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Za nami je eden od najveejih
dogovorov jugoslovanskih samoupravljalcev. Bil je v arhitektonsko zelo uspelem poslopju Skendenji v Sarajevu od 5. do 8. maja •letos.
Poleg delegatov ioz vse Jugosla vije je spremljalo delo lkongresa
tudi vee gostov iz tuj~ne. Prisotnost onajviSjih predstavniokov Jugoslmije s tovarisem Tirom pa
je da'la kongresu se posebno obelez]e in pomen.
F\ri:prave za kongres so bile temeljite in obsefne. V prelrongresni ~vnosti je bilo mnogo najra2llH~nejSih .posvetova:nj. Razprav.l jali .so o vseh pomembnejsih
problemih, ki ISO za sedanji, pa za
prihodnji lf<l-ZVOj nase drulbe. Tako pripravljeno gradivo je bilo
posredovano kongresu v obliki
osnu1Jirov .r esolucij.
Kongres je delal v sir~h delovnih :komisijah: v komisiji .:z;a nadaljnji ·r azvoj samoupravljanja v
delovnih organia:acijah, komi-siji
za razsirjeno •r eprodukcijo, k.Qiffiisiji za zivljenjski sta-ndard ter v
komisiji za krepitev zdruzenega
deJa. Rarzlpra'Ve delegatov o posameznih pereeih problemih nase
druibe so dale b ogat prispevek k
dokononemu •b esedilu in formulacijam skfiepnih dokumentov.
P·redalee bi m e zavedlo, ce bi
zacel podrabno obravnavati posamezna tematska podroeja Orongresa. To tudi ne b i imelo smisJa,
saj je bilo gradivo posredovano
SirO'k i javnosti med samim :kongresom, rpa tudi pozneje. Verjetno
pa bo prav, .Ce v svojem prispevku omenim tisto, :kaT sem obcutil k<Yt nerposredni udelezenec, kar
se mi zdi n ajv.a.Znejse.
V:seka1koc moram takoj na zafebku omeniti zelo sprosceno razpMvo. Demokratienost in moznost, tl.a je za govorniski oder
lablro s torpil vsa:kdo in povedal
tisbo, kar milsli, se mi zdi b istvene vainosti.
Bilo je ze1o ostrih ·kritik. Rekel bi celo, da so posamezni delegati odkr.i-to -zahrtevali, da se
V'llesejo v resoluci1e doloceni doda>bki, :ki bi jamcili izpolnjevanje
posame:zmih IS'klepov v opnaiksi.
P.rav to je izredno presenetilo tudJ. tuje .goste, Jd so bili v Saraje.vu.
0 materiallni osnovi delovnih
Ol'ganirzacij je •bilo veliko govo.ra
v vsah komi·s.ij ah !kongresa. Zavzetost dalegatov, d a •se pusti gospodal'Stvu vee den:arja '!rot doslej, -je 'bila enotna. To vprasanje
so tesnoo rpovezovali s prihodnjim
razvojem samoupravljanja. Vecjo
besroo rpri Tazdeli•tvi sredstev naj
ima ti9ti, .ki je sredstva ustvaril.
Vose razprave in predlogi o tern
vprasanju so n asli mesto tudi v
sklepnih dokumentih resolucij.

Y.prasa:nje odgovornosti, poslovn e in drucibene discipline na vseh
r avn eh nase dr~be je naslednje
podrocje, za katerega so se zavzemali delegati v svojih besedah.
Premalo je .sankcij, tudi materialnih, lkada·r ·g re za odikrito .k rsenje
delovne <hlscipline, ika!dar gre za
povzroceno materia:lno §kodo zaradi n eodgovornosti, nestrokovn osti 1n •p odobnega. Odgovornost
ima prevee pr·oklamativni pr.i.zvok
v n asi •drllZbi. Demokracijo prevee i21koriScamo 'V -negativne namene. Kongres je ostro obsodH
vse obUke •korupcij in nepolltenega bogatenja. Ustre:tlna besedila

v resal.tucijah predvidevajo za take ·p rim ere rigorozne ukrepe.
Kongres je zelo jasno in nedvoumno opredelil p r ihodnji razvoj samoupravljanja v nasi druzb i. Veli:k rpoudarek je dan vplivu
neposredmih proizvajalcev pri
V\Seh va~nejsih odloeitvah v p odjetjih. Obvescanje, posredovanje .poi'oci'l, posvetovanja ter vse
ostale oblilke nadzorstva so zagotov.ilo uspesnosti del.ovnih ljudi
pri odJ.ocanju. Vsako omejevan je
p ravic, avtakrati.Cno nasbopanje
in druge o bl!ke degr adiranja samoupra'Vl1.1anja so ostro obsojene.
Socialni varnosti d elov-nega Clo-

veka v v.seh obJilkah je da:n poseben pouda;rek na kongresu, pa
tudi v sklepnih ddkumentih.
Dnuzbeno-politicne organizacije so rpomemlben clen nase samoupra'Wle druibe, toda njihov ·razvoj in de~o naj se kaieta v praksi. Njihovo delo mora postati bolj
druzbeno. priznano.
Vsestransko so bila na tkcmgresu .podprta stali:Sca, ki jih obravn avaba 21. in 22. ustavni amandma. To, •k ar sem omenil v tern
pl'li'spevtku, seveda se zda'lee ni
v-se. Tudi ni potrebno, da omenjam vsa mnenja vee 'kot tristo

delegatov, ki so sodelovali v razpravi. Bolj pomembno se mi zdi,
da je vse, ka•r je bilo •recenega na
kongresu in k ar je lahko prispevalo k u spehu, vldju ceno v eni ali
drugi obliki v .koncno besedilo
kongresn e resol ucije. Da pa je to
res, je .pdkaza1a enoglasnost vseh
udeleiencev na zadnji plenarni
seji.
Zgodovina bo vsekakor ocenila
pomen 1:ega ·l rongresa. Skoda pa
b o, ~e bodo v pra•k si neuresniteni
Sklepi zmanjsali njegov zgodovi.nSk.i pomen. To pa je odvisno
od 'V'Seh nas.
I nz. D. Mazij

Seja strokovnega odbora za zunanjo trgovino v Cerknioi
13. maja je bila na Brestu seja
strokovnega odbora za zunanjo
trgovino sveta za gozdarstvo in
lesno industrijo zveme gospo·
darske zbornice, katere so se poleg clanov odbora udeleZili tudi
predstavniki Zvemega sekreta·
riata za zunanjo trgovino, zvez.
nega sekretariata za gospodarstvo, republiSkih zdruienj in gospodarske zbornice SRS. Na seji
je bil tudl sekretar sveta za gozdarstvo in Iesno industrijo zvez·
ne gospodarske zbornice.
Sejo je vodil dlpl. ing. Bogdan
Todorovic, pomocnik generalnega dlrektorja podjetja Sipad iz
Sarajeva.
Na sell so razpravljali o vrsti
vprasanj, ki zadevajo jugoslovan·
sko Iesno industrijo in njen iz.
voz na svetovno trillce.
Med macilnejse razprave sodi
predvsem analiza posameznih tr·
ii.sc in gibanja prodaje na njih,
apllcirana na nase sodelovanje
ali nesodelovanje. Na podrocju
prodaje zaganega lesa je prislo
do zastoja prodaje v Italijo in
tudl v druge ddave Evrope. Kje
so vzroki? Prav gotovo ne v kva·
Iiteti, temvec v cenah, ki pri nas
vsak dan bolj onemogoeajo iz.
voz. Kanada na primer Iahko nu·
di les v Tunis po ceni, po kateri
ga mi nudimo na Reki. In kje so
r azc:bllje? Kje je Kanada, kje je
Reka? Naj se porastejo cene su·
rovin, kot zelijo gozdarji, kje je
nasa moznost izvoza? Res, da je
izvoz Iesne industrije pribliino
tollksen kot lani. To pa se ni do·
ka~. da bo narascal, ampak prej,
da bo padal. Kdo ima se interes
izvafati? Predvsem tisti, ki ima·
jo posojila in jib morajo vraeati
v devizah. Pa tudi ti ne bodo
vzdrlali, ce ne bodo naSU obliko
za stimulacijo izvoza.
Devalvacija dinarja je, namesto da bi izvoz pospesila, se po-

slabsala stanje v podjetjib, saj
je z revizijo izvoznih premij
ostalo takSno stanje kot pred devalvacijo, stroski pa so se vecji.
Nekaterl kupci so ob devalvaciji
celo zahtevali cenejse blago. Tega niso dosegll, vendar je to ze
moean adut, da bi hitro pristali
na poveeanje cen. Zato odbor
meni, da je treba cimprej ure·
diti tak instrumentarij, ki bo iz.
voz pospe!ieval, n e pa ga zaviral,
kot je na primer s pravkar uki·
njeno 3% olajsavo in se celo, ko
ukinitev velja za dva meseca na·
zaj.
Odbor tudl meni, da ni mogoce zvisevat cen osnovnih tvoriv,
kajti to posebej prizadene masivno pohistvo, ld je najvecji porabnik bukovega zaganega lesa
in ki ze danes komaj zagotavlja
ekonomicnost proizvodnje, ce
sploh jo. 0 tern vprasanju je govoril tudi nas predstavnik ing.

Dusan Trotovsek, ki je poudaril,
da si prav saml motraj gozdarstva in lesne industrije zapiramo
vrata do izvoza z nenehnim dvi·
ganjem cen, saj les se vedno
predstavlja glavni strosek- kalku·
lacije.
Razprava je tekla tudl o trii·
scu vzhodnih drlav. Nemogoee
je namrec, da je v blagovnih Ii·
stab tako majhen del pobi.Stva,
medtem ko so drugi izdelki bolje zastopani. Pri tern pa vemo,
da tern triiscem manjka blaga
in da ga iz vzhodnih driav v velikih kolicinah izvafajo v Sovjetsko zvezo, kjer so navdu8eno
sprejeli nase pohistvo na razsta·
vi v Moskvi in drugod. Vse kafe,
da sestavljalci list ne upoStevajo,
kolikSen del se prodaja na konvertibilno trillce.
Morda delajo to prav zato. V
pripravi blagovnih list za Ieto
1972 je potrebno zagotoviti vecji

delez izvoza lesne industrije.
Resda se posli odvijajo prek
vseh mogocih kompenzacij, ki
pogosto obidejo pohistvo. Zani·
mivo je, da nasi izvomiki resujejo s kompenzacijaml furnir za
Z.agan les in podobno, medtem
ko so na pobi.Stvo pozabljali; ali
pa se pri njem morda premalo
zaslu.ii.?
Vzhodno triisce j e prav tako
kot ostala triiSea zelo zahtevno,
kar zadeva kvaliteto. Predvsem
ne prenesejo n eresnosti v dobavah, slabem zavarovanju blaga
- skratka, tistih napak, ld tudf
pri nas v BRESTU razsajajo kot
kuina bolezen. Odbor meni, da
je treba triisce vzhodnih ddav
jemati z vso odgovomostjo, ker
tudi to Iahko pripomore do izvoza vecjib koliCin pohistva v te
drlave.
Konec na 2. strani
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BRESTOV OBZORNIK

Druibeni dogovor
go.zdarjev in Iesarjev
\ ·- Gospodarska zbornica SRS je
pripravila predlog druzbenega
dogovora o ureditvi druibenega
pomena na podrocju gozdnega in
lesnega gospodarstva. Ta predlog je sedaj dan v obravnavo.
Dogovor naj bi podpisali Poslovno zdruzenje gozdno-gospodarskih organizacij, Poslovno
zdruzenje Les, Poslovno zdruienje Papirles, Izvrsni svet SR Slovenije in Gospodarska zbornica
'.11 SR Sloveni ie. Kaksne so znacilnosti tega dogovora?
Dogovarjajo se predvsem o naslednjih nalogah:
- optimizacija
prihodnjega
razvoja gozdnega in 1esnega gospodarstva,
- kontinuirana in dolgorocna
ureditev financiranja gozdno bioloske reprodukcije,
- usklaj evanje lesno predelovalnih kapacitet s proizvodno
zmogljivostjo surovinskega zaledja,
- usklajevanje interesov za
. trajno in stabilno ured~tev pre.. skrbe z lesno surovino.y skladu
splosnimi gospocfarskimi potrebami.
Ustavil bi se predvsem pri
vprasanju vlaganja v razsiritev
gozdno surovinskega zaledja. Dogovor predvideva, da podpisniki
prispevajo sredst va za razsirjeno
gozdno-biolosko reprodukcijo in
to gozdarji v skladu z njihovimi
gospodarskimi interesi in moznostmi, druibeni udelezenci pa
prispevke gospodarskih organizacij spodbujajo z udelezbo
deleza sredstev iz dnu.benih virov.
Takoj pa se postavi vprasanje,
ali bodo prispevke za razsirjeno
gozdno biolosko reprodukcijo
placevali tudi gozdni posest niki
iz zasebnega sektorja, ki so v
Sloveniji udelezeni kar z dvema
tretjinama gozdnih povrsin in
500fo udelezbo v trzni gozdni proizvodnji in predstavljajo po-

s

Seja strokovnega
odbora za zunanjo
trgovino v Cerknici
Nadaljevanje s 1. strani
Poleg teh vprasanj je odbor
razpravljal o vrsti organizacijskih priprav. Dal je soglasje h
kompenzacijam podjetij Slovenijales in Exportdrvo.
Po koncani seji je glavni direktor Bresta ing. Joze Strle goste
povabil na ogled Tovarne ivernih plosc, Tovarne p ohistva Cerknica in Salona pohistva. Gostje so
z zanimanjem ogledovali m oderno opremljeni tovarni, predvsem
pa jim je bila po voljl urejenost,
delitev dela in red. Tudi Salon
pohistva jih je privlacil in so dali urejenosti laskava priznanja.
Po ogledu je gostom priredil kosilo v Rakovem skocjanu.
Sestanek strokovnjakov iz vse
driave je prav gotovo priznanje
BRESTU in njegovi izvozni politiki.

TapetniStvu v TP Martinjak se

memben dejavnik v nasem gozdarstvu. Zlasti glede na krepitev individualizma v tern sektorju je vpra§ljivo, ali bodo sveti
gozdnih posestnikov pripravljeni
izreci soglasje za pristop k druibenemu dogovoru. Brez polne
vkljucitve zasebnega sektorja
gozdarstva pa bi bil druzbeni dogovor mocno okrnjen, ce ze ne
neuresnicljiv. Povsem logicno je,
da je odgovornost za gozdno bogastvo Slovenije splosno druibena in da vlaganja v gozd samo
na podlagi ekonomskih interesov
niso zagotovljena v zadostni meri. To pa vsem koristnikom gozdov nalaga, da gozdu vracajo in

dajejo se vee, ne glede na lastnistvo.
Zbrana sredstva bodo dana kot
dolgorocno posojilo gozdnogospodarskim organizacij am in sicer za nalozbe v nasade listavcev
za 12 let in odplacilo v 5 letih,
pri nalozbah v nasade iglavcev
pa po 25 letih z odplacilnim rokom 10 let.
Predlog je v razpravi. Podpisali pa bodo ta sporazum, ko bo
dve tretjini clanov zdruzenj dalo
svoj pristanek.
To je le kratka informacija iz
materiala gospodarske zbornice
SRS o predlogu dogovora.
D. Trotovsek

Iz montaznega oddelka za furnirano pohistvo v TP Stari trg

lnvesticije v Tovarni pohiitva Stari trg
V letu 1969 je tovarna v okviru
Investicijska gradnja je eden
izmed najvainejsih temeljev za plana zgradila proizvodno sklavecjo reproduktivno moe vsake discno halo, v katero se je istega
proizvodne organizacij e. Sarno s let a preselil str ojni oddelek. Vsa
pravilno usmerienimi vlaganji v sredstva, potrebna za dogradit ev
osnovna sredstva lahko podjetje
tega objekta, je tovarna izlocila
kljubuje cedalje vecji konkuren- iz lastnih sredstev. Z nadaljnjici podobnih proizvajalcev na do- mi vecjimi deli se je pricelo v
macero, predvsem pa na tujem let u 1970 in sicer z uvedbo sotriiscu.
dobne strojne opreme ter z ureKakor vse druge proizvodne ditvijo tehnoloskega postopka
organizacije je tudi Tovarno po- proizvodnje. Vzporedno s predhistva v Starem trgu napredek videno povecano proizvodnjo je
proizvaj alnih naprav silil k iz- bilo potrebno zgraditi nove
boljsavam strojnega parka, pa skladiscne prostore, pa tudi kotudi obratnih proizvodnih prostorov - okolja neposrednega
proizvajalca. v nasi tovarni bi
lahko take teznje locili v dve obdobji in sicer v prvo do leta
1969 ter v drugo v letu 1969 in
naprej. V prvem obdobju je tovarna po svojih financnih moznostih dopolnjevala oziroma za- rDelavski svet Tovame pohistva
rnenjevala lahko le zelo majhen Cerlmlica ·je fl4.--.maja) razpravljal
del svoje izrabljene ali zastarele o letnem planu 1proizvodnje, zlaopreme in sicer samo z lastnimi 1\ sti za II. p·olovico leta. Plan za
sredstvi. Vsi poizkusi, da bi do- ' II. polletje je dakaj obseien in
hili potrebne investicijske kredi- predstavl·ja veli!ko vrednoot. To
te, so bili ze v osnovi odbiti za- pa zahteva od vseh clanov kolekradi premajhn ega obsega proiz- _tiya veli'ke napore, . ·kajti planvodnje. V tern casu si je tovar- ske naloge morajo oiti opr:wljene, sicer =b odo stroSki toliksni, da
na zacrtala svoj investicijski prone bomo mogli ustvaTiti dohodka.
gram, ki ga je do sedaj v vecji
Tudi .t renutno gospodars-ko stanje
rneri izpolnila, rnanjsi del tega
v posloVTni enoti je tako, da mora
programa pa bo izpolnjen letos.
sleherni clan kalek tiva dati vse
od sebe, da se bo to stanje poprav.ilo.
Viije cene za
CGlede na trenutno stanje je De
:
lavski svet sprejel vrsto .ukrepov,
prevoz delavcev
ki so s1cer zacasni in bodo veljaS 1. majem 1971 so visje cene 1i tolilko casa, dakler ne bomo izza prevoz nasih delavcev 5 po- poln'ili ·nad?g, ~ izvirajo iz le~e
sebnimi aV'tdbusi. Cene prevozom ga ·plana m dokler se ne •b o lZso narasle kar za 65 Ofo. Tako so ~, boljsal ~konom-ski poloza.j •poslovmora>li delavci za prevoz na delo ::: ~e enote.
na relacij'i. ·Ra!kitna, Zilce, Unec
. · Po skl?pu de.lavskeg.a . sve~
in Begunje meseeno placati za
Je. ~reba ell? racwnalneJe lZkonprevoze 1.346.000 di·n, po novjh
stltl delovru teden.
cenah -pa bado morali pla.Ca.ti mesecno 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 v.i.Sje ce27. maja je bil za clane cenne tudi na podrocju vsega linijtra1nih orgaJOov upravljanja in
skega avtobusnega prometa.
vodistev 'd·ruzbeoo-politrcnih orgaJ. Klan<!ar
niq;aoilj v p odjetju organizraJO J:azgov.or o II. kongresu samoupravljalcev ter o druzbenem dogovoru in samoupravnih sporazumevan}ih ·o delitvi dohdka in osebnih odohdkov.
· Uvodne misli je pri..speval tov.
Je>Ze Glo'ballnik, podpredsednik
RepUibUskega sveta Zveze sindi~atov Slovenije. Poudaril je, da
Je dal nedavni kongres ponovno
potrdilo samoupravnemu sistemu
zavest delavskega razreda. Nato
in da je jasno odrazil druzbeno
benega dogovora v duhu ustavnih
je orisal lbistvene postavoke druzdopolnH. Zivahna razprava je ta
vopra5anja se konk.retrlzirala, dota'lmila opa se je rudi drugih aktualnih v·prasanj •na:Sega gospodarSkega d.n druibenega zivljenja.
Razgoavr je limel svoj smisel tudi v tem, oda je s sir5ega druibenega vidi·k a predstavljal osnovo
za priliodnje javne ra~prave o samoupra:vnih spor a2lUmih v okviru
lesne indl.liStrije in javne razprave
o novem pravilniku o delitvli doob etajo nove razvojne momosti
hodka in osebn!ih dohodkov.

mercialno-tebnicne prostore. V
zvezi s tern je tovarna v letu
1970 pr icela z gradnjo dveh lokacijsko locenih skladisc. Eno izmed teh je bilo v zacetku leta
1971 tudi dokoncano. Vanj se je
zaradi pomanjkanja proizvodnih
prostorov preselil montazni oddelek furniranega pohistva. Z
drugim skladiscem gotovih izdelkov, ki je sedaj v zakljucni fazi,
si bo t ovarna zagotovila priblizno 1200 kvadratnih rnetrov skladiscnega prostora, kar bo zad ostovalo za trenutne potrebe.

Ko si je tovarna primerno uredila proizvodne in skladiscne
prostore, je morala zaradi nemogocih razmer urediti tudi prostore za tehnicno operative, ki
pa naj bi hili dokoncani v juliju
letos.
S temi vlaganji so zagotovljeni najosnovnejsi delovni prostori, pa tudi potrebe po glavni
strojni opremi. Sredstva za ta
dela je dodelila Kreditna banka
Koper in sicer 4,5 milijona din
ob petdesetodstotni lastni udelezbi.
D. Plaz

Potrebno je ukrepati

USPEL RAZGOVOR

Povecali se bodo tudi nonna- bodo v vsakem casu sposobni 0tiv.i dela, ik.er je nujno treba popravU:jati svojo fun'kcijo.
vecati produlktivnost.
Glede delovne discipline je bilo
Rezi(jske stro!ike je -t reba anasklenjeno, da ni dopustno .zapu5lizirati in stroske, ki niso opra- cati delO'V'nega mesta. Za kadilce
v.icljivi, odpraviti. Vsa nru:ocila je sklenjeno, da izv.e n odmora
in porabo vseh sredstev j e treba najvec •d lvakrat zapustijo delovno
nadrirati. Vsa narocila odobrava mesto zaradi :kajenja. Instrlliktorji
iildj.ueno direktor poslovne enoso dol.Zni, da disciplinsko ukrete.
pajo, .ce ·bi <Se se pojavljalo zaTudi reiijska delovna mesta je puscanje delovnih mest.
treba aJnalitirati in ce niso -nujno
potrebna, je ·t reba delovno silo
Organizacij•o v proi'lvodnji je
premestilti na proizvodna delovna
t-re'ba ongania.rati ta:ko, da bodo
mesta.
deloVIDa mesta oskrbovana z vsem
Strokovne slu.Zbe morajo delati
in da bodo z organi2acijo dela v
str.okovno iill kvalitetno, sicer bo
proizvodnji, delovna mesta enakopotrel:mo kadrovsko ukrepati 5 ~elif?,._~~r~menjena z delom.
sposobnostj•o posam eznika, kar
Na koncu je bilo sklenjeno, da
seveda velja tudi ,za delavce v nese mora .tern- zakljuckom delavposred:ni prruzvodnji.
: skega sveta podred.iobi S'leherni
Kje11Jroli •b odo nastopile .potre- : clan ·k olekti·v a, ·s icer bo proti vsabe .ali ozka @rla, je treba delo or- - t ·kemu, 1m •n e ·bo .izvaja!l doloeenih
ga:nizrati v •treh izmenah. V iz- - · nalog, uveden disciplinski postojernnlh prime.rih je treba organipek. Ta ukrep velja za delavce v
ziraJti delo tudi ob nedeljah.
proizvodnji, pa tudi za vse ostale
Pomofue ·sll1Zbe, sluzbe vzdrie- ; clane kolektiva, vodje sluib in
vanja stroj-nega ·p otenciala so
druge odgovorne clane delovne
dolzne vzdl"Zevati stroje .tako, da
skupnosti.
J. Klancar

f

Komunisti o sedanjem
politicnem trenutku
Na ratzsirjeni seji medobcin-skega sveta Zveze komunistov Slovenije za obcine Postojna, Ilirsoka
Bistri!ca, Sezana in Cerknica so
ra:zpr-avljali o tern, kako bodo uresnicili Sklepe 17. brionske seje
predsedstva Zveze komunis1x>v
Jugoslavije in 20. seje Centralnega uwmioteja Zveze komunistov
Slovenije.
Po i.zcr.p!Ilem referatu predsednika medobCinskega sveta ZKS
Postojna tov. Andreja Miklavcica
in po razpravi, v kateri je bila
podana ocena politi.Cnega stanja
v posameznih obcinah, je medobcial9ki e vet sprejel vrsto zakljuC!lrov, med njimi, da podpira
sklepe 17. ·s eje predsedstva Zveze
komuni.tstov Jugoslavije ' in 20. seje Centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije in da je za
uresniiCitev teh sldepov potrebno
takoj pripraviti v obcinah akcijski program za izv·a jnje sklepov,
ki bo usklajen z dejanskimi razmerami v posamenzih obcinah.

Osnov-ne naloge v tem trenutku
so:
- Dosledno izvajanje stabilizacije. ZaTc> je treba na vseh ·raV'Ileh
izvajati stabilizacijski program.
- UresnioCenje ustavni:h dQpolnil, predv.sem XXI. in XXII., ki
urejata polozaj delovnega cloveka v zdr>lliZenem delu.
V:se te 10a!loge na:rekujejo, da se
komunisti ustrezno organizirajo
in da zahtevajo dosledno izvajanje sprejetih stalisc na vseh ravneh. Posebno je bila poudarjena
o dgovornost komunistov za uresnicevanje sprejetih skleoov in
stalisc.
V prihodnjih dneh bodo raz!lirjene .seje obCinskih komitejev, ki
bodo pregleda:le, ika:ko se do sedaj i2lvajajo staliSca in sklepi 17.
seje op redsedstva ZKJ .i n 20. seje
CK ZKS, in sprejele akcijske programe .za u resnicevanje ~klepov v
vseh olooljih druzbenega ziv!jenja.
J. Hren
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Razvoj stola K-33
Pred slabim letom se je ,. Tovarni 1esnih i?Jdelkov Stari Trg
prJ·c ela priprava proizvodnje za
n<ov .proi.zvod - z1oZJ.jivi stol K 33. Is.'kanje samostojnega koncnega pro1zvoda je ·b ila vecletna .zelja vseh, tki .so videli perspektivo
v taik:Sni !pl"'i.zvod.nji.
Eden izmed glavnih dej aV'I1iko '' ,
ki je vplival .na osvojitev proiz vodnje stooa X-33, so bile predvidene vec~e lkoHcine in -pa ze vpeljanost delCllv-cev na strojih za
proizvodlnjo stolov.

Prvi •sto.li ISO pr.iSH iz proizvodnje v avgustu. Sledila je takojsnja odprema za Nemcijo, r·a vno
taka pa tudi prva ·r~klamacija.
Nismo bili tpreseneceni, la!hko celo ·r ecem, da smo j o (pricalk ovali.
Vpliv te reklamacije se je polmzail v pozitivnem smi:slu, ·saj je
bila po enem iletu pmizvodnje edi·n a ion osaanljena. Os.novni tip
stola ostaja po enem letu proizvodinje nespremenjen. Menjala se
je le povrsimska obdelava. Iz pi"gmentiranih bkO'V smo presli 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 razstavljajo na njem tudi lesno-obdelovalne stroje. 0 razseinosti te
razstave je teZko govoriti. Stroji
te vrste so bili razstavljeni v
treb ogromnih balah. Da bi si
ogledal vse stroje v teb treb balab, je bilo casa obcutno premalo. Za ogled strojev iz ostalib
panog pa preprosto ni bilo mo.Znosti.
Najmocneje je bil vsekakor
• zastopan domacin, Zvezna republika Nemcija. Na drugem mestu je bila Italija, ki je od sejma do sejma resnejsi proizvajalec strojev in naprav te vrste.
Razstavljale so skoraj vse driave Evrope. Jugoslavijo je zastopala zicnica z zelo Iicnimi visokoturnimi nadmiznimi rezkarji
iz kooperacije Knoboma. Vedno
mocnejsi proizvajalec na tern
podrocju postaja de.Zela vzbajajocega sonca, Japonska. Na letosnji razstavi je nastopila z izpopolnjenim skobeljnim strojem,
ki deluje na nacin mirujocega
no:Za skobeljnika. No.Z je na spodnjem delu (dva no:Za drug za drugim), ki se dviga in spusca po
debelini obdelovanca. Na zgornji
strani je okrog 15 milimetrov debel gumijasti pogonski trak. Sirok je okrog 250 milimetrov.
Kot bolj ali manj neznana proizvajalka strojev te vrste je razstavljala tudi Portugalska s posebnim stiristranskim skobeljnim strojem. Ta stroj deluje tako, da obdelovanec vpne med
vpenjalne trne ter ga tako vodi
med rezili. Ta nacin obdelave je
zlasti primeren za obdelavo krat·
kih obdelovancev.
Zelo zanimiv je bil stiristranski skobeljni stroj francoske iz.
delave. Prednji poravnalni noz je
imel izdelan povsem svojstveno.
Namescen je na spodnji strani
mize in se vrti na navpicno na-

mesceni osi. Rezila (zobcki) so
na obodu vrtece plosce, da v celoti refejo precno. Med rezili je
zapolnjeno s fiksno mizo tako,
da je mogoce namestiti pritiskalJto pogonsko kolo povsem nad
rezilom. Pri precnem rezanju je
se drugi konec (II. rezilo) ter takoj za tern 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 stiristranskem skobeljnem
stroju (svedske izdelave za skobljanje do 350 mllimetrov sirine)
je bila naprava za razigljenje rezil. Ko sestavijo glave z rezili,
jib ni mogoce sestaviti do take
tocnosti, da bi rezali vsi stirje
nozi. Zato je bila namescena naprava nad samim rezilom, ki ima
poseben brusni kamen, s katerim dejansko »postruZi« rezilo za
nekaj stotink, da so potem v resnici vse enako oddaljene od sredisca. Skobljanje s takimi rezili
je nekaj izrednega.
Firma Stehle je nastopila s povsem novim strojem. Ta stroj je
namenjen predvsem proizvodnji
okenskih okvirov - kril. Stroj
izrezka konce za posevni 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
izkljucena mofnost, da se obdelovanec poskoduje (razbije).
Vse bolj in bolj je tudi pri lesnoobdelovalnib strojib opaziti
elektronsko vodenje. Ti stroji
imajo veliko zmogljivost, vendar
so zelo dragt.
M. Intihar

Pavja druzlna se je namnozila in je svojevrsten okras nasim
zelenlcam

luienje s pataplj-anjem in brizganje s pi'OZornim :latlrom.
P.aleg stola K-33 je letoo stakla
t'llidi proi2Nodnja stola K-36. Razlika je le v ·s edeiu, kjer je letvice zamenjala ·bambus·ova mreia.
Ptrvi stoli ze tprihajajo iz proizvod.nje in b o odprema 2100 stolov
za F rancijo v -tern mesecu .. Da bi
bil program stola K-33 ion K-36
za.Oikrozen v celato, smo skonstruirali otro0S'ki sbolcek K-133, ki je
tudi ze v proizvodnji. Glede vsestranSke uporabnosti stolov K-33
v stanovanjih, pa tudi zunaj njih,
je biilo nujno potrebno izdelati ustrezno mi2Jo. Lansirali smo ze nacelno seri}o.
Nasi stoli pocasi, vendar vztr.a jno osvaja:jo svetovno trzisce. Poslali smo jih ze na vse ceHne .r azen Azije. Ceravno ne predstavljamo velesile v proizvodnji stolov, smo vendarle zadovoljni. Zacetne teiave so za nami. Kazejo
pa 6e n·O'Ve v premajhnih kapacitetah povcl'ISinske obdelave v primeri s ·s trojno obdelavo, sk!ladisani prostori, pomanj·k anje materiaO.ov in podobno.
Ceravno kasnijo vse obra.cU:Ilske 'k alkulacije, ·bi navedel neikaj
podatkov, ki. ka.Zejco na pravilnost
osvojitve proizvodnje .stola K-33.
To se kaze v ZClJPoslitvi delovne
sile, prodaji dela in ne surovin,
v izvozu v celroti. Vrednostno
predstavlja'jo stoli polovi'Co proizvodnje stoll.ame. Do aprjla ts mo jih
pro1zvedlli 28.000.
Za IL polletje je proizvodnja
ze za:g otovljena. Poraba casa je
v padanju in se je znizala ze <-20 odstotll::O'V od zacetne porabe.
Vse to narekuje, da je ttreba
preiti na novo pripravljeno tebnologijo, ce hocemo proizvajati
vee in ceneje.
A. Pisek

-

Izpopolnjen stol K-33, kjer je letvice zamenjala bambusova mre.Za

TrZiSCe · pohiStva v Franciji
Salon pohistva v Parizu je dejansko pregled vseh novosti na
podrocju pohistva, vendar razstavljeni izdel.ki niso tudi odraz
zabtev francoskega potrosnika.
Francosko trfisce pohistva je izredno potencialno, a ima tudi posebnosti. Belgija kot najvecji izvoznik pobistva v Francijo d.iktira modo ploskovnega pohistva.
Dokaj majhna prostornina sta·
novanj narekuje tud.i posebne za-

hteve po pohistvu. Tako kombinirajo dnevno sobo in jedilnico
v moderni izvedbi in izvedbi, ki
ustreza stilu Rustique. Prodaj a
taksnega pohistva obsega 56,2 Ofo
celotne prodaje pohistva na francoskem trgu.
V Franciji proizvaja pohistvo
17.000 tovarn, od tega je 90 Ofo to·
varn z manj kot deset zaposleni·
mi. To pomeni moznost hitre
prekvalifikacije z ene proizvod-

Nagrajevan je
trgovskih predstavnikov
z razsiritvijo proizvodnih kapacitet in s tern z vecjo proizvodnjo je bila prodajna sluzba
pred nalogo, da zagotovi plasma povecane proizvodnje. Razumljivo je, da se je takoj pokazala potreba po razsiritvi prodajne sluzbe in po namestitvi
predstavnikov, ki bi s svojo dejavnostjo pokrivali triisce celotne Jugoslavije
Zato smo ze lani namestili
ustrezno stevilo predstavnikov,
brez katerih si danes uspesne
prodaje ne moremo zamisliti. Razumljivo je, da v zelji, cimprej
zagotoviti plasma nasih proizvodov, istocasno nismo uredili
tudi nacina nagrajevanja teh de·
lavcev. Nesprejemljivo bi bilo
slepo prenesti nacin nagrajevanja sorodnih podjetij k nam. Mi
pa lani se nismo imeli nikakrsnih izkusenj. Zato se je izdelava
pravilnika o nagrajevanju predstavnikov zavlekla v zacetek letosnjega leta. Pri pripravi pravilnika smo izhajali iz staliSca, da
je predstavnik dolzan zagotoviti
na svojem prodajnem podrocju
planirani obseg prodaje in da je
udelezen z dobodkom pri vsej
dosezeni prodaji na njegovem
pod.rocju.
0 nacinu, kako bi bilo najustrezneje nagrajevati, je bilo
mnogo mnenj . Ali obdriati dotedanji nacin, to je osebni dohodek in pokrivanje stroskov ne
glede na uspesnost, ali preiti na

doloceni odstotek od realizacije,
deliti nagrajevanje na stalni in
variabilni dohodek in tako naprej .
Koncno je bil izdelan predlog
pravilnika, ki ga je centralni delavski svet na svoji seji konec
aprila letos z manjsimispremembami tud.i sprejel. Bistvo pravilnika je, da prejemki predstavnikov do vrednost 10 odstotkov
nad planirano realizacijo posameznega prodajnega podrocja
progresivno nara.Scajo. Nato pa
je za vsaki novi presezeni odstotek prejemek linearen.
Prejemki se delijo v razmerju
35:65 na osebne dohodke in materialne stroske. V materialnih
stroskih pa so zajeti vsi stroski,
ki se izplacujejo pri obracunu
potnih stroskov ostalim clanom
kolektiva. Posebnega obracuna
nocnin, dnevnic, kilometrine in
ostalega ni.
Ce pogledamo, kako je to v
praksi, vidimo, da dobi na.S predstavnik za dosezeno stoodstotno
fakturirano realizacijo 2835 din
osebnega dohodka in 5265 din
materialnib stroskov. Prejemki
navzgor niso omejeni (seveda tudi navzdol ne!).
Prevec pogumna bi bila trditev, da smo z nasim pravilnikom
najbolje uredili nacin nagrajevanja. Kot sem ze uvodoma povedal, v tern se nimamo izkusenj,
medtem ko so sorodna podjetja

nje na drugo. Istocasno pa vecje
stevilo proizvajalcev povecuje
kon.kurenco in zniZuje ceno pohlstva. Precej uporab1jajo plasuko kot surovino v proizvodnJi
pohlstva . Analize kaiejo, da je o
oustotkov celotnega pohlstva na
francoskem trgu iz plastike in da
smer uporabe plastike v pohistvu hitro narasca. Prav v enakem smislu je produ.k.cija pohis_tva v razlicnih barvah (bela, rdeca~ . Ve~dru: s~ to le nihanja in
p01zku_s1! _k i mkakor ne morejo
IZpodrmlti lesenega pohistva, ki
bo se naprej zadr:Zalo prvenstvo.
Proda:Ja J??his_tva poteka prek
trgovskih his, ki prevzemajo del
r~~lame in propagande, dostavlJaJO na dom pohistvo in pobirajo vecino dobicka.
J?e~ez s~rosk~~ reklame v prodaJm cem poh1stva znasa okrog
5 Ofo, vendar so glavni mediji propagande oglasi v casopisu in neposredne ponudbe potrosnikom
prek katalogov.
~el~ zanirn!-v? je, da v Franciji
na]v~c kupuJeJ? P?histvo ljudje
Stan med dVaJSetimi in stiriindvajsetimi leti. Z nasega stalisca
la~_l5o sklep_amo, da je francosko
~rz1sce P<;his~':a potencial, ki ga
Je treba studlJSko obdelati in izkoristiti njegove ffiOZnOStL
Prodor izdelkov, razstavljenih
na salonu pohistva v Parizu, je
treba sele pricakovati, ceprav bo
marsikateri izdelek ostal kot vzorec proizvajalca.
B. Misic

po razlicnih sistemib uredila nagrajevanje enakih delovnib mest.
s tern nacinom nagrajevanja
so se nasi predstavniki s prejemki uvrstili v spodnjo polovico
srednjega razreda prejemkov trgovskih predstavnikov.
Ob koncu poslovnega leta bo
nujno potrebno opraviti analizo
nagrajevanja. Verjetno bomo
ugotovili, da bodo posamezna dolocila, ki jib imamo danes za
edino pravilna, takrat prezivela.
A. Markovcic
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NASI L.IUD.IE
Tokrat iz Tovarne pohiStva
Stari trg
Nasel sem ga pri de!lovni mizi,
poglob1jenega v delo pri urejanju prejemnic in oddajnic materiala. Pri obdelavi podatkov v oddel·lm AOP se je namrec nekaj
»ZaJtailmilO« S siframi oziroma pomanj•kJljivo izpdlnj-enimi obrazci.
Zato je :bilo treba nepra'Vil>nosti
pop.raviti. »Ja, mi smo bili naJVajeni bolj po domace«, je dejal,
»sedaj pa je treba vso dokumentacijo natanono voditi. Ce je pri
vpisu !ka.k:Sl1a napa.ka ali nepravilnost, dobimo dok.ument takoj naZaJj v popravilo napake OIZkoma
v.pisa. Sicer pa menim, da se ·bomo tudi teh zahtev !kmalu navadili.«
Takoj, !k<> tSem mu povedal, da
je izbran za »osebnoot« te r.ubrilke, \Se je postavil v bran, rekoc:
»V kdlek.tivu je mnogo sta.rejsih
delavcev .in .zasluznejsih od mene.
Ra;je bi ·pi'sali o njih.«
Koncno je -le pristal, da ga je
fotograf ujel v objektiv svojega
a1parata.
TovaJriS Franc Avsec, ki ga
predostavlj.amo, •Se je rodH pred
dvai·Il!stiridesetimi leti ·na Knezji
njivi v de1ovni ·kmecki druzini. Po
vojni se je v Ljubljani izucil za
miza>rj a, nato pa se j e v.rnil domov.
Clan tega kolektiva je - sicer
z manjso prekinitvijo ze od leta
1951. Glede na .razvoj in potrebe
podjetja je bil zaposlen na raz-

....,

licnih delovnih mestih v proizvod:nji, J.eta 1963 pa se je ustalil
na delovnem mestu vodje oddelka za razrez umetnih ploiic.
V lrolektivu, pa tudi izven njega, je zna.n po svoji skromnosti,
vztrajnosti ter smislu za .red in
natanC:nost, saj je v tern pogledu
postal taka rekoc ze pojem. Njegovo osebnost poudarja:ta nenehna 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. Fred vsako odloeitvijo,
ki stoji pred njim, da navadino
kazalec na teme .in o vsem .premisli, sele !llato se odloci, vendaT :pa od svojega stalisca ali odloci.tve le tezko odstopi.
Za.radi teh svojih •l astnosti je
vedno clan •katerega i·z med organov upravljanja aoli v vodstvu osnovne ocganizacije sindi'kata. V
tern lebu je ze tretjic izvoljen za
predsednika. Verjetno ne pre'tkavam, ce recem, da ima vsaik clan
kolektiva obenem z misli-j·o na tovarisa Avsca istocasno tudi mise! na sind1kat ali obratno.
za.radi .svoje ·preudarnosti ter
postenosti do sebe in do drugih
je v kdlektivu zelo pritlju'bljen.
Tudi sicer je, ce se ta:ko izrazim,
prva, vca•sih pa tudi poslednja
»instanca<<, na katero se clani kole!lctiva obracajo, pa ;naj si b o s
•prosnjami ali pa pritozbami.
Tudi •v zasebnem zivljenju se
drZi ze kaT »Sparta>nSkega<< reda.
Za vsalm delo ima natancno oo-

•

Analiza nesrec pr1 delu
Lani je .b ilo v ·podjetju 132 pookodb pri delu ter na poti na de.lo in z
dela. Zaradi njiih je 'bilo i!Zgubljeni:h 2.432 delovnih dni. Poskodovancem
je ·bilo izplacanih 87.503,50 dim. naidomestrl.la osebnih dohodkov za idneve ko so hili nezmozni za delo. Ce primerjamo te podatke z 1. 1969,
vidimo da se je stevilo pos'kodib sicer zmanjsalo za 21 °/o, stevi1o izgub:ljeclh delovnih dnli. .pa le za 4,2 Ofo. Vidimo .t orej, oa :so bile pOOikodbe nekoUko teijega znaca:ja.
Po poslovnih enotah j e ·stevi•lo poskodb raJZlicno, kar je .popolnoma
razumljivo za·radi rarzJlicnega stevila za.poslenih.
Natanonejsi podatki so razvi!dni irz tabele 1.
Ta>bela 1
Poslovna
enota

Pri stroju
Leto

Na poti

Ostala dela

Skupaj

§tev. 1zgub. ~tev. izgub. stev. izgub. stev. izgub.
posk. dnevi posk. dnevi posk. dnevi posk. dnevi

Tovarna
poh.i5·t va
Cerk.nli.ca

1969
1970
index

20
17
85

240
219
91

29
29
100

276
333
121

5
4
80

79
41
52

54
50
93

595
593
100

na 1000
zaposlenih

1969
1970
index

25
23
94

325
301
93

39
40
102

3.743
459
132

7

6
81

107
56
53

73
69
94

807
820
102

1969
1970
index

26
12
46

345
118
34

23
22
96

243
225
93

10
5
50

180
93
52

59
39
66

768
463
60

na 1000
zaposlenih

1969
1970
index

63
28
44

833
273
33

55
51
92

587
521
89

24
12
48

433
215
50

141
90
64

1.849
1.072
58

Tovama
lesnih
izdeJ..1wv

1969 11
1970
10
index 91

272
140
52

11
12
109

76
467
612

5
4
80

138
312
226

27
26
96

486
919
189

Stari trg
na 1000
ZaJpOSlenih

1969
1970
index

66
50
76

1.630
700
43

66
60
91

455
2.330
51'2

30 828
20 1.660
67 189

162
130
80

2.800
4.580
154

Tova.rna
1vennih
plosc

1969
1970
index

8
5
63

167
95
57

4
8

200

45
53
118

291
235
81

17
13
76

503
383
76

Cer.kni-ca
na 1000
zapoSilenih

1969
1970
ill'ldex

92
58
63

1.920
1.103
58

46
93
202

518
628
121

58 3.350
3.090
92

221
171
77

6.550
5.030
77

BaJZenska
zaga
Cerknica

1969
1970
index

4

21

1

5
0

0

4
1
25

21
5
24

na 1000
zaposlenih

1969
1970
1ndex

87

456

87

77

456
384
84

'Dovarna

pohistva
Martinjalk

5
0

385

77

86

Skupne
slliZbe
Cerknica

1969
1970
index

5
2
40

na 1000
zaposleruih

1969
1970
index

48
15
31

153
1
54
1
35 100
1.473
403
27

10
7
78

11
6
49

6
3
50

164
60
37

106
45
42

58
22
39

1.579
446
28

Iz zgornje razpredelnice je lahko ugotoviti, da je pogostnost poskodb
dalec najvecja v Tovarni ivernih plosc Cerknica- 171 in Tovarni lesnih izdelkw Stari trg - 130. Tovarna pohiSwa Cerk!nica 1ma pogostnost pO'Skodb 68,8 Tovama pohi.Stva Malltilnjak pa 90,1.

Ce na.ta:ni':neje analiziramo poSkodbe, ip rildemo do zamml'Ve ugotovitve. Najvee .nesrec se je pri.petilo na ma.nj nevavnih delovnih mestih.
Podrolbnejse podatke o tern vsebuje ta,bela 2.
Tabela 2
Stevno poskodb

Delov.no mesto
TPC

mazne, kroone in tracne zage
formatne zage
mizmi rezkalni stroji
nadmi:Zini rezkalni stroji
ostali rezkal!ni strojd
poravna.l!ke
debelinke
strUZ.nice za les
furnil'ni stroji
brooi:lni stroji
st~skalnice

notranji traJnsport
jarmeniki (a)
dela na hlodovi'Illi
skladiSce rezanega ·l esa
zunanji transport
ostala <lela (b)
kovionarska >dela
na poti (c)

1

TPM

3

TLI

TIP

Sk.

1

1
1
3
2

3

7

1
2

1
1

1

1
1

1
3

5
2

2
3

11

2

1

17
3
4

4
2
14
4
5

1
1
3

1
1
1
9
3

1
1
1
3

8
6

16
2

1

2

1

3

3
4

45

6

11

13

Opomba : a) Ena nezgoda se je pripetila na birvsi Bazenski zagi
Cerknica
b) Dve sta se pnipetili v SKS Cerknica
c) Bna nezgoda v SKS Cerkni·c a.
Konec na 3. strani

Pri formatnih obrezovalkah v TP Cerknica

merjen cas in ni.Cesar ne prepusti
slucaju. K-ljub tezavnemu delu pri
gradnji hi•s e si vedino najde nekaj m~nut casa za sprehoo s svojim najmla1sim sinckom, pa tudi
za nad:z.or in pomoc pri domacih
na:l.ogah sarejsima sinu in hcerki.
Ne poza:bi pa tudi na las1mo razvedrilo. Je namrec navdusen numi=aJtilk in zbirailec starin, pa
tudi ziv leksfkon zgodov·i ne domacega kraja. Ne tcni se mu napraviti nekaj k ilometrov p oti pes
ali s kolesom, da bi zvedel za
kalina zanimivost zgodovinskega
pomena ali pa da bi na kaiksnem
pods'tresju od:kril za:nimiv .starinski predmet a:li celo star kovanec.
Nj·e gova humanost se odra:za tudi
v tern, d'a je sta:len >klrvodaja~ec.
Do sedaj je ze dvakrat nastavil
S'VOjQ .roko za odv:zem kTvi.
Ta:ksen je tovrurrs Avsec. Ne bo
se spremenil in tudi ne zelimo, da
bi se. Zel'imo le, da bi ga posnemalo ·cimveC: clanov nase delovne Silrupnosti.
F. Mlakar

Seminarji
iz varstva
pri delu
Praksa in znanost sta ze davno
ovrgli trditve, da sta varnost in
zdravje pri delu odvisna samo od
pazljivosti delavcev. 0 nesreCi
pri delu ne govorimo vee samo
kot o nesrecnem primeru, ki se
danes ali jutri lahko uripeti vsakemu delavcu ne glede na to, kako je poskrbljeno za varstvo. Danes vemo, da ima vsaka poskodba 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 dusevnih sposobnosti delavca za
varno opravljanje dolocenega
dela in podobnem. Ce te vzroke
pravocasno odstranimo, je moznost za nesrece pri delu zelo ze.
lo zmanjsana.
Najvec poskodb pri delu se pri·
peti zato, ker delavci niso dovolj
pouceni o varnem nacinu dela..
Zato je bilo v zadniem easu
sprejetih vee zakonskih dolocil,
ki to urejajo in natancneje dolocajo. se posebno natancno doloca poucevanje iz varstva pri delu republiski zakon, ki je bil
sprejet pred nekaj leti. Po dolocilih tega zakona mora vsaka delovna organizacija delavce pouciti o nevarnostih, ki jim pri
delu ogrozajo zivljenje ali zdravje, 0 najprimernejsem nacinu dela, o varstvenih ukrepih, ki jih
morajo pri delu upostevati ter
o njihovih pravicah in obveznostih v zvezi z varstvom pri delu.
Za delavce, ki opravljajo, vodijo
ali nadzirajo dela, kjer je nevarnost za poskodbe in bolezni v
zvezi z delom vecja, pa so zahteve se strozje, saj je treba njihova znanje s tega podrocja vsako leto znova preizku siti.
Z organiziranim poucevanjem
delavcev o varstvu pri delu smo
priceli ze p red nekaj leti. Prvo
tako akcijo smo izpeljali v letu
1958, ko je obiskovalo tecaj in
opravilo dolocene izpite 94 in·
struktorjev in drugih vodilnih
delavcev. V naslednjih letih pa
smo ze priceli poucevati tudi delavce, ki dela opravljajo. Leta
1969 je bilo tako poucenih 360,
v letu 1970 pa 343 delavcev.
Spomladi letos smo organizi·
rali tri take tecaje. Seminarje iz
varstva pri delu so obiskovali:
- in5truktorji in drugi vodilni
delavci, ki so zacetne tecaje obi·
skovali v prejsnjih letih in je bilo treba njihova znanje znova
preizkusiti;
- instruktorji in drugi vodilni
delavci, ki izpitov iz varstva pri
delu doslej se niso opravili in
- delavci Tovarne lesnih izdel·
kov Stari trg.
Obvezno letno preverjanje zna·
nja iz varstva pri delu za vodil·
ne delavce je opravilo okrog 70
Konec na 5. strani
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Nova ·trgovina v ·cerknici
Cel"knica se je v zadnjih nekaj
letih zelo razsirila in spremenila
svojo podobo. Rastejo nove hi~e.
nastajajo nove ulice, istoca·s no pa
rastejo tu.di potrebe in zelje mesl:anov, saj se je Cerknica iz vasi
razviJa v mestece.
Ena d:zmed zelja obeanov, je da
bi Cer.knica iomela vee trgovin, ki
bi -bile •konkurenene, saj bi bila
mogoce bolj~a izbira blaga in
trgovine ·b i bile 'bolj zai<>Zene.
V novem naselju na Kamni gori'Ci, v VJdmu, .na Notranjski cesti in Loskem se je hitro r.az5irila
novka, da lbo kmalu odprta 1110va
trgovina na Notranjski cesti z
vsemi majva2nejsimi prehranSkinimi in nekater.imi galanterijskimi iz,deJ.ki, k i jo bo odprla Kmeti}S'ka zadruga Cerknica.
Novo trgO'Vino smo okolicani z
veseljem pozdravili, posebno je
bilo to razveseljivo za gospodinje, saj so morale vcasih ,zaradi
malenkosti v tl'lgovino v Cerknico,
kar pa je bila tudi i'Zguba casa, ki
bi ga la'h<ko .izkoristile v druge
namene.
Trgovinoa je bila odprta v zacetku maja v Segovi hd.si, to je na
kriii•seu Notra.nj·ske ceste in Vidma na zelo lepem in primei'llem
kraju.
V trgovini lahko vsa:k dan kupite svei kruh, mleko, osv~ujo
ce pijaee, meso in vse najvafuejse predmete za .gospodionjstvo.
Tudi na Pe5cenku si ob~an.i zelij-o, da bi kmalu dobili tako trgovino, ·s aj so nove hise zelo oddaljene od srediSea.
Med drugim predlagam, da bi
podjetje Skocjan, Kmetijska zadruga ali nekido tretji uredil cvetHcarno v Cerknici, ki je nujno
potrebna, ali pa oda bi sedanjo
trgovina z zelenjavo dopolnila oziroma razsirila svojo dejavnost.
V Cerknici je zelo redka moznost za nakup cvetja. To je mog>Oce v glav.nem le dvakrat v letu in sioer za 8. marec, .ko je mogol':e dob.iti nageljne in za Dan
mrtvih lkdzanteme. V Ietu pa je
se toli'ko dnd in nekatere dneve,
posel:mo db druzinskih praznikih

ali drugih praz,novanjih, bi dopolnilli s cvetjem. Med tednom bi
lahko naredili prijetno vzdu~je v
dnevnih .sobah. Tudi za na poJropa'ldsee bi radi kupili cvetja, da
bi .ga poklonili nasim dragim, ki
tam poeivajo. To je zelo tezavno
za ljudi, ki stanujejo v blokih.
Ce hocejo imeti r<>Ze, morajo ponje v Postojno, v Ljubljano ali
pa se morajo zadovoljiti ·S suhim
cvetjem. Temu vprasanju je treba
posvettoti vee ·pozornosti!
Ze ·smo na pra.gu turisticne sezone. Poraja se vprasanje, kaj naj
si turisti ali .~letniki kupijo v nasih tngovinah, da jib bo spominjallo na lepo Cerknisko dolino? z
ureciitvijo nasih cest lahko upraviceno pricakujemo cedalje vee
izletnikov, ne samo domac.ih, tudi
tujih. Preteklo leto smo lahko videli, •koHko je bilo tur.istov iz
bli2mje Italije. Z majhnimi ·i n poceni ·spamimki ali s prospektnim
gradiV'Offi bi izletni'ki sirili sloves
nase naravne lepote, zanoimi·v osti
nasega jezera, ki je edinstven o

po svoji strukturi in znacaju, saj
mu je posvecal veli:ko .p ozornost
ze v 17. stoletj.u zgodovinaT Valvas-or.
Od spominkov so znane n ase
»carovnice<<, ki ·pa jjh se na Slivnici ni mogoee vedno dobiti. Vecja naj bi bila i2Jbira ·propagandnega graodiva, na ·primer iz Iesa
a!li gline i21delani cevknLski colni
z I'li:bicem, r~be, divje race ali
·stonklje, ki so tudd posebnost tega
kraja, pa 'budi bloske smuci, ki so
jih uporabljali med prvimi v Evrop.i, okrasne va:ze in kroiniki,
zepni in okrasni robcki, kjer bi
bill 111atisnjeni Rakov Skocjan,
KriZna jama, Dom na Slivnici, jezero, slovJte scuke .i n podobno.
Mnogo je tak5nih moznosti, ki bi
opozarjale na nase turist i·ene zanimiV'osti in mozoo9ti za rekreacijo.
S taokimi predmeti pa naj bi bile zaloiene tudi vse n ase trgovine.
Nudij.o se naan veli:ke moinosti.
Z·nati ,bi ·bilo treba to i:z:koristi.ti

Delavke v tapetniskem oddelku Tovame pobiStva Martinjak
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Bolezen danaSnjega cas a
Motnje krvnega obtoka v spodnjih okoncinah
Po najnovejsih statisticnih podatkih boleha v Jugoslaviji najmanj dva milijona prebivalcev
zaradi sprememb na o:Zilju spodnjih okoncin, kar povzroca motnje krvnega obtoka. V nasih specialisticnih u stanovah in inStitutih za medicino dela so ugotovi·
li, da od tega stevila odpade
okrog 70 Ofo na delavke oziroma
delavce zaposlene v industriji, po·
sebej ce njihova delovno mesto
zahteva stojece delo. S svojo boleznijo je vsak pacient nehote postal clan velike drul.ine bolnikov.
ki trpijo za motnjami obtoka v
spodnjih ok~ncinah. Strokov~ja
ki se zaveda]O, da se ta druzma
nenehno povecuje. Marsikaj o vzrokih te bolezni nam je ze znanega, priznati pa moram?, d~ je pri
njej tudi prec:;ej .nepoJasnJenc:;ga.
Predvsem s1 rusmo se na JaSnem, kako prepreciti nadaljnje
narascanje stevila bolnikov s to
boleznijo, kako obvarovati ie nase otroke, da ne bodo trpeli zaradi istih tezav.
Raziskave na tern podrocju se
nadaljujejo. Nase farmacevtske
tovarne zelo intenzivno delajo na
t em problemu, seveda v najtesnejsem sodelovanju z vsemi jugoslovanskirni in tujimi strokovnjaki s tega podrocja medicine.
Preu cujejo najrazlicnejse vplive
na bolezen, ki jo oznacujemo kot
cirkulacijsko pretocne motnje v
spodnjih okoncinab, naCin in
moznosti .l?re.l?recevanja i_n pose:
bej zdravlJenJa te bolezm. Da bt
se kar koli doseglo na tern podrocju, je nujno potrebno poleg
prizadevanja st;-okovnjakov v n.asih zdravstvenih ustanovah m
farmacevtskih tovarnah tudi disciplinirano sodelovanje bolnikov.
Samo na ta nacin se bo lahko
ustavilo ali vsaj zmanjsalo ne·
nehno narascanje takih bolnikov.
To vsekakor ni samo medicinski

·am pak tudi b ud socialno eko·
nomski problem moderne dobe,
problem, ki zahteva sistematicno
teamsko delo, entuziazem stro·
kovnjakov in prizadevnost bolnikov.
Raziskave in statisticna obdelava motenj obtoka spodnjih
okoncin so pokazale, da se v Jugoslaviji odstotek bolnikov, ki
bolehaj o za prevar ikoznim in varikoznim sindromom giblje med
10 in 20 Ofo, in sicer med 30. in 70.
letom starosti. V nekaterih tovarnah v Sloveniji so v zadnjem
casu strokovnjaki naSli tudi do
so Ofo clanov kolektiva, ki so pri·
zadeti zaradi motenj obtoka v
spodnjih okonCinah in potrebuje·
jo zdravljenje. To je vsekakor zelo zaskrbjujoce porocilo. Ta bolezen, ki jo nekateri imenu jejo
minus varianta pokoncne dr:Ze
cloveka, j e torej resnicna in potencialna nevarnost za vse !judi.
Statistika je pokazala, da so
motnje obtoka v spodnjih okon·
cinah bolj pogostne pri osebah,
ki dalj casa stojijo, in sicer za.
radi delovanja sile teze, da je in·
validnost zaradi te bolezni vecja,
kot se sicer misli in da se zaradi
te bolezni izgubi najmanj toliko
delovnih ur kot pri gripi.
Ciani delovnih kolektivov v to·
varnah, posebej tam, kjer proiz·
vodnja se ni na zadostni tehnicni ravni, morajo zaradi narave
svojega poklica pretezni del delovnega casa stati.
To velja tudi za delavce v kme·
tijstvu, gradbenistvu, komunalnih
podjetjih itd. Ce se navedemo, da
so ogrozene-osebe, o katerih smo
pravkar govorili, nepoucene o va·
jah, ki jib je treba izvajati v od·
morih na delovnem mestu, da bi
se preprecile. motnje obtoka v
spodnjih okoncinah, potem je jasno, da je ta problem v nasi drzavi se vedn9 na mrtvi tocki in

da ga je treba cimprej aktualizi·
rati. Zato mora zdravstvena shli·
ba, ,..,osebej sluzba medicine dela,
bolj spremljati pojave motenj ob·
taka na spodnjih okoncinah, ker
bi pravocasni ukrepi in zdravljenje gotovo pozitivno vplivali na
izboljsanje stanj a pri nas.
V takih pogojib in pri takih po·
raznih rezultatih bi zdravstvena
sluiba tocno morala dolociti or·
ganizacijo dela na tern problemu,
kot tudi strokovni profil zdravnikov, ki bi t eamsko obdelovali
bolnike s prevarikoznim in vari·
koznim sindromom (zdravnik
spl<>Sne medicine, dermatovenerolog, kirurg za oZilje itd.).
Ko se je davni prednik danasnjega modernega cloveka pasta·
vii na zadnje noge in zacel upo·
rabljati sprednje kot bodoce rake, nik akor ni mogel predvideva·
ti, kakSne posledice bodo in ko·
liko jib bo. Ena od n ezaielenih
je poslabsanje krvnega obtoka v
spodnjih okoncinah, ki se pogosto zakljuci kot bolezen z imenom krcne :Zile, krtice ali strokovno varice. Ta bolezen sodob·
nega cloveka sodi med najbolj
razsirjene nasploh. Po podatkih
razlicnih avtorjev zboli za njo vee
kot polovica vsega prebivalstva,
ceprav so podatki dokaj razliCni,
glede na starost opazovanih skupin, njih poklice, zivljenjske na·
vade in druge okoliscine.
Za razumevanje nastanka motenj v obtoku in razvoja krcnih
Zil si moramo najprej priklicati
v spomin znanje o normalnem
krvnem pretoku.
Verno, da kri proti periferiji
poganja srce s svojo mocjo. Potem ko le-ta prepoji tudi najbolj
oddaljene dele telesa, odda snovi, ki jib kot potrebne nasi s seboj in sprejme od celic vse tisto,
k ar jim je odvecno ali skodljivo,
zacne pot nazaj proti srcu. Od
Nadaljevanje prihodnjic

in kaj vee naredirti za nas tkraj v
tur.isticnem, gostinskem in trgovskem pogleciu, da nadomestimo,
kar je .biilo zaanujeno.
Veli'ko .je treba se storiti, da bo
nas kraj postal lepo urejen, po-

leg .t ega pa 'Prijeten in damac za
izletnike. To bo mogoce doseci le
z ·r azurnevanjem in oodelovanjem
ne samo oocanov, pac pa tudi podjetij in or:ganizacij.
S. Mekinda

.
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Analiza nesrec
•
prt delu
Nadaljevanje s 4. strani
Kaj je vzrdk ·temu, ni lah:ko odgovoriti. Ze1o verjetno pa je vzrokov
vee. Pri t akih de1ih v.zraka ne moremo ioS'kati v .stroju ali orodju, ker
je ze ddkaza.no, da delo s .ta-kimi prilpravami pri normaln.i pa.zljli.vosti
ni nevarno. Zato -m oramo V'Z'l'Ok iskati 1pri Cloveku.
Najvamej-~i in natjpog·ostejsi vzrok za veooo ta!kih poskodb sta brezbrumooot nn malomamost. Delavec se pocuti popo1noma varnega pri
de1u de samo telesno, misli pa popolnoma nekaj tretjega, ne gleda ne
pod roke ne pod noge, ampalk op~uje okolico. Ce ldela z dletom, se
zelo lahko .por~, ce dela na br:u:sil!ki, •Se obrusi in ·podobno. To clovesko napa:ko pa ~e zelo t~o popr.aviti. Potem so vm-oki tudii v dusevnosti delavcev. Sem sooijo odnlosi v •krogu doma<illl, odnoSi ~ dedelovno oloollico, IZ neposrednim ·vodjo in se 111irz: drugih skrbi, naertov,
kombinacij dill. problemov, ce ·o vsem •t ern raz.m:islja pri delu.
Seveda ne smem'O zanemar.hl vznokO'V ·tehniOn.o organi!zacijskega pomena, ceprav le- ti ne prevladujejo. Ta!ki VZ'Toki lahko povzroee nezgodo, ne da bi jo delavec 1ahko sploh slutil. To so na .primer slabo
zlO>Zen kup mateniaia ali polialdelkov, strleci deli, nered v delovni olrolici, slabo ali pokva.rjeno orodje in p odobno. Zaradi ,zgoraj nastetih
clove5•k ih in t ehnieno orga~acijskih tdeja'Villi!lrov se je -Ian~ pripetilo
86 Ofo nezgod. Nezgod, .kli so se pripeti:le ;zaradii ·SlaJbe .za(llcite strojev, je
bilo samo 14 °/o. Pa se .t u ti e bil vedno 'J)risoten faktor - clovek. Seve'da pa je spet popdlJnoma zanotno mis1irti, da je v primeru .nezg>ode
vedno ikriv .samo delavec.
Ce hocemo bistveno zmanjsati stevilo 02liroma pogostnlost ipOskodb,
se moramo problema lotiti si:stematicno in v osnovi. ZaeetnJO ali· uvodno izobra.Zevanje delavcev, prav talko pa tudi dopalnilno i!zobrazevanje
s•t a osnova vsega p:nihodnjega dela na pocirocju varstva pr.i delu. Zato
so rteeaji, •ki jih organizira slu2Jba varstva ,p ri delu, potrebni in zelo lroristni, pasebno se, ee udeleZenci ,zavestno iSOdelujejQ in sprejemajo
stvari. Prav taka pa je potrebno vpeljevanje delavca na delovni pripravi po fazah, lci mu jih obrazl<>Zi 111eposredni vodja.
Z doslednim upo!Stevanjem preventivn~h ukrepov in !1: ustreznim
strolkovnim znanjem bodo delavcri. ob normaJlni pazljiv osbi lahko va.rno
delali.
F. Mele

SEMINAR.JIIZ VARSTVA PRI DELU
Nadaljevanje s 4. strani
delavcev. Opr avili so ga skoraj
vsi tisti, za katere je tak preizkus obvezen. Seminar je bil raz.
deljen v dve skupini, da so ga
lahko obiskovali tudi delavci, ki
delajo v izmenah. Na tecaju so
na kratko obnovili snov, pridobljeno v prejsnjih letih, ter ·na·
tancneje analizirali p<>Skodbe pri
delu , ki so se dogodile prejsnje
leto v nasi delovni organizaciji.
Zacetni teeaj iz varstva pri
delu smo organizirali za instruktorje in druge vodilne delavce,
ki so bili na taka delovna mesta
razporejeni ob zadnji reorganizaciji. Obiskovalo ga je 36 clanov
nase delovne skupnosti. Od teh
jih je 26 uspesno opravilo tudi
zahtevani izpit. Ucni program je
obsegal naslednje teme:
- pravne osnove varstva pri
delu,
- varstvena vzgoja,
- tehnika varnosti,
- pozarno varstvo in
- zdravstveno varstvo.
Teeaj j e uspel, ceprav je bila
udelezba na predavanjih in izpitih nekoliko slabS a, kot smo priCak:ovali. Vzrok za to je delo v
izmenah ter mnenje nekaterih
delavcev, da pac vse znajo in jim
zato taki tecaji niso potrebni.
Seminarje v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg so obiskovali vsi
delavci, ki opravljajo pretezno

fizicna dela. Teeaj je bil razdeljen v pet skupin z okoli 45 slusatelji. Predavanja so bila organizirana tako, da so jih delavci
lahko obiskovali v svojem prostem easu. Pred tern so prej eli
tudi ustrezno ucno gradivo. Pouceni so bili predvsem o svojih
pravicah in obveznostih v zvezi z
varstvom pri delu, o varovanju
pred poklicnimi obolenji ter o
varstvenih ukrepih, ki jib m orajo upostevati pri delu na svojem
delovnem mestu. Tecaj je v zakljucni fazi, koncana so vsa predavanja in izpiti za prvo skupino. Uspeb ob preverjanju znanja
je bil zelo zadovoljiv, saj je od
stirideset kandidatov izpit uspesno opravilo kar sedemintrideset.
Zelo dobra je bila tudi udelezba
na predavanjih, se boljsa pa bi
hila, ce bi tecaje organizirali "
zimskem casu. Podobne teeaje
bo t reba cimprej organizirati tudi za tiste delavce Tovarne pohistva v Cerknici, Martinjaku in
Starem trgu, ki zahtevanih izpitov se nimajo.
Zakonska dolocila, ki narekuj ejo taksno izobrafevanje, odrazajo skrb nase dru:Zbe za zdravje
delovnega cloveka. Zato poucevanja ne smemo jemati kot nujno
zlo, saj znanje, ki ga delavci pridobijo, koristi njim in delovni organizaciji.
v. Znidarsic
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Tezave z elektrifikacijo

Konec
kulturnega
mrtvila?
Po dveh letih priprav in javnih
razprav j e Skupscina SRS ·k onec
prej~njega leta sprejela zakon o
kulturnili ·Sikupnostih in zakon o
financiran.}u ·k ul tul'lllih skupnosti.
Zak:OI!l·a naj bi spodbudhla, da bi
zagotovili cim vecje moznosti za
kulturno dejavnost in pomagala
spremi.njati miselnos.t in odnos
delovnih !judi ·do kulture.
Kulturno &kupnost, ki je ·i nteresna skupnoot nosilcev kult=e
dejavnosti, to je organizacij s podrocja kulture in ostaUh, ki zelijo
delovati v kulturnem zivljenju, u- .
stanovi obcina. Namen Slkupnosti
je, da bi se .k ultura kot pomembna sestavina clovekove osebnooti,
druibenega zivljenja in napredka,
uspe~no ra:zvij.ala, da lb i bila -uskladena z druzbeno-ekonomskimi .g ibanji in da bi <bili za to zago.tovljeni pogojli. Za vsako delovanje, tako tudi za kuitumo, pa
so nujni vsaj mi.nimalni gmotni
pogoji, te pa ·z agotavlj.a zakon o
financiranju ikulturnih skupnosti,
s ka terim prepusca repubUka obcinam 0,5 Ofo repub.li.Skega davka
od .prometa blaga na drobno, ustvarjenega na obmoeju obcine.
Po predv.L devanjih znasajo ta
sredstva v -nasi obcini !l.etos pribli.Zno 100.000 din. Glavni vir financiranja pa naj obi bili dr\Wbeni dogovari, tk:i jih sklepajo kulturna skupnost, skupscina obcine,
delovne in druge 2ainteresirane
01'ganizacije, ki oodelujejo pri uresnicevanju ku'lturnega razvoja.
s tern lb o omogoceno zivahnejse
klllltunno Zivljenje, 'ki sedaj ni na
zavidljivi ravni, saj je skupscina
obcine iz sVIOjega .proracuna prispevala lani za kulturo ·l e borih
5.00 din, casi, ko je vse ku'lturno i.iJv1jenje s lonelo na amaterskLh ramah, ·pa so zal ze davno
miniii.
SkupsCi,na obCine Cerkni-ca je z
zamudo imenovala seSitClatn-ski i-

Kako bo z javno razsvetljavo
na obmocju Krajevne skupnosti
Cerknica

Spominska soba znanega slovenskega skladatelja Frana Ge(bica
v Cerknici
niciativni odbor za us·t anovitev
kulturne skupnosti, ki bo kmalu
koncal svoje delo. Tako predvidevamo, da bo ustanovna skupscina
kulturne skupnosti v prvi polavici jtmija. InLciativni odbor je
pripravil zacasni statut, po (katerem naj bi bili nOsilci kulurne dejavnosti delovne organizacije,
druibeno-i.po1i·t icne organizacije,
sole in klrajevne skupnosti. Upamo da delovne organizacije ne
bodo ·o drakle svojega sodelovanja
v skupscini kult-u rne .skupnosti in
da di •b odo pomagale pri njenem
delu vsaj -tol1ko, :kot so do sedaj
pomagale pri kulutmih pri:redi•.
vah.
Ustanovitev llrulturne skupnosti
ne 'b i LSmela biti samo form.a.lni
zacetek .nelkega novega gledanja
na kulturo, aanpak vsebi.nSka
prelomnica, s :katero naj bi 'kultura dobila v (Jlovekovnm zivlljenju tisto mesto, ki ji resnicno gre.
I. Razdrih

Na sejah sveta krajevne skupnosti razpravljamo odborniki o
stevilnih tezavah, s katerimi se
srecujemo vsak dan, pa jim pogosto nismo kos. Ena izmed nalog, ki smo si jo zastavili in bo
pred nami se nekaj let, je zasilno
urejanje u'1ic in poti, ki povezujejo naselja s Cerknico. Vsa ostala dela, ki so tudi nujna, pa se
zdi, da zanemall'j amo. .'Mislim, da
imamo se vedno macehov.ski odnos do tistega, kar nam je nujno
potrebno, do ele~trifikacije. Ne
bi trdili, da nismo ni-cesar -naredili, lahko pa recem, da se vedno
premalo.
Sodobni s vet se modernizira,
turu nasi ljudje si zele [astnega
doma; tisti, ki ga .Ze imajo ga obnavljajo, nabavljajo si elek•tr.icne
go.spodarske in gospod.i njske pripomoCke.
Ljudje negodujej-o, kajti glavn-e zile, ·k i pretakajo elektricno e-

Drobec nase vsakdanjosti
Pot me je zanesla na Blooko
planoto. Pogovoriti se je bilo treba z mladimi ljudmi, ki bi se radi zaposilli v nasih tovaxnah. v
eni izmed vasic, razsejanih med
Sl.emeni; skritih pred burjo in
mrazom, sem doiivel drobec zivljenja, vsalkdanji, vendar pretresljiv v svoji elemeniamosti.

Je zivljenje obrusilo, zgubalo in
preganilo. Nato ·s e je zazr1 v ozare, neizorane njive in soncno S€noiet na drugem koncu vasi. V
mislih je imel zivljenje, svoje in
vasko. Koliko mladih !judi je odslo, nikoli vee se niso vrnili. Vas
je ostala na pol obnovljena, sadov-

nergijo, so preobremenjene. Marsikje pralni stroji cez dan stojijo
in de1ajo le ponoci, ko je elektricni tak mocnejSi. Potrebne bi
bile -nove linije, a jih ni. Naj·brz
so temu vzrok financna sredstva
a1i pa premalo sodelovanja. Zgrajenih je veliko novih his in elekrikarji zacasno napeljejo eleJktriko, marsi:kdaj cez cesto in ta'ko
nehote ogDO'Zajo varnost prebivalstva. Ali je to prav?
Vredno je omeniti tudi javno
razsvetljavo. Vse vasi so delno elekltrifidrane, marsi-kje pa svetlobe ni. Tako v vasi Otok ni luci
ze vee kot sest mesecev, v Dolenji vasi gori najraje v dopoldanskem casu in ·ob lepem vremenu,
pa -tudi v Zelsah ni vse v najlepsem redu.
Na Dolenjem Jezeru je vprasanje rn.zsvetljave najbolje reseno,
ker Skrbi ·z a to odbornik -krajev.ne
skupnosti. V Cer~nici se lovimo
kot v zacaranem krogu. Pravimo,
da je .CeDknica mestno naselje,
mnogi pa govore, da je na·s elje v
temi. Res ni •javne razsvetljave v
Vid-mu, v Kamni gorici in na cesti
pod Slivnico, Cesta 4. maja pa ima novo napeljavo.
Osta'l.e ulice imajo to za silo urejeno. Svetlobna telesa i rajajo
malo casa. Zakaj je tako, ne roorem odgovo.riti. Kljub v1ozenim investicijam so posamezna pod.rocja v temi, zato se prebivalci upraviceno pr.i,tozujejo. S temi teiavami se ukvarjamo ze vrsto let, toda
resitve llli, ker pogosto naletimo
na ·g luha usesa.
Zato -p redlagam, da se sestanejo predstavniki podjetja Ele'kltro,
dbClin, Skupscine, ·k rajevne skupnosti in komuna1-nega stanovanjskega podjetja CeJ.1knica in se pogovorijo o ieh stvareh. Doloeiti
je treba, C:igava so ta oS'Ilovna
sred-stv>a, ~do bo nadziral javno
razsvetlJjavo, ~je d~biti vilre za
vzdrievanje, .pogovoriti se je treba o pr~hodnjem programu elektri:fiilkacije, o prilkljuckih novih
hi's •i n podobno. Le tako .bi morda resili V•piraSanje elekJtrifikadje
na CerklniSkem obmocju, za lmr
je ze skrajni cas.
A . Hrblan

Krvodajalska akcija uspela

Clovek prebira .Casopise, spremlj'a novice prek televizijskega zaslona. Nedvomno je vsakdo bral
o 'lepih in spontanih matnifestacijah mladine ob Dnevu mladosti,
ki so 1bile organizirane po vseh
veejih in man-j:sih mestih in vaseh. Le ·n a•s e malo mesto je tudi
ob tern sonenem i:n veselem praznioku mladosti ostalo »malo<<.

SpMtni dan iln -i•Illtemo obelezje
praznovanja ·V osnovni soli je
vsekakor premalo. Verjetno bi bilo pametno, ce bi obcins'ki komite .'ZJveze mladine poskrbel, da bi
ml.adi.na vsaj svojemu prazniku
dala nekaj pmznionega obeleZ.j.a
in ob tej rpriloZnosti sirro jaVI!'lOSt
opoz-orila nase.

Na vasi ISO se zbrali ljudje, tak!oj se -je razvedelo, po 'kaj smo
priSli. Dve dekleti Milka in Ivanka, fant iz sosednje hise pri llridesetih, Ivankin stari oce .in se
nekaj .starih 'l judi. Sredi vasi, ki
klice po denarju in gospodarski
moci, smo se pogovarjali o delu
iln zasluik.ih. »Le pojdite, mladi
ste se in zasluZili boste. Seveda
ni lruh:ko, toda zaceti je tr€ba<<,
je povedal postarani mw, ki ga

njaki so zarasceni, drevje lisajevo, zi:vine je malo in polje ni obdeJ.ano. S kakSnim po.nosom je
posal nekoc gospodar, z vellkimi
nacrti, delal je vse zivljenje od
zore do noeL Danes je star, strt
se poola·V'lja od mladih, ki gredo
za kruhom v dolino.
Posmnkal je v •b rk in z d-rsajocim 'kora'kom odsel proti vegastemu sto11mij5Cu ...

Kot vsalko leto, smo tudi letos
labko za!dovoljni ob sodelovanju
pri •k rvodajalski akciji. Vee kot
sto clanov -delovne skupnosti je
24. aprila dalo .k!ri v Ljubljani.To stev.iJJ.o pa bi bilo prav gotovo se vecje, ce bi bil odvzem
krvi organizi-m n v Cerk:nici. To pa
ni bilo mogoce zato, k er je bil datum 24. april dolocen izven nacrta
in so bile ekiJpe za odvzem krvi
na delu opo razlic-n ih kraj.ih.
Z odzivom na~ih delavcev smo
zadovolj-ni tudi zato, ker so tudi
sedaj pokazali ISVojo humanost in
zavest in dali ~i za zivljenje socloveka.
J . Klancar
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Ocenjevali so lovske trofeje

Med novimi hisami in urejenimi vrtovi, tam kjer prenocujejo turisti
in poslovni ljudje, ko pribajajo v Cerlmico, stoji, visi in lezi to gospodarsko poslopje. Okolici v sramoto in napoto in otrokom v nevarnost. V obcini je 128 naselij, vsako ima podobne okraske. Grdo in sramotno za nas cas. Nekaj bo treba storiti, da bi lastniki (kdorkoli ze so)
take podrtije odstranili.

J,
1

Na obmocju cerkniSke obcine
je enajst lovskih drufin, ki so
vclanjene v Lovsko zvezo Notranjske s sedezem v Cerknici.
Vsako leto po zakljucku lova, ko
posamezne druzine zberejo rezultate o uspesnosti poslovanja za
preteklo sezono, organizira Lovska zveza ocenjevanje trofej. To
je ena izmed oblik nadzora nad
pravilnim odstrelom pred strokovno komisijo. V vseh primerih
nepravilnega odstrela je za posa·
mezne clane v dr-uZinah dolocena
ustrezna kazen.
Tudi letos se je 7. marca zbralo v Cerknici precej trofej iz posameznih drtiZin. Prevladovale so
jelenove in srnjakove trofeje, bili pa sta tudi trofeji gamsa in
divjega prasica. Tako je bilo tudi
ze nekaj let nazaj. Zato morda
malo vee samo o rogovih jelenov
in srnjakov, ki so znacilni za
notranjska Iovisca.
Lovsko zvezo Notranjske je zastopala tudi letos triclanska ocenjevalna komisija. Vsi clani so
lovci lovskih druzin nase zveze.

Skupno je bilo ocenjenih 40 jelenovih in 97 srnjakovih rogov, od
tega:
5 jelenovih z oceno
liA,
17 j elenovih z oceno
II/A,
3 jelenove z oceno
1/B,
15 jelenovih z oceno
II/B,
Pri srnjakih pa so bile ocene naslednje:
34 srnjakov z oceno
IIA,
13 srnjakov z oceno
II/A,
32 srnjakov z oceno
liB,
18 srnjakov z oceno
II/B .
Tako katergorizacijo je dostikrat tezko razumeti celo poklicnemu lovcu. Uporablja se le v
lovstvu. Za bralce Brestovega obzornika in vse tiste, ki se z lovom
ne ukvarjajo, pa lahko poenostavimo gornje ocene z oceno: rdeca pika in zelena pika. Zelena pika predstavlja z Iovsko-gospodarskega pogleda pravilni gojitveni
odstrel. Za jelenovo rogovje bi
analogno ustrezala ocena liB in
IIIB, medtem, ko je z rdeco piko
ocenjeno vse tisto rogovje, ki
predstavlja nepravilen odstrel.

(1/A, 11/A). Podobno je pri ocenah
srnjakovih rogov.
Iz vsega tega je videti, da se
lovci nase Lovske zveze nismo
prevec odrezali. Odstrelili smo
prevec jelenov in srnjakov, ki
po lovskih kriterijih predstavljajo plemenske, lepo razvite zivali. Imeli so vse zasnove, da bi
se razvili v tako imenovane »kapitalce<<. Verjetno bi scasoma
imeli odlicne trofeje, nrispevali
pa bi tako tudi k zdravemu,
krepko razvitemu pomladku v
nasih gozdovih. Ko bi imeli uplenitelji v trenutku odstrela dovolj
casa za oceno, bi bil rezultat
verjetno boljsi. Lovci se vsekakor
prehitro odlocamo za strel, delno
pa je temu kriva tudi pomanjkljiva strokovnost v nasih vrstah.
Toda po toci je zaman zvoniti.
Lahko se samo zamislimo nad
tem ocenjevanjem. Nekateri lovci
bodo zaradi nepravilnega odstrela morali prispevati dolocen znesek v druzinske blagajne, drugi
bodo zopet za nekaj let prikrajsani pri odstrelu srnjakov.
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DJ\N MLJ\DOSTI
Priloznostni pogovor namesto
uvodnika
Namesto uVIOdnitka ob 25. maju
Dnevu m'ladosti an praznovanju
rojstnega dne predsedntka repub!Dke nta, sem izbral pogovor s
predsednico ak1Jiva Zveze m ladine na Brestu, Marto Cesntkwo.
Nd <loO.go tega, •kar je bila izvoljena za predsednico, pa sem menil,
da bi jo pred.stavili vsem mladim
na Brestu, ·P a tudi starejsim ne
bo .odvec slisati, kaj m isJ.i jo mladi. Slikati se ni pustila. Marta je
poldrugo leto :na Brestu, dela pa
v sektorju za tehnologijo in proizvodnjo •kot telmicni risar. V njenem odnosu do dela in vestnosti

sem ze sliSal. Ko .sva se pogovarjala, sem opazil, da sem jo snel
od risailne deske, saj je imela
prste uma12:ane od tllSa. Ra~mds
ljal sem, kaj bi napisal o njej, o
izra'Zu njenega obraza. Priznam,
pri moskih je o laze. Ta ima karakterisbicno ·brado, ki poudarja
moe hotenja, drugi irlareva avtoriteto s celo osebnostjo. Nic do locenega ni moe reci o Marti, le
roke so poplesova·l e se krcile in
govorile z mirnim obrazom.
Najboljsi Brestov proizvod?
Vsa'k li!Zd.elek je po svoje dober.
Naj•baljsi je Living, ki je funkcionalen oin na trgu dobre gre. Od
dnevndh sob pa Claudia, ki ima

uporabno razporeditev predalov.
Skoda, da Barbare nismo delali.
Kvaliteta pohistva: 1. Brest, 2.
Meblo, 3. Maries?
Ne, 1. Mel)lo, 2. Brest 3. Maries.
Kaj poveste o vkljucevanju
mladine v dru.Zbeno zivljenje v
podjetju in v Cerknici?
Mlaldina je premalo obve5cena,
celo na pomem:bne sestanke nas
ne vabijo. Za hotenja in prizadevanja mladih ni posluha pi'i starejsih. Ce ze •kaj .priredimo, navadno ni obiska. Ta problem posplosujem. ·
Kaj ocitate starejsim?

Na .nas, mlade gledajo neresno,
s podcenjevanjem in nezaupanjem. OCitajo nam razbrzdanost.
K'<io je to v resnici, bi se <lalo
razpravljabi. Menda prav oni.
Kdo so h eroji sodobnosti?
Jih ni.
Smrtni grehi sedanjosti?
Hinwscina, malomarnost, apaticnost.
Prekinitve dela, vase mnenje?
Za §traj•ke ·n.i.sem, sem za temelj.ita '<iogova:rjanja. Stra-jk je tako
posledica neobvescenosti ljudi.
Tolerirate pojave hipijevstva?
Filozofije in zivljenjskih smotrw te rnlailine ne poznam in je
verjetno ni. Je .pa ta pojav skrajno nevaren za prihodnji ll'azvoj
clove5tva.
Konjieek?
Tehmcno risanje i.n sprehodi.
Vam je dolgcas v Cerknici?
(Marta je doma iz okolice llirske
Bistrlce.)

Ne, dela imam dovolj in prevee,
potem je se mladinska orgam'Zacija, hodim k odbojki (priprave
za Le.'>ariado) dn na keglji.Sce.
Ljubezen nekoc in danes, je to
isto?
Ljubezen je verna.
Za Dan mladosti ni bilo v Cerknici nieesar. Zakaj?
Bila seun na dopus.tu. Pookusali
smo organi.zirati ples, pa so n am
odv.zeli edialJi. prostor, ki ga im.a
mladi!na na Brestu. Srecali so se
odbojkarji in kegljaci Bresta z
Meblom.
z elje predsedniku republike za
79. rojstni dan?
.Zefun mu v prvi vrsti zdravja.
Se dolgo naj nas vodi.
:Zelje mladim za Dan mladosti?
Vee delwnih uspehov, pwezanosti in uveljavljanja v vrstah
starejsih.
F. Sterle

I Z LET V MALO

ZNANE KRAJE

Odgovor na nezalepljeno pismo
Spostovani tovaris Trost!
V Brestovem obzorniku je bi·
lo 30. aprila 1971 (st. 43) objavljeno Vase »nezalepljeno pismo«.
Nana8a se predvsem na pripombo v 39. stevilki tega casopisa, s
katero sem sku sal spodbuditi
mladinske organizacije v Cerkni·
ci in okolici k aktivnejsemu so·
delovanju pri mladinskem taboru v Cerknici. Ker v omenjenem
pismu zahtevate moj odgovor,
Vam posiljam naslednje pripombe in pojasnila.
Mladinske raziskovalne tabore
organizira republiski odbor gibanja »znanost mladinicc S tabori
zelijo predvsem poziviti zanimanje za raziskovalno delo med
mladimi, ki ze sodelujejo v solskih aktivih, prirodoslovnih krozkih in drugih solskih organizacijah. Razpise za tabore dobijo vse
slovenske srednje sole (gimnazije in strokovne), nanje so vabljeni tudi nekateri tuji mladinci.
Razpisov za sodelovanje na taborih doslej niso posiljali jamar·
skim ali drugim drustvom in klubom, saj je mladina iz teh organizacij o taborih seznanjena prek
svojih sol. Za domace udelezence
tabora morata dati priporocili
vodstvo sole in mladinska organizacija, koristno pa je se mnenje vodje krozka na soli. Pri izbiri kandidatov je pomembna
predvsem njihova aktivnost v
solskih krozkih in aktivih ter sodelovanje na republiskih tek.movanjih srednje5olcev. S taksno
strogo izbiro je dosezena kvaliteta, ki je nujno potrebna za
strokovni uspeh tabora.
CerkniSki tabor pa se zdalec ni
privilegij cerkniske mladine, kakor namigujete v svojem pismu.
Vsekakor ste o tern premalo pouceni, saj iz Cerknice doslej ni
bilo niti enega udelezenca. Pac
pa je bila na taboru leta 1969 di·
jakinja z Rakeka (!), ki je nekaj
casa delovala celo v speleoloski
skupini. Preprican sem, da bi
prav tako, kot ta dijakinja, nasel
prek solskih aktivov pot na tabor tudi kdo drug iz vasega kluba. Dijak, ki se za naravo (torej

tudi za jamski svet) dovolj resno
zanima, najb:rZ deluje tudi v kakem prirodoslovnem ali drugem
kroZlru.
Moje osebno mnenje pa je naslednje: V Sloveniji deluje nekaj
manj kot 20 jamarskih organizacij, podobnih vasi na Rakeku.
Vern, da je v teh organizacijah
veliko navdu5enih jamarjev, ki
zrtvujejo ronogo prostega easa in
truda za akcije v podzemeljskem
svetu. Priznam, da je njihovo delo marsikdaj koristno in ima
strokovni pomen. Kdo ne bo laze nasel kra5kih obj ektov kot domacin, k.i zelo dobro pozna okolico svojega kraja? Zato je registracija kraskih objektov in
osnovni opis le-teh pomembna
naloga jamarskih organizacij.
Vendar je to sele zacetek. To je
gradivo, ki ga strokovnjak uporabi za prava raziskovanja v okviru znanstveno-raziskovalnega
dela. Jamarske sekcije in klubi
pa lahko delujejo samo v sportno raziskovalnem delu. Pravo
raziskovalno delo pa mora re5evati taksne probleme kot so geneza jame, razvoj jame, jamska
favna, rast kapnikov, jamski vodni sistemi in podobno. To delo
lahko opravlja samo strokovnjak.
Speleoloska sekcija cerkniskega tabora skusa mladini prikazati ·smisel in namen znanstveno·
raziskovalnega dela. Vodja taksne skupine mora biti strokovnjak, kar so bili doslej speleologi
z Instituta za raziskovanj e krasa
SAZU v Postoj ni. Mladinci - clani jamarskih klubov in sekcij bi nedvomno lahko uspesno in
koristno sodelovali, ce bi seveda
znali poiskati pot do taborov
prek svojih sol.
Upam, tovaris Trost, da vam
je sedaj situacija glede taborov
jasnejsa. Pripomba v mojem
clanku, da prieakujemo med organizatorji 5. tabora v Cerknici
in cerkni.s ko mladino tesnejso
povezavo, vsekakor ni fraza, kakor ste napacno razumeli. Brestov obzornik je namenjen Cerknicanom in tistim, ki so s cerk·

nisko okolico kakorkoli povezani. Zato velja moja pripomba kot
opozorilo vsem tistim, ki so dolini skrbeti za cerknisko, ali bolje
povedano, notranjsko mladino.
Ti forumi morajo sami najti pot
za spodbuditev mladine. Gibanje »Znanost mladini« vee ne more narediti. Z razpisi, poslanimi
na sole, so obve5ceni vsi mladi
katerim je tabor namenjen.
'
Ce boste natancno premislili
moj odgovor, baste morda obcutili to, cesar se ne morem otresti, odkar sem prebral vase pismo: ce ne pride Mohamed h gori, pride gora k Mohamedu!
Pa brez zamere! S tovariSkimi
pozdravi!
Rajko Pavlovec

s prijateljem sva ze dalj casa
razmislj ala, kam bi se podala cez
sobotni .in nedeljski vlXend. Koncno sva i2l!Iled vseh mogocih predlogov in moznosti iZbrala CerkniSko jezero. Poleg tega, da sva
oba velilka ljubitelja narave, sva
tudi strastna ribica. Znano nama
je •bilo, <Ia Cei'kniSko jezero slovi
po plemeniti scuki.
Rrisla je teZko pricakovana nedelja, ki sva jo dolo~ila za ta izlet. Vstala sva zgodaj, tako <Ia s·v a
biola :ob stilrih ze ob ·jezeru. Priznam, <Ia sva mal!o pretiravala,
saj bi lahko celo uro ali se vee
pocisvala, vendar nam-a upi na
uspeh pri .r.iJbdlovu niso dali miru.
Dobi•la sva coln .i:n ·s e podala na
dokaj razseino jezersko gladino.
Pravijo, da je zdaj, -ko je voda
precej visoka, kar 25 kvadrabnih
kilumetrov •POkritih z vodo. Jezero je res razsezno. Ceprav sva
obcudovala <levisko naravo, Uti je
zob civ!.iizacije se ni dosti okrnil,
ceprav je postopoma sicer nacenja, je billa au11jina pozornost usmerjena v glavnem na ribolov.
Blestivke so letele zdaj na levo,
zdaj na desno in motHe jutranji
mir. Metala sva ze pol ure, na
nic. Imela sva obcutek kot da je
vse Zisvljenje zamrlo, le midva sva
si ga drzni.lla vznemirjati. Prav
ko sem ra2l!TliSljal o tern, k ako
dalec zene cloveka sla za potesitev ·strasti, s~ ·c util rahel sunek.
Seveda je temu takoj sledil ustrezen komentar. Minilo je zopet nekaj <:asa, ko se ni .nic posebnega
zgodilo, kar bi vznemirilo jutranjo ti§no.
Jezerska gladina je bila popolnoma mi-rna in voda kristalno ci-

sta. DaiJ.ec pred nama je vzletela
jata :rae in odfrlotala v va:rnejso
razdaljo.
.L;amolkel mir je pretrgal nenaden sunek, 'k i ga je obcutil prijatelj. Udar-ec ,je ·bil mocan, vrvJ:ca
se je nato b.lago popeljala v levo,
potem pa ZIQI)et ni bilo .nicesar cutiti. Glej ga vraga, .da se je strgala, je ugotavljal priljatelj. Sele
ko se je navijanje vrvice bllialo
koncu, je scuka zaeela ponovno
otresati. Ko jo je pdbliial oolnu,
sva ugollovila, <Ia je podmerska,
saj je merila ·komaj 45 centimetrov. Lepo sva jo odpela in ({JilOVa
je za.plavala v ~ti vod.i.
Zopet •je minilo precej casa,
preden sva doZivela novo presenecenje. Dobrih 30 metrov pred
nama je molel iz vode 5op stare
jezerske >trave. ·Pri:ja>telj je blestiv·k o vrgel v bli!Zino tega .§opa.
Blestivlka se je :k.omaj dot.a:kniJI.a
vode .ia:l .Ze je sledil moean udarec
i.n poteg. Zacel se je dramati.Cen
boj. Po silovitih sunkih in vel.i<k.ih
vodnih pljuskih sem sod.il, da mora ibiti jplen precejsen. Sledlli so
trenutki napetega ·pricaikovanja.
Ali mu ·0 0 uspelo .potegniti scuko
do co1na in v co1n a'li se mu bo
strgaua? Utrujanje je >trajalo skoraj pdlnih deset minut. Sunki in
udarci so pootajali vedno slabotnejsi. Prikazala se je velika glava, 'Za njo ·pa pravo pra.v cato
>>poleno«. Ko sva scuko potegnila
v co1n, jo stehtala in zmerila dolzi:no, ISVa u gotovil:a, da je dolga
88 om i•n da je tehta·la 5,67 ·kg. Izredno U.ep plen ! Zadovoljna sva se
vracala z lepo trofejo in nama ni
bilo zal truda in napora. SklenHa
sva, da bova te 'kraje se kdaj obiskala.
T. K.

BRESTOV OBZORHIK
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NAPREDEK SPORTA
Skoraj ni nedelje, da v Cerkni·
ci ne hi hilo te ali one sportne
prireditve Prav gotovo je, da hodi vse vee gledalcev na nogometne tekrne NK Cerknica, ki dajejo od nedelje do nedelje vee
ilportnih uzitkov. Verjeli ali ne,
na tekrno jih pride ze vee kot
tristo in ni dalee cas, ko ho to
stevilo ile veeje.
NK Cerknica igra v ljuhljanskem A razredu, v katerem je
enajst lduhov, med drugimi tudi
NK Krim iz Ljuhljane in NK
!han. Ne vern, zakaj sem zapisal
samo ta dva kluha, verjetno zaradi strahu pred njuno moejo.
NK Cerknica se giblje okrog 7.
mesta na taheli. V pomladanskem delu tekmovanja je izguhil
samo proti NK Krim. Zelja po
holjsem mestu na tabeli ni majhna.

V kluhu aktivno dela 45 mladih, ki sestavljajo prvo mostvo
in mladinsko ekipo. Vse vee je
mladih, ki morajo disciplinirano
hoditi na treninge, eedalje hujse
in zahtevnejse. Tudi igrisee je
povsem prenovljeno, saj so ga z
lastnim delom poravnali in zasejali s travo. Res lep napredek.
Ali je v Cerknici prislo do novega nogometnega ohdohja na vi.SJi kvalitetni ravni?
Upajmo in podpirajmo to prizadevanje! Organizacijsko dru·
stvo dobra deluje, trenutno jim
manjka se nekaJ aktivnih delavcev, da hi delo teklo se holje.
Trener kluha je Brane Kebe, tovariil Cebohin iz Nove vasi pa
trenira mladince.
Ko sem gledal tekmo m ed NK
Cerknica in NK Menges, je mostvo nastopalo se v zeleno-helih

lnformacije o lesariadi
Letosnj a druga tradiciona~lna
Iesariada bo v Celju 5. juni·ja
1971 pod pakroviteljstvom Lesnoindustrijskega 'kombLnata SAVINJA Celje.
Vodje n asih e!kip •SO:
Kegljanje: Brence F·r anc in Porok Nada,
Od'bojka: Sega Va-sja ill1 tnz.
2unic Erlna,
ilah: Stefan Ivo,
mali nogomet: Kranjc Franc,
strelci: Kebe J&e.
Odhod ;t;ekmovalcev bo z avoobus,o m tzpred Bresta v saboto 5.
junija 1971 tocno ob 5. uri.
Vodja. pota. je Sterle Franc.
Tekmovanje
v
posameznih
sportnih' panogah tx> na vee igriscih. •P odrobnejse informacije booo
vodje ekip in •posamezni'k i dobili
pred price1Jkom tekmovanja ob

V spornin

FILMI 11 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 SU:tNJE SO ~E. Pretres·
ljiv film, ki prikazuje sodobno
prekupcevanje s sumji.
6. junija ob 16. in 20. uri - ameriski film PLAVOLASI MA~CE
VALEC. Kdo je plavolasi mla·
denic, ki je prisiljen ubijati?
V glavnih vlogah Terence
Stamp in Karl Malden.
7. junija ob 20. uri - nem.Ski
film :tiVLJENJE V DVOJE.
Drugi del znanega filma Popolni zakon po romanu Van de
Velda.
10. junija ob 20. uri - ameriSki
film OAZA SMR.TI. Drama
ameriSkih komandosov.
12. junija ob 20. uri in 13. junija
ob 16. uri - nemski film PEPE, STRAH IN TREPET PRQ.
FESORJEV. Vesela zgodba iz
solskih klopi. V glavni vlogi
Peter Aleksander.
13. junija ob 20. uri - ameriSki
film CAS HEROJEV. Vohun·
ski film iz casa po koncu dru·
ge svetovne vojne. V glavni
vlogi Rod Taylor.
14. junija ob 20. uri - ameriSki
film NOV! OBRAZ V PEKLU.
Napeta kriminalka, polna akcij in zapletov.
17. junija ob 20. uri - svedski
film LEVJE POLETJE. Polet·
na pustolovscina m.ladega dekleta.
19. junija ob 20. uri - angle5ki
film JURI~ LAHKE KONJENICE. Resnicna zgodovinska
drama o lahki konjenici.
20. junija ob 16. in 20. uri - ita·
Iijanski film ODISEJEVE PUSTOLOV~CINE. - Legendarni
Odisej zopet na nasem platnu.
V glavni vlogi Bekim Fehmlu.
21. junija ob 20. uri - ameriSld
film NEPREMAGLJIVI. Nape·

Sporocamo Zalostno novico, da
nas je 20. maja po tragiCni smrti
za vedno zapustil nas delavec Janez BRANISELJ, doma iz Dolenje vasi, star komaj petindvajset
let.
• Njegova zivljenjska pot ga je
1Z Zage v Cerknici pred stirimi
leti pripeljala v Tovarno pohlstva Martinjak. Vestno je opravljal svoje vsakdanje delo in bil
priljubljen med delavci.
Pokojnega Janeza homo ohranili v trajnem spominu kot dobrega delavca in tovarisa.
Socustvujemo z njegovimi domacimi.
Kole.k tiv

ta kavbojka z Divjega zahoda.
V glavni vlogi John Wayne.
24. junija ob 20. uri - nem.Ski
film KAPETAN, KI JE VZBUJAL SALVE SMEHA. Pustolovscine na poti do cesarskega Du-

naj a.

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 - mehiSki
film PRAVICA DO ROJSTVA.
Film po romanu, ki je ganil
milijone bralcev.
28. junija ob 20. uri - nem.Ski
film BALZAKOVE GRE~NICE.
Zgodba o zeni, ki je hlepela po
denarju.

Sportne novice
Strelska dru.ZLna Olimpija iz
Ljwbljane je 23. maja organizir ala
tradicionalno tekmovanje IZ vojaS'ko p\!Sko 2a »Pakal osvoboditve«.
Oa nasih strelcev oo na tekmovanju sodelovali Benko, Najger,
Kebe Ln Cvetko 1er se spl1ico hude .konkurence uvrstili nekje •sredi raJZJpredelll1ice vseh nastopajocih.
_
-o Kovinapl&Stika .iz LoZa je za
poeastitev Dneva mla'tiosti pri·r edila &portno ·tekmovanje v s treljanju z zraeno .pus'lro in v -krosu.
Iz nooega podjeja oo :na tekmovanju sodelovale tri s trelske ekipe,
1m so dosegle prvo in drugo mesto, tretja pa je ·bi:la eki.pa Kovinoplastike. Tudi med zenskimi
ek.ipami so bile ·n ase 1Strel1te prve.
Priredttelj je nagradil ekipe in
posamemike z lepimi nagradami.
-o 23. maja so imeli v Cerlmici
prijateljsko 1\:ekmovalon:o sreean je
kegljaci in odhojkarji ·Mehla iz
Nove Gorice :iJn Bresta iz Cerk.nice. Mn.ogo u spelinej-si so blli gostje, ·k i so :m:nagali v vseh sreeanjih.

8.30. S parkirnega prostora hodo
tekmova:lce prepelja:1i na igrlsca
posebni avtobusi. Po kon~anih
tekmovanjih bo zakljucek in razdelitev nagrad v dvorani atletskega drustva KLADIVAR v ulici Mose Pijade ob 18. uri. Vstop
bo mogoe samo s posebnimi v
bHi, k i jih bodo ·razdelili vodje
ek.ip pred pricetkom tekmovanja.
Glede lila to, d a bo na tekmovanju
sodelovalo 25 lesnoirndustrijskih
podjetij s 710 tekmovalci, bo potrebna stroga discip.lina in upo§tevanje navodil vodij ekip. P ovrate!k iz Celja v Cerknico bo
sporazum:no, predvideno ob 21.
uri. Pros.imo vose clane .tekrnova'lnih akiip, da 5. junija ob napovedanem .Casu za gotovo pridejo na
zbirali:sce .in s sabo prinesejo potrebno opremo.
S. Bogoveic

dresih, medtem ko so 23. maja
z NK Logatec igrali ze v belih
aresih z oznako K.B Koper. V
tern casu jim je Kreditna banka
Koper finansirala tudi nove ny·
lon mreze za gol. Lep napredek
in razumevanje banke!
Namenil sem se, da bi zapisal
t udi neKaj vtisov s tekem, ki sem
Jlh gteda! v CerknicL Ni lahko
01ti sportni novinar, se posebno
ne, ce vidis samo svoje, nasprotnil<ov pa ne. Zato naj ho ta zapis
zelo dalec od te vrste pisanja.
0 tekmi z Mengsem, ki se je
koncala z rezultatom 1:1, bi lah·
ko napisal naslednje:
- NK Cerknica je streljala 9
kotov, NK Menges pa samo 5.
- Gledali smo holjsi nogomet
kot vcasih, saj smo videli vee
tehnike p ri ustavljanjuzoge, vigri
z glavo, nataenejse podaje in podobno.
- lVl.ostvu NK Cerknica se pozna trening in pika.
Tekrne z NK Krim nisem gledal. Cerknicani so izgubili z 2:0.
Komentatorji, ki so tekrno gledali, pravijo, da bi ne bilo nic
tezko tudi zmagati. Zakaj niso?
0 tekmi z Logatcem, ki se je
koneala s 3:2 v korist NK Cerk·
nica, pa tole:
- Prva dva gola sta hila dosezena v prvih desetih minutah
tekme - L:O za Cerknico.
- Prvih 20 minut smo gledali
takSno igro NK Cerknica, .kakrs·
na b1 morala biti vseh 90 minut.
Tudi rezultat zato ni izostal.
- Drugih 70 minut pa je hil
NK Cerknica na ravni igre z
Mengsem. Zakaj je bilo potrehno
dobiti kar dva gola iz hitrih lo·
gaskih prodorov? Posameznim
1gralce::m je zmanjkalo tistega iz
prvih dvajsetih minut.
- Pa vendar je bila tekma !epa, zanimiva in polna golov, kar
pet skupaj.
Pomladanski del tekmovanja
i'.e ni koncan. Se se ho potrehno
boriti in NK Cerknico popeljati
proti samemu vrhu tahele. Zelimo, da bi to tudi dosegli.
Lepo se razviia tudi kosarka.
Na igriscu pri osnovni soli skoraj vsako nedeljo igra KK Cerknica. Do sedaj smo gledali tekme
s KK Brezovica in KK Idrija.
Cerknieani so hili obakrat uspesni Tudi tam gledalcev ne manjka, pa se vee hi jih lahko pri.Slo.
Saj ne bi verjeli, da je res, pa
je. Toliko sportnih prireditev je
bilo 23. maja dopoldne, da vseh
nisem mogel obiskati: kosarka,
nogomet in odhojka (Brest proti
Meblo). Le tako naprej! Zaeenja
se novo obdobje .Sportnega zivljenj a v Cerknici.
D. Trotovsek

V spomio
-':-----.·--···.
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150 din v Ljubljana
Nagra.dna prvoma.jska. kriia.nka
je bila. tokrat morda. la.zja., saj
smo prejeli kar 82 resitev.
Zreb je dolocil nagrade nasledn.iim re5evalcem:
1. 150 din bo prejela Tatja.na
Kebe, Ljubljana, Prijateljeva 32;
2. 100 din bo prejel Ivan Zurga, TP Martinja.k~
3. po 20 din pa:
Prija.telj Vojko, Rakek, Vrtna utica 8; Svet Jakob, Cerknica., Pa.rtizanska 15; Kebe
Matja.i, Cerknica., Videm 47;

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

Cestitamo! Na.grade pa kot obicajno po posti ali v blaga.jni SKS.

11. maja je ugasnilo Zivljenje
na5emu upokojencu Leopoldu
BELIU, doma iz Grahovega.
V Tovarni pobistva Martinjak
je bil zaposlen od 1. januarja
1947, upokojen pa je billeta 1969.
Zadnje delovno mesto, ki ga je
opravljal, je bilo pri poravnalnem 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. Odgovornl
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
uredniski odbor: VoJko Harmel,
Joie Klanca.r, Janez Lavrencic,
.Oanilo Mlina.r, Dubrovka Pazic,
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha
~epee, Franc ~trukelj, Dwan
Trotovsek in Zdravko Zabuko·
vee. Tiska :teleznUka tiskarna,
Ljubljana

