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Veliko srecanJe ob 30. obletnici vstaje
19. septembra j e bilo na
Cerkniskem jezeru veliko srecanje aktivistov in borcev, ki
imajo svoj domicil v cerkniski obcini, zbralo pa se je tudi
mnogo obcanov, da bi skupaj
pocastili to pomembno prelomnico v zgodovini slovenskega naroda.

Srecanje je bilo le clen v
trdno sklenjeni verigi praznovanj, s katerimi so se nasi delovni ljudje letos spomnili tistih tezkih, a vendar svetlih
dni, iz katerih je zrasla sedanjost nasa samoupravna
socialisticna druzba.
Prav sedanjost najbolj zgovorno pripoveduje o pomenu
te obletnice. lz zaostale, slabo razvite kmetijske pokrajine se je vedno uporna Notranjska preobrazila v trdno
samoupravno skupnost, v kateri lahko vsak delovni clovek
dobi vecji kos kruha kot kdajkoli v preteklosti.
Tako smo praznovali - z
globokim spostovanjem do viharnih dni nase revolucije in
boja, zavedajoc se odgovornosti do zamotanih vprasanj
nase sedanjosti in trdno verujoc v lepso prihodnost.

lzbiramo zaSCilni znak Brasla

V dnevnem easopisju smo sre-

di avgusta objavili nateeaj za za-

scitni znak BRESTA. Odziv strokovnjakov s tega podroeja je
presegel vsa pricakovanja - v
dolocenem roku smo dobili kar
167 pisemskih posiljk in ker so
nekateri udelezenci natecaja poslali vee variant, smo dobili vee
kot 200 predlogov za novi zascitni znak.
.
Zaseitni znak podjetja je poseben element, ki s svojim eko-

nomskim, pravnim in psiholoskim vplivom sodeluje pri ustvarjanju slovesa podjetja - proizvajalca. Angleska gospodarska
ter pravna teorija in praksa sta
razvili pojem tako imenovanega
Goodwilla, s Cimer se oznaeuje
tista trma sposobnost, ki je vezana na doloeeno, na trgu poznano oznako blaga oziroma proizvajalca. Ker je zasCitni znak eden
izmed pomembnih razlikovalnih
znakov in ce ga spremlja ustrez-
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NAGRADNA KRIZANKA

na kvaliteta, eden izmed najmocnejsih reklamnih ukrepov, mu v
svetu posvecajo veliko pozornost.
Poleg firme in patentov ga lahko
stejemo med najpomembnejse
objekte pri pravni zasciti tako
imenovane »industrijse lastnine«.
Osvajanje trl.l.se povzroea proizvajalcem veliko stroskov. Z
drugimi besedami: v osvajanje
trZisea je treba vlol.l.ti kapital.
Zato ni cudno, da mednarodna,
pa tudi naSa zakonodaja sciti
uporabo razlikovalnih znakov, s
elmer jih uvdca z zascitnim znakom vred v celotno strukturo kapitala.
Temeljne funkcije razlikovalnih znakov, med njimi tudi zascitnega znaka podjetja, so naslednje:
a) razlikovalna funkcija - s eimer naj se kupcu omogoci razlikovati blago in usluge enega
podjetja od blaga in uslug di:-ugega podjetja;
b) funkcije reklame in
c) funkcije zagotavljanja kvalitete. To seveda obvezuje proizvajalca, da izdeluje zares kvali-

tetno blago, ker si bo sicer Ianalu zapravil dobr o ime.
Statisticni podatkl iz leta 1967,
torej dve leti po prvi reform!,
kafejo, da se takrat se nismo zavedali pomembnosti , ki jo za.
scitni znaki imajo na trl.l.seu v
trinem gospodarstvu. tal se stanje tudi do danes ni bistveno iz.
boljsalo.
V letu 1967 je bilo registriranih
v Jugoslaviji in njenih sosedah:
Avstrija 1621 zascitnih znakov,
Italija
8540 zascitnih znakov,
Jugoslavija 277 zascitnih znakov.
Ce, primerjamo mednarodno
registracijo znakov v tem Ietu,
je polozaj se bolj porazen:
Avstrija
308 registracij,
ltalija
1345 registracij,
Jugoslavija
19 registracij.
Zanimiva je tudi primerjava
vseh registracij zascitnih znakov
od leta 1921 do konca leta 1967:
Avstrija
14 498 znakov,
Italija
21123 zna.k ov,
Jugoslavija
335 znakov.
Seveda je treba pripomniti, da
gre tu za podatke o registriranih,

torej pravno zascitenih znakih.
(;e bi upostevali dejansko uporabo znakov, pa bi se slika nekoliko spremenila.
21. septembra se je v Brestu
sestala posebna komisija, ki so
jo sestavljali trije predstavniki,
doloceni pri Drustvu likovnih
oblikovalcev Slovenije iz Ljubljane, in dva predstavnika Bresta. Pri izbiri je imela dovolj teiavno delo, saj je za omenjeno
ekonomsko uspe5nost ·p otrebno,
da ima znak vrsto kvalitet. Biti
mora likovno izpiljen, prijeten
na pogled, zapomljiv, preprost za
izvedbo v vseb materialih, nezamenljiv z drugimi znaki, ponazarja naj dejavnost podjet ja in
podobno.
Komisija je upostevajoc vrsto
kriterijev najprej odbrala pribliZno 50 predlogov, izmed katerib je nato izbrala pet najboljsih. Zunanji Ciani komisije so
predlagali, da b i v Salonu pohistva razstavili za nekaj dni kakih
20 najbolj posrecenih predlogov,
da bi si jib lahko ogledali elani
delovne skupnosti Bresta, pa tudi drugi obiskovalci Salona.
Ko bo znak dokoneno izoblikovan in izbran, ga bomo vsekakor
objavili v nasem glasilu.
Z. Zabukovec
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Velika sreCanje ob
30. obletnici vstaje.ll
·,~

19. septembra je bila v Cerknici velika slovesnost v pocastitev 30. obletnice vstaje. Na
osrednji proslavi so se srecali aktivisti in borci enot, ki jim je cerkniska obcina podelila
domicil - 13. SNOUB Mirka Bracica, jurisnega bataljona 18. divizije, Notranjskega odreda
in bolnisnice Sneznik. Zbralo se je nad dva tisoc borcev, aktivistov in obcanov Notranjske.
Na zborovanju je govoril clan sveta federacije in narodni heroj generalpolkovnik Rado Pehacek, sledil pa je bogat kulturni spored. Slovesnosti so se pricele z vajami teritorialnih enot
in civilne zascite. Ob tej priloznosti sta bili odprti tudi razstavi slik akademskih slikarjev
Ooreta Klemencica . Maja in Lojzeta Perka ter knjig s partizansko tematiko in opreme ci·
vilne zascite.

osrednja slovesnost
na GJriclci
Na osrednji slovesnosti, ki je
bila v prijetnem koticku pod javorniskimi gozdovi - na Goricici ob Cerkniskem jezeru, se je
ob enajstih zbralo nad dva tisoc
ljudi. t.e uro prej je bilo tam
vse Zivo - ganljiva srecanja nekdanjih borcev, udarne partizanske pesmi, prijeten vonj dobrot,
ki so jih pekli tokrat kar podjetni gostinci.
Potem ko so se pod svecano
okraseno tribuna zbrali borci in
aktivisti, gostje, pripadniki teritorialne enote in enot civilne zascite ter stevilni obcani, se je
pricel slavnostni del. Najprej je
predsednik obcinskega odbora
Zveze borcev tovariS Joze Telic
pozdravil vse prisotne, zlasti pa
vse goste, med njimi predsednika centralnega komiteja ZK Slovenije, Franceta Popita, prvega
komandanta slovenskih partizanskih enot Franca Leskoska - Luko, predsednika republiskega
odbora ZZB NOV Slovenije Janka Rudolfa in narodnega heroja
Staneta Semica - Dakija.
Po pozdravnem nagovoru predstavnice mladine in svecanem raportu komandanta zbranih enot
je spregovoril clan sveta federacije in narodni heroj general polkovnik Rado Pehacek. Najprej je
obudil spomine na tezavne, a taka pomembne dni nase revolucije in narodnoosvobodilnega
boja. Pri tern je poudaril velik
prispevek, ki ga je temu boju
dala uporna in partizanska Not ranjska. Zatem je orisal povojni razvoj teh krajev, velik gospodarski in druzbeni napredek v
tern casu, ki je ociten, ceprav so
ga spremljale tudi mnoge tezave
in preizkusnje. Ob koncu je poudaril veliko revolucionarno vlogo, ki jo je docela izpolnila njihova generacija in izrazil vera,
da bo tudi sedanja mlada generacija prav taka uspesno nadaljevala to tradicijo.
V kulturnem delu programa so
sodelovali zdruzeni godbi na pihala Bresta in Kovinoplastike,
moska pevska zbora iz Laske doline in Cerknice ter mladinski
pevski zbor osnovne sole iz Cerknice, nekaj pretresljivih partizanskih pesmi pa je recitirala clanica ljubljanskega Mestnega gledalisca Vladosa Simciceva.
Prijetno srecanje se je potegnilo tja v pozna popoldne in se
nato nadaljevalo v Cerknici in
okomkih krajih. Prisotni so se
okrepcali z okusno hrano iz vojaskih kotlov, vsepovsod so bile
skupinice n~kdanjih borcev, ki
so obujale spomine iz tezkih vojnih dni, s!Bati je bilo udarne
partizanske pesmi, mladi (pa tudi tisti, ki se se cutijo mlade)
pa so se zavrteli v plesu.
Taka je srecanje izzvenelo v
toplo zahvalo vsem tistim, ki so
nam priborili svobodno sedanjost in v obljubo lepsega jutriSnjega dne, ki ga bomo morali
prebiti na delovnem mestu se
bolj ustvarjalni, se bolj delavni
in odgovorni.

Oesant je bil unicen
V okv.iru proslave 30. obletnice
vstaje so sodelovale tudi teritorialne enote. Praznovanje se je pricel-o s kombini'l'ano vajo partizanskih enot, civilne zascite, letalstva
in zdravstvene sluzbe.

Ob 9. uri so se v nizkem letu
poJaV'ila sovra.Zna letala nad Cerknico. Slisati je bilo zamolklo zavijanje sirene, kar je pomenilo
neposredno nevarnost zracnega
napada.
l::sombardi-rana je bila Tovarna
pohiStva. Tudi sami Cerknici ni
bilo PTizaneseno. Za-Celo je goreti.
Nato so ,l etala odletela prot1 lVIartinjaku, zakrozila nad tovarno in
se pognala proti Javornikom. Nad
CerJmiskim jezerom so :na podrocju Retij odvrgla napadalce. Desantne enote so skusale cimprej
doseci gozd Goricico. Kritje so
:naSle v Strienu, ki je oddaljen
nekaj sto metrov. Padalce je prva
opazila posebna enota teritorialcev, ki se je pognala v boj od vasi Dolenje Jezero, zasledovala ·s ovraZnika i:n pripomogla k uspesnemu uniCenJu desanta.
Prvi padaki so ze skoraj dosegli
okritje med smrekami v Goricici,
ko so pocili prvi streli iz pusk teri:torialn.ih enot. Dva padalca sta
oblezala. Desantne enote so se
umaknile v Strien na prejsnji polozaj. Pred gozdom IU.oni vrh in
Kuharice pa se je sovrainik odloeil za vsako ceno doseCi gozd,
vendar so jih tudi tam v zasedi
pricakale teritorialne enote. K]Jjub
hudemu ognju so se desantne enote v jurisu pognale proti gozdu,
toda zaradi neugodnega polozaja
jih je veeina padla, tisti pa, ki
so dosegli gozd, so bili ujeti in razorozeni.
N ekako talclna j e bila vaj'a te-ri:torialn.ih enot.
Z njo so teritorialne enote dokazale, da so sposobne uspesno
poseci v boj s sovra:lnikom, tudi
ce bi slo zares.

Civilna zascita v akciji
Zvok sirene je nekaj minut cez
deveto uro tega praznicnega d..D.e
naznanil letalski napad na Cerknico, s tern pa tudi zacetek vaj
civilne zascite.
Ciani civilne zascite so se ze
dalj casa pripravljasi na to preizkusnjo. Vrsta tecajev, nastopov
in tekmovanj je zagotavljala, da
bo vaja dobra pripravljena in izpeljana.
Enote civilne zascite so sestavljali gasilci, tehnicne slu:lbe in
ekipe prve pomoci. Taka je Brest
imel svoje ekipe, prav tako pa
tudi SAP Gradisce in komunalno
podjetje v okviru enot krajevne
skupnosti.
Zvok siren, posebno pa pokanje petard na vseh koncih Cerknice med naletanjem letal, ki so
s hrumenjem motorjev dajali poseben prizvok, pozari na vee koncih, rusenja na Brestu, poskodovani vodovod in zaprta cesta v
Dolenjo vas, vse to je ustvarilo
videz resnicnega letalskega napada.
Enote civilne zascite, ki so bile
na svojih zbirnih mestih, so komaj cakale, da mine letalski napad, kar pomeni, da zacno z akcijo. Vse je bilo pripravljeno in
cakalo na znak vodij, ki so bili
v radijski povezavi s stabom
vaje.
Kot bi trenil, so enote gasilcev
stekle v smer pozarov in zacele
z gasenjem. Akcija je izzvenela
dobra, vendar premalo solsko za
vajo. Uspeh akcije ni izostal. Lokalizirali so vse pozare, obranili
sirjenje ognja in pogasili objekte. Bila je to prava mokra vaja,
kot pravijo.
Sirene resilnih avtomobilov so
dajale akciji resevanja poseben
ton. v akcijo je sla enota prve
pomoci. Deset ranjencev je v

Cerknici in na Brestu dalo preceJ dela e.Kipam prve pomoc1, .k.i
:so strokovno m po vseh preaplslh opravile prvo pomoc m p.revoz v Zdravstvem dom. se hitrejsa in bolj uspela bi ta akcija
bila, ce bi ne bi1a dvakrat preekinjena z novim letalskim alarmom. Bolnicarke in bolnicarJl
(vsi imajo osemdeseturni tecaj
1z prve pomoci) so naloge opravili hitro in kvalitetno. Ucenci
osmega razreda osnovne sole so
predstavljali ranJence. Treba je
reci, da so nalogo vsi, brez izjeme, opravili od.licno. Akcijo je
sprenujalo veliko ljudi, ki so s
:svojimi komentarji potrjevali, da
prva pomoc dela dobra in uspesno.
Tehnicne ekipe so medtem re
sile naloge v Cerknici in na Bre
stu. V dobre pol ure je hila naloga opravljena, enote pa so se
napotile na slavnostni prostor na
Cerkniskem jezeru.
Lahko trdimo, da je civilna zascita pokazala svojo pripravljenost in sposobnost hitrega ukrepanja, ce se poka:le potreba, ne
samo v primeru letalskega napada, temvec tudi ob drugih primerih vecjih nesrec.

Uspela razstava
V okviru svecanosti ob 30. obletnici vstaje sodi tudi razstava
slik s tematiko iz narodnoosvobodilnega boja akademskih slikarjev Doreta Klemencica-Maja
in Lojzeta Perka. V lepo okolje
Brestovega Salona pohi!ltva so ze
v petek, dva dni pred srecanjem,
z vseh koncev pripeljali olja obeh
slikarjev. Dare Klemencic-Maj je
razstavil 16 umetnin, domacin
Lojze Perko pa stiri umetniske
slike.
Najbolj impresivna je nedvomno slika »Fasisticni pokol v Lozu« Lojzeta Perka ter po idejno
izpovedni moci »Mrtvi v rozah«
Doreta Klemencica-Maja. Oba
umetnika izpovedujeta svoj adnos do vojne, obenem pa sta prikazala svojo izrazno pot v umetniSkem zorenju.
Razstava je hila lepo obiskana
v nedeljo 19. septembra, ko so si
jo ogledali udelezenci srecanja
na CerkniSkem jezeru, ves naslednji teden pa so na razstavo
prihajale skupine osnovnosolskih
otrok, ogledujejo pa si jo tudi
kupci in domacini.
Kaze, da lahko v kratkem pricakujemo razstave drugih mojstrov palete z nasega konca, saj
prostori v vseh pogledih zelo
ustrezajo. Skoda, da te izredne
umetniske razstave ne bo videlo
se vee nasih obcanov.

- Preden so zaceli pred zgradbo obcinske skupsCine najbolj
odgovorni mozje pricakovati visake goste, se je na prizoriScu
prireditve neopazno pojavilFranc
Leskosek-Luka, ki se je tudi najdlje ·zadr:lal med nami.

*
- Ozvocenje je bila najslabsa
in najdra:lja zadeva srecanja, pa
pika.

Na osrednji slovesnosti je govorll narodni heroj generalni polkovnik R.ado Pehacek
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- Gostom in obiskovalcem sta
ponujali dobrote dve gostinski
hiSi. Da bi bilo cimvec razlike v
kvaliteti njihovih »izdelkov«, so
severni prodajali CEVABCICE,
ju:lni pa CEVAPCICE.

d

V Brestovem Salonu pohistva je bUa razstava silk z vojno tematiko
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obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali Brestove razstavljene izdelke

Drugi v izvozu slovenske
lesne industrije
Polletni pregled dosefenega izvoza slovenskega gospodarstva
posameznih
lesno-industrijskih
daje tud·i podatke o kolicini izvoza
podjetij. Medtem ko smo bili
predhmi prvi, smo bili lani -komaj . .. , letos pa smo drugi. Vee
je izvozil samo Javor iz P.ivke.
Z gotovost}o lahko trdimo, d::t
smo prvi v izvozu pohi!ltva in
prvi v izvozu pohiStva za amerisko triisce. Zmagovalci navadno
dohijo zlato kolajno. In mi? Kaksno kolajno? Da se nam bolje godi ze ·Od novega lesa sem; zdaj
ta zdaj oni zvisuje cene za material ·In usluge doma - majhen
samoupravni sporazum in ze je
cena 8 do 15 in vee odstotkov visja. Potem so se podr!!Zile marke,
pa silingi, sedaj so priSli se drseci tecaji - vsi v.i sje - le dol•a r
ne.
Sedaj rovarijo s sporazumi
gozdarji, zagar}i in proizvajalci
vseh vrst plosc - zakaj? Zato,
da bi povisali cene. Tisti, ki malo
1zvafajo, imajo visok KOD in visoke postavke najnizjega osebnega dohodka?

Pa so banke povecale obresti
od treh na sedem odstotkov za
pripravo izvoza. Brest, placaj! Pa
desetodstotl1'a zapoma taksa na
uvoz v Ameri.ko. Brest, placaj!
Tako bi se lahko nastevali in
govorili: Brest placaj! Tudi
domace cene stoje zaradi zamTznitvE:. Vsa prizadevanja za sprostitev cen so zaman. Uspevajo le
tisti, k.i so mojstri za sporazume
in tisti, dd spreminjajo izdelke cez
noc. (Kje v svetu skacejo cenc
tako kot pri nas? K ako morejo
tujc.i razumeti to skakanje cen Ce prj njJh ze 4 °/o VelikO pove).
Izvazatl moramo ! Izvoz pomeni
napredek. T o je menda tudi politika jugoslovanske driave. Vendar je le res, da je politika eno,
praksa pa drugo - v gospodarstvu to drZi. Pridruzujem se mnenju tistih, ki trde, naj devize dobi
t.isti, ki jih ustvarja. Proda naj
jih tistemu, ki jih rabi - ce jc
to drlava, pa drzavi, vendar po
ceni, ki bo veljala za vse. Dokler to ne bo re5eno, bodo teiave
v izvozu, lizvoz bo padal. Nam pa
ob tern ne bi smelo biti vseeno.
D. Trotovsek

S potovanja

po ZDA
(Nadaljevanje iz prejsnje stev.)
1. JUNIJ
Po dveh sicer cisto zanimivih
dneh je vendar priSel eas, da
znova zacnemo z delom, se pravi. z ogledovanjem prostranih
ameriskih gozdov. velikih zagar-

skih obratov, tovarn vezanih
plosc, ivernih plose, papirja in lesenih his. Z avtobusom smo se
odpeljali na ogled gozdov fume
Crown Zellerbach Corp, ki ima
svoj sedez v Portlandu. Ker so
bile ceste dobre, smo se do delo-
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Pee za seiiganje lesnih odpadkov

Kot vsako leto, je tudi letoJ
Brest nastupil na tej priznani prireditvi, na kateri si lahko videl
vse, od klik - klak kroglic do
lunohoda, od domaeih do kitajskih razstav)jalcev, od otroskega
stoleka do najbolj zahtevnega
pohlstva. Za. Brest in vso ostato
jugoslovansko pohlstveno ' industrijo (razen grupacije Jugod.rvo)
je bilo se toliko bolj pomembno,
saj smo dobili nov paviljon, moderen, v dveh nadstropjih. Se vsa
sreea, da smc dobili prostor v pritlieju. Sejem je bil ziv kot vedno,
mnogo obiskovalcev z denarjem
in brez njega. Vcasih so pruli na
sejem trgovci z novci, danes pa
trgovci brez novcev.
Brest se je to pot predstavil z
vrsto izdelkov Polone, ki so jo
razpostavili na vse mogoiie nacine
- najbolj ucinkovite resitve so
postavlli v sredino, da bi se jib
videlo ja cim ma.nj, take z napakami kot na primer posteljo, ki
je ni moe dvigniti, da bi obstala,
pa v prvi plan. Kuhinja je stala
vsa okrasena s PEA znak.i (kot
ostali proizvajalci razen Ajdovseine, ki se uspeva uvaZa.ti stedilnike in peci), kot da je skregana
:z: ostalimi Brestovimi izdelki. Tudi Aleksand.ro, Da nielo, Claudio
in Patricio smo pripeljali (za.dnjikrat) na ogled in v slovo.
Cela vrsta stolov - najrazlienejsih oblik in barvic je popestrita
sicer dokaj ndivo okolje.
Za cvetje, ki daje doma.Cnost pohiStvu, smo nasli nadomestek v
dokaj neucinkovitih r esitvah.
.
Kaj pa je z Brestovim paviljonom? so spra.Sevali nekateri, ki so
vcasih prav zavistno gledali na.se
aranZ1naje.Vse to ni moder:nizem
- to je nekaj drugega.
Res pa je n:ekaj. Gre predvsem
za stari asortiment, ki se postavlja, nie novega ni, tudi Polona bo

izginila - pri.Sla bo Barbara. Objekt je bil konean pet minut pred
otvoritvijo. Pa se nekaj - star
pregovor pravi- dosti babic, kilavo dete.
Vse to in se nekaj vee pa je popravlla prijaznost in stevilnost nasih predstavnikov, ki so imell vedno polno vprasanj, trgovsk.ih stikov in razgovorov. Sejem je dosegel namen, bil je delovni dogovor pred novoletno sezono in ni c
vee. Morda dolgorocni upi na izvo:;;, spomini na lepe besede in obljube. Taka je trgovina. je bila
in bo.
In kaj ostali? Nic posebno novih razstavnih izdelkov. Najbolj
so napredovali tapetniki s fotelji
in zofami (za leZa.nje enega ali
dveh). Kako tudi ne! Tapetniki
lahko hltro spremenijo tip - prijavijo ceno in prodajajo. Za po-

vise pripeljali kar z velikim avtobusom, 1e malo peS hoje je
ostalo. Izkoriseanje gozdov - goloseki. kjer ne vidis kraja. To je
denar! To je izkoriscanje, ki bo
kljub besedam o intenzivnem pogozdovanju pripeljalo panogo v
surovinski problem. 0 takem ropanju gozdov razpravlja menda
celo senat v Washingtonu. Ogledali smo si tudi zago te kompanije. Kot smo videli povsod do·
slej, stalni dovoz surovin, strogo
sortiranje, hitre zage, kjer imas
obeutek - tu gre zares.
S tern dnem smo dosegli najbolj severno toeko nasega potovanja, dosegli smo kraj Seattle.
To je veliko mesto, p olno tovarn,
letalskih in kdo ve se kaksnih.
pravi industrijski boom. Cisto
drugacno je kot Portland. Pozne
popoldanske ure smo izrabili za
ogJ.ed mestnega srediSea, saj smo
do sedaj vedno stanovali dalec
od le-teh, najveekrat blizu letalise. Imajo razgledni stolp in
zeleznico, ki gre po enem tiru visoko med hisami. Ker nismo bili
turisti v pravem pomenu besede.
smo te in se druge turistiene zanimivosti zanemarili.

m.ir! Sredi tega pragozda, na jasi.
kjer so nekoc ziveli lndijanci, so
nam postregli s kosilom. Iz lepih
zavitkov si dobil vsega po malo,
vendar pa laeen ni ostal nihce.
Pravim: zavitki. Ni eudno, da so
v potrosnji papirja prvi na svetu. Pragozd, pravijo, ne bo dolgo ostaL Moean orkan bo pomeuel s preostankom pragozda, ki
stoji kot oaza sredi gozdne puseave. Atrakcija p a jel
Po vrnitvi iz gozda smo si ogledali tudi predelovalne obrate.
Nic ne pretiravam, ce trdim, da
sem vide! sicer leseni, vendar
najbolj mehanizirani zagarski
obrat in najmodernejso tovarno
vezanih plose. Tu sem znova videl, kako pakirajo zagan les. Na
koncih je ves les premazan z rumenim premazom, ki prepreci
pokanje in gnitje. Ogledoval sem
si tudi pee za sefiganje odpadkov zagovine. odeelkov in
lubja.
Vendar tudi ta ogled ni bit
zadnji. Ogledali smo si ~e zbirno
skladisce lesa. Tako smo ta dan
videli vse operacije transporta
in primarne obdelave. Sarno zbirno skladisce je v prirneri s cestami neurejeno. ima pa vrsto delovnih strojev. ki so podobni dinozavrom. Podijo se po skladiscu, z enim samim dvigom izpraznijo kamion s prikolico in
ie odnesejo blago na pripravljeno mesto, kjer ga sortirajo in
merijo. Od tu gre hlodovina na
zagarske obrate, v izvoz (izvafajo jo na J aponsko), skratka, sele
tukaj jo razdelijo med uporabnike. Ves cas nas je na tej poti
spremljal American jugoslovansls:ega rodu, ki je kar dobro govoril srbskohrvatsko. eeprav se
nibil nikoli v Evropi. V podjetju
dela kot varnostni tehnik, ta dan
pa je skrbel za naso varnost in
preskrbo.
Vrnili smo se v Seattle, precej
utrujeni od celodnevnega potovanja po zanimivem gozdnem obmocju. Prespali smo spet v enem
od Royal Inuov.

2. JUNIJ
Ta dan si born dobro zapomnil, saj smo videli toliko zanimivosti, kot noben dan doslej. Ogledovali smo si gozdove firme Weyerhauser, ki jo bomo obiskali
prihodnjega doe. Za spremstvo
so nam dodelili gozdarskega inzenirja, ki je, opremljen s torbico, fotoaparatom. daljnogledom
in svetleco se delovno eelado deloval kot vojak, po drugi strani
pa se je ves raznefi.l, ko je razkazoval, kako gospodari in skrbi
za gozd ter njegovo rast. Videli
smo golieave, videli stare panje,
videli gozd. kakrsen naj bo najbolj idealen - drevesa s 45 centimetri premera. Na samem zemljiScu nas je obiskal s helikopterjem podpredsednik druzbe. Zelo zanilmvo - helikopter sredi
gozda.
Ogledali smo si tudi ostanek
pragozda. Ne morete si predstavljati, kaj je pragozd. To je tema,
debela in visoka drevesa, vlaga,
vse mogoee praproti in mahovi,

histvene izdelke - omare in podobno je postopek za uvedbo precej drugaeen. Danasnje proizvodnje pohistva so bolj prilagodljive
novo na.stalemu polozaju in zato
je tudi vee novih izdelkov pri
le-teh.
Proizvajalci kuhinj tekmujejo
naprej. Klasienih kuhinj skoraj oi
videti.
Ce sem oprazil napredek, potem lahko to trdim za srbsko proizvodnjo! Pogumno so sli v korpusne regale, moderne spalnice in
kuhioje. Toliko so jim bila povsee
imeoa na.Sih dnevnih sob, da so
gladko uvrstili poleg njihovih Betty, Alison, Constance se oa.So
Klaudijo in Danielo.
Sejem je za narni, takSen kot
vsak do sedaj! Sola za naprej! Salon v Beogradu bo kaj kmalu.
D. Trotovsek

Pogled na Brestov razstavni prostor v Zagrebu

3. JUNIJ
Zgodaj zjutraj smo ze na poti
proti Tacomi, kjer je sedez firme
Weyerhauser Company. Clovek bi

mislil, da bomo sredi Tacome nasli zgradbo te drutbe. Vendar
ne! l-ot nas je pripeljala do supermoderne zgraabe - palaee
sredi gozdov. Veliki parkirni pros tori, skratka, vse je veli.ko in lepo urejeno. Po krajsem Cakanju
so nas sprejeli. Najprej so nam
razkazali novo zgrajeni objekt,
od sprejemnega srediSea do pisarne predsedni.k.a. Ne bi nasteval vse opreme, kajti tako lepo
urejenih prostorov za administracijo se nisem vide!. Morda
celo malo prevec; ee pa gledas
rezultate poslovanja, pa j e kar
prav. Po ogledu so bili razgovori; po vrstah vprasanj taki, kot
se ta.Ko veliki hisi spodobi, seveda pa tudi delegaciji, kakrsna
sm o bill mi.
To je delniska dru.iba 29.000
lastnikov - delnicarjev s 60 milijoni dolarjev osnovnega kapitala. Trenutna cena delnice na
newyorski borzi je 52 dolarjev,
osnovna pa je bila 10 dolarjev.
Zanimala nas je njihova organizacija, zlasti tista v odnosu na operativo. Tako smo sliSali, da eden
izmed senior podpredsednikov
odgovarja za gozdarstvo in lesno
industrijo, drugi za celulozni papir, tretji za gradnjo his, cetrti
za administracijo. Podroeje gozdarstva in lesne industrije pa
obdeluje vee podpredsednikov.
Podpredesedni.k.i za gozdarstvo in
seenjo. za lesno industrijo, ki obsega zagan les, vezane plosee in
iverke, za marketing in planiranje in posebej se za prodajo. Firma je stara sedemdeset let.
Za Tacomo, ki je 1900. leta imela 38.000 prebivalcev, pravijo, da
je mesto usode. Tu se konea pacifiska zeleznica, tu je pristanisee za ladje na Aljasko. kjer je
zlato. To je bil eas ustanovitve
podjetja. Firma najprej dokupuje borove gozdove. Iz tega easa
so znani ukrepi: pogozdovanje
- posek - pogozditev. 1921. leta
imajo ze lastno paroplovno linijo. 1927. leta imajo ze vrsto zag.
Leta 1931 so najslabSi easi. Kriza. Prav v tern casu so odprli
p rvo celulozno tovarno na osnovi sulfitnega postopka. 1940. leta
- zaeetek izdelave vezanih plosc.
(Se nadaljuje)
D. Trotovsek
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RaCunalnik zahtava vee natanCnosti RazSiritev kooperacije
Postopoma se vkljucujemo v obdelavo podatkov s pomoejo racuna1nik.a v vedno nova podrocja.
Vzporedno s tern narasca tudi stevilo strojn1h ur. Stevec glavnega
spomina je 20. septembra kazal
1115 ur, kar pomeni, da je racunalnik mesecno poprecno obremenjen 111 ur ali dnevno 5 ur.
Naj nastejem, da sedaj redno
potekajo na racunalniku:
1. obdelava vseh gibanj materiala
in .izdelkov,
2. obdelava narocil kupcev s fakturiranjem,
3. a.Zurno vodenje podatkov v materialih - izdel:kih {spremernbe),
4. azurno vodenje vseh podatkov
o kupcih,
5. obdelava povprasevanja o nasih
izdelkih,
6. nekatere statistike s podrocja
prodaje in rnaterialnega poslova·nja.
v nacrtu letosnj ega leta bo se
obdelava s-aldakontov k:upcev in
obdelava sestavnic.

Ze veckrat srno zapisali, da uvajanje avtornatske obdelave podatkov na doloceno podrocje bistveno spremeni poslovanje v vseh
tistih sluibah, ki kakorkoli sodelujejo v poslovnern ciklusu. V celoti se spremen-i dokurnentacija,
spremenijo se pota dokumentov,
spremenijo se tudi postopki. Pri
vsakem novem projekbu je •t reba
natancno dol-ociti novo dokumentacijo, kdo naj vnasa p osamezne
podatke, kje naj crpa vire podat.kov, stevllo kopij posameznega
dokumenta, kam mora dostavljati
posamezni dokument, kako borno
zajete podatke obdelali, kdo na j
dobi obdelane p odatke in tako naprej. Vedno je treba do ure natancno dolociti cas, kdaj je treba
dolocen dogodek zapisati, kdaj in
karn je treba dostaviti dokumente,
kdaj in kornu je treba dostaviti
posaroezne obrazce ali tabele.
Kako poteka obdelava narocil
kupcev s fakturi'ranjem, nam kaze naslednja sh'e ma:
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Iz prikazane sheme je lahko razbrati pota dokumentov in tabel ter
posameznih odlocitev oziroma poslovnili dogodkov. S tern, ko smo
prevzeli v obdelavo na racunalnik
narocila kupcev in faktUT-iranje,
smo se priblizali cilju, da bi bilo
fakturiranje azurno. Odprema
preteklega dne se fakturira kupcem v teko~em dnevu. Pri rocnem
fakturiranju je bilo poprecno pet
dni zaostanka .
Kaj pomeni casovna neusklajenost celotnega ciklusa v obdelavi
narocil, odpreme in fakturiranja
oziroma kaj povzroci napake na
kateri koli ravni?
1. Ce naroCil.o ni zapisano, odpremnica pa je poslana v skladisce in je odprema opravljena,
mora taka odpremnica cakati na
narocilo. Faktunranje se zakasni.
v prodaj~ ne vedo, ali je bilo blago oddano ali ne, ali pa se mora
posvetovati s skladiscem.
2. Ce iz skladisca potem, ko je
bilo blago oddano, ne pride odpremnica pravocasno, tudi faktura ni izdana pravocasno.
3. Ce pride do zamenjave razlicnih stevilk (5tevilka kupca, stevilka izdel:ka, valuta, zamudne obresti) pri narocilu ali odpremnici,
se te napake pojavijo tudi na fakturi in je treba fakturo napisati
rocno. Tudi podatki, ki .se zbirajo
v datoteki kupcev ali v datoteki
izdelkov, so napacni, napaene so
zaloge, nepravilna vrednost in tako naprej.
4. Ce je pri kupcu naveden napacen rabat, se .t a'ka napaka pojavi tudi na fakturi in je treba
tako fakturo popravi·t i.
Omenil sern le nekatere napake,
je pa se veliko drugih. Vsaka naj rnanjsa nap aka povzroci, da so podatki napacno obdelani in to zahteva ponovno rocne posege v poslovne dogodke.
Krivce za strojne napake je seveda nemogoee hitro ugotoviti.
Vodje sluzb pa bi morali proti osebaro, ki veckrat delajo napake,
hitro ukrepati.
Ce bomo pri nasem delu vsi, ki
smo na kakrsenko1i nacin povezani v poslovni ciklus dolocenega
podrocja, bolj natancni, bolj zbrani, ce bomo bolj sodelovali, smo
lanko prepricani, da se bo obdelava podatkov tudi v nasem podjetju hitreje in bolj vsestransko
vkljucevala v poslovanje. Tako
bomo hitreje dohajali burni razvoj racunalnistva in tehnologije
informacij v svetu.

J. Otonicar
... ;zr-

Leto 19 7 2 -leto kvalitete
Zvezni izvrsni svet je nekje v zacetlru 1971. leta pozval gospodarstvo, naj bo Ieto 1972 -:- Ieto kvalitete. ~udi za pohistveno proizvodnjo je ta poziv zelo vazen. Pojem o kvahteti pohi~tva j~ Pt?- nas
dokaj nedolocen. Res, da so za nekatere surovine nekaten dimenzijsld in kvalitetni standardi, za pohistvo pa je v veljavi le dimen·
zijsld standard, katerega pa nihce ne uporablja. Poraja se zahteva
po izdelavi standarda o minimalni kvaliteti pobBtva.
Pri kvaliteti pohi~tva se pojavljata dva nerazscilicena pojma
o kvaliteti in sicer:
a) konstrukcijska kvaliteta,
b) kvaliteta tvorlv in izvedb.
Pod kvaliteto konstrukcije mislimo na trdnost posameznih spojev in ploskev ne glede na kvaliteto zunanje obdelave. Pod kvaliteto
tvoriv pa je treba prvenstveno utrditi merlla med tvorivi (panelka iverka, furnir - folija - tlsk). Ta merila bi odpravila nekatere ukoreninjene nazadnjaske poglede trgovcev in potrosnikov.
0 vsem tern so razpravljali na Gospodarski zbornici in v poslovnem zdrufenju LES ter sprejeli priporocila, da se v letu 1972 dejan·
sko pristopi k postavitvi minimalnih standardov in tivedbi kvalitetne
znacke.
Prepricani smo, da bo Brest prvi v pridobivanju kvalltetne znac·
ke, saj so ·nekatere meritve predvsem pri izdelavi stolov pokazale
odlicne rezultate trdnostl. Od stolov pa je treba naprej tudi na ostale
izdelke. PriCakujemo, da bodo poleg kvalitetnih zahtev rasla tudi
sredstva za merjenje te kvalitete ne samo v institutih, temvec tudi
doma, v okviru na~ega podjetja.

C:e sem odkrit, potem moram
ugotoviti, da smo na Brestu za kooperacijo zelo malo napravili. Seveda imamo v mislih kooperacijo
v
dopolnjevanju
proizvodnje.
Brest sicer poslovno sodeluje z
mnogimi dobavitelji, saj v svojem
poslovnem postopku uporab]ja nekaj tisoc razlicnih materialov in
s urovin. Da brez tega ne mo~emo,
je logicno in razum]jivo, saj vsega tega ne moremo delati ~mi,
ker smo sa.mo pohiStvena industrija. Do tukaj nekje je vse v redu in
prav, povsem drugace pa imamo
razvito kooperacijo na podrocju
na.Se osnovne dejavnosti, pri proizvodnji pobistva. Nasa praksa in
tudi miselnost ]judi je taka, naj
bi delali vse sami.
Zanimivo je, da so takega mnenja tudi posamezni strokovnjald,
ki bi morali biti nosilci idej in raz·
voja kooperacije.
V zadnjem casu smo le napravili majben korak naprej. Pove·
zali smo se z nekaterimi podjetji
in z zasebnimi obrtniki, ki so zaceli proizvajati posamezne dele za
nas. Tako politiko bomo nadaljevali in iskali nove moinosti in resitve za poglabljanje takega in podobnega sodelovanja. Se vee, v
posa.meznib primerih bomo pripravljeni celo s sredstvi priskociti

n c pomoe posame'l:nikom, ce bodo
za to pokazali zanimanje in ce bodo imeli ostale potrebne pogoje.
Zakaj pravzaprav teinja po razvijanju kooperacije? Majbne delavnice se prav lahko mnogo bolj
specializirajo in zato dosezejo dosti vecjo produktivnost kot jo Iahko taka organizacija kot je na.Sa.
Torej ima.mo poleg tega, da s tem
vecamo obseg na5ih kapacitet, tudi neposredno gospodarsko korist,
ker polproizvode nabavljamo po
nizjib cenab kot bi jib delali sami.
Po drugi strani pa s kooperacijo vecamo tud.i socialno gotovost
in varnost. C:im vee subjektov
(posameznikov in organizacij) je
vkljucenih v doloeen proces, tem
manjsi delez odpade na posameznika. Zato je toliko manjse poslovno tveganje, kolikor vee subjektov je soudelezenih v procesu.
Tudi to je torej eden izmed bistvenih vzrokov, ki nas silijo, da se
cimbolj povezujemo. .
To, kar pocenja.mo sedaj, so sicer sele skromni zacetki. Koope·
racijo pa bomo morali v perspek·
tivi razviti do take stopnje, da bi
v na5i tovarni proizvajali le tiste
elemente, ld jib je mogoce delati
v masovni proizvodnji.
T . Kebe

PoveCana prodaja vDalmaciji
V Dalmaciji in Istri je mnogo
kupcev Brestovega pohistva. T emu ne bi 1skal vzroka. Mislim pa,
da predvsem zato, ker proizvaja
Brest zelo kvalitetno in lepo oblikovano pohistvo, ki je vsec
kupcem v Dalmaciji dn Istri.
Zadar je mocno tdisce pohistva. Naj-bolj cenjen Brestov izdelek je jedilonica Living. Tudi sestavljive elemente Tamara so
·kupci na trziscu zelo lepo sprejeli, kar velja zlasti za prvo serijo v mahagoniju - visoki sijaj.
Naj se omenim, da velja .to tudi
za Sibenik, posebno pa za Split,
ki je eno izmed najmocnejsih prodajn:ih sredisc na mojem podrocju. Fred casom je podjetje v Splitu odprlo nov salon pohiStva. To
je salon, ki je moroa edinstven
v Jugoslaviji. !rna 2400 kvadra.tnih metrov prodajnega prostora in
nudi kupcu pravo razkosje. V tern
salonu so nasli prostor tudi za naso Polono, Aleksandro, Claudio in
za dTUge nase izdelke. Moram reci, da je v tern salonu Polona najbolj prodajan izdelek, ce ne omenjam jedilnice Living, s kataro ne
rnoremo zmeraj zadovoljiti povprasevanja. Racunal sem, da bo v
tern salonu prostora tudi za naso

belo Polono, pa se zanjo niso odlo.Cili, ker so menHi, da »bilo« pri
njih ne bo slo.
Naj omenim se Makarsko, ki je
pred dobrim letorn dni zelo slabo
kupovala Brestovo pohiStvo (Living, TV-vitrine, stole), kjer pa
imajo sedaj zastopan celotnoi Brestov proizvodni program. Tako
smo tudi v tern izr eonem letoviskem kraju povel:ali prodaj·O nasega pohisva. Moram pa pripomni!ti, da Brest zal ne proizvaja sezonskih izdelkov, kot so turisticna
le:t?isca, jogije in podobno, (z izjemo nasih lezisc Polona, ki pa
jih kupci ne kupujejo za opremo
turisticnih sob). Zato tudi prodaja
nasega pohistva v juliju in avgustu upada, izboljs uje pa se kasneje, po sewni - ko dornacini od
tur·i stov 1ztriijo denar. Tako lahko pricakujerno boljso prodajo v
naslednjih rnesecih, ce bomo seveda imeli dovolj tistega pohiStva,
ki ga imajo kupci nairaje in da
bomo poleg tega prodali tudi stvari, 'ki nas »tiscijo«. Ob koncu naj
bi se omenil, da bi morali naso
proizvodnjo bolj prilagajati zeljam kupcev. Upam, da bo marketing dal o tern ustrezne podatke, ki so nam najbolj potrebni.
0. Gorkic
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velesejmu so vzbujale pozornost Brestove kuhinje

5

BRESTOV OBZORNIK

NASI L]UD]E
Se spominja.te Bresta izpred
na rampi z ljudmi, ki so bHi prvi
petindvajsetih let?
komunisti na R akeku. Ceprav sem
bH se mlad, sem i.e p la{:eval v
Kolektiv je bil majhen, b i'l pa
skladu vzajemne delavske pomoci.
je -t o kolektiv proletarcev, ki je
Bil sem clan Sokola in te1-ov-adil. -opravH veli.kansko del-o. NihCe se
1942. leta smo se z vrstniki razni spraseval o delovnem casu. V
Sli. Nekateri smo se vkljucili v
najhujsi zimi smo sekali hlodonarodnoosvobodilno gibanje, ne- v1no, da proizvodnja ne bi stala.
kateri pa so sli k bellm.
Tu'di ob nedeljah sm<> udarnisko
0 letih vojne nera.di govorite. razkladali vagone na Rakeku. Mucili smo se s pomanjkanjem deTezko hi med vami nasli holj
Kako je bilo prl Lovcevem hotelu
vrednega cloveka; segav in prina. Pokljuki (Joze Kovsca. je bil 1~vcev, kmetje se niso lahko odlocali za industrijo, zato smo del-avzadet obenem je. MiT!>Vati ne zna
teda.j tezko ra.njen)?
ce privabljali iz drugih p odrocij
in ne more. Jozeta Kovsco poznaDovolj je napisanega in r esnicjo povsod, ze petindvajset let je no n apisanega v Ukani T. Svetine Sloveni.je. Se neeesa ne smem ·p ozabi-ti: vsi smo se zelo zanimali in
na Brestu. Je naturalizkan Cerkin v dokumentarni pripovedi V trudi-li, da bi obvlad-ovali tehnoIl'ican z bolj Takovsko ali pa povognju dn snegu M. Pavlina.
loske d-osefke. Mladi -nam vcasih
sem samostojno miselnostjo. 0
Ka.teri ideali so se vam uresnio1:itajo, da smo bili premalo poBrestu mnogo ve, prirasel mu je
gumni v naerrtovanjih. Trdim, da
in ga potrebuje, kot potrebuje cili?
Zadovoljen sem, da smo odpre- v tistih casih res nismo mogli
Brest njegove bogate izkusnje.
slutiti takega razvoja.
vili siromastvo in bedo, ki je hila
Pov-edo, da je neumorno in
v nasi dezeli nepopisna. Ljudje so
Temelji za. prihodnji razvoj
uspesno vodil gradnjo proizvodobupovali nad svojim zivljenjem, po va.Sem mnenju?
ne hale po pozaru. Povedo, da ga
dogajall so se samomori, •kio bedni mogl-o nicesar ustaviti, ko so
Priti m ora do tega, da bo
niki niso videli tudi koraka vee
s.nova:li velik-o industrijo. Zavezal nap.rej. Dosegli smo soliden sta.rt vsakdo na BI'estu ·i n v druibi
se je za stvar in bi skoprnel, ce nasi druibi, da •b o v prihodnje do- <>Sebno odgov:eren za svoje delo v
do nje ne bi mogel. Nek-oc mi je segla gospodarsko najbolj razvite najsirsern pomenu te besede. S
pripoved-ov-al o partizanskih letih
tern bodo medsebojni odnosi cedezele sveta. 0 drugih idealih, n a
- samo en:krat - se hi ga rad
katere ocitno ciljas, pa tole: v dalje boljsi, pravilno bomo naposl-uSal, pa noce 0 tern vee govonasem revolucionarnem ml-adeni- crtovali in smotrno gospodarili.
riti.
skem in bajevitem zagonu nismo
Dohodek na prebivalca v Cerknikoli gavorili -o stamdardu; tedaj
Joze Kovsca os·v aja z nedaponiSki obcini nas precej visoko
vedljivim pr:istopom i n sarmom, nismo vedeli za televizijo, avtouvrsca v republiSkem merllu, vens skromnostjo, kli je obenem avto- mobile, kosilnice, vikende, vile. da.r se vedno da.jemo vtis nerazGovarili smo o socialnih krivicah,
riteta.
vite obcine.
ki smo jim hili prica.
V prlhodnjem planiranju goKolebal je, ali je ta 2lapis poKaksen bi morali biti mlad clospodarskega Tazvoja ne smemo v
treben ali ne, najraje hi videl, da
vek danes?
ned-ogled iskati re5itev v industrine hi pisali o njem. 0 preteklosti
ji. Poiskati je treba rezerve in te
Locim m odo tin kaTakter. Nic
tako ne govori rad, pogova.rjal bi
so oOltne: v turizmu, v kmetijnimam proti dolgim lasem in svose :rad o jutri·s njem dnevu .. .
·bodnejsemu ponasanju, vendar
stvu !i:n obrl:i. Zato -se bo treba orKaj nam boste povedali o va5ih
mora biti v tern - lepo in dostoj.ganizirano in skladno lotiti vseh
mladih letih na. Rakeku?
no je za mene ve!:na kvaliteta. •treh dejavnCJSti, ker -ena drugo poRazne izrazne oblike eksh±bicio- gojuje in dopo'lnjuje. Nov polozaj
Bil sem otrok proletarca in nanizma mladih po svoje .razumem
z izgradnjo a~oceste in program
prednjaka. V ve1iki druiini smo
turisticnega razvoja v projektu
revlliO ziveli. Spominjam se rta- dn do neke meje tolerirram. Res
je, da nekateri starejsi ljudje ne
Gornji Jadran nam nudita nesluk·ratne bede, licitacij in brezupa.
morejo spustiti iz :rok vajeti Tetene moinosti za trdno vkljuOi.tev
Zivel in sola! sem se med veljavolucije, k er mladirn ne :llaupajo. ·v gospodarjenje tega o hmoc}a. Ze
skimi sinovi •i n globoko cutil sodo sedaj smo precej zamudiH., ker
cialne krivice. Se otrok sem del-al
Toni dobro.

Zdravje delavcev
OB III. KONGRESU MEDICINE
DELA
Od 20. do 24. septembra je bil
v Ljuhljani na Gospodarskem
razstaviScu III. jugoslovansld
kongres medicine dela.
Ni nakljucje, da smo prav Slovenci gostitelji tega kongresa, saj
imarno z organizacijo zdravstvenega varstva delavcev ze dolgoletne izkusnje. Slovenija velja za
najholj industrijsko razvito republiko, ceprav se je pravi vrh
za medicino dela v Sloveniji (Institut za medicino dela) rodil sele letos.
~ongres medicine dela naj hi
bil nekaksna tribuna, na kateri
naj bi izmenjali medicinci dela
svoje izkusnje na podrocju zdravstvenega varstva delavcev ne samo pri nas, ampak naj hi te izkusnje obogatili tudi s prispevki strokovnjakov iz zamejstva.
Znacilnost kongresa je tudi v
tern, da ima znacaj delovnega sestanka. Najpogosteje na njem
obravnavajo teme, ld so v zvezi
z delom in z delovnimi pogoji v
barvni in crni metalurgiji. Delovni pogoji v tej zvrsti industrije
so se posebno tezki in zato potrebni se vecje pozornosti. Precej tern govori o prohlemih industrijskega hrupa, saj se z u vajanjem vse hitrejsih tehnoloskih
postopkov v industrijo uvajaj o
tudi cedalje holj hrupni procesi
in je zato stevilo delavcev, ki so
vsak dan izpostavljeni cezmernemu hrupu, vedno vecje. Ostale
teme ohravnavajo tudi obolenja
prebavnega trakta. Stevilo takib
obolenj naglo raste prav pri industrijskih delavcih, se posebno
v barvni metalurgiji.
Dokaz, da posvecamo cedalje
vee pozornosti delovnim pogojem in produktivnosti, je tudi
predlanska tema (1969) svetovne
zdravstvene organizacije »delo,
zdravje in produktivnost«. Medicina dela j e sicer ena izmed mlajsih vej zdravstva in zdruzuje razlicne veje medicine, rodila pa se

- prva

je ze takrat, ko je clovek zacel
delati. 2e tedaj so uvideli, da
dosti prej umrejo tisti delavci,
ki delajo z razlicnimi skodljivimi
stvarmi. Zato so zaceli posvecati
tedanji zdravniki temu vprasanju cedalje vecjo pozomost. v
zacetku je hila skrh za delavca
se neorganizirana, kasneje pa
vse holj narnenska. Pri nas so zaceli posvecati vee skrhi varstvu
delavcev sele med ohema vojnama, po vojni pa je ta skrh ne-

ne v zasebnem sekJtorju, ceprav
·b i se lahko ...
Ste v zivljenju optimist?
Vsekakor.
Talro pove Joze Kovsca, hudomusen in resen staTi Brestovec.
Najbo1jso salo, ki m i jo je poveodal, sem ze pozabil, pozabil pa
ruisem, s kakSno prizadetostjo in
skrbjo razclenjuje vzroke in posledice raznih problemov. · N-as
Joie Kovsca.
F . Sterle

se med sehoj ne moremo dogovoriti 1:n stmiti akcij. Skupscina ahcine in odgov·omi dejavniki v obcini bi vendarle ze moral! pogumno zacrtati prihodnji razvoj.
Ob tern moram reci, da sem nezadovoljen, ker gospodarijo s polovi'Co Cer.kni.Skega jezera drugi,
grad Snezndk tudi ni v nasem gospodardenju, dobicke nasih gozdov
delijo drugje . . . Nejevoljen sem
zaradi toge baneniSke politi.ke do
teg~a podroeja. Nic se ne premak-

Ova nova pravilnika
rala najpomembnejsa razmerja
in bo nase glasilo 0 tern izcrpneje porocalo.
Na startu je tudi izdelava pravilnika o izohraievanju, katerega osnutek hodo pripravili v
splosnem in kadrovskem sektorju po narocilu sveta za kadre.
Gre za dopolnitev in spremembe
dosedanjega pravilnika, ki je delno tog in ne zagotavlja podjetju
dovolj oziroma pravilno strokovno in splosno usposobljenih kadrov.
Tudi o temeljnih znacilnostih
tega pravilnika bomo obsirneje
porocali, ko ho dan v javno razpravo.
Z. Zahukovec

Pretekli mesec smo priceli v
podjetju z izdelavo osnutkov
dveb pravilnikov.
Na sprememho pravilnika o
oblikovanju in delitvi dohodka in
osehnih dohodkov ze dolgo cakamo, ker stari ne zadovoljuje
delitvenih razmerij kot jih zahteva praksa oziroma, kot jih nakazujejo nova ustavna dopolnila
ter predlog samoupravnega sporazuma za naso dejavnost. Delo
pri izdelavi tega pravilni.kaje razmeroma ohseino in se komisija
zaveda, cia ho z njim urejeno eno
izmed najholj ohcutljivih podrocij nase (in vsake) delovne skupnosti, kar spet zahteva razmeroma daljsi cas izdelave. v oktobru
se bodo predvidoma izkristalizi-

skrb

nehno rastla. Danes gremo lahko
v korak z drugimi razvitimi evropskimi dezelami.
Kongres medicine dela naj bi
bil ponovno opozorilo, da je nujno potrehno d elavcem posvecati
cedalje vecjo skrh, a ne sarno
z lepimi hesedami in pisano hesedo, saj samo od tega delavci
nimajo dos ti, temvec s konkretnirni ukrepi.
Dr. A. Smale

v

Oelo Spedicije na Rakeku
Delo na spedicij-i ima svoje posebnosti, dob.re in slabe strani,
vendar la>hko mirno zatrdim, da
je vee slabih.
Delovni cas je na spe~iciji prilagojen delovnemu casu ostalih
poslovnih enot in poslovanju zelezrrice ter je uradno dolo1:en od
8. do 17. ure s tern, da je vmes
eno uro prosto zoa kosilo. Tega pa
se je zelo tezko driati, saj je l!lreba najveek.rat odeloV>ni cas podaljsati, ce hocemo, da je delo, ki smv
ga p.riceli, v ll"edu koncano. Za to
so razlicni vu-oki, od neredne dostave vagono-v z zeleznice, preobremenjenosti delavcev, transportnih us1ug, pa do neredne odp.reme iz poslovnih enot.
Ena izmed najvecjih t efav je
neenakomernost dela. Pog.asto se
dogaja, da dobijo poslovne enote
po zeleznici vecje stevHo vagonov
blaga, ki jih je treba cimprej <razloziti, sicer zaracuna zeleznica
stojn'ino; -obenem pa poslovne
enote oddajajo svoje blago na prevoz z vagoni. Tako ni vsega mogoce napreviti zar adi -pTeobremenjenosti delavcev, vcasih pa tudi
za•radi pomanjkanja kamionov.
Druge skrajnosti te neenakom ernosti pa je v tern, da pridejo
dnevi, ko prakticno ni dela, ali

pa so delavci vse popo1dne brez
njega, popoldne pa so preobremeojeni in morajoo delovni cas podaljsati, seveda m isti zasluielk,
kakor ce bi v rednem delovnem
casu opravljali isto :kolicino dela.
Temu se je prakticno nemogoce
izogniti, Tazen v izjemnih primerib. Spedicija je pac servis poslovn:im enatam in se m-ora v p.rvi
vrsti podrej•ati njihovim interesom. Rrav zato so tudi redke sob ote, ki so n-a Spediciji proste.
V skoraj sestih :J.etih, koUkor ze
deluje Spedicija pri Brestu, se je
•obseg dela precej zmanjsal, ceprav bi bilo zaradi ekspanZJije celotnega podjetja pricaklovati ravno
nasprotno. Vecin-a vsega tovora
prepeljej-o kamioni. Zato upada
kolicina pohistva, odPTemljenega
po zelemici, ivernih plooc smo
veasih naloiili dvajset do trideset
vagonov mesecno, sedaj pa najvec
pet. Zamanja smo oddali popreeno
vsak dan vagon, sedaj ga odpremljajo veci.noma kamionsko in tako
naprej.
Dejstvo pa je, da ravno zaradi
prej · omenjene neenak-omernosti
de1a ni umestno zmanjsati stev-ilo
dela-vcev, •kajti pogosto jih je premalo, da bi opravili vse delo. Poleg .tega pa je treba upostevati se

Naprave za

sl~Senje

iagovine v TLI Start trg

dopuste oin morebitne izostanke
zaTadi bolezni.
Vse to pa - poleg tega, da ce·nik u slug (dela se n a a'kord) ni
bil poviSan od junija 1969. leta
- vpliva -na viSino osebnih dohodk.ov, s katerimi delavci, -g lede
na posebne zn.acilnosti dela, n e
morejo biti zadovoljn-i.
Poprecni osebni dohodek na zaposlenega znasa v prvih sestih
mesecih letos 1.150 din, -ka:r je, ce
gledamo dohodke prejsnjih let, izTedno malo.
Resitev je v tern, da bi prevoz
d-olocenih vrst blaga, ki ni obcutljivo na paskodbe, preusmer ili na
zeleznico, ki je cenejsa od cestnega prevoza. Tako bi poveeali
obseg dela in dosegli enakomerno
<>bremenitev delavcev. Poleg teg-a
pa je bilo treba popraviti cene
uslug, ki za sedanje razmere niso
vee realne.
P. Kovsca

Kako je z ozimnioo?
Zima se ze bliza, toda z dokoncno nabavo oZ'imnice se ni nic
r esnega. Se vedno niso vse poslovne enote posredovale delavski restavraciji potreb po ozimn ici za
clane kolektiva, ceprav so bile 0
tern pravocasno obvescene. Prav
ta-ko je z narocili za premog. Delavska restavnicija je sprejemala
narocila vse leto. Kljub temu,
da so bill vsi obvesceni, da je
prernog do meseca maja najcenejsi, je bilo naroCil zelo malo.
Leta nazaj so se zan-imale za cenejso nabavo ozimnice 'clanom kolektiva tudi ·sindikalne orglinizacije. Kaie, da je letosnja ·akeija
v tej smeri popolnoma zatajila.
S. Bogovcic
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Prihodnost naSega kmetijstva
OBCINSKA SKUP~CINA JE
RAZl'RAVUALA 0 PROGRAMU
RAZVOJA KMETIJSTVA V OBCINI

Borci in a.ktivisti iz Novih Jars pred spomenikom v Cerknici

VCerknici je bilo prijetno
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZZB NOV NOVE JARSE IZ LJUBLJANE NA IZLETU PO NOTRANJSKI TER NA PROSLAVI NA
CERKNISKEM JEZERU

Krajevna organizacija ZZB
NOV Nove JaJI"se priredi za svoje
clane in tudi druge obcane vsa'l~o
leto po en izlet v razlicne par.tizanske •k iraje Slovenije. Tako ga
je organizirala tudi letos, to pot
z namenom, da bi izletniki obiskali vsaj del Notranjske.
Receno, storjeno! Naredili smo
nocrt oavtobusne krozne voinje in
dolocili tudi datum izleta.
Nevede, da bo tisti dan pros1ava v Cerknici, smo se odlo~ili
za nedeljo, 19. septembra. Spreminjati ni bilo ~ogoce vee nil::eSaJI", zato so 1:rije zastopniki poprej
obiskali Cerknico in tam hitro
nasli ·stike z odgJovornimi fukcionarji obl::inske organizacije ZZB
NOB, ob tern pa paleteli na predsednlka obl::inskega odbora tova·l'i_Soa. Telica. Le-ta. je podrobno ;razlo2li.l' ·spored proslave, nato.pa posredoval se nekaj· pomembnih zanimivosti o zgodovini NOB v cerk.niski obl::ini ter o njenem danasnjem delu in 2livljenju. To nam je
ob izletu prav dobi'IO sluzilo za
razlago izletnikom.
V nedeljo 21jutraj smo v avtobusu SAP, ki ga je spretno upravljal sofer Joiko Vdnik, krenili iz
Ljubljane; bilo nas je 51, po ve<::i.,.
ni strurejsi ljudje osivelih glav,
mnogi med njimi prekaljeni borci in a'lctivisti iz NOV. Naiprej
smo se ustavili v Rakovem Skocjanu, ki je za obis'kovalce za;res
zanimiv ter je pri vseh - nekateri so »pobrskali« se po njegovih
globinah ob malem naravnem
mostu - zapustil ze}o lepe vtise.
Po nekoliko daljsem postanku
smo se odpeljaU v Cerknico 'i:n se
ustavili ob spomeniku zrtvam iz
NOB, tam poloiiH venec in poeasti-li njihov spomin.
Casa ni bi!lo vee dosti, zato smo
jo ka~r hitr-o mahnili .na Cei'Iknisko
jezero, saj so imeli vsi udelezenci
izleta veliko zeljo sodelovati na
proslavi notranjskih borcev in oaktivlstov. P>rijetno okolje, preprosta izvirnost celotne proslave,
spodbudne besede generala Rada
Pehal'!ka in zares lepo izveden
kulturni program vseh nastopajocih, vse to je vlHo med nase izletnike prav prij·etno razpolozenje
ter se dolgo potem sproiilo med
njimi zivahne komentarje.
No, nato smo se podali v novo
orestavracijo Bresta, kjer nam je
up;ravnik tov. Stefan Gasper ze
poprej za.g otovil · gostoljubje. Ob
-toplem oObroku otelecje obare in ajdovih igancev so se vsem se 'bolj
sprostile besede, prijazne streznice Alenka, MaTija in Katica pa so
s hitro postrezbo se povecale zadovoljstvo vseh.
Ke.r smo bili neposredno v Brestu, smo si nato z ZaJ!limanjem
ogledali zares lepo -i n smotrno
urej-en salon_ pohistva ter razstavo ·sli.k Doreta Klemen<::ica in Lojzeta J>el'ka, kar je vzjmdilo pri
vseh . mnogo zanimanjaf se posebej zato, ker so prijazne usluzbenke in vodja salona tov. Mlinar

prav rade volje pojasnjevali vse,
s cimer so se ·nasi obiskovalci hoteli ..seznanilli.
In komenta;r? Najlepsa hvala
vserm v Cerknici, ki so kakorkoli
dali svoj delez k nasemu izletu.
Nasi izletn~ki so se in se zatrjevali, vseskozi na poti proti domu,
da taksnega izleta se niso doziveli in da jim bodo Cerknica ter
.kraji okrog nje na Notranjskem
ostali, sploh zaradi gostoljubnosti
doma.CLnov, v najl.epsem spominu!
Tone Ba.ncie:

Na 19. redni seji obcinske
skupscin,e so odborniki razpravljah o programu razvoja kmetijstva v cenrniSki obcini. lzglasovali so pogojno soglasje k statutu gozdnega gospodarstva Postojne te ugodno ocenili poslovne uspehe delovnih organizacij
za obdobje januar-junij 1971.
leta.
0 programu razvoja kmetijstva v cerkniSki obcini so pred
nedavnim razpravljali tudi v okviru sekcije za kmetijstvo in gospodarstvo pri obcinski konferenci Socialisticne zveze delovnega ljudstva. Obsezen in temeljit
elaborat o teh vprasanjih so
uspesno pripravili v okviru strokovnih slu.Zb obcinske skupscine
in sveta za kmetijstvo na zahtevo sekcije za kmetijstvo in gozdarstvo pri obcinski konferenci
Socialisticne zveze, druzbeno-politicnih organizacij in obcanov kmetov.

25 ODSTOTKOV KMECKEGA
PREBIVALSTVA
Elaborat navaja, da je stevilo
kmeckega prebivalstva v obcini
padlo v primeri z letom 1961 od
36,3 na 25 odstotkov, kar ustreza
1026 kmeckim gospodarstvom.
Zanimiv je podatek, da je v Loski dolini le 11,4 odstotka kmeckih gospodarstev.
Vrednost odkupa se v zadnjih
petih letih skoraj ni povecala,
opazen vzpon je zabelezila edino
mehanizacija (60 traktorjev, 450
kosilnic in tako naprej).

Kako naj bi ta sredstva delili
med kmetljske proizvajalce? Poprecno naj bi vsako kmecko gospodarstvo, ki bi bilo po mnenju
uubora sklada in pospesevalne
sluzbe pri kmetijski zactrugi sposobno zagotoviti vracilo sredstev,
uobilo 60.000 din kredita za preusmeritev proizvodnje, ureditev
stanovanja in ostalih prostorov.
Pogoj za pridobitev kredita naj
bi bila 25 odstotna lastna denarna udelezba.
Ce bodo zbrana sredstva v
predvideni viSini in razdeljena po
gonjem kljucu, bi dobilo kredit
vsako leto 27 kmeckih gospodarstev, kar bi v petnajstih letih
dolgorocnega razvoja zajelo vseh
400 predvidenih kmetij, ki naj
bi zacele z intenzivno proizvoanjo.

LE 400 KMECKIH GOSPODARSTEV IMA PERSPEKTIVO
V KMETIJSTVU
400 kmetij, ki so po predvidevanjlh sposobne za nacrtno blagovno pmizvodnjo, bo morale biti v prihodnje kreditiranih. Stimulativna obrestna stopnja kreditov bo povzrocila povecanje
vlaganj v reprodukcijska sredstva. l50 kmeckih gospodarstev
zaradi velikostne posestne strukture in ekoloskih pogojev nima
moznosti za prezivljanje od .kmetijstva. Tern bo treoa poslati dodatne vire dohodkov, to je zaposlitev izven kmetijstva, najsi bo
v industriji, domaci obrti ali v
turizmu. Naslednjih 250 kmeckih
gospodarstev ustvarja vecji del
dohodka izven kmetijstva, ker so
posamezni clani druzine zaposleni. Ta kategorija prebivalstva ne
bo predstavljala socialnega problema, z manjsimi trlnimi presezki se bo vkljucila v organizirano
prodajo. Priblizno 150 socialno
ogrozenih kmeckih gospodarstev
(ostarelost, otroci so se odselili,
nobenega naslednika) bo nujno
moral resevati obcinski sklad za
prezivninsko varstvo ostarelih
kmetov.

ZAVRETI JE TREBA PRETI·
RANO ODSELJEVANJE IZ
NA~IH VASI
Prevelikega odseljevanja kmeckega prebivalstva iz nasih vasi
ne smemo dovoliti, ker s tern podiramo zdravo vasko strukturo,
ki jo dopolnjujeta kmet in nekmet. Dosedanja mesana kmetija bo se dolgo ostala, dajala bo
dopolnilni dohodek in nudila rekreacijo zaposlenim.
Zakljucna ugotovitev tega pomembnega dokumenta, ki nedvomno pomeni kvalitetno prelomnico v iskanju resitev prihodnjega razvoja kmetijstva je,
da je na vasi potrebna mesana
struktura prebivalstva, intenziviranje vitalnih kmetij, odpiranje
novih delovnih mest in resevanje
problematike ostarelih in neprcskrbljenih obcanov.
F. Sterle

800.000 DIN V KREDITNI
SKLAD
Obcinska skupscina naj bi dala iz sredstev delovnih organizacij na podrocju obcine 800.000
din v kreditni sklad, ki naj bi ga
vodili predstavniki vlagateljev. Z
vezavo obratnih sredstev pri eni
izmed poslovnih bank bi se ta
vsota povecala na 1.600.000 dinarjev.

Po poti slovenske delegacije v Jajce
Nedelja., 25. julij, Plitvicki Ljeskova.c
Solze ob spomeniku
Ko smo poloZili venec k spomeniku padlim borcem in zrtvam
fasisticnega nasilja, kjer je med
drugim napisano ime narodnega
heroja Radeta Koncarja, so za nami ostale solze. Clovek, oki nosi ze
deveti kriz, je nehote zaj·o kal in
gledal na5o brigado, ·k i je s
pesmijo korakala.
»Vesel sem« je rekel starcek
Ilija Boric, »da se je vendar nekdo spomnil mrtvih borcev. Zlasti
me veseli, da so to storili mladi
iz Slovenije.«
Ilija je kot petdesetletnik ucil
partizane. Z njimi oo odsli tudi
trije sinovi, od katerih ~ta dva
padla v boju, enega pa so ujeli
ustasi tn ga ubili. S sivolasim
Ilijem sva se napotila proti pokopaliscu. Hotel mi je pokazati
grob svojih sinov. Med potjo se
je pritozeval zaradi bolezni, kajti
ocitno je bilo, da moj sobesednik
tezko hodi. »Srce je opesalo,<< je
povedal llija, »noge ne oobijo vee
krvi. Do grobov svojih sinov pa
se pridem.« Grobovi so in niso.
Pod gosto praprotjo so skrite kosti -borcev; nikjer ni na•pisov ne
znakov. »Prosil sem .g ozdno upravo za malo lesa, da bi ogradill pokopaliSce sinov. Proonja je bila
odbita. Zadovoljen pa sem, da je
slovenska mladina danes poeastila mrtve soloole. Hva.la vam!«
Kmalu po kosilu sem nasel cin s skupino udelezencev pohoda
okrasil grobove Iloijevih sinov.
Med udelezenci brigade AVNOJ
71 je bilo tudi -dvanajst pripadnikov JLA. Mladi fantje, ki hkrati
sluzijo voja.Ski rok, se· dobro po<::utijo med nami, saj so za nekaj
dni ogpremeni.U okolje in spoznavajo zgodovinsko preteklost jugoslovanskih ·narodov. Med n•a mi
so: MiSo Vrhovnik iz Ljubljane,
po .poklicu mesar; Branko Dolhar
iz Ljublja!le, clan ddavne S'ffiU'ca·rske reprezent().nce; Milenko
Cej iz Ma!I'i.bora, Dragan Jovanovic iz Lazarevca, po poklicu -g lasbenik; Branko Petina iz Trbovelj;
Roman Olcaj iz Slovenskih Ko-

njic-rudar; Ivan Vidic iz Zabukovice, brus ilec: Marjan Rutar iz
Verda; Stevo Drnda•r ovic iz Uzic;
Mahmut Zakovic iz Belega Polja-s1ascicar; Bojan Zvika;ri iz
Kamnika, pri vojakih staziiSt, sicer pa gostinski strokovnja-k.
Ponedeljek, 26. julij
Plitvicka jezera so ostala za nami, pored sabo pa smo imeli dolgo
pot do Biha.Ca. Sonce je mocno
pripekalo, ko smo se ustavili v
majhni vasici Licko Petrovo selo,
ki je imelo med vojno pomembno
vlogo. v hrva.Ski vasici je zivelo
otedaj predvsem srbsloo ljud~tvo.
Ustasi so pomorili vse srbsko prebivalstvo, prizane::rli niso prav nikomur, niti zenam, staTcem in
otrokom. Sredi vasi stoji cer.kev s
povesenim stolpom, ki je morilcem sluztl za obesanje nedolznega
prebivalstva. V spominsko plosco
je vklesanih 1265 imen ljudi, ki
so bili zrtve ustaskega terorja.
Mrtvi pa se vedno zivijo, v srcih
mater in vdov. Tudi mi smo njihov spomin poeastili z enominutnim molkom ins proslavo, vojaki
pa so izstrelili castno salvo. Po
kra:tki mali'Ci smo se napoti.li proti
Bihacu. Pred nami je bilo se 16
ceste.
kilomel:rov
a:sfaltirane
Kljub razboljeni.m nogam s111-o se
vse hitreje blizali temu mestu.
Utaborili smo se blizu Une. Popoldne smo si ogledali muzej
prvega 2lasedanja AVNOJ, vecerne
ure pa smo si s pesmijo pred hotelom Park krajsali cas.
Torek, 27. julij - Srb
Iz Bihaca smo pri sli v Sr.b, kjer
smo bili na -osrednji proslavi Dneva vstoaje hrva8kega naroda. Na
pl'oslavi sta govorila generalpolkovnik D. Jovanic in clan predsedstva ZIKJ Vladimir Bakaric.
Po proslavi smo se v nasem
taboru srecali z mladimi tabornLki iz Zadra in okolice. Skupaj smo preziveli popoldne. Zvecer s:rno imeli ustanovni sestanek
aktiva mladih komunistov. V brigadi je 31 okomunistov. Za sekretarja smo izvolili Jozeta Kumljana, ki je doma iz Kopra in je
sicer sekretar obalne konference

Zveze mladinc Slovenije. Dogovorili smo se tudi o programu dela.
Nasa osnovna naloga bo pripravljanje mladih za sprejem. Razpravljali smo tudi o disciplini v
brigadi. Izrazili smo zeljo, da bi
bili bolje seznanjeni z dogodki dorna in po svetu.

pl&ili vcnec. Vojaki, ki nas
spremljajo, so izstrelili castno salvo. V..si smo pooastili njihov spamin z minuto molka. Bosanski
»ciro<< nas jc pripeljal v Drvar.
Gostoljubni domacini, predvsern
p:·edstavniki mladine, so nam pomagali, da smo se utaborili.

Sreda., 28. julij - Drva.r
Dana§ji dan se je zacel ob spomeniku padlih v Srbu, kjer smo

J. Najger
(Nadaljevanje prihodnjic)

-------------------------
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BRESTOV OBZORHIK

Kako je z obnovo vodovoda
Oskrba prebivalstva z vodo je
izredno pomembna. Kako smo bili
z vodo oskrbova.ni zadnja. leta, je
obcutil vsa.kdo sa.m, sa.j so bila
posamezna na.selja. brez vode ze
neka.j let, druga pa so bila z
oskrbo bolj ali ma.nj okrnjena. V
za.dojih nekaj letih se je precej
razmahnila gradnja. novih stanovanj. To se posebej velja za Cerknico in za Rakek, eeprav ne moremo trditi, da v ostalih naseljih
bistveno zaostajajo. To je se · poslabsalo stanje v preskrbi z vodo.
Resitev je bila le v obnovi vodovoda., ker je dosedalnji dotrajal,
saj je shliil svojemu namenu vee
kot petdeset let.
Pojavilo se je vprasanje, kje
zbrati toliko sredstev za tako obsemo investicijo, ki bo po sedanjih ocenah stala. vee kot milija.r-

do starili llinarjev. Samoprispevelt
je bil neizogiben, za.to je bil razpisa.n referendum. Prebiva.Istvo se
Lani so bile obnovljene nekatere trase v Cerknici, ko so a.sfaltirali posamezne ulice. Letos pa je
program mnogo zajetnejsi. V nacrtu je bilo, da obnovimo glavno
traso lvanje selo, Unec, Rakek,
Cerknica. Dela so v polnem teku,
posamezni odseki pa so ze koncani.
Ce ne bi bilo dodatnih del, potem bi morala biti dela koneana
v oktobru. Ker pa so se poja.vila
nova doda.tna deJa, je mogoce, da
se bo stvar nekoliko zavlekla..
je za samoprispevek odloeilo in od
leta 1970 se sredstva zbirajo.
Ker je bila asfaltirana cesta
proti Begunjam, je bilo potrebno
se pred tem poloiiiti vodovodne
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Nova vodovodana napeljava oa Rakeku

cevi, da ne bi pozneje razbijall
komaj politega asfalta.
Tudi na Uncu in v Ivanjem selu je bilo polozenih nekaj stranskih vodov, ki prav tako niso bili
v programu. Vse to bo stalo precej vee, kot je bilo prvotno v naertu. Raeunamo, da bomo zbrali
letos iz samoprispevka in s posojilom okrog 200 milijonov starib
dinarjev sredstev, dela, ki bodo
opravljena, pa bodo vredna vee
ko~ 260 milijonov starih dinarjev.
To so le priblizne stevilke, ker
menim, da je bralcu potreben le
osnovni podatek, podrobne podatke pa. bomo posredovali ob koncu leta na zborih volivcev.
Ko~ sem ze omenil, bo celotna
investicija stala vee kot milijardo
starih dinarjev. Zato se pojavlja
vpralianje, ka.ko bomo zbrali manjkajoea sredstva, ki bodo po oceni
gradbenega odbora znabla okrog
350 milijonov starih dinarjev. Verjetno bo resitev v tern, da bomo
morall podaljbti samoprispevek
za nekaj let, sicer bo treba obnovo omejiti do tiste stopnje, kolikor bo pae na voljo sredstev.
Marsikdo se bo vpra.Sal, zakaj
toliko doda.tnih sredstev. V glavnem so narasla samo na racun
povecanih stroskov za nakup cevi
(viSje cene) in zaradi visjih cen
storitev.
Naj povzamem. Dela. tecejo po
nacrtu oziroma celo malo prehitevajo. Prav gotovo je k temu
bistveno pripomogla pomoc pripad.nikov ljudske armade, saj so
s posebnim strojem v nekaj dneh
skopali okrog 2 kilometra jarka,
kar bi s kopaei trajalo seveda
mnogo vee easa.
Najrazlienejse pripombe, ki jili
je slisati na ta raeu.n , so torej neumestne, saj dela teeejo tako, kot
je bilo vnaprej doloeeno.
T. Kebe

RibiCi na suhem
Vsaki spret-nosti je potrebno teoretiono znanje. Nekaj takega pomeni tudi ribisko tekmovanje v
»suhi:h disciplin·a h«. Gre za -troboj,
v katerem se izkaze ribiceva
spretnost pri metih obteiiilni·ka v
cilj in moe zamaha pri metanju
v daljavo.
Kljub temu, da je na tekmovanju, ki je ·b ilo v Rakovem Skocjanu v septembru, sodelovala
manj k{)t polovica clanov ribiske
druzine iz Cerlmice, so bili dosezeni kar lepi rezultati. Prvih pet
tekmovalcev je dobi-lo prakticne
nagrade ribiski pribor. Prvi
m ed njimi tudi prehodni pokal.
Poglejmo, kako so se uvrstHi
najboljM!
1. Karel Bahun
133 took,
2. Ljubo Ule
130 took,

3. Janez Mele
126,5 tock,
4. J·oze Tavzelj
118,5 tock,
5. Evgen Pazic
117 toc-k .
Za primerjavo naj povemo, da
je bil najnizji rezultat 59,5 tocke.
P.ozdavUi je treba tudi sodel'Ovanje mladincev oziroma pioonirjev na tekmovanju. Tudi le-ti niso dosegli slabih rezultatov, ce
upostevamo, da so priceli nekateri sele -obiskovati osnovno solo:
1. Toni Lov.ko
91 toek,
2. Marjan Meden
72,5 tock,
62,5 tock.
3. Andrej Mele
P-o resnem delu so ribici poskrbeli za dobro telesno pocutje
v obliki pecenega mesa in vsakovrstne mokrote.

Tokrat tud.i nekaj o nogometasih nasega malega mesta, a ne
o njihovih tekmovalnih rezultatih. Pravi mitek jih je pogledati,
ko pritecejo na igrisce: snefuobeli dresi kot labodje krilo, no·
gometni cevlji se blesce, da jemlje vid, frizure brezhibne, morda
jim manjka le se kravata ... Ni
pa uiitek pogledati, kako je pripravljeno igriSce: crte je samo
slutiti, ker so bile zacrtane bogve
kdaj, mreza na golih je obesena
kot sedlo na svinji, stranski sodnik je komaj iz plenic zlezel in
je manjsi od zastavice, za offside
pa verjetno se nikoli slisal ni.
Verjetno bi morali nogometasi
oziroma vodstvo poskrbeti tudi
za te stvari ...
*
Sarno nasim vrlim ~asnikar
jem gre zahvala, da smo uspeli
zvedeti kaj vee 0 tekmovanju ribicev v suhih d.isciplinah. Zvedeli
smo tudi to, da so tekmovali tu-

di pionirji oziroma mlad.inci, kar
je potrebno za prihodnji razvoj
in popularizacijo iiportnega ribolova. Temu hotenju pa nasprotujejo »Skrivalnice«, ki so se jih S1i
ribici s svojim tekmovanjem. Nikjer ni bilo nobenega obvestila
ali besede o tern. Marsikdo, ki bi
si rad ogledal to iiportno spretnost, bo prvic zvedel o tekmovanju sele, ko bo prebral nase novice. Ugibamo, zakaj se ribici
skrivajo. Da jim ni ta navada
ostala se iz casov, ko so bili mnogi med njirni se »rau bSici«?

Z. Zabukovec

III. lesariada v Cerknici
IS

1-

,_
d

r.
n
1-

~)

Komaj tri cetrtine leta nas se
od III. lesaTi:ade, ki naj bo v
Cerknici junija 1972. ·l eta. P.rva
je ·bna v Novem mestu, druga v
Celju. Lesariada pomeni sportno
tekmovanje kolektivov ·lesno-industrijskih podjetij
Slovenije.
TeknH>vanje obsega: sah, odbojko, mali nogomet keglja-nje in
streljanje. Menda bi za III. lesariado uvedli se sportni ribolov.
Letos je v Celju sodelovalo 25
podjetij z okrog 1500 tekmovalci.
Z gotovostjo lahko racunamo, da
bo to stevilo 1972. leta lie naTaslo.
Leto 1972 pa pomeni za Brest
tudi 25. jubilejno leto ustanovitve.
Industll:ijski gasilci bodo imeli
lo~ijo

1972. ·l eta svoja tekmovanja v
Cerknicl. Zakaj ne bi uvedli lie
tekmovanje iz prve pomoci iz
vseh teh podjetij? Ali bo kultura
tudi kaj prispeva~a k proslavi jubilejnega leta? Vse te misli se mi
podijo po glavi, potem ko so dejali, da je treba lesariado in ostalo
proslavljanje pripraviti kar najbolje. Nacrt se ze naredi, vendar
ono drugo - u;resnicitev nacrta
pa je malo .tezje !
Z gotovostjo lahko trdim, da
tako mnoZicne prireditve ta-ke
vrste v Cerknici se ni bHo. Takoj pa se pojavi vprasanje: »Ali
smo sposobni sprejeti tako §tevilo tekmovalcev?« O.dgovor praV'i, da je to mogoce, vendar mora

pri tern sodelovati vsa Cerknica.
Najbrl bo potrebno dolocena tekmovanja prenesti drugam? Da,
n ajbrz, ker nimamo dovolj tekmovalnih prostorov, predvsem
mislim na odbojko in kegljanje.
Ali ·SffiO sposobni vso .to mnmico
preskr-b eti? Kako ne, samo delati bo treba!
Delati z odgovomostjo. Delati
za ponos Bresta in Cerknice. To
naj bi bila misel vsakega ze danes.
Preprican sem, da bodo v pripravah nudili pomoc vsi tisti, ki
so sodelovali na dosedanjih lesaoriadah, predvsem pa jih pozivam,
da ze sedaj zacno s treningi in
se pomnozijo svoje vrste.
D. Trotovsek

80 let gasilcev v Dolenji vasi

.
f

Leto!.slavi gasilsk o drus.tvo iz
Dolenje vasi pri Cerknici 80. obletnico svojega delova-n ja. Prvo
gas.ilsko ceto v vasi je leta 1891
ustanovil Ja-nez Petrovcic, ki je
dolga •l eta vodil njeno delo. Doleta 1946 so bili voditelji gasilcev
se Janez Znidarsic, Luka Mele in
Matija Strainicar, ki je prvi za~el leta 1906 voditi uradne ·knj.i ge
drus tva. Sledila sta se Janez Obreza in se danes zivecl Matija
Sparemblek, ki so ga stevilni kriIz kronike drustva je videti, da
so leta 1929 tedanji clani organi zirali zbiralno akcijo za nakup
motorne brizgalne, ker TOC:.na ni
vee ustrezala takratnim potrebam. Sestintrideset tisocakov, kvlikor je ta·krat motorna brizgalna
veljala, ni bilo lahko doblti, saj je
bila to vrednost skorajda en e hise. Toda s skupnimi mocmi vascanov in s prispevki domacinov, ki
so bill na delu v Ameriki, so denar le zbrali in leta 1930 kupili
motorno brizgalno. To je bil pravi
pravcati praznik za stare in mlado in tudi veselice ni manjkalo.
Nedavno so kupili novejso brizgalno, toda stara, rocna, je se ved -

no uporabna in tvori neke vrste
zgodovino tega drustva.
Listajoc po knjlgi zapiskov, ki
jih je vodil tridesetletni tajnik
drU.Stva, sedanji upokojenec JoZe
Mlinar iz Podskrajnika, sem zasledil, da <je na letni skupscini
drustva 26. januarja 1941 med
-ostalim zapisano: »Predsednik Andrej Martincic navzocim objasni
da.nalinji teZ.ki poloiiaj in navaja
dolznost clanov v slucaju zracnilh
napado·v k sloznemu delu.« Bodritev je bHa lie kako potrebna,
saj so morali gasilci m ed zadnjo
vojno nestetokrat pomaga-ti pri
relievanju.
Vojna viohra je onemogocila vodenje rednih zapiskov in jih v
uradni knjigi zasledimo z letom
1945, ko je tajniske posle drU.Stva
sprejel se danasnj·i aktivni clan

Janez Ule, usluzbenec skupliCine
obCine Cerknica.
Pri litevilnih ak!cijah, ki so jih
imeli dolenjski gasilci v svoji in
drugih vaseh, sta biJ.i zadnjoi dve,
ko je gorelo gospodarsko poslopje Janeza Znidarsica v Dolenji
vasi leta 1960 in 15. septembra -letos, ko je bil poiiar na treh senikih v njihovi vasi.
Kot veeina podobnih drulitev se
tudi nj,i hovo vecno bori za financna sredstva. Petintrideset aktivnih clanov (ko je potreba, jih je
tudi veli:ko vee) na celu s predsednikom Francem Svelcom in
tajnikom Francem Opeko kar dobro gospoda ri. S prispevki obcanov, obcinske gasilske zveze, podjetja Brest in z dobicki od razlicnih prireditev so zbrali toliko denarja, da so kupili sodobno in bolj
mocno motorno brizgalno. Pred
njimi pa je se teiika n aloga. z razlienimi akcijami morajo zbrati lie
domala milijon starih dinaTjev za
-ostalo opremo, ker bodo le tako
lahko pritegnili k sodelovanju v
tej koristni organizaciji tudi
mlade.
S. BogovCic

•
Da imamo v nasem malem mestu tudi take, ki jim nasad.i evetic, urejene sprehajalne poti in
mlado drevje vzbujajo vandalizem, je dokaz unicena lipa, ki
stoji v vrsti lip na Taboru. Zlikovec jo je v prsni viiiini prerezal tako, da se lipa sedaj susi.
Bati se je, da bo ta neprid.iprav
se kje kaj prerezal ...

SmetiSee ob kinodvorani v Cerknici
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NAGRADNA KRIZANKA
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Nova nagradna kriianka je tokrat lazja, zato pricakujemo mnogo pravilnih resitev.
Za. 1. nagrado smo namenili 100
din, za 2. nagrado 20 din, deset
naslednjih izirebanih pa bo dobilo PO 10 din.
Uspe!lno resevanje vam vosci·
mo, resitve pa kot obicajno - v
Splosni sektor SKS do 22. oktobra 1971.
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2. oktobra ob 19.30 in 3. oktobra
ob 16. - italijanski film ZIVI ALI
SE BOLJ MRTVI. ltalijanski western. V glavni vlogi Giuliano
Gemma.
3. oktobra ob 19.30 - ameriSki
film NEZNANI JUNAKI. Pustolovski film, cigar zgodba se dogaja v JuZni Ameriki. V glavni
vlogi Lino Ventura.
4. oktobra ob 19.30 danski
film RDECI PLASC. Zgodovinski
spektakel.
7. oktobra ob 19.30 - ameriSki
film ZBOGOM, PRIJATELJ. Napeta. kriminalka. V glavni vlogi
Charles Bronson.
9. oktobra ob 19.30 - francoski
film OPERACIJA LEONITA. Tragikomedija o nenavadnem gangsterju teti Leon iti.
10. oktobra ob 16. in 19.30 - ameriski film MEC ZA BRANDA.
Grozljivka iz mracnega srednjega
veka. V glavni vlogi Paul Winters.
11. oktobra ob 19.30 - ameriski
film JUNAKI GUADALCANALA.
Vojni film z Johnom Waynom v
glavni vlogi.
14. oktobra ob 19.30 - ameriski
film KDAJ, KJE IN S KOM. Eroticni film. V glavni vlogi Hort
Bucholtz.
16. oktobra ob 19.30 in 17. oktobra ob 16. - ita.Iijanski film
POCIVAJ V MIRU. Zgodba z divjega zanoda o ma.Scevalcu druiine.
17. oktobra ob 19.30- francoski
film PRIMI HUDICA ZA REP.
Duhovib. komedija. V glavni vlogi Yves Montand.
18. oktobra ob 19.30 - francoski
film VRV IN KOLT. Western, v
katerem nastopata Robert Hosein
in Michele Marcier.
21. oktobra ob 19.30 - amerisk.i
film LEGENDA 0 LILIAH CLEAR. Film prikazuje zivljenje znane igralke, ki jo igra Kim Novak.
23. oktobra ob 19.30 in 24. oktobra ob 16. - ameriski film LOVEC NA KRVAVE NAGRADE.
Film prikazuje lovce na razbojnike s tiralic. V glavni vlogi Rod
Cameron.
24. oktobra ob 19.30 - ameriski
film AFERA THOMAS CRAUN.
Izredna akcijska kriminalka. V
glavni vlogi Steve Me Qween.
25. oktobra ob 19.30 - ameriSki
film GORILA JOE JUNG SE JE
OSVOBODILA. Fantasticni film.
· 28. oktobra ob 19.30 - ameriski
film DETEKTIV. Frank Sin atra
nastopa tokrat v vlogi privatnega
detektiva.
30. oktobra ob 19.30 in 31. oktobra ob 16. - ameriSki film DESPARADOSI. Akcijski film o bliscu in propadu slavnih razbojnikov. V glavni vlogi Jac Palanee.
31. oktobra ob 19.30 - ameriski
film KRVAVA OBALA. Vojni
film.

Nasi

Spored tekem NK Cerknic:a
Ciani:
5. septembra Cerknica - Mcdvode 1:3

Brestov obzornik, glasilo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
nredniski odbor: Vojko Harmel,
Joze l<.Iancar, Janez Lavrencic,
.Oanilo M:linar. Dubrovka Pazic,
Vinko Mahne, Franc Mulec, Miha
Sepec, Franc Strukelj, Du5an
Trotovsek · in· Zdravko Zabukovec. Tiska :lelezniska tiskarna,
Ljubljana

12. septembra Krim - Cerknica 3:2
19. septembra: Cerknica - Logatec 3:1
26. septembra: Crnuce - Cerknica
3. oktobra: Cerknica - Borovnica
10. oktobra: Induplati - Cerknica
17. oktobra: Cerknica - Enotnost
24. oktobra: Kocevje - Cerknica
31. oktobra: Cerknica - Ribnica

7. novembra: Menge~ - Cerknica
Mladinci:
3. septembra: Cerknica - Medvode 3:1
12. septembra: Krim - Cerknica 3:0
19. septembra: Cerknica Olimpija 1:4
26. septembra: Ljubljana Cerknica
3. oktobra: Cerknica - Apnar
24. oktobra: Mercator - Cerknica
7. novembra: Menge~ - Cerknica
V Cerknici se igrajo tiste tekme, kjer je NK Cerknica prva
imenovana, ostale pa igrajo na~i
nogometa~i v gosteh.

OBVESTILO
2e dalj casa je opaziti, da se
clani nasega kolektiva iz posameznih poslovnih enot, ki imajo
opravka na skupnih strokovnih
sluZbah, stezka znajdejo, kje je
kdo, saj je mnogo vrat 'in hodnikov. Posebno so v stiski tisti, ki
bi radi dabili podpise za razlicne
dokumente, na primer za potrcsniska posojila in podobno. z zeIjo, da v prihodnje ne bi bUo nep O'trebnega iskanja podpisnikov in
<!akanja, priporoeamo vsem, ki
imajo kak:rSnekoli cpravke n a
skupnih strokovnih sluzabah in ne
vedo, k am naj se obrnejo, da se
cglasijo pri tajniku SKS, soba stevilka tri v pritl.!icju, kjer bodo dohili potrebne ustne inf<>rmacij e.

upokojenci

Beno Zupan, rojen 8. februarja
1910, je bil upokojen 30. septembra 1971.
Beno Zupan je po poklicu mizar in odhaja v pokoj z delovneg~ mesta-popravilo polizdelkov v
D. strojni Tovarni pohistva v
Cerknici.

*
Po petindvajsetih Ietih dela v
na§em podjetju je odsel v zasluzen i pokoj Alojz Klanca r, dolgoletni vodja transportne sl11Zbe.
Prvoborec s stevilnimi odlikovanji, vnet lovec, <>ce t reh odraslih sinov, se sedaj s svojo Z:ivljenjsko druZico ukvarja z domacimi deli, d a mu ni dolgcas kat
pravi. Pa tudi v podjetju se rad
oglasi, ce ga poklicej<>, ko je pot rebno opraviti kaksno voznjo.

