali tudi našo trgovino s pohištvom 
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Družbeni dogovor 
gozdarjev in lesarjev 

\ ·-Gospodarska zbornica SRS je 
pripravila predlog družbenega 
dogovora o ureditvi družbenega 
pomena na področju gozdnega in 
lesnega gospodarstva. Ta pred
log je sedaj dan v obravnavo. 

Dogovor naj bi podpisali Po
slovno združenje gozdno-gospo
darskih organizacij, Poslovno 
združenje Les, Poslovno združe
nje Papirles, Izvršni svet SR Slo-

/ 
venije in Gospodarska zbornica 

'.] SR Sloveni ie. Kakšne so značil
nosti tega dogovora? 

Dogovarjajo se predvsem o na
s lednjih nalogah: 

- optimizacija prihodnjega 
razvoja gozdnega in 1esnega go
spodarstva, 

memben dejavnik v našem go
zdarstvu. Zlasti glede na krepi
tev individualizma v tem sektor
ju je vprašljivo, ali bodo sveti 
gozdnih posestnikov pripravljeni 
izreči soglasje za pristop k druž
benemu dogovoru. Brez polne 
vključitve zasebnega sektorja 
gozdarstva pa bi bil družbeni do
govor močno okrnjen, če že ne 
neuresničljiv. Povsem logično je, 
da je odgovornost za gozdno bo
gastvo Slovenije splošno družbe
na in da vlaganja v gozd samo 
na podlagi ekonomskih interesov 
niso zagotovljena v zadostni me
ri. To pa vsem koristnikom go
zdov nalaga, da gozdu vračajo in 

dajejo še več, ne glede na last
ništvo. 

Zbrana sredstva bodo dana kot 
dolgoročno posojilo gozdnogo
spodarskim organizacij am in si
cer za naložbe v nasade listavcev 
za 12 let in odplačilo v S letih, 
pri naložbah v nasade iglavcev 
pa po 25 letih z odplačilnim ro
kom 10 let. 

Predlog j e v razpravi. Podpi
sali pa bodo ta sporazum, ko bo 
dve tretjini članov združenj dalo 
svoj pristanek. 

To je le kratka informacija iz 
materiala gospodarske zbornice 
SRS o predlogu dogovora. 

D. Trotovšek 

BRESTOV OBZORNIK 

Iz montažnega oddelka za furnirano pohištvo v TP Stari trg 

- kontinuirana in dolgoročna 
ureditev financiranja gozdno bio
loške reprodukcije, 

- usklajevanje lesno predelo
valnih kapacitet s proizvodno 
zmogljivostjo surovinskega za
ledja, 

Investicije v Tovarni pohištva Stari trg 
- usklajevanje interesov za 

. trajno in stabilno ured~tev pre
.. skrbe z lesno surovino.y skladu 
Š splošnimi gospocfarskimi potre
bami. 

Investicijska gradnja je eden 
izmed najvažnejših temeljev za 
večjo reproduktivno moč vsake 
proizvodne organizacije. Samo s 
pravilno u smerienimi vlaganji v 
osnovna sredstva lahko podjetje 
kljubuje čedalje večji konkuren
ci podobnih proizvajalcev na do
mačem, predvsem pa na tujem 
tržišču. 

V letu 1969 je tovarna v okviru 
plana zgradila proizvodno skla
diščno halo, v katero se je istega 
leta preselil strojni oddelek. Vsa 
sredstva, potrebna za dograditev 
tega objekta, je tovarna izločila 
iz lastnih sredstev. Z nadaljnji
mi večjimi deli se je pričelo v 
letu 1970 in sicer z uvedbo so
dobne strojne opreme ter z ure
ditvijo tehnološkega postopka 
proizvodnje. Vzporedno s pred
videno povečano proizvodnjo je 
bilo potrebno zgraditi nove 
skladiščne prostore, pa t udi ko-

mercialno-tebnične prostore. V 
zvezi s tem je tovarna v letu 
1970 pričela z gradnjo dveh lo
kacijsko ločenih skladišč. Eno iz
med teh je bilo v začetku leta 
1971 tudi dokončano. Vanj se je 
zaradi pomanjkanja proizvodnih 
prostorov preselil montažni od
delek furniranega pohištva. Z 
drugim skladiščem gotovih izdel
kov, ki je sedaj v zaključni fazi, 
si bo tovarna zagotovila približ
no 1200 kvadratnih metrov skla
diščnega prostora, kar bo zado
stovalo za trenutne potrebe. 

Ko si je tovarna p rimerno ure
dila proizvodne in skladiščne 
prostore, je morala zaradi nemo
gočih razmer urediti tudi pro
s tore za tehnično operativo, ki 
pa naj bi bili dokončani v juliju 
letos. 

S temi vlaganji so zagotovlje
ni najosnovnejši delovni prosto
ri, pa tudi potrebe po glavni 
strojni opremi. Sredstva za t a 
dela je dodelila Kreditna b anka 
Koper in sicer 4,5 milijona d in 
ob petdesetodstotni lastni ude-
ležbi. D. Plaz 

Ustavil bi se predvsem pri 
vprašanju vlaganja v razširitev 
gozdno surovinskega zaledja. Do
govor predvideva, da podpisniki 
prispevajo sredstva za razširjeno 
gozdno-biološko reprodukcijo in 
to gozdarji v skladu z njihovimi 
gospodarskimi interesi in mož
nostmi, družb eni udeleženci pa 
prispevke gospodarskih organi
zacij spodbujajo z udeležbo 
deleža sredstev iz dnu.benih vi
rov. 

Takoj pa se postavi vprašanje, 
ali bodo prispevke za razširjeno 
gozdno biološko reprodukcijo 
plačevali tudi gozdni posestniki 
iz zasebnega sektorja, ki so v 
Sloveniji udeleženi kar z dvema 
tretjinama gozdnih površin in 
SOOfo udeležbo v tržni gozdni pro
izvodnji in predstavljajo po-

Kakor vse druge proizvodne 
organizacije je tudi Tovarno po
hištva v Starem trgu napredek 
proizvajalnih naprav silil k iz
bolj šavam strojnega parka, pa 
tudi obratnih proizvodnih pro
s torov - okolja neposrednega 
proizvajalca. V naši tovarni bi 
lahko take težnje ločili v dve ob
dobji in sicer v prvo do leta 
1969 ter v drugo v letu 1969 in 
naprej . V prvem obdobju je to
varna po svojih finančnih mož
nostih dopolnjevala oziroma za
menjevala lahko le zelo majhen 
del svoje izrabljene ali zastarele 
opreme in sicer samo z lastnimi 1\ 
sredstvi. Vsi poizkusi, da bi do- ' 
bili potrebne investicijske kredi
te, so bili že v osnovi odbiti za
radi premajhnega obsega proiz
vodnje. V tem času si je tovar
na začrtala svoj investicijski pro
gram, ki ga je do sedaj v večji 
meri izpolnila, manjši del tega 
programa pa bo izpolnjen letos . 

Potrebno je ukrepati 

Seja strokovnega 
odbora za zunanjo 
trgovino v Cerknici 
Nadaljevanje s l. strani 

Poleg teh vprašanj je odbor 
razpravljal o vrsti organizacij
skih priprav. Dal je soglasje h 
kompenzacijam podjetij Sloveni
jales in Exportdrvo. 

Po končani seji je glavni direk
tor Bresta ing. Jože Strle goste 
povabil na ogled Tovarne iver
nih plošč, Tovarne pohištva Cerk
nica in Salona pohištva. Gostje so 
z zanimanjem ogledovali moder
no opremljeni tovarni, predvsem 
pa jim je bila po volji urejenost, 
delitev dela in red. Tudi Salon 
pohištva j ih je privlačil in so da· 
li urejenosti laskava priznanja. 
Po ogledu je gostom priredil ko
silo v Rakovem škocjanu. 

Sestanek strokovnjakov iz vse 
države je prav gotovo priznanje 
BRESTU in njegovi izvozni poli
tiki. 

Viije cene za 
prevoz delavcev 

rDelavski svet Tovarne pohištva 
Cerlmlica ·je fl4.--.maja) razpravljal 
o letnem planu 1proizvodnje, zla
sti za IL p·olovico leta. Plan za 
IL polletje je dakaj obsežen in 
predstav.J·ja veli!ko vrednost. To 
pa zahteva od vseh članov kolek

_tiya veli'ke napore, . ·kajti plan
ske naloge morajo oiti opr:wlje
ne, s icer =bodo stroški tolikšni, da 
ne bomo mogli ustvaTiti dohodka. 
Tudi .trenutno gospodars-ko stanje 
v posloVTDi enoti je tako, da mora 
sleherni član kalektiva dati vse 
od sebe, da se bo to stanje popra
vilo. 

C Glede na trenutno stanje je De 
: lavski svet sprejel vrsto .ukrepov, 

ki so s1cer začasni in bodo v elja
S 1. majem 1971 so višje cene li tolilko časa, dokler ne b omo iz

za prevoz naših delavcev s po- p olnili ·nad?g, ~ izvirajo iz le~e
sebn.imi aV'tdbusi. Cene prevozom ga ·plana m dokler se ne •bo IZ
so narasle kar za 65 Ofo. Tako so ~' boljšal ~konom-ski položa.j •poslov
mora>li d el avci za prevoz na delo ::: ~e enote. 
na relacij'i. ·Ra!kitna, žilce, Unec . · Po skl?pu de.lavskeg.a . sve~ 
in Begunje mesečno plačati za Je. ~reba cli? raciOnalneJe lZkon-
prevoze 1.346.000 di·n, po novih stltl delovru teden. 
cenah pa bado morali pla-ča.ti me-
sečno za prevoz kar 2.065.500 S 
din. Vsekakor bo to veliko breme 
za delavce .iz oddaljenih krajev. 

Avtobusno podjetje SAP iz 
Ljub:ljane je uveljavilo višje ce
ne tudi na področju vsega linij
sk ega avtobusnega prometa. 

J. Klančar 

USPEL RAZGOVOR 
27. maja je bil za člane cen

traLnih orgaJOov upravljanja in 
vodistev 'd·ružbeoo-politrčnih orga
n iq;aoilj v podjetju organizraJO J:az
gov.or o II. kongresu samouprav
ljalcev ter o družbenem dogovo
ru in samoupravnih sporazume
van}ih ·o delitvi dohdka in oseb
nih odohdkov. 
· Uvodne misli je pri..speval tov. 

Jože Globačnik, podpredsednik 
Reputbliškega sveta Zveze sindi
~atov Slovenije. Poudaril je, da 
Je dal nedavni kongres ponovno 
potrdilo samoupravnemu sistemu 
zavest delavskega razreda. Nato 
in da je jasno odr azil družbeno 
benega dogovora v duhu ustav nih 
je orisal !bistvene postavoke druž
dopolnH. Živahna razprava je ta 
vopra5anja še konk.retrlzirala, do
ta'lmila opa se je rudi drugih ak
tualnih V·prašanj •našega gospo
darSkega d.n družbenega življenja. 

Tapetništvu v TP Martinjak se obetajo nove razvojne možnosti 

Razgoavr je !imel svoj s misel tu
di v tem, oda je s širšega družbe
nega vidi·ka predstavljal osnovo 
za priliodnje javne ra~prave o sa
moupravnih spora2lllmih v okviru 
lesne indl.liStrije in javne razprave 
o novem pravilniku o delitV!i do
hodka in osebn!ih dohodkov. 

Povečali se bodo tudi norma
tivi dela, iker je nujno treba po
večati produktivnost. 

Reži(jske stroške je -treba ana
lizirati in stroške, ki niso opra
v-ičljivi, odpraviti. Vsa nru:očila 
in porabo vseh sredstev je treba 
nadrirati. Vsa naročila odobrava 
iiklj.učno direktor poslovne eno
te. 

bodo v vsakem času sposobni o
prawjati svojo funkcijo. 

Glede delovne discipline je bilo 
sklenjeno, da ni dopustno .zapuš
čati delOV'nega m esta. Za kadilce 
je sklenjeno, da izv.en odmora 
največ •dlvakrat zapustijo delovno 
mesto zaradi :kajenja. Instrlliktorji 
so dolžni, da disciplinsko ukre
pajo, -če ·bi <Se še pojavljalo za
puščanje d elovnih mest. Tudi režijska delovna m esta je 

tr eba aJOalitirati in če niso -nujno 
potrebna, je ·treba delovno silo Org.anizacij•o v proi'lvodnji je 
premestilti na proizvodna delovna t-re'ba ongania.rati ta:ko, da bodo 
mesta. deloVIlla mesta oskrbovana z vsem 

Strokovne službe morajo delati in da bodo z organ.i2acijo dela v 
strokovno iill kvalitetno, sicer bo proizvodnji, delovna mesta enako
potrel:mo kadrovsko ukrepati s ~elif?,._~~r~menjena z delom. 
sposobnostj•o posameznika, kar f Na koncu je bilo sklenjeno, da 
seveda velja tudi ,za delavce v ne- se mora .tem- zaključkom dela v
posredni proizvodnji. : skega sveta podred.iobi S'leh erni 

Kje11Jroli •bodo n astopile .potre- : član ·kolekti·va, ·sicer bo proti vsa
be .ali ozka @rla, je treba delo or- -t ·kemu, Im •ne ·bo .izvaja!l določenih 
ganizrati v •treh izmenah. V iz- - · nalog, uveden disciplinski posto
jernnlh primerih je treba organi- pek. Ta ukrep velja za delavce v 
ziraJti delo tudi ob nedeljah. proizvodnji, pa tudi za vse ostale 

Pomožne ·službe, službe vzdrže- ; člane kolektiva, vodje služb in 
vanja stroj-nega ·potenciala so druge odgovorne člane delovne 
dolžne vzdl"Ževati stroje .tako, da skupnosti. J. Klančar 

Komunisti o sedanjem 
političnem trenutku 

Na ratzširjeni seji medobčinske
ga sveta Zveze komunistov Slo
venije za občine Postojna, Ilirska 
Bistri!ca, Sežana in Cerknica so 
razpravljali o tem, kako bodo u 
resničili Sklepe 17. b rionske seje 
predsedstva Zveze komunis1x>v 
Jugoslavije in 20. seje Central
nega lkomi•teja Zveze komunistov 
Slovenije. 

Po i.zčr.p!Ilem referatu predsed
nika medobčinskega sveta ZKS 
Postojna tov. Andreja Miklavčiča 
in po razpravi, v kateri je bila 
podana ocena političnega stanja 
v posameznih občinah, je med
občinSki svet sprejel vrsto za
ključ!lrov, med n jimi, da podpira 
sklepe 17. ·seje predsedstva Zveze 
komunistov Jugoslavije ' in 20. se
je Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije in da je za 
uresni'Čitev teh sldepov potrebno 
takoj pripraviti v občinah akcij
ski program za izv·a jnje sklepov, 
ki bo usklajen z dejanskimi raz
merami v posamenzih občinah. 

Osnov-ne naloge v tem trenutku 
so : 

- Dosledno izvajanje stabiliza
cije. ZaTe> je treba na vseh ·raVIIleh 
izvajati stabilizacijski program. 

- Uresničenje ustavnih dQpol
nil, predvsem XXI. in XXII., ki 
urejata položaj delovnega člove
ka v zdr>UIŽenem delu. 

V:se te !Da!loge narekujejo, da se 
komunisti ustrezno organizirajo 
in da zahtevajo dosledno izvaja
nje sprejetih stališč n a vseh rav
neh. Posebno je bila poudarjena 
odgovornost komunistov za ures
ničevanje sprejetih skleoov in 
stališč. 

V prihodnjih dneh b odo razšir
jene seje občinskih komitejev, ki 
bodo pregleda:le, lka:ko se do se
daj i2lvajajo stališča in sklepi 17. 
seje .predsedstva ZKJ .in 20. seje 
CK ZKS, in sprejele akcij ske pro
grame .za uresničevanje ~klepov v 
vseh olooljih družbenega življe
nja. 

J. Hren 



BRESTOV OBZORNIK 

Razvoj stola 
Pred slabim letom se je ,. To

varni lesnih i?Jdelkov Stari Trg 
prJ·čela priprava proizvodnje za 
n<ov .proi.zvod - z1ožljivi stol K-
33. Iskanje samostojnega končne
ga proizvoda je ·bila večletna .že
lja vseh, tki .so videli perspektivo 
v takšni !pl"'i.zvod.nji. 

Eden izmed glavnih dej aV'I1iko '', 
ki je vplival .na osvojitev proiz
vodnje stola X-33, so bile predvi
dene več~e lkoHčine in pa že vpe
ljanost delCllv-cev na strojih za 
proizvodnjo stolov. 

Prvi •stoli ISO pr.išli iz proizvod
nje v avgustu. Sledila je takoj
šnja odprema za Nemčijo, r-avno 
tako pa tudi prva ·r~klamacija. 
Nismo bili tpresenečeni, lahko ce
lo ·rečem, da smo jo (pričalkovali. 
Vpliv te reklamacije se je poka
zail v pozitivnem smi:slu, ·saj je 
bila po enem iletu pmizvodnje e
di·na ion osamljena. Osnovni tip 
stola ostaja po enem letu proiz
vodnje nespremenjen. Menjala se 
je le površimska obdelava. Iz pi"g
mentiranih bkO'V smo prešli na 

Kaj je bilo novega 
na sejmu strojne 
opreme v Hannovru 

Letos je bil svetovno znani 
. hannovrski velesejem strojev in 

strojne opreme od 22. do 30. 
aprila. Vsako drugo leto razstav
ljajo na njem tudi lesno-obdelo
valne stroje. O razsežnosti te 
razstave je težko govoriti. Stroji 
te vrste so bili razstavljeni v 
treh ogromnih halah. Da bi si 
ogledal vse stroje v teh treh ha
lah, je bilo časa občutno prema
lo. Za ogled strojev iz ostalih 
panog pa preprosto ni bilo mož
nosti. 

Najmočneje je bil vsekakor 
• zastopan domačin, Zvezna repu

blika Nemčija. Na drugem me
stu je bila Italija, ki je od sej
ma do sejma r esnejši proizvaja
lec strojev in naprav te vrste. 
Razstavljale so skoraj vse drža
ve Evrope. Jugoslavijo je zasto
pala žičnica z zelo Učnimi viso
koturnimi nadmiznimi rezkarji 
iz kooperacije Knohoma. Vedno 
močnejši proizvajalec na tem 
področju postaja dežela vzhaja
jočega sonca, Japonska. Na le
tošnji razstavi je nastopila z iz
popolnjenim skobeljnim strojem, 
ki deluje na način mirujočega 
noža skobelj nika. Nož je na spod
njem delu (dva noža drug za dru
gim), ki se dviga in spušča po 
debelini obdelovanca. Na zgornji 
strani je okrog 15 milimetrov de
bel gumijasti pogonski trak. ši
rok je okrog 250 milimetrov. 

Kot bolj ali manj neznana pro
izvajalka strojev te vrste je raz
stavljala tudi Portugalska s po
sebnim štiristranskim skobelj
nim strojem. Ta stroj deluje ta
ko, da obdelovanec vpne med 
vpenjalne trne ter ga tako vodi 
med reziJi. Ta način obdelave je 
zlasti primeren za obdelavo krat· 
kih obdelovancev. 

Zelo zanimiv je bil štiristran
ski skobeljni stroj francoske iz. 
delave. Prednji poravnalni nož je 
imel izdelan povsem svojstveno. 
Nameščen je na spodnji strani 
mize in se vrti na navpično na-

meščeni osi. Rezila (zobčki) so 
na obodu vrteče plošče, da v ce
loti režejo prečno. Med rezili je 
zapolnjeno s fiksno mizo tako, 
da je mogoče namestiti pritiskal
Ito pogonsko kolo povsem nad 
rezilom. Pri prečnem rezanju je 
še drugi konec (Il. rezilo) ter ta
koj za tem nanese z lepilom en 
konec tako, da se vstavlja takoj 
v stiskalnico (en konec nanesen 
z lepilom, drugi brez lepila), ki 
so takoj gotovi okviri. Pri stroju 
sta dva delavca. 

Kot posebna dodatna naprava 
na štiristranskem skobeljnem 
stroju (švedske izdelave za skob
ljanje do 350 milimetrov širine) 
je bila naprava za razigljenje re
zil. Ko sestavijo glave z rezili, 
jih ni mogoče sestaviti do take 
točnosti, da bi rezali vsi štirje 
noži. Zato je bila nameščena na
prava nad samim rezilom, ki ima 
poseben brusni kamen, s kate
rim dejansko »postruži« rezilo za 
nekaj stotink, da so potem v res
nici vse enako oddaljene od sre
dišča. Skobljanje s takimi rezili 
je nekaj izrednega. 

Firma Stehle je nastopila s po
vsem novim strojem. Ta stroj je 
namenjen predvsem proizvodnji 
okenskih okvirov - kril. Stroj 
izrezka konce za poševni vogalni 
spoj - tako imenovani »mini 
cink«. Obdelovanec potuje skozi 
stroj pod kotom 45 stopinj. Ta 
mu odrezka en konec (1. rezilo), 
druga naprava mu spremeni 
smer za 90 stopinj, kjer obrezka 
izključena možnost, da se obde
lovanec poškoduje (razbije). 

Vse bolj in bolj je tudi pri les
noobdelovalnih strojih opaziti 
elektronsko vodenje. Ti stroji 
imajo veliko zmogljivost, vendar 
so zelo dragi. 

M. Intihar 

Pavja družina se je namnožila in je svojevrsten okras našim 
zelenicam 

K-33 
luženje s potaplj-anjem in brizga
nje s pi'OZornim :laikom. 

Poleg stola K-33 je letoo stakla 
t'llidi proi2Nodnja stola K-36. Raz
lika je le v ·sedežu, kjer je !etvi
ce zamenjala ·bambus-ova mreža. 
Ptrvi stoli že <prihajajo iz proiz
vodnje in bo odprema 2100 stolov 
za Francijo v -tem mesecu .. Da bi 
bil program stola K-33 ion K-36 
za.Oikrožen v celoto, smo skonstru
irali otro0š'ki sbolček K-133, ki je 
tudi že v proizvodnji. Glede vse
stranSke uporabnosti stolov K-33 
v stanovanjih, pa tudi zunaj njih, 
je biilo nujno potrebno izdelati u
strezno mi2lo. Lansirali smo že na
čelno serijo. 

Naši stoli počasi, vendar vztr.aj
no osvaja:jo svetovno tržišče. Po
slali smo jih že na vse celine .ra
zen Azije. Ceravno ne predstav
ljamo velesile v proizvodnji sto
lov, smo vendarle zadovoljni. Za
četne težave so za nami. Kažejo 
pa 6e 'n'O'Ve v premajhnih kapaci
tetah povcl'lšinske obdelave v pri
meri s ·strojno obdelavo, sk!ladi
ščm.i prostori, pomanj·kanje mate
riaO.ov in podobno. 

Ceravono kasnijo vse obračU:Il
ske 'kalkulacije, ·bi navedel neikaj 
podatkov, ki. kažejo na pravilnost 
osvojitve proizvodnje stola K-33. 
To se kaže 'V ZCllposlitvi delovne 
sile, prodaji dela in ne surovin, 
v izvozu v celroti. Vrednostno 
predstavl ja'jo stoli polovi'Co proiz
vodnje stoll.ame. Do aprjla tsmo jih 
pro1zvedlli 28.000. 

Za IL polletje je proizvodnja 
že za:gotovljena. Poraba časa je 
v padanju in se je znižala že <--
20 odstotll::O'V od začetne porabe. 

Vse to narekuje, da je ttreba 
preiti n a novo pripravljeno teh
nologijo, če hočemo proizvajati 
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več in ceneje. A. Pišek Izpopolnjen stol K-33, kjer je letvice zamenjala bambusova mreža 

Tržišče ·· pohištva v Franciji 
Salon pohištva v Parizu je de

jansko pregled vseh novosti na 
področju pohištva, vendar raz
stavljeni izdelki niso tudi odraz 
zahtev francoskega potrošnika. 
Francosko tržišče pohištva je iz
redno potencialno, a ima tudi po
sebnosti. Belgija kot največji iz
voznik pohištva v Francijo dikti
ra modo ploskovnega pohištva. 
Dokaj majhna prostornina sta· 
novanj narekuje tudi posebne za-

hteve po pohištvu. Tako kombi
nirajo dnevno sobo in jedilnico 
v moderni izvedbi in izvedbi, ki 
ustreza stilu Rustique. Prodaja 
takšnega pohištva obsega 56,2 Ofo 
celotne prodaj e pohištva na fran
coskem trgu. 

V Franciji proizvaja pohištvo 
17.000 tovarn, od tega je 90 Ofo to· 
varn z manj kot deset zaposleni· 
mi. To pomeni možnost hitre 
prekvalifikacije z ene proizvod-

Nagrajevanje 
trgovskih predstavnikov 

Z razširitvijo proizvodnih ka
pacitet in s tem z večjo proiz
vodnjo je bila prodajna služba 
pred nalogo, da zagotovi plas
ma povečane proizvodnje. Ra
zumljivo je, da se j e takoj po
kazala potreba po razširitvi pro
dajne službe in po namestitvi 
predstavnikov, ki bi s svojo de
javnostjo pokrivali tržišče celot
ne Jugoslavije 

Zato smo že lani namestili 
ustrezno število predstavnikov, 
brez katerih si danes u spešne 
prodaje ne moremo zamisliti. Ra
zumljivo je, da v želji, čimprej 
zagotoviti plasma naših proiz
vodov, istočasno nismo uredili 
tudi načina nagrajevanja teh de· 
lavcev. Nesprejemljivo bi bilo 
slepo prenesti način nagr ajeva
nja sorodnih podjetij k nam. Mi 
p a lani še nismo imeli nikakrš
nih izkušenj. Zato se je izdelava 
pravilnika o nagrajevanju pred
stavnikov zavlekla v začetek le
tošnjega leta. Pri pripravi pravil
nika smo izhajali iz stališča, da 
je predstavnik dolžan zagotoviti 
na svoj em prodajnem področju 
planirani obseg prodaje in da je 
u deležen z dohodkom p ri vsej 
doseženi prodaji na njegovem 
področju. 

O načinu, kako bi bilo naj
ustrezneje nagrajevati, je bilo 
mnogo mnenj. Ali obdržati dote
danji način, to j e osebni doho
dek in pokrivanje stroškov ne 
glede na u sp ešnost, ali preiti na 

določeni odstotek od realizacije, 
deliti nagrajevanje na stalni in 
variabilni dohodek in tako na
prej . 
Končno je bil izdelan predlog 

pravilnika, ki ga je centralni de
lavski svet na svoji seji konec 
aprila letos z manjšimispremem
b ami tudi sprejel. Bistvo pravil
nika je, da prejemki predstavni
kov do vrednost 10 odstotk ov 
nad planirano realizacijo posa
meznega prodajnega področja 
progresivno naraščajo. Nato pa 
je za vsaki novi preseženi odsto
tek prejemek linearen. 

Prejemki se delijo v razmerju 
35:65 na osebne dohodke in ma
terialne s troške. V materialnih 
stroških pa so zajeti vsi stroški, 
ki se izplačujejo pri obračunu 
potnih strošk ov ostalim članom 
kolektiva. Posebnega obračuna 
nočnin, dnevnic, kilometrine in 
osta lega ni. 

Ce p ogledamo, kako je to v 
praksi, vidimo, da dobi naš pred
stavnik za doseženo stoodstotno 
fakturirano realizacijo 2835 din 
osebnega dohodka in 5265 din 
materialnih stroškov. Prejemki 
navzgor niso omejeni (seveda tu
di navzdol ne!) . 
Preveč pogumna bi bila trdi

tev, da smo z našim pravilnikom 
najbolje uredili način nagrajeva
nja. Kot sem že uvodoma pove
d al, v t em še nimamo izkušenj, 
m edtem ko so sorodna podjetja 

nje na drugo. Istočasno pa večje 
stevilo proizvajalcev povečuje 
konkurenco in znižuje ceno po
hištva. Precej uporabljajo plasu
ko kot surovino v proizvodnJi 
pohištva. Analize kažejo, da je o 
odstotkov celotnega pohištva na 
francoskem trgu iz plastike in da 
smer uporabe plastike v pohi
štvu hitro narašča. Prav v ena
kem smislu je produkcija pohi
š_tva v različnih barvah (bela, rde
ca~. Ve~dru: s~ to le nihanja in 
pOizku_si! _ki mkakor ne morejo 
IZpodriniti lesenega pohištva, ki 
bo še naprej zadržalo prvenstvo. 

Proda:Ja J??hiš_tva poteka prek 
trgovskih his, ki prevzemajo del 
r~~lame in propagande, dostav
lJaJO na dom poh ištvo in pobira
jo večino dobička. 

J?e~ež s~rošk~~ reklame v pro
daJni cem poh1stva znaša okrog 
5 Ofo, vendar so glavni m ediji pro
pagand e oglasi v časopisu in ne
posredne ponudbe potrošnikom 
prek katalogov. 

~el~ zanirn!-v? je, da v Franciji 
na]v~c kupuJeJ? P?hištvo ljudje 
stan med dvaJsetimi in štiriin
dvajsetimi leti. Z našega stališča 
la~_l5o sklep_amo, da je francosko 
~rzisče P<;hiš~':a potencial, ki ga 
Je treba studiJSko obdelati in iz
koris titi njegove možnostL 

Prodor izdelkov, razstavljenih 
na salonu pohištva v Parizu, je 
treba šele pričakovati, čeprav bo 
marsikateri izdelek ostal kot vzo-
rec proizvajalca. B. Mišič 

po različnih sis temih uredila na
grajevanje enakih delovnih mest. 

S tem načinom nagrajevanj a 
so se naši predstavniki s prejem
ki uvrstili v spodnjo polovico 
srednjega razreda prejemkov tr
govskih predstavnikov. 

Ob koncu poslovnega leta bo 
nujno potrebno opraviti analizo 
nagrajevanja. Verjetno bomo 
ugotovili, da bodo posamezna do
ločila, ki jih imamo danes za 
edino pravilna , takrat preživela. 

A. Markovčič 
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NASI L.IUD.IE 
Tokrat iz Tovarne pohištva 

Stari trg 

Našel sem ga pri de!lovni mizi, 
poglobljenega v delo pri ureja
nju prejemnic in oddajnic materi
ala. Pri obdelavi podatkov v od
del·lm AOP se je namreč nekaj 
»ZaJtailmilo« s šiframi oziroma po
manj•kJljivo izpdlnj-enimi obrazci. 
Zato je :bilo treba nepravilnosti 
popraviti. »Ja, mi smo bili naJVa
jeni bolj po domače«, je dejal, 
»sedaj pa je treba vso dokumen
tacijo natanono voditi. Ce je pri 
vpisu !kakšna napaka ali nepravil
nost, dobimo dok.ument takoj na
ZaJj v popravilo napake OIZi.·roma 
v.pisa. Sicer pa menim, da se ·bo
mo tudi teh zahtev kmalu nava
dili.« 

Takoj, !ko sem mu povedal, da 
je izbran za »osebnos-t« te r.ub
rilke, \Se je postavil v hran, rekoč: 
»V kdlek.tivu je mnogo starejših 
delavcev .in .zaslužnejših od mene. 
Ra;je bi ·pisali o njih.« 
Končno je -le pristal, da ga je 

fotograf ujel v objektiv svojega 
a1parata. 

TovaJriš Franc Avsec, ki ga 
predstavljamo, •Se je rodH pred 
dvai·Il!štiridesetimi leti ·na Knežji 
njivi v de1oV>ni ·kmečki družini. Po 
vojni se je v Ljubljani izučil za 
miza>rj a, na to pa se je v.rnil do
mov. 

Clan tega kolektiva je - sicer 
z manjšo prekinitvijo že od leta 
1951. Glede na .razvoj in potrebe 
podjetja je bil zaposlen n a raz-

...., 

ličnih deloV>nih mestih v proiz
vodnji, J.eta 1963 pa se je US>talil 
na delovnem mestu vodje oddel
ka za razrez umetnih plošč. 

V lrolektivu, pa tudi izven nje
ga, je zna.n po svoji skromnosti, 
vztrajnosti ter smislu za .red in 
natančnost, saj je v tem pogledu 
postal tako rekoč že pojem. Nje
govo osebnost poudarjata neneh
na sdcrb in aktivno sodelovanje 
pri orazv·oju podjetja. Znan je po 
svoji preudarnosti - za noben u 
krep ali pred;log se ne bo takoj 
opredelil. Pred vsako odločitvijo, 
ki stoji pred njim, da navadno 
kazalec na teme .in o vsem .pre
misli, šele !llato se odloči, ven
daT :pa od svojega stališča ali od
loči.tve le težko odstopi. 

Za.radi teh svojih •lastnosti je 
vedno član •katerega i·zmed orga
nov upravljanja aoli v vodstvu o
snovne ocganizacije sindikata. V 
tem lebu je že tretjič izvoljen za 
predsednika. Verjetno ne pre'tka
vam, če rečem, da ima vsaik član 
kolektiva obenem z misli-j·o na to
variša Avsca istočasno tudi mi
sel na sind1kat ali obratno. 

za.radi .svoje ·preudarnosti ter 
poštenosti do sebe in do drugih 
je v kolektivu zelo pritlju'bljen. 
Tudi sicer je, če se ta:ko izrazim, 
prva, vča·sih pa tudi poslednja 
»inštanca<<, na katero se člani ko
le!lctiva obračajo, pa ;naj si bo s 
•prošnjami ali pa pritožbami. 

Tudi •v zasebnem življenju se 
drži že kaT »špartanSkega<< reda. 
Za vsalm delo ima natančno oo-

• Analiza nesrec pr1 delu 
Lani je .bilo v ·podjetju 132 poškodb pri delu ter na poti na delo in z 

dela. Zaradi njiih je 'bilo i!Zgubljeni:h 2.432 delovnih dni. Poškodovancem 
je ·bilo izplačanih 87.503,50 d'im. naidomestrl.la osebnih dohodkov za !dne-
ve ko so bili nezmožni za delo. Ce primerjamo te podatke z l. 1969, 
vidimo da se je število poš'kodib sicer zmanjšalo za 21 °/o, števiLo iz-
gub:ljeclh delovnih dnii. .pa le za 4,2 Ofo. Vidimo .torej, <la :so bile pOOikod-
be nekoUko težjega znača:ja. 

Po poslovnih enotah je 'števi•lo poškodb raJZlično, 
razumljivo za·radi rarzJličnega števila za.poslenih. 

kar je .popolnoma 

Natančnejši podatki so razvi!dni irz tabele l. 

Tabela 1 

Pri stroju Ostala dela Na poti Skupaj 
Poslovna Leto enota štev. izgub. ~tev. izgub. štev. izgub. štev. izgub. 

pošk. dnevi pošk. dnevi pošk. dnevi pošk. dnevi 

Tovarna 1969 20 240 29 276 5 79 54 595 
poh.i5·tva 1970 17 219 29 333 4 41 50 593 
Cerk.nli.ca index 85 91 100 121 80 52 93 100 

na 1000 1969 25 325 39 3.743 7 107 73 807 
zaposlenih 1970 23 301 40 459 6 56 69 820 

index 94 93 102 132 Bl 53 94 102 

'Do varna 1969 26 345 23 243 10 180 59 768 
pohištva 1970 12 118 22 225 5 93 39 463 
Martinj alk index 46 34 96 93 50 52 66 60 

na 1000 1969 63 833 55 587 24 433 141 1.849 
zaposlenih 1970 28 273 51 521 12 215 90 1.072 

index 44 33 92 89 48 50 64 58 

Tovama 1969 11 272 11 76 5 138 27 486 
lesnih 1970 10 140 12 467 4 312 26 919 
izdeJ..1wv index 91 52 109 612 80 226 96 189 

Stari trg 1969 66 1.630 66 455 30 828 162 2.800 
na 1000 1970 50 700 60 2.330 20 1.660 130 4.580 
zaJposlenih index 76 43 91 51'2 67 189 BO 154 

Tovarna 1969 8 167 4 45 5 291 17 503 
1vennih 1970 5 95 8 53 235 13 383 
plošč index 63 57 200 118 o 81 76 76 

Cer.kni-ca 1969 92 1.920 46 518 58 3.350 221 6.550 
na 1000 1970 58 1.103 93 628 3.090 171 5.030 
zapoSil enih ill'ldex 63 58 202 121 92 77 77 

BaJZenska 1969 4 21 4 21 
žaga 1970 1 5 1 5 
Cerknica index o o 25 24 

na 1000 1969 87 456 87 456 
zaposlenih 1970 77 385 77 384 

1ndex 86 84 

Skupne 1969 5 153 1 11 6 164 
službe 1970 2 54 1 6 3 60 
Cerknica index 40 35 100 49 50 37 

na 1000 1969 48 1.473 10 106 58 1.579 
zaposleruih 1970 15 403 7 45 22 446 

index 31 27 78 42 39 28 

Iz zgornje razpredelnice je lahko ugotoviti, da je pogostnost poškodb 
daleč največja v Tovarni ivernih plošč Cerknica- 171 in Tovarni les
nih izdelkov Stari trg - 130. Tovarna pohišwa Cerknica ima pogost
n ost pO'Škodb 68,8 Tovama pohištva Malltilnjak pa 90,1. 

Ce na.ta:n'Čneje analiziramo poškodbe, iprildemo do zamrmve ugoto
vitve. Največ .nesreč se je pripetilo na ma.nj nevavnih delovnih mestih . 
Podrobnejše podatke o tem vsebuje ta,bela 2. 

Delovno mesto 

mazne, krožne in tračne žage 
formatne žage 
mizmi rezkalni stroji 
nadmi:Zini rezkalni stroji 
ostali rezkami stroju 
poravna.l!ke 
debelinke 
stnu·nice za les 
furnil'ni stroji 
brooi:lni stroji 
st~skalnice 

notranji traJnsport 
jarmeniki (a) 
dela na hlodovi'Illi 
skladišče rezanega ·lesa 
zunanji transport 
ostala <lela (b) 
kovinarska >dela 
na poti (c) 

Tabela 2 

Stevno poškodb 

TPC TPM TLI TIP Sk. 

1 3 

2 

1 

3 
5 2 
2 3 

11 2 

1 4 
2 

17 14 
3 4 
4 5 

3 

1 
1 
1 

1 

1 
3 
1 
1 
1 

9 

3 

1 

1 

7 

1 
1 
3 
2 
1 
1 

1 1 
3 

1 8 
6 

16 
2 

1 2 
6 

1 3 
3 45 
4 11 

13 

Opomba: a) Ena nezgoda se je pripetila na birvši Bazenski žagi 
Cerknica 

b) Dve s ta se pnipetili v SKS Cerknica 
c) :EJna nezgoda v SKS Cerkni·ca. 

Konec na 3. strani 

Pr i formatnih obrezovalkah v TP Cerknica 

merjen čas in ničesar ne prepusti 
slučaju. K-ljub težavnemu delu pri 
gradnji hi•še si vedino najde ne
kaj m~nut časa za sprehoo s svo
jim najmla1šim sinčkom, pa tudi 
za nadzor in pomoč pri domačih 
na:l.ogah sarejšima sinu in hčerki. 

Ne pozabi pa tudi na lastno raz
vedrilo. Je namreč navdušen nu
mi=aJtilk in zbirailec starin, pa 
tudi živ leksfkan :z,godov·ine do
mačega kraja. Ne toži se mu na
praviti nekaj kilometrov poti pes 
ali s kolesom, da bi zvedel za 
kašno zanimivost zgodovinskega 
pomena ali pa da bi na kakšnem 
podstrešju odkril zanimiv .starin
ski predmet ali celo star kovanec. 
Nj·egova humanost se odraža tudi 
v tem, d'a je stalen >klrvodaja~ec. 
Do sedaj je že dvakrat nastavil 
svojQ .roko za odvzem kTvi. 

Ta:kšen je tovrurrš Avsec. Ne bo 
se spremenil in tudi ne želimo, da 
bi se. Zel'imo le, da bi ga posne
mala ·čimveč članov naše delov
ne Silrupnosti. 

F. Mlakar 

Seminarji 
iz varstva 
pri delu 

Praksa in znanost sta že davno 
ovrgli trditve, da sta varnost in 
zdravje pri delu odvisna samo od 
pazljivosti delavcev. O nesreči 
pri delu ne govorimo več samo 
kot o nesrečnem primeru, ki se 
danes ali jutri lahko uripeti vsa
kemu delavcu ne glede na to, ka
ko je poskrbljeno za varstvo. Da
nes vemo, da ima vsaka poškod
ba pri delu svoj vzrok. Ta vzrok 
je lahko v slabem zavarovanju 
nevarnih delov delovnih priprav, 
naprav in orodja, v neugodnih 
delovnih pogojih, v pomanjkanju 
znanja, spretnosti, telesnih in du
ševnih sposobnosti delavca za 
varno opravljanje določenega 
dela in podobnem. Ce te vzroke 
pravočasno odstranimo, je mož
nost za nesreče pri delu zelo ze. 
lo zmanjšana. 
Največ poškodb pri delu se pri· 

peti zato, ker delavci niso dovolj 
poučeni o varnem načinu dela. 
Zato je bilo v zadniem času 
sprejetih več zakonskih določil, 
ki to urejajo in natančneje dolo
čajo. še posebno natančno dolo
ča poučevanje iz varstva pri de
lu r epubliški zakon, ki je bil 
sprejet pred nekaj leti. Po dolo
čilih tega zakona mora vsaka de
lovna organizacija delavce po
učiti o nevarnostih, ki jim pri 
delu ogrožajo življenje ali zdrav
j e, o najprimernej šem načinu de
la, o varstvenih ukrepih, ki jih 
morajo pri delu upoštevati ter 
o njihovih pravicah in obvezno
stih v zvezi z varstvom pri d elu. 
Za delavce, ki opravljajo, vodijo 
ali nadzirajo dela , kjer je n evar
nost za poškodbe in bolezni v 
zvezi z delom večja, pa so zah
teve še strožje, saj je treba nji
hovo znanje s tega področja vsa
ko leto znova preizkusiti. 

Z organiziranim poučevanjem 
delavcev o varstvu pri delu smo 
pričeli že pred nekaj leti. Prvo 
tako ak cijo smo izpeljali v letu 
1958, ko je obiskovalo tečaj in 
opravilo določene izpite 94 in· 
štruktorjev in drugih vodilnih 
delavcev. V naslednjih le tih pa 
smo že pričeli poučevati tudi de
lavce, ki d ela opravljajo. Leta 
1969 j e bilo tako poučenih 360, 
v letu 1970 pa 343 delavcev. 

Spomladi le tos smo organizi· 
rali tri take tečaje. Seminarje iz 
varstva pri delu so obiskovali: 

- inštruktorji in drugi vodilni 
d elavci, ki so začetne tečaje obi· 
skovali v prejšnjih letih in je bi
lo treba njihovo znanje znova 
preizkusiti; 

- instruktorji in drugi vodilni 
delavci, ki izpitov iz varstva pri 
delu doslej še niso opravili in 

- d elavci Tovarne lesnih izdel· 
kov Stari trg. 

Obvezno letno preverjanje zna· 
n ja iz vars tva pri delu za vodil· 
ne delavce je opravilo okrog 70 

Konec na 5. strani 



BRESTOV OBZORNIK 

Nova· trgovina v ·cerknici 
CePknica se je v zadnjih nekaj 

letih zelo razširila in spremen ila 
svojo podobo. Rastejo nove hiše, 
nastajajo nove ulice, istoča·sno pa 
rastejo tudi potrebe in želje me
ščanov, saj se je Cerknica iz vasi 
razviJa v mestece. 

E>na .tzmed želja občanov, je da 
bi Cer.knica imela več trgovin, ki 
bi -bile •konkurenčne, saj bi bila 
mogoče boljša izbir-a blaga in 
trgovine ·bi bile bolj zaiožene. 

V novem naselju na Kamni go~ 
ri'Ci, v VJdmu, n a Notranjski ce
sti in Loškem se je hitro razširila 
novka, da Ibo kmalu odprta nova 
trgovina na Notranjski cesti z 
vsemi najvainejšimi prehrangj{i
nimi in nekater.imi galanterijski
mi izdel·ki, tki jo bo odprla Kme
tij·S'ka zadruga Cerknica. 

Novo trgovino smo okoličani z 
veseljem pozdravili, posebno je 
bilo to razveseljivo za gospodi
nje, saj so morale včasih rzaradi 
malenkosti v tt'lgovi:no v Cerknica, 
kar pa je bila tudi izguba časa, ki 
bi ga lahko .izkoristile v druge 
namene. 

Trgovina je biJ.a odprta v začet
ku maja v Segovi hiši, to je na 
križi•šču Notranj-ske ceste in Vid
ma na zelo lepem in primepnem 
kraju. 

V trgovini lahko vsak dan ku
pite svež kruh, mleko, osvež.ujo
če pijače, meso in vse najvažnej
še predmete za .gospodinjstvo. 

Tudi na Peščenku si občan.i že
lijo, da bi kmalu dobili tako trgo
vino, ·saj so nove hiše zelo odda
ljene od središča. 

Med drugim predlagam, da bi 
podjetje škocjan, Kmetijska zad
ruga ali nekido tretji uredil cvet
Hčarno v Cerknici, ki je nujno 
potrebna, ali pa da bi sedanjo 
trgovina z zelenjavo dopolnila o
ziroma razširila svojo dejavnost. 

ali drugih praznovanjih, bi dopol
nill.i s cvetjem. Med tednom bi 
lahko naredili prijetno vzdušje v 
dnevnih s obah. Tudi za na po
k'Opa·1išče bi radi kupili cvetja, da 
bi .ga p'Oklonili našim dragim, ki 
t am počivajo. To je zelo težavno 
za ljudi, ·ki stanujejo v blokih. 
Ce hočejo imeti rože, morajo po
nje v Postojno, v Ljubljano ali 
pa se morajo zadovoljiti ·S suhim 
cvetjem. Temu vprašanju je treba 
posvetili. več ·pozornosti ! 

Ze ·smo na pragu turistične se
zone. Poraja se vprašanje, kaj naj 
si turisti ali .itlletniki 'kupijo v na
ših tngovinah, da jih bo spomi
njall<O na lepo Cerkniško dolino? Z 
ureditvijo naših cest lahko upra
vičeno pričakujemo čeda:lje več 
izletnikov, ne samo doma·č.ih, tudi 
tujih. Preteklo leto smo lahko vi
deli, •kol~ko je bilo turistov iz 
bli7Jnje Italije. Z majhnimi ·in po
ceni ..spomimki ali s prospektnim 
gradiV'Om bi izletniki širili sloves 
naše naravne lepote, zanimivosti 
našega jezera, ki je edinstveno 

po svoji strukturi in značaju, saj 
mu je posvečal veli:ko p ozornost 
že v 17. stoletju zgodovinaT Val
vasor. 

Od spominkov so znane naše 
»Čarovnice<<, ki •pa jl h še na Sliv
nici n i mogoče vedno dobiti. Več
ja naj bi bila i?zlbira propagand
nega gradiva, na ·primer iz lesa 
a!li gline izdelani cel'.l<miški čolni 
z ni:bičem, r~be, divje race aU 
·štoilklje, ki so tudi posebnost tega 
kraja, pa 'tudi bloske smuči, ki so 
jih uporabljali med prvimi v Ev
ropi, okra..sne vaze in krožniki, 
žepni in okrasni robčki, kjer bi 
biLi natisnjeni Rakov Skocjan, 
Križna jama, Dom na Slivnici, je
zero, slov,ite ščuke .in podobno. 
Mnogo je takšnih možnosti, ki bi 
opozarjale na naše turistične za
nimiV'Osti in možnosti za rekrea
cijo. 

S takimi predmeti pa naj bi b i
le založene tudi vse naše trgovi
ne. 

Nudij·o se naan velike možnosti. 
Z·nati 'bi ·bilo treba to i:.>Jkoristi.ti 

V Cer lrnici je zelo redka mož
nost za nakup cvetja. To je mo
g<Oče v glav.nem le dvakrat v le
tu in sioer :z:a 8. -marec, .ko je mo
goče dohiti nageljne in za Dan 
mrtvih krizanteme. V letu pa je 
še toliko d'Illi in nekatere dneve, 
posebno olb družinskih praznikih Delavke v tapetniškem oddelku Tovarne pohištva Martinjak 

Bolezen današnjega v casa 
Motnje krvnega obtoka v spodnjih okončinah 

Po najnovejših statističnih po
datkih boleha v Jugoslaviji naj
manj dva m ilijona prebivalcev 
zaradi sprememb na ožilju spod
njih okončin, kar povzroča mot
nje krvnega obtoka. V naših spe
cialističnih ustanovah in inštitu
tih za medicino dela so u gotovi
li, da od tega števila odpade 
okrog 70 Ofo na delavke oziroma 
delavce zaposlene v industriji, po· 
sebej če njihovo delovno mesto 
zahteva stoječe delo. S svojo bo
leznijo je vsak pacient nehote po
stal član velike družine bolnikov, 
ki trpijo za motnjami obtoka. v 
spodnjih ok~nčinah. StrokoV?Ja· 
ki se zavedaJO, da se ta druzma 
nenehno povečuje. Marsikaj o vz
rokih te bolezni nam je že znane
ga, priznati pa moramo, da je pri 
njej tudi prec;ej .nepojasnjem;ga. 

Predvsem s1 m smo še na JaS
nem, kako preprečiti nadaljnje 
naraščanje števila bolnikov s to 
boleznijo, kako obvarovati že na
še otroke, da ne bodo trpeli za
radi istih težav. 

Raziskave na tem področju se 
nadaljujejo. Naše farmacevtske 
tovarne zelo intenzivno delajo na 
tem pr oblemu, seveda v najtes
nejšem sodelovanju z vsemi ju
goslovanskimi in tujimi strokov
njaki s tega področja medicine. 
Preučujejo najrazličnejše vplive 
na bolezen, ki jo označujemo kot 
cirkulacijsko pretočne motnje v 
spodnjih okončinah, način in 
možnosti preprečevanja in pose
bej zdravljenja te bolezni. Da bi 
se kar koli doseglo na tem po
dročju, je nujno potrebno poleg 
p rizadevanja st~okovnjakov v n~
ših zdravstvemh ustanovah m 
farmacevtskih tovarnah tudi dis· 
ciplinirano sodelovanje bolnikov. 
Samo na ta način se bo lahko 
ustavilo ali vsaj zmanjšalo ne
nehno naraščanje takih bolnikov. 
To vsekakor n i samo medicinski 

-ampak tudi hud socialno eko
nomski problem moderne dobe, 
problem, ki zahteva sistematično 
teamsko delo, entuziazem stro
kovnjakov in prizadevnost bolni
kov. 

Raziskave in statistična obde
lava motenj obtoka spodnjih 
okončin so pokazale, da se v Ju
goslaviji odstotek bolnikov, ki 
bolehajo za prevarikoznim in va
rikoznim sindromom giblje med 
10 in 20 Ofo, in sicer med 30. in 70. 
letom starosti. V nekaterih to
varnah v Sloveniji so v zadnjem 
času strokovnjaki našli tudi do 
SO 4 /o članov kolektiva, ki so pri
zadeti zaradi motenj obtoka v 
spodnjih okončinah in potrebuje
jo zdravljenje. To je vsekakor ze
lo zaskrbjujoče poročilo. Ta bo
lezen, ki jo nekateri imenujejo 
minus varianta pokončne drže 
človeka, je torej resnična in po
tencialna nevarnost za vse ljudi. 

Statistika j e pokazala, da so 
motnje obtoka v spodnjih okon· 
činah bolj pogostne pri osebah, 
ki dalj časa stojijo, in sicer za
radi delovanja sile teže, da je in· 
validnost zaradi te bolezni večja, 
kot se sicer misli in da se zaradi 
te bolezni izgubi najmanj toliko 
delovnih ur kot pri gripi. 

Clani delovnih kolektivov v to
varnah, posebej tam, kjer proiz
vodnja še ni na zadostni tehnič
ni ravni, morajo zaradi narave 
svojega poklica pretežni del de
lovnega časa stati. 

To velja tudi za delavce v kme· 
tijstvu, gradbeništvu, komunalnih 
podjetjih itd. Ce še navedemo, da 
so ogrožene -osebe, o katerih smo 
pravkar govo:rili, nepoučene o va
jah, ki jih je treba izvajati v od
morih na delovnem mestu, da bi 
se preprečile . motnje obtoka v 
spodnjih okončinah, potem je ja
sno, da je ta problem v naši dr
žavi še vedno na mrtvi točki in 

da ga je treba čimprej aktualizi· 
rati. Zato mora zdravstvena služ· 
ba, ,.,osebej služba medicine dela, 
bolj spremljati pojave motenj ob· 
toka na spodnjih okončinah, ker 
bi pravočasni ukrepi in zdravlje
nje gotovo pozitivno vplivali na 
izboljšanje stanja pri nas. 

V takih pogojih in pri takih po
raznih rezultatih b i zdravstvena 
služba točno morala določiti or
ganizacijo dela na tem problemu, 
kot tudi strokovni profil zdrav
nikov, ki bi teamsko obdelovali 
bolnike s prevarikoznim in vari· 
kaznim sindromom (zdravnik 
splošne medicine, dermatovene
rolog, kirurg za ožilje itd.). 

Ko se je davni prednik današ
njega modernega človeka posta
vil na zadnje noge in začel upo· 
rahljati sprednje kot bodoče ro
ke, nikakor ni mogel predvideva
ti, kakšne posledice bodo in ko· 
liko jih bo. Ena od nezaželenih 
je poslabšanje krvnega obtoka v 
spodnjih okončinah, ki se pogo
sto zaključi kot bolezen z ime
nom krčne žile, krtice ali stro
kovno varice. Ta bolezen sodob
nega človeka sodi med najbolj 
razširjene nasploh. Po podatkih 
različnih avtorjev zboli za njo več 
kot polovica vsega prebivalstva, 
čeprav so podatki dokaj različni, 
glede na starost opazovanih sku
pin, njih poklice, življenjske na
vade in druge okoliščine. 

Za razumevanje nastanka mo
tenj v obtoku in razvoja krčnih 
žil si moramo najprej priklicati 
v spomin znanje o normalnem 
krvnem pretoku. 

Vemo, da kri proti periferiji 
poganja srce s svojo močjo. Po
tem ko le-ta prepoji tudi najbolj 
oddaljene dele telesa, odda sno
vi, ki jih kot potrebne nosi s se
boj in sprejme od celic vse tisto, 
kar jim je odvečno ali škodljivo, 
začne pot nazaj proti srcu. Od 

Nadaljevanje prihodnjič 

in kaj več naredioti za naš tkraj v 
turističnem, gostinskem in trgov
skem pogledu, da nadomestimo, 
kar je .biilo zamujeno. 

Veliko .je treba še storiti, da bo 
naš kraj postal lepo urejen, po-

Analiza 
delu • prt 
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leg ·tega pa prijeten in domač za 
izletndke. To bo mogoče doseči le 
z razumevanjem in oodelovanjem 
ne samo občanov, pač pa tudi po
djetij in organizacij. 

S. Mekinda 

. v nesrec 

Kaj je vzrdk ·temu, ni l ahko odgovoriti. Zebo verjetno pa je V'Zrokov 
več. P.ri takih de1ih vzroka ne moremo iskati v stroju ali orodju, ker 
je že ddka-zano, da -delo -s .t a-kimi pripravami pri normalni pazlj~vosti 
ni nevarno. Zato moramo ·vzorok is kati !pri človeku. 

NajvaŽI!lej·ši in na(jpog·ostejši vozrok za večion:o takih poškodb sta brez
bl1i.ml00t lin malomarnost. Delavec se počuti popoLnoma varnega pri 
de1u 1e samo telleSillo, misli pa popolnoma nekaj tretjega, ne gleda ne 
pod roke ne pod Il!oge, ampalk: opau;uje okolico. Ce .dela z dletom, se 
zelo lahko .poreže, če dela na br.usil!ki, •Se obrusi in -podobn'O. To člo
veško nape:ko pa 9e zelo težko popraviti. Potem oso V71l"Oki. tudd v du
ševnosti delavcev. Sem sodijo odlllosi v •krogu domatih, odnosi .z de
delovno oloollico, cz nep'Osrednim •vodjo in še nirz drugih skrbi, načrtov, 
kombinacij lin problemov, če ·o vsem tem ra2mišlja pri delu. 

Seveda ne smem'O zanemarili vzrokov tehnično mgaoni<zacijskega po
mena, čeprav le-ti ne prevladujejo. Taiki VZ'I'Oki lahko povzroče ne
zgodo, ne da bi ]o delavec -lahko sploh slutil. To so na .primer slabo 
zložen kup materli.aia ali politzldeilkov, štrleči deli, nered v delovni oko
lici, slabo ali pokvarjeno orodje in .podobno. Zaradi !Zgoraj naštetih 
člcweš'kih Ln tehnično organirzacijskih dejavru.O:lrov se je .Jan~ pripetilo 
86 Of o nezgod. Nezgod, .kli so se pripetile ;zaradli ·SlaJbe .zaiŠči-te strojev, je 
bilo samo 14 °/o. Pa še .tu tie bil vedno !prisoten faktor - človek. Se
veda :pa je spet popdllnoma =otno misliti, da je v primeru .nezgode 
vedno !kriv .samo delavec. 

Ce hočemo bistveno zmanjšati število 021iroma :pogostnlost poškodb, 
se moramo problema lotiti sd'stematično in v osnovi. Začetil!O ali· uvod
no izobraževanje delavcev, prav taiko pa tudi dopolnilno i<zobraževanje 
sta osnova vsega prihodnjega dela na področju varstva pri delu. Zato 
so <tečaji, ki jih organizira sluilba varstva ,pri delu, potrebni in zelo lro
ristni, posebno še, če udeleženci IZa:vestno ISOdeiujej'O in sprejemajo 
stvari. Prav tako pa je potrebno vpeljevanje delavca na delovni pri
pravi po fazah, kii mu jih obrazloži 111eposredn.i vodja. 

Z doslednim upoštevanjem preventivnfu ukrepov in IZ ustrexnim 
strolkoV!.l1.im znanjem bodo delavci ob normallni pazljivosti lahko varno 
d-ela·li. 

F. Mele 

SEMINARJI IZ VARSTVA PRI DELU 
Nadaljevanje s 4. strani 
delavcev. Opravili so ga skoraj 
vsi tisti, za katere je tak preiz
kus obvezen. Seminar je bil raz
deljen v dve skupini, da so ga 
lahko obiskovali tudi delavci, ki 
delajo v izmenah. Na tečaju so 
na kratko obnovili snov, pridob
ljeno v prejšnjih letih, ter ·na
tančneje analizirali poškodbe pri 
delu, ki so se dogodile prejšnje 
leto v naši delovni organizaciji. 
Začetni tečaj iz varstva pri 

delu smo organizirali za inštruk
torje in druge vodilne delavce, 
ki so bili na taka delovna mesta 
razporejeni ob zadnji reorgani
zaciji. Obiskovalo ga je 36 članov 
naše delovne skupnosti. Od teh 
jih je 26 uspešno opravilo tudi 
zahtevani izpit. Učni program j e 
obsegal naslednje teme: 

- pravne osnove varstva pri 
delu, 

- varstvena vzgoj a , 
- tehnika varnosti, 
- požarno varstvo in 
- zdravstveno varstvo. 
Tečaj je uspel, čeprav je bila 

udeležba na predavanjih in izpi
tih nekoliko slabša, kot smo pri
čakovali. Vzrok za to je delo v 
izmenah ter mnenje nekaterih 
delavcev, da pač vse znajo in jim 
zato taki tečaji niso potrebni. 

Seminarje v Tovarni lesnih iz
delkov Stari trg so obiskovali vsi 
delavci, ki opravljajo pretežno 

fizična dela. Tečaj je bil razde
ljen v pet skupin z okoli 45 slu
šatelji. Predavanja so bila orga
nizirana tako, da so jih delavci 
lahko obiskovali v svojem pro
stem času. Pred tem so prejeli 
tudi ustrezno učno gradivo. Po
učeni so bili predvsem o svojih 
pravicah in obveznostih v zvezi z 
varstvom pri delu, o varovanju 
pred poklicnimi obolenji ter o 
varstvenih ukrepih, ki jih mora
jo upoštevati pri delu na svojem 
delovnem mestu. Tečaj je v za
ključni fazi, končana so vsa pre
davanja in izpiti za prvo skupi
no. Uspeh ob preverjanju znanja 
je bil zelo zadovoljiv, saj je od 
štirideset kandidatov izpit uspeš
no opravilo kar sedemintrideset. 
Zelo dobra je bila tudi udeležba 
na predavanjih, še boljša pa bi 
bila, če bi tečaje organizirali v 
zimskem času. Podobne tečaje 
bo treba čimprej organizirati tu
di za tiste delavce Tovarne pohi
štva v Cerknici, Martinjaku in 
Starem trgu, ki zahtevanih izpi
tov še nimajo. 

Zakonska določila, ki nareku
jejo takšno izobraževanje, odra
žajo skrb naše družbe za zdravje 
delovnega človeka. Zato poučeva
nja ne smemo jemati kot nujno 
zlo, saj znanje, ki ga delavci pri
dobijo, koristi njim in delovni or
ganizaciji. 

V. žnidaršič 
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Konec 
kulturnega 
mrtvila? 

Po dveh letih priprav in javnih 
razprav je Skupščina SRS ·konec 
prej~njega leta sprejela zakon o 
kulturnili ·Sikupnostih in zakon o 
financiranj-u ·k ul tul'lllih skupnosti. 
Zak:OI!l·a naj bi spodbudhla, da bi 
zagotovili čim večje možnosti za 
kulturno dejavnost in pomagala 
spreminjati miselnos-t in odnos 
delovnih ljudi ·do kulture. 

Spominska soba znanega slovenskega skladatelja Frana Ge(biča 
v Cerknici 

BRESTOV OBZORNIK 

Težave z elektrifikacijo 
Kako bo z javno razsvetljavo 

na območju Krajevne skupnosti 
Cerknica 

Na sejah sveta krajevne skup
nosti razpravljamo odborniki o 
številnih težavah, s katerimi se 
srečujemo vsak dan, pa jim po
gosto nismo kos. Ena izmed na
log, ki smo si jo zastavili in bo 
pred nami še nekaj let, je zasilno 
urejanje u'1ic in poti, ki povezu
jejo naselja s Cerknica. Vsa osta
la dela, ki so tudi nujna, pa se 
zdi, da zanema~rj amo . .'Mislim, da 
imamo še vedno mačehovski od
nos do tistega, kar nam je nujno 
potrebno, do ele~trifikacije. Ne 
bi trdili, da nismo ničesar -naredi
li, lahko pa rečem, da še vedno 
premalo. 

Sodobni svet se modernizira, 
tuc1i naši ljudje si žele [astnega 
doma; tisti, ki ga že imajo ga ob
navljajo, nabavljajo si elek•tr.ične 
gospodarske in gospod.injske pri
pomočke. 

Ljudje negodujej-o, kajti glav
n-e žile, ·ki pretakajo električno e-

nergijo, so preobremenjene. Mar
sikje pralni stroji čez dan stojijo 
in delajo le ponoči, ko je elek
trični tak močnejši. Potrebne bi 
bile -nove linije, a jih ni. Naj·brž 
so temu vzrok finančna sredstva 
a1i pa premalo sodelovanja. Zgra
jenih je veliko novih hiš in elek
rikarji začasno napeljejo elektri
ko, marsikdaj čez cesto in tako 
nehote ogDožajo varnost prebival
stva. Ali je to prav? 

Vredno je omeniti tudi javno 
razsvetljavo. Vse vasi so delno e
lekltrifkirane, marsikje pa svet
lobe ni. Tako v vasi Otok ni luči 
že več kot šest mesecev, v Dole
nji vasi gori najraje v dopoldan
skem času in ·ob lepem vremenu, 
pa -tudi v Zelšah ni vse v najlep
šem redu. 

Kulturno s-kupnost, ki je ·inte
resna skupnoot nosilcev kult=e 
dejavnosti, to je organizacij s po
dročja kulture in ostaUh, ki želijo 
delovati v kulturnem življenju, u- . 
stanovi občina. Namen Slkupnosti 
je, da bi se .kultura kot pomemb
na sestavina človekove osebnooti, 
družbenega življenja in napredka, 
uspe~no ra:zvij.ala, da lbi bila -u
skladena z družbeno-ekonomski
mi .gibanji in da bi <bili za to za
gotovljeni pogoj1i. Za vsako delo
vanje, tako tudi za kulturno, pa 
so nujni vsaj mi.nimalni gmotni 
pogoji, te pa ·zagotavlja zakon o 
financiranju kulturnih skupnosti, 
s ka ter im prepušča republika ob
činam 0,5 Ofo repub.li.škega davka 
od .prometa blaga na drobno, u
stvarjenega na območju občine. 
Po predv.Ldevanjih znašajo ta 
sredstva v -naši občini !letos pri
bližno 100.000 din. Glavni vir fi
nanciranja pa naj bi bili drtWbe
ni dogovori, tki jih sklepajo kul
turna skupnost, skupščina občine, 
delovne in druge 'Zainteresirane 
01'ganizacije, ki sodelujejo pri u
resničevanju ku'lturnega razvoja. 
S t em Ibo omogočeno živahnejše 
klllltunno življenje, 'ki sedaj ni na 
zavidljivi ravni, saj je skupščina 
občine iz sVIOjega proračuna pri
spevala lani za kulturo ·le borih 
5.00 din, časi, ko je vse ku'ltur
no ž.iJv1jenje s lonelo na amater
skih ramah, ·pa so žal že davno 
minili. 

niciativni odbor za us-tanovitev 
kulturne skupnosti, ki bo kmalu 
končal svoje delo. Tako predvide
vamo, da bo ustanovna skupščina 
kulturne skupnosti v prvi polo
vici jtmija. Iniciativni odbor je 
pripravil začasni statut, po (kate
rem naj bi bili nOsilci kulurne de
javnosti delovne organizacije, 
družbeno-i.po1i·tične organizacije, 
šole in klrajevne skupnosti. Upa
mo da delovne organizacije ne 
bodo ·odrakle svojega sodelovanja 
v skupščini kult-urne skupnosti in 
da di •bodo pomagale pri njenem 
delu vsaj -toliko, :kot so do sedaj 
pomagale pri kulutmih pri:redi•. 
vah. 

Drobec naše vsakdanjosti 

Na Dolenjem Jezeru je vpraša
nje rn.zsvetljave najbolje rešeno, 
ker Skrbi ·za to odbornik -krajev.ne 
skupnosti. V Cer~nici se lovimo 
kot v začaranem krogu. Pravimo, 
da je .CeDknica mestno naselje, 
mnogi pa govore, da je na·selje v 
temi. Res ni •javne razsvetljave v 
Vid-mu, v Kamni gorici in na cesti 
pod Slivnica, Cesta 4. maja pa i
ma novo napeljavo. 

Osta'l.e ulice imajo to za silo u
rejeno. Svetlobna telesa t rajajo 
malo ča~Sa. Zakaj je tako, ne mo
rem odgovoriti. Kljub v1oženim in
vesticijam s o p osamezna področ
ja v temi, zato se prebivalci upra
vičeno pr.i,tožujejo. S temi težava 
mi se ukvarjamo že vrsto let, toda 
rešitve lili, ker pogosto naletimo 
na ·gluha ušesa. 

Skupšči.na občine Cerkni-ca je z 
zamudo imenovala šeSitčlatn-ski i-

Clovek prebira -časopise, sprem
lj'a novice prek televizijskega za
slona. Nedvomno je vsakdo b ral 
o 'lepih in spontanih manifestaci
jah mladine ob Dnevu mlad osti, 
ki so 1bile organizirane po vseh 
večjih in m an-j:ših mestih in va
seh. Le ·na•še malo mesto je tudi 
ob tem sončnem i:n veselem praz
niku mladosti ostalo »malo<<. 

Ustanovitev llrulturne skupnosti 
ne 'bi LSmela biti samo formalni 
začetek .nelkega novega gledanja 
na kulturo, aanpak vsebinSka 
prelomnica, s :katero naj bi 'kul
tura dobila v (Jlovekovnrn živllje
nju tisto mesto, ki ji resnično gre. 

I. Razdrih 

SpMtni dan iln -i•Illtemo obeležje 
praznovanja ·V osnovni šoli je 
vsekakor premalo. Verjetno bi bi
lo pametno, če bi občinski komi
te .'ZJveze mladine poskrbel, da bi 
mladina vsaj svojemu prazniku 
dala n ekaj pmzničnega obelež.ja 
in ob tej priložnosti š iršo jaVI!'lost 
opoz-orila nase. 

Med novimi hišami in urejenimi vrtovi, tam kjer prenočujejo turisti 
in poslovni ljudje, ko prihajajo v Cerlmico, stoji, visi in leži to go
spodarsko poslopje. Okolici v sramoto in napoto in otrokom v nevar
nost. V občini je 128 naselij, vsako ima podobne okraske. Grdo in sra
motno za naš čas. Nekaj bo treba storiti, da bi lastniki (kdorkoli že so) 
take podrtije odstranili. 

Pot me je zanesla na Bloška 
planoto. Pogovoriti se je bilo tre
ba z mladimi ljudmi, ki bi se ra
di zaposilli v naših tovarnah. V 
eni izmed vasic, raz-sejanih med 
Slemeni; skritih pred burjo in 
mrazom, sem doživel drobec živ
ljenja, vsalkdanji, vendar pretres
ljiv v svoji elementarnosti. 

Na vasi ISO se zbrali ljudje, ta
koj se -je razvedelo, po kaj smo 
prišli. Dve dekleti Milka in Ivan
ka, fant iz sosednje hiše pri bri
desetih, Ivankin s tari oče .in še 
nekaj .starih 'ljudi. Sredi vasi, ki 
kliče po denarju in gospodarski 
moči, smo se pogovarjali o delu 
iln zasluik.ih. »Le pojdite, mladi 
ste še in zaslužili boste. Seveda 
ni lruh:ko, toda začeti je tr€ba<<, 
je p ovedal postarani mož, ki ga 

Je življenje obrusilo, zgubalo in 
preganilo. Nato ·se je zazr1 v oza
re, neizorane njive in sončno S€
nožet na drugem koncu vasi. V 
mislih je imel življenje, svoje in 
vaško. Koliko mladih ljudi je od
šlo, nikoli več se niso vrnili. Vas 
je ostala na pol obnovljena, sadov-

njaki so zaraščeni, drevje lišaje
vo, živine je malo in polje ni ob
delano. S kakšnim ponosom je 
posal nekoč gospodar, z velikimi 
načrti, delal je vse življenje od 
zore do noči. Danes je star, strt 
se poola·V'lja od mladih, ki gredo 
za kruhom v dolino. 

Posmnkal je v •brk in z d-rsajo
čim 'korakom odšel p rot i vegaste
mu sto11mij5ču ... 

Zato -predlagam, da se sestane
jo predstavniki podjetja Ele'kltro, 
dbčJin, Skupščine, ·krajevne skup
nosti in komuna1-nega stanovanj
skega podjetja CeJ.1knica in se po
govorijo o ieh stvareh. Določiti 
je treba, č.igava so ta oS'Ilovna 
sred-stv>a, ~do bo nadziral javno 
razsvetlJjavo, ~je d~biti vilre za 
vzdrževanje, .pogovoriti se je tre
ba o pr~hodnjem programu elek
tri:fiilkacije, o prilključkih novih 
hi'š •in podobno. Le tako .bi mor
da rešili v•prašanje elekltrifikadje 
na Cerklniškem območju, za !mr 
je že skrajni čas. 

A. Hrblan 

Krvodajalska akcija uspela 
Kot vsalko leto, smo tudi letos 

lahko za!dovoljni ob sodelov anju 
pri •krvodajalski akciji. Več kot 
sto članov -delovne skupnosti je 
24. aprila dalo kri v Ljubljani.-

To štev.iJJ.o pa bi bilo prav go
tovo še večje, če bi bil odvzem 
krvi organizi-mn v Cerknici. To pa 
ni bilo mogoče zato, ker je bil da
tum 24. april določen izven načrta 
in so bile ekiJpe za odvzem krvi 
na delu opo različ-nih krajih. 

Z odzivom n aših delavcev smo 
zadovolj-ni tudi zato, ker so tudi 
sedaj pok azali ISVojo humanost in 
zavest in dali ~i za življenje so-
človeka. J. Klančar 

Ocenjevali so lovske trofeje 
Na območju cerkniške občine 

je enaj st lovskih družin, ki so 
včlanjene v Lovsko zvezo No
tranjske s sedežem v Cerknici. 
Vsako le to po zaključku lova , ko 
posamezne družine zberejo rezul
tate o uspešnosti poslovanja za 
preteklo sezono, organizira Lov· 
ska zveza ocenjevanje trofej. To 
je ena izmed oblik nadzora nad 
p ravilnim odstrelom pred stro
kovno komisijo. V vseh primerih 
nepravilnega odstrela je za posa
m ezne člane v družinah določena 
ustrezna kazen. 

Tudi letos se je 7. marca zbra· 
lo v Cerknici precej trofej iz po
sameznih družin. Prevladova le so 
jelenove in srnjakove trofeje , bi
li pa sta tudi trofeji gamsa in 
divjega prašiča. Tako je bilo t udi 
že nekaj let nazaj. Zato morda 
malo več samo o rogovih jelenov 
in srnjakov, ki so značilni za 
notranjska lovišča. 

Lovsko zvezo Notranjske je za
stopala tudi letos tričlanska oce
njevalna komisij a. Vsi člani so 
lovci lovskih družin naše zveze. 

Skupno j e bilo ocenjenih 40 jele· 
novih in 97 s rnjakovih rogov, od 
tega: 

S jelenovih z oceno IlA, 
17 j elenovih z oceno II/ A, 
3 jelenove z oceno 1/B, 

15 j elenovih z oceno II/B, 
Pri srnjakih pa so bile ocene na
s lednje: 
34 srnjakov z oceno IlA, 
13 srnjakov z oceno II/A, 
32 srnjakov z oceno I/B, 
18 srnjakov z oceno II/B. 

Tako katergorizacijo je dosti
krat težko r azumeti celo poklic
nemu lovcu. Uporablja se le v 
lovs tvu. Za bralce Brestovega ob
zornika in vse tis te, ki se z lovom 
ne ukvarjajo, pa lahko poenosta
vimo gornje ocene z oceno: rde
ča pika in zelena pika. Zelena pi
ka predstavlja z lovsko-gospodar
skega pogleda pravilni gojitveni 
odstrel. Za jelenovo rogovje bi 
analogno ustrezala ocena I!B in 
II/B, medtem, ko je z rdečo piko 
ocenjeno vse t is to rogovje, k i 
predstavlja nepravilen odstrel. 

(1/A, 11/A). Podobno j e pri ocenah 
srnjakovih rogov. 

Iz vsega tega je vide ti, da se 
lovci naše Lovske zveze nismo 
preveč odrezali. Odstrelili smo 
preveč jelenov in srnjakov, ki 
po lovskih kriterijih predstav
lja jo plemenske, lepo razvite ži· 
vali. Imeli so vse zasnove, da bi 
se r azvili v tako imenovane »ka
pita lce<<. Verj etno bi sčasoma 
imeli odlične trofeje, nrispevali 
pa bi tako tudi k zdravemu, 
krepko razvitemu pomladku v 
naših gozdovih. Ko bi imeli uple
nitelji v trenutku odstrela dovolj 
časa za oceno, bi bil r ezultat 
verjetno boljš i. Lovci se vsekakor 
prehitro odločamo za strel, delno 
p a je temu k r iva tudi pomanj· 
kljiva strokovnost v naših vrstah. 

Toda po toči je zaman zvoniti. 
Lahko se samo zamislimo nad 
tem ocenjevanjem. Nekateri lovci 
bodo zaradi nepravilnega odstre
la morali prispevati določen zne
sek v družinske blagajne, drugi 
bodo zopet za nekaj let prikraj
šani pri odstrelu srnjakov. 
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BRESTOV OBZORNIK 

DAN MLADOSTI 
Priložnostni pogovor namesto 

uvodnika 

Namesto uVIOdnika ob 25. maju 
Dnevu m'ladosti iin praznovanju 
rojstnega '<ine predsednika repub
!Dke Tita, sem izbra:I pogovor s 
predsednico aktiva Zveze mladi
ne na Brestu, Marto Cesni'kO'Vo. 
N~ dollgo tega, •kar je bila izvolje
na za predsednico, pa sem menil, 
da bi jo predstavili vsem mladim 
na Brestu, -pa ·tudi stare}šim ne 
bo ooveč slišati, kaj m lsJ.Jjo mla
di. Slikati se ni ~pustila. Marta je 
poldrugo leto :na Brestu, dela pa 
v sektorju za tehnologijo in pro
izvodnjo •kot telmični risar. V nje
nem odnosu do dela in vestnosti 

sem že slišal. Ko sva se pogovar
jala, sem opazil, <la sem jo snel 
od risall!n e deske, saj je imela 
prste uma12ane od tuša. Razmiš
ljal sem, kaj bi napisal o njej, o 
izra-zu njenega obraza. Priznam, 
pri moških je o laže. T a ima lka
rakteris1Jično ·brado, ki poudarja 
moč hotenja, drugi izžareva av 
toriteto s celo osebnostjo. Nič do
ločenega ni moč reči o Marti, le 
roke so poplesova1e se krčile in 
govorile z mirnim obrazom. 

Najboljši Brestov proizvod? 
Vsa'k dlZdelek je po svoje dober. 

Najboljši je Living, ki je funkcio
nalen ·ial. 111a trgu dobre gre. Od 
dnevnill sob pa Clau-dia, ki ima 

uporabno razporeditev predalov. 
Skoda, da Barbare nismo delali. 

Kvaliteta pohištva: l. Brest, 2. 
Meblo, 3. Marles? 

Ne, l. Me]jlo, 2. Brest 3. Marles. 

Kaj poveste o vključevanju 
mladine v družbeno življenje v 
podjetju in v Cerknici? 

Mladina je premalo obveščena, 
celo na pomembne sestanke nas 
ne vabijo. Za hotenja in prizade
vanja mladih ni posluha pl'l sta
rej-ših. Ce že 1kaj .priredimo, na
vadno ni obiska. Ta problem po
splošujem. · 

Kaj očitate starejšim? 

Odgovor na nezalepljeno pismo 
Spoštovani tovariš Trošt! 
V Brestovem obzorniku je bi

lo 30. aprila 1971 (št. 43) objav
ljeno Vaše »nezalepljeno pismo«. 
Nanaša se predvsem na pripom
bo v 39. številki tega časopisa, s 
katero sem skušal spodbuditi 
mladinske organizacije v Cerkni
ci in okolici k aktivnejšemu so
delovanju J?ri mladinskem tabo
ru v Cerknici. Ker v omenjenem 
pismu zahtevate moj odgovor, 
Vam pošiljam naslednje pripom
be in pojasnila. 

Mladinske razisk ovalne tabore 
organizira r epubliški odbor giba
nja »znanost mladini«. S tabori 
želijo predvsem poživiti zanima
nje za raziskovalno delo med 
mladimi, ki že sodelujejo v šol
skih akti vib, prirodoslovnih k rož
kih in drugih šolskih organizaci
jah. Razpise za tabore dobijo vse 
slovenske srednje šole (gimnazi
je in strokovne), nanje so vablje
ni tudi nekateri tuji mladinci. 
Razpisov za sodelovanje na ta
borih doslej niso pošiljali jamar
skim ali drugim društvom in klu
bom, saj je mladina iz teh or ga
nizacij o taborih seznanjena prek 
svojih šol. Za domače udeležence 
tabora morata dati priporočili 
vodstvo šole in mladinska orga
nizacija, koristno pa je še mne
nje vodje krožka na šoli. Pri iz
biri kandidatov je pomembna 
predvsem njihova aktivnost v 
solskih krožkih in aktivih ter so
delovanje na repu bliških tekmo
vanjih srednješolcev. S takšno 
strogo izbiro j e dosežena kvali
teta, ki je n ujno potrebna za 
strokovni uspeh tabora. 

Cerkniški tabor pa še zdaleč ni 
privilegij cerkniške mladine, ka
kor namigujete v svojem pismu. 
Vsekakor ste o tem premalo po
učeni, saj iz Cerknice doslej ni 
bilo niti enega udeleženca. Pač 
pa je bila na taboru leta 1969 di
jakinja z Rakeka (!), ki je nekaj 
časa delovala celo v speleološki 
skupini . Prepričan sem, da bi 
prav tako, kot ta dijakinja, našel 
prek šolskih aktivov pot na ta
bor tudi kdo drug iz vašega klu
ba. Dijak, k i se za naravo (torej 

tudi za jamski svet) dovolj resno 
zanima, najbrž deluje tudi v ka
kem prirodoslovnem ali drugem 
krožku. 

Moje osebno mnenje pa je na
slednje: V Sloveniji deluje n ekaj 
manj kot 20 jamarskih organiza
cij, podobnih vaši na Rakeku. 
Vem, da je v teh organizacijah 
veliko navdušenih jamarjev, ki 
žrtvujejo mnogo prostega časa in 
truda za akcije v podzemeljskem 
svetu . Priznam, da je njihovo de
lo marsikdaj koristno in ima 
s trokovni pomen. Kdo ne bo la
že našel kraških objektov ko t do
mačin, ki zelo dobro pozna oko
lico svojega kraja? Zato je regi
stracija kraških objektov in 
osnovni opis le-teh pomembna 
naloga jamarskih organizacij. 
Vendar je to šele začetek. To je 
gradivo, ki ga strokovnjak upo
rabi za prava raziskovanja v ok
viru znanstveno-raziskovalnega 
dela. Jamarske sekcije in klubi 
pa lahko delujejo samo v šport
no raziskovalnem delu. Pravo 
raziskovalno delo pa mora reše
vati takšne probleme kot so ge
neza jame, razvoj jame, j amska 
favna, rast kapnikov, jamski vod
ni s istemi in podobno. To delo 
lahko opravlja samo strokov
njak. 

Speleološka sekcija cerkniške
ga tabora skuša mladini prika
zati' smisel in namen znanstveno
raziskovalnega dela . Vodja takš
ne skupine mora biti strokov
njak, kar so bili doslej speleologi 
z Inštituta za r aziskovanje krasa 
SAZU v Postojni. Mladinci - čla
ni jamarskih klubov in sekcij -
bi nedvomno lahko u spešno in 
koristno sodelovali, če bi seveda 
znali poiskati pot do taborov 
prek svojih šol. 

Upam, tovariš Trošt, da vam 
je sedaj situ acija glede taborov 
jasnejša. Pripomba v mojem 
članku, da pričakujemo m ed or
ganizatorji S. tabora v Cerknici 
in cerkniško mladino tesnejšo 
povezavo, vsekakor ni fraza, ka
kor ste napačno razumeli. Bre
stov obzornik je namenjen Cerk
ničanom in tistim, ki so s cerk-

niško okolico kakorkoli poveza
ni. Zato velja moja pripomba kot 
opozorilo vsem tistim, ki so dolž
ni skrbeti za cerkniško, ali bolje 
povedano, notranjsko mladino. 
Ti forumi morajo sami najti pot 
za spodbuditev mladine. Giba
nje »Znanost mladini« več ne mo
re narediti. Z razpisi, poslanimi 
na šole, so obveščeni vsi mladi 
katerim je tabor namenjen. ' 

Ce boste natančno premislili 
moj odgovor, boste morda obču
tili to, česar se ne morem otre
sti, odkar sem prebral vaše pis
mo: če ne pride Mohamed h go
r i, pride gora k Mohamedu! 

Pa brez zamere! S tovariškimi 
pozdravi! 

Rajko Pavlovec 

Na .nas, mlade gledajo neresno, 
s podcenjevanjem in nezaupa
njem. Očitajo nam razbrzdanost. 
Kdo je to v resnici, bi se -dalo 
razpravljati. Menda prav oni. 

Kdo so heroji sodobnosti? 
Jih ni. 

Smrtni grehi sedanjosti? 

Rinavščina, ma:lomarnost, apa-
tičnost. 

Prekinitve dela, vaše mnenje? 

Za 9trajke ·nisem, sem za teme
l}ita dogovarjanja. S tra:jk je tako 
posledica neobveščenosti ljudi. 

Tolerirate pojave hipijevstva? 
Filozofije in življenjskih smot

rO'V te mladme ne poznam in je 
verjetno ni. Je .pa ta pojav ~kraj
no nevaren za prihodnji l!azvoj 
človeštva. 

Konjiček? 

Tehn!ično risanje i.n sprehodi. 
Vam je dolgčas v Cerknici? 

(Marta je doma iz okolice Dirske 
Bistrice.) 
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Ne, dela imam dovolj in preveč, 
potem je še mladinska org:mi'Za
cija, hodim k odbo.Yki (priprave 
za Lesariado) dn na kegljišče. 

Ljubezen nekoč in danes, je to 
isto? 

Lj ubezen je večna. 

Za Dan mladosti ni bilo v Cerk
nici ničesar. Zakaj? 

Bila sem na dopustu. Poskušali 
smo organizirati ples, pa so nam 
odv.zeli edilnli prostor, ki ga ima 
mladina na Brestu. Srečali so se 
odbojkarji in kegljač! Bresta z 
Meblom. 

želje predsedniku republike za 
79. rojstni dan? 

2elim mu v prvi vrsti zdravja. 
še dolgQ naj nas vodi. 

želje mladim za Dan mladosti? 

Več delovnl!h uspehov, pO'Veza
n osti. din uveljavljanja v vrstah 
starejših. F. Sterle 

IZLET V 
ZNANE 

MALO 
KRAJE 

S prijateljem sva :le dalj časa 
r-azmišljala, kam bi se podala čez 
sobotni .in nedeljski vikend. Konč
no sva i.znned vseh mogočih pred
logov in možnosti izbrala Cerk
niško jezero. Poleg tega, <la sva 
oba velilka ljubitelja narave, sva 
tudi stra-stna ribiča. Znano nama 
je 'bilo, -da Cel'kniško jezero slovi 
po plemeniti ščuki. 

Rri.šla je težko pričakovana ne
delja, ki sva jo dolol'lila za ta iz
let. Vstala sva zgodaj, tako -da s·va 
b~la :ob štLrih že ob •jezeru. Pri
znam, da sva malo pretiravala, 
saj bi lahko celo uro ali še več 
počilvala, venda•r na·ma upi na 
uspeh pri -r.ilbdlovu n iso dali mi
ru. 

Dobi•la sva čoln .in ·se podala na 
dokaj r~ežno jezersko gladino. 
Pravijo, da je zdaj, ko je voda 
precej visoka, kar 25 kvadratnih 
kilometrov •pokritih z vodo. Jeze
ro je res razsežno. Ceprav sva 
občudovala -devrško naravo, ki je 
zob civ1'lizacije še ni d osti okrnil, 
čeprav je postopoma sicer nače
nja, je billa 111a<jina pozornost us
merjena v glavnem na ribolov. 
BlestLvke so letele zdaj na levo, 
zdaj na desno in moti-le jutranji 
mir. Metala sva že pol ure, na 
nič. Imela sva občutek tkot <la je 
vse ž.Lv}jenje zamrlo, le mi-dva sva 
si ga drznilla vznemirjati. Prav 
ko sem ra21mišljal o tem, kako 
daleč žene človeka sla za poteši
tev ·strasti, sem čutil rahel sunek. 
Seveda je temu takoj s ledil ustre
zen komentar. Minilo je zopet ne
kaj časa, ko se ni nič posebnega 
zgodil'O, kar bi vznemirilo jutra
njo tišn'O. 

Jezerska gladina je bila popol
noma mi-rna in vO'da kristalno či-

sta. Daleč pred nama je vzletela 
jata :rac in odfrtotala v varnejšo 
razdaljo. 

.L;amolkel mir je pretrgal nena
den sunek, ki ga je občutil prija
telj . Udar-ec ,je bil močan, vrv.ica 
se je ~Dato blago popeljala 'V levo, 
potem pa ~et ni bilo ničesar ču
titi. Glej ga vraga, ,da se je str
gala, je ugotavljal priljatelj . šele 
ko se je navijanje vrvice bližala 
konc-u, je ščuka začela ·POnovno 
otresati. Ko jo je približal čolnu, 
sva ugotovHa, da je podmerska, 
saj je merila ·komaj 45 centimet
rov. Lepo sva jo odpela in 'llilOva 
je za.pl avala v ~ti vodi. 

Zopet ·je mi·~ilo precej časa, 
preden sva doživela novo prese
nečenje. Dobrih 30 metrov pred 
nama je molel iz V'Ode šop stare 
jezerske trave. ·Prijatelj je ble
stiv.ko vrgel v bližino tega šopa. 
Blestiv4ka se je 'komaj dota.'l.miia 
vode .ial .že je sledil močan udarec 
i.n poteg. Začel -se je dramatičen 
boj. Po 6ilovi tih sunkih in veli!k.ih 
vodnih pljuskih sem sodil, da mo
ra !biti jplen .precejšen. Sledili so 
trenutki napetega ·pričalkovanja. 
Ali mu ·bo uspel'O .potegniti ščuko 
do čolna in v čoln a'li se mu bo 
strgala? Ut11ujanje je ttrajalo sko
raj pdln.ih deset m inut. Sunki in 
udarci so postajali vedno slabot
nejši. Prikazala se je velika gla
va, z a njQ ·pa pravo pra.vcato 
»poleno«. Ko sva ščuko potegnila 
v čoln, jo stehtala in zmerila dol
žino, ,gva ugotovila, da je dolga 
88 om i<n da je tehta-la 5,67 .kg. Iz
redno U.ep plen! Zadovoljna sva se 
vračala z lepo trofejo in nama ni 
bilo žal truoa .i.n napora. Skleni·la 
sva, da bO'Va te 'kraje še !kdaj o-
biskala. T. K. 
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FILMI w JUNIJU 
3. junija ob 20. uri - francoski 

film VESELE POCITNICE. Za 
prijetno zabavo bo poskrbel 
znani komik Louis de Funes. 

S. junija ob 20. uri - italijanski 
film SUžNJE SO SE. Pretres· 
ljiv film, ki prikazuje sodobno 
prekupčevanje s sužnji. 

6. junija ob 16. in 20. uri - ame
riški film PLA VOLASI MASCE· 
V ALEC. Kdo je plavolasi mla
denič, ki je prisiljen ubijati? 
V glavnih vlogah Terence 
Stamp in Karl Malden. 

1. junija ob 20. uri - nemški 
film žiVLJENJE V DVOJE. 
Drugi del znanega filma Popol
ni zakon po romanu Van de 
Velda. 

10. junija ob 20. uri - ameriški 
film OAZA SMRTI. Drama 
ameriških komandosov. 

12. junija ob 20. uri in 13. junija 
ob 16. uri - nemški film PE
PE, STRAH IN TREPET PRO
FESORJEV. Vesela zgodba iz 
šolskih klopi. V glavni vlogi 
Peter Aleksander. 

13. junija ob 20. uri - ameriški 
film CAS HEROJEV. Vohun· 
ski film iz časa po koncu dru· 
ge svetovne vojne. V glavni 
vlogi Rod Taylor. 

14. junija ob 20. uri - ameriški 
film NOVI OBRAZ V PEKLU. 
Napeta kriminalka, polna ak
cij in zapletov. 

17. junija ob 20. uri - švedski 
film LEVJE POLETJE. Polet
na pustolovščina mladega de
kleta. 

19. junija ob 20. uri - angleški 
film JURIS LAHKE KONJE
NICE. Resnična zgodovinska 
drama o lahki konjenici. 

20. junija ob 16. in 20. uri - ita· 
lijanski film ODISEJEVE PU
STOLOVSCINE. - Legendarni 
Odisej zopet na našem platnu. 
V glavni vlogi Bekim Fehmiu. 

21. junija ob 20. uri - ameriški 
film NEPREMAGUIVI. Nape-

ta kavbojka z Divjega zahoda. 
V glavni vlogi John Wayne. 

24. junija ob 20. uri - nemški 
film KAPETAN, KI JE VZBU· 
JAL SALVE SMEHA. Pustolov
ščine na poti do cesarskega Du
naja. 

26. junija ob 20. uri in 27. junija 
ob 16. uri - italijanski film 
DIABOLIK. Genij zla v boju 
proti zakonu. 

27. junija ob 20. uri - mehiški 
film PRAVICA DO ROJSTVA. 
Film po romanu, ki je ganil 
milijone bralcev. 

28. junija ob 20. uri - nemški 
film BALZAKOVE GRESNICE. 
Zgodba o ženi, ki je hlepela po 
denarju. 

Športne novice 
Strelska druž1na Olimpija iz 

LjUJbljane je 23. maja organizirala 
tradicionalno tekmovanje a; vo
jaŠ'ko puško a;a »Pokal osvobodit
ve«. 

Od naših s trelcev oo na tekmo
vanju sodelovali Benko, Najger, 
Kebe in Cvetko 1er se ·spručo hu
de konkurence uvrs tili nekje •sre
di ra1Zipredelll1ice vseh nastopajo-
čih. -

- o-
Kovinoplas tika .iz Loža je za 

počastitev Dneva mladooti pri·re
dila špartno t ekmovanje v s tre
ljanju z zračno .puš'lro in v krosu. 
Iz naJ.šega .podjeja oo :na tekmova
nju sodelovale tri s treloske ekipe, 
Im so dosegle prvo in dTUgo me
sto, tretja pa je ·bhl.a ekipa Kavi
nopl:rstike. Tudi med ženskimi 
ekipami so bile ·naše s trel'ke prve. 
PriredLtelj je nagradil ekipe in 
posame:zmike z lepimi nagradami. 

-o-
23. maja so imeli v Cerknici 

prijateljSko tekmovalono srečanje 
kegljači in odbojkarji •Mebla iz 
Nove Gorice m Bresta iz Cerkni
ce. Mnogo uspešnejši so bHi gost
je, ·ki so =agaM v v seh srečanjih. 

BRESTOV OBZORNIK 

NAPREDEK ŠPORTA 
Skoraj ni nedelje, da v Cerkni

ci ne bi bilo te ali one športne 
prireditve Prav gotovo je, da ho
di vse več gledalcev na nogomet
ne tekme NK Cerknica, ki daje
jo od nedelje do nedelje več 
športnih užitkov. Verjeli ali ne, 
na tekmo jih pride že več kot 
tristo in ni daleč čas, ko bo to 
število še večje. 

NK Cerknica igra v ljubljan
skem A razredu, v katerem je 
enajst klubov, med drugimi tudi 
NK Krim iz Ljubljane in NK 
Ihan. Ne vem, zakaj sem zapisal 
samo ta dva kluba, verjetno za
radi strahu pred njuno močjo . 
NK Cerknica se giblje okrog 7. 
mes ta na tabeli. V pomladan
skem delu tekmovanja je izgubil 
samo proti NK Krim. želja po 
boljšem mestu na tabeli ni majh· 
na. 

V klubu aktivno dela 45 mla
dih, ki sestavljajo prvo moštvo 
in mladinsko ekipo. Vse več je 
mladih, ki morajo disciplinirano 
hoditi na treninge, čedalje hujše 
in zahtevnejše. Tudi igrišče je 
povsem prenovljeno, saj so ga z 
lastnim delom poravnali in zase
jali s travo. Res lep napredek. 
Ali je v Cerknici prislo do nove
ga nogometnega obdobja na viš
Ji kvalitetni ravni? 

Upajmo in podpirajmo to pri
zadevanje! Organizacijsko dru· 
štvo dobro deluje, trenutno jim 
manjka še nekaJ aktivnih delav
cev, da bi delo teklo še bolje. 
Trener kluba je Brane Kebe, to
variš Cebohin iz Nove vasi pa 
trenira mladince. 

Ko sem gledal tekmo med NK 
Cerknica in NK Mengeš, je mo
štvo nastopala še v zeleno-belih 

Informacije o lesariadi 
Letošnja druga tradidona~lna 

lesariada bo v Celju 5. juni·ja 
1971 pod pokrovitelj-stvam Lesno
indus trijskega 'kombinata SAVI
NJA Celje_ 

Vodj e n aših E:ikip -so: 
Kegljanje: Brence F·ranc in Po

rok Nada, 
Odbojka: Sega Vas ja in inž. 

2unič El'na, 
šah: Stefan Ivo, 
malli. nogomet: Kranjc Franc, 
strelci: Kebe Jože. 

Odhod ;tekmovalcev bo z avlx>
busom tzpred Bresta v saboto 5. 
junija 1971 točno ob 5. uri. 

Vodja pota je Sterle Franc. 
Tekmovanje v posameznih 

športnih· panogah bo na več igriš
čih. •Podrobnejše informacije bodo 
VQC\je ekip in •posamezni,ki dobili 
pred priče1Jkom tekmovanja ob 

-':---·-·--·-·· - ----- - -

8.30. S parkirnega prostora bodo 
tekmovaJ.ce prepeljali na igrišča 
posebni avtobusi. Po končanih 
tekmovanjih bo zaključek in raz
delitev nagrad v dvorani atlet
skega društva KLADIVAR v uli
ci Moše Pijade ob 18. uri. Vstop 
bo mogoč samo s posebnimi v 
biU, ki jih bodo razdelili vodje 
ekip pred pričetkom tekmovanja. 
Glede 111a to, da bo na tekmovanju 
sodelovalo 25 lesnoillldustrijskih 
podjetij s 710 •tekmova-lci, bo po
trebna straga disciplina in upo
števanje navodil vodij ekip. Po
vratE:ik iz Celja v Cerknica bo 
sporazumno, predvideno ob 21. 
uri. Pros.imo v>se čla.ne .tekmova'l
nih aki;p, da 5. junija o b napove
danem <:asu za gotovo pridejo na 
zbirališče .in s sabo prinesejo po
trebno opremo. 

S. Bogovčič 

V spomin 
Sporočamo žalostno novico, da 

nas je 20. maja po tragični smrti 
za vedno zapustil naš delavec Ja
nez BRANI SEU, doma iz Dole
nje vasi, star komaj petindvajset 
let. 

Njegova življenjska pot ga je 
iz žage v Cerknici pred štirimi 
leti pripeljala v Tovarno pohi
štva Martinjak. Vestno je oprav
ljal svoje vsakdanje delo in bil 
priljubljen med delavci. 

Pokojnega Janeza bomo ohra
nili v trajnem spominu kot do
brega delavca in tovariša. 
Sočustvujemo z njegovimi do· 

mačimi. 

Kolektiv 

150 din v Ljubljano 
Nagradna prvomajska križanka 

je bila tokrat morda lažja, saj 
smo prejeli kar 82 rešitev. 

Zreb je določil nagrade nasled
njim reševalcem: 

1. 150 din bo prejela Tatjana 
Kebe, Ljubljana, Prijatelje
va 32; 

2. 100 din bo prejel Ivan Zur
ga, TP Martinjak; 

3. po 20 din pa: 
Prijatelj Vojko, Rakek, Vrt
na ulica 8; Svet Jakob, Cerk
nica, Partizanska 15; Kebe 
Matjaž, Cerknica, Videm 47; 

Kebe Nada, TP Cerknica; 
Svet Tone, Cerknica, C. 4. 
maja 20. 

Cestitamo! Nagrade pa kot obi
čajno po pošti ali v blagajni SKS. 

dresih, medtem ko so 23. maja 
z NK Logatec igrali že v belih 
ctres ih z oznako KB Koper. V 
tem času jim je Kreditna banka 
Koper finansirala tudi nove ny
lon mreže za gol. Lep napredek 
in razumevanje banke! 

Namenil sem se, da bi zapisal 
tudi nekaj vtisov s tekem, ki sem 
Jih g1eda1 v Cerknici. Ni lahko 
o1ti sportni novinar, še posebno 
ne, če vidiš samo svoje, nasprot· 
ni.k.ov pa ne. Zato naj bo ta zapis 
zelo daleč od te vrste pisanja. 

O tekmi z Mengšem, ki se je 
končala z rezultatom 1:1, bi lah· 
ko napisal naslednje: 

- NK Cerknica je streljala 9 
kotov, NK Mengeš pa samo S. 

- Gledali smo boljši nogomet 
kot včasih, saj smo videli več 
tehnike pri ustavljanju žoge, v igri 
z glavo, natačnejše podaje in po
dobno. 

- Moštvu NK Cerknica se po
zna trening in pika. 

Tekme z NK Krim nisem gle
dal. Cerkničani so izgubili z l:O. 
Komentatorji, ki so tekmo gle
dali, pravijo, da bi ne bilo nič 
težko tudi zmagati. Zakaj niso? 

O tekmi z Logatcem, ki se je 
končala s 3:2 v korist NK Cerk
nica, pa tole: 

- Prva dva gola s ta bila do
sežena v prvih desetih minutah 
tekme- L:O za Cerknica. 

- Prvih 20 minut smo gledali 
takšno igro NK Cerknica, .Kakrš· 
na b1 morala biti vseh 90 minut. 
Tudi rezultat zato ni izostal. 

- Drugih 70 minut pa j e bil 
NK Cerknica na ravni igre z 
Mengšem. Zakaj je bilo potrebno 
dobiti kar dva gola iz hitrih lo
gaških prodorov? Posameznim 
Igralct!m je zmanjkalo tistega iz 
prvih dvajsetih minut. 

- Pa vendar j e bila tekma le
pa, zanimiva in polna golov, kar 
pet skupaj. 

Pomladanski del tekmovanja 
~e ni končan. Se se bo potrebno 
boriti in NK Cerk.nico popeljati 
proti samemu vrhu tabele. želi
mo, da bi to tudi dosegli. 

Lepo se razviia tudi košarka. 
Na igrišču pri osnovni šoli sko
raj vsako nedeljo igra KK Cerk
nica. Do sedaj smo gledali tekme 
s KK Brezovica in KK Idrija. 
Cerk.ničani so bili obakrat u speš
ni Tudi tam gledalcev ne manj· 
ka, pa še več bi jih lahko prišlo. 

Saj ne bi verjeli, da je res, pa 
je. Toliko športnih prireditev je 
bilo 23. maja dopoldne, da vseh 
nisem mogel obiskati: košarka, 
nogomet in odbojka (Brest proti 
Meblo). Le tako naprej! Začenja 
se novo obdobje -športnega živ
ljenja v Cerknici. 

D. Trotovšek 

V spomio 
11. maja je ugasnilo življenje 

našemu upokojencu Leopoldu 
BELIU, doma iz Grahovega. 

V Tovarni pohiš tva Martinjak 
je bil zaposlen od l . januarja 
1947, upokojen pa je bil leta 1969. 
Zadnje delovno mesto, ki ga je 
opravljal, je bilo pri poravnal· 
nem skobelnem stroju. 

Pri svojem delu je bil vesten 
in marljiv in zato priljubljen v 
kolektivu. 

Vsem, ki ga poznamo, bo ostal 
v lepem spominu. 

Kolektiv 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
uredniški odbor: Vojko Barmel, 
Jože Klančar, Janez Lavrenčič, 

Oanilo Mlinar, Dubrovka Pazič, 

Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha 
Sepec, Franc Strukelj, Dušan 
Trotovšek in Zdravko Zabuko· 
vec. Tiska železniška tiskarna, 

Ljubljana 


