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LETO VI 29. FEBRUARJA 1972 

NajveCji 
pohiifva 

izvozniki 
v Sloveniji 

lzvoz v 1970. letu nas je potisnil 
na lestvico izvoznikov dalec od 
prvega mesta, katerega smo se ze 
1969 tako trdno dr2ali. Vzrokov ni 
lskati nikjer drugje kot v receslji, 
deJno pa tudi V spekuJantskem pO· 
nasanju najvecjega kupca v ZDA. 
Naj bo preteklost teh problemov za 
nami. Neradi se jih spominjamo, vse 
bolj pa spoznavamo vzroke take po· 
litike. 

Povsem drugace pa je z izvo· · 
zom v preteklem 1971 . letu. Zopet 
smo se povzpeli v sam vrh izvoz
nikov pohistva, saj je za vee kot 
pet milijonov dolarjev blaga prek 
meja. Medtem, ko smo se v prvem 
polletju gledali na povecanje izvoza 
z nezaupanjem in v stalni borbi z 
drugimi proizvajalci za izvoz, smo 
v drugi polovici leta nadoknadili iz
gubljeno. Ponc:)Vno smo dosegli prvo 
mesto, mesto, za katero ne dajo 
zlatega odlicja zmagovalca. Prej do· 
ba tak zmagovalec grajo, ker ima 
premalo dobicka, nizke osebne do· 
hodke - ces, kdo te pa sili v jz. 
voz (primer razprav o samouprav· 
nih sporazumih o delitvi osebnih 
dohodkov). 

Sem zagovornik izvozne usmerit· 
ve Bresta. filozofijo sem zgradil na 
dejstvih preteklega obdobja, ko je 
Brest rastel in zivel prav na rezul
tatih lzvoza. Odprta so mu bila vra
ta v svet, preskrba je delovala bolje 
in laze, ker je slo za izvoz, nabav· 
ljali smo stroje, sprejemali novo 
tehnologijo. Problemov za izplacilo 
osebnih dohodkov nl bilo. Res da 
osebni dohodki niso rasli skladno 
z rastjo izvoza, toda varnost proiz-

vodnje in prodaje je bila zagotov· 
ljena, to pa je veliko - najvec. 

Gledanje na izvoz le skozi ocala 
trenutnih ali ze minulih konjuktur
nih dni prodaje blaga na domacem 
trgu je bolestnost tovariske slepote, 
ki priznava samo proizvodni kon· 
cept. Priznam, da je izvozna stimu
lacije slaba, skrajno nesprejemljiva 
predvsem za izvoz v ZDA. Toda, ali 
sta cena, dosezena na zunanjem 
trgu, in administrativno dolocena 
stimulacija res edina dejavnika, ki 
sta kriva, da ima proizvodnja celo 
negativno stalisce do izvoza? Pre
prican sem, da ne. Zaverovanost v 
obstojece stanje notranjih vplivov 

oblikovanja cen, stroskov, tako pro· 
izvodnih, kot splosnih, je se ved
no taka - nedotakljiva in samo 
taka. 

Pri tern ne mislim na administra· 
tivne izracune in odnose med eno· 
tami, v misli imam vzroke nasta· 
janja dolocenih stroskov. 
~elel bi, da bi te vrstice, napisane v 

prvi vrsti zato, da se postavimo na 
prvo mesto v izvozu 1972. leta, na
letele na sirok orazpravo predvsem 
s ciljem ohranjanja izvoznega kon
cepta tudl v prihodnje, kakor tudi 
resevanje problemov stroskov pro
izvodnje. 

D. Trotovsek 

Mandai 
se izteka 
Konec meseca marca bosta pre· 

tekli dve leti, kar smo prvikrat iz· 
volili organe upravljanja po doloci
lih statuta, sprejetega na podlagi 
slovitega XV. ustavnega doponila. 
V novoletni stevilki smo lahko pre
brali, kako predsedniki vseh cen· 
tralnih organov upravljanja ocenju
jejo delo nsvojih« organov oziroma 
celoten sistem in funkcioniranje or
ganov upravljanja v nasem podjetju. 
Tokrat pa ne bo odvec, ce s i malo 
ogledamo formalni del poti, ki vodi 

k oblikovanju organov upravljanja. 
Temeljni zakon o volltvah delav· 

sklh svetov in drugih organov uprav
ljanja v delovnih organizacijah je 
mocno skrcen. Vecino dolocil, ki 
so prezivela nburjo« XV. ustavnega 
amandmaja, so pobrala najnovejsa 
ustavna dopolnila. Od prejsnjega, 
razmeroma obseznega zakona, ki je 
imel 124 clenov, jih obvezno velja 
le se sedem. Mnoga izmed dolocil, 
ki sicer niso obvezna, se Jahko upo· 
rabljajo in so zelo primerno navo· 

Ob 8. marcu cestitamo vsem zenam delovne skupnostl BRE ST A 

dilo za sestavo tistih splosnih aktov 
delovnih organizacij, ki urejajo vo· 
litve v organe upravljanja. 

Pri nas bomo, poleg dolocil na
vedenega zakona, uporabljall se do· 
Ioella statuta, ki v precejsnji merl 
ureja najva2nejsa volilna vprasanja 
Ob upostevanju zakonskih dolocil 
in dolocil statuta je slika o najvaz
nejsih pojmih s podrocja volitev, ki 
jih mora v teh dneh razpisati cen
tralni delavski svet - naslednja: 

- Volilno pravico za centralni de· 
lavski svet imajo poleg clanov de· 
lovne skupnosti tudi osebe, ki se 
v delovni organizaciji s solanjem in 
s prakticnim delom usposabljajo za 
dolocen poklic. 

- Volilno pravico za delavski 
svet poslovne enote imajo po dolo
cilih prejsnjega odstavka delavci 
posamezne poslovne enote. 

- Ciani delavskih svetov se vo
lijo na podlagi enake in neposred· 
ne volilne pravice s tajnim glasova· 
njem te na podlagi svobodrie opre· 
delitve glasovalcev. 

- Volitve razpise centralni de· 
lavski svet. 

- Organi za izvedbo volitev cen· 
tralnega delavskega sveta in de· 
lavskih svetov poslovnih enot so 
volilne komisije in komisije za vo
lilne imenike, ki jih imenuje cen· 

Iz vseblae: 
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- zborov delovnih skupnosti eko· 
nomskih enot, 

- najmanj treh clanov volilnega te. 
lesa, 

- mandatne komisije, 

- sindikalne organizacije ob sode-
lovanju drugih druzbenopoliticnih 
organizacij. 

- V enoti skupnlh strokovnih 
sluzb predlagajo kandidate za clane 
sveta enote skupnih strokovnih 
sluzb in za njihove namestnike tudl 
posamezni clani volilne enote (sek· 
torja) za svojo enoto. 

- Steje se, da je kandidat spre· 
jet, ce je s predlogom soglasala 
najmanj ena sestina vseh clanov 
volilnega telesa. 

- Posamezen clan delovne skup· 
nosti sme biti izvoljen v isti kolek· 
tivni organ upravljanja najvec dve 
mandatni dobi zaporedoma. 

Poleg teh temeljnih dolocil o vo· 
Jitvah ne smemo pozabiti tudi na 
varstvo volilne pravice. Temeljni za
kon ureja le-to v teh zelo obseznih 
clenih. Postopek ob ugovoru priza
detih je zelo hiter ter v pristojnostl 
volilne komisije in obcinskega so-
disca. ! 

Ob zakljucku tega skromnega pre
gleda pa bi rad postavil trditev, v 
katero moramo biti prepricani vsi, 
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tralni delavski svet ter volilni od
bori, ki jih imenuje volilna komisija. 

- Kandidate za clane delavskih 
svetov dolocajo in sestavljajo kan· 
didatne liste zbori delovnih skupno· 
sti na podlagi predlogov: 

Morda se sele ob njihovem 
prazniku - Dnevu zena - zave
damo, kako tesno so nase Ziv
ljenjske poti prepletene, kako 
premalo cenimo njihova delo i1t 
njihova druzbeno vlogo. 

Vsakomur ostane verjetno naj
lepsi spomin iz otrostva - topli, 
ljubect materinski smehljaj; trop 
razposajenih deckov in deklic v 
pisanih oblekcah na peskovniku; 
skrivnostna ljubezen v cv etocem 
maju; ustvarjanje skupnega og
njisca; skupno resevanje tezav na 
skupni zivljenjski poti; jesen ziv
ljenja v toplem sozitju ... Vrsta 
podob, ki simbolizirajo zivljenj
ske postaje dekleta, zene, matere. 

tal se le poredko zavemo nji
hovega poslanstva. Trdo delo ob 
stroju, v pisarni, na zahtevnih 
delovnih mestih ... Trdo delo do
rna, v gospodinjstvu, v dru.Zini, 

ki bomo v teh dneh odlocali o no· 
vih clanih delavskih svetov: nPrav 
zares nl vseeno, koga predlagamo 
in izvolimo v nase najvisje organe 
upravljanja!<< 

Z.Zabukovec 

pri vzgoji . . . Precute noci ob bol-
nih otrocih ... In le malo proste-
ga casa, malo razvedrila, malo 
priznanja. 

Pravimo, da se premalo vklju
cujejo v delo druzbenopoliticnih 
organizacij, organov upravljanja, 
da so premalo aktivne. Morda 
smo jim krivicni? ce vestno o
pravljajo delo na svojem delov
nem mestu, ce oblikujejo iz svo
jih otrok vestne delavce in dob
re Clane druzbene skupnosti, so 
opravile veliko in dragoceno po
slanstvo. 

Skromno darilce ob njihovem 
prazniku bo vee kot skromno 
priznanje in zahvala za vse, kar 
prispevajo naJi druzbi. 

v sem delovnim zenam delovne 
skupnosti Bresta in drugim ob
cankam iskrene cestitke ob nji
hovem prazniku! 

UredniStvo 
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Pred kongresom 
trgano rast zivljenjskega standarda. 
Zahtevati je treba, da bodo ukrepi 
gospodarske pol itike dolgorocnejsi 
in stabi lnejsi in da je treba pri 
njeni graditvi bolj upostevati zdru
zeno gospodarstvo in njegove aso
ciacije. lnvesticijsko aktivnost je 
treba usmeriti predvsem na odstra
nitev sedanjih nesorazmerij med 
surovinskirni in predelovalnimi pa
nogami in voditi skrb o bodocih 
investicijskih vlaganjih. Ni za pod
piranje razvoja tiste proizvodnje, ki 
ne zagotavlja nadpoprecnega dohod
ka, kajti posledica tega bi biia niz
ki dohodki in prpblemi bi se na
daljevali. Perspektivno naj se raz
resi polozaj delovnih intenzivnih pa
nog, med katere spada tudi lesna 
industrija. Z davcno politiko je po
trebno manj obremenjevati delovno 
intenzivne panoge in s tern omo
gociti hitrejsi razvoj in zboljsanje 
standarda delavcev. 

sindikata industrije in rudarstva 
16. in 17. rnarca letos bo v Opa

tiji Ill. kongres delavcev industrije 
in rudarstva. 

Kongres bo prav v casu izrednega 
politicnega in druzbenega razpoloze
nja po sprejetih ustavnih dopolnilih in 
vrsti vainih zborov, kot so drugi 
kongres sarnoupravljalcev Jugosla
vije, XXI. seja predsedstva in druge 
konference Zveze kornunlstov Ju
goslavije. 

Kongres si je zadal nalogo da bo 
obravnaval vrsto najvainejsih vpra· 
sanj, bistvenih za prlhodnji razvoj na
se socialisticne sarnoupravne druzbe. 

Gradivo za kongres razprave so 
delegati ze prejell. te pogledarno, 
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Iz vzorcne delavnice TP Cerknica 

kaj obsega, lahko ugotovirno, da bo 
obravnavana predvsem naslednja 
problernatika: 
- druzbeno-ekonornski polozaj de

lovnih ljudi v zdruzenern delu, 
- politika osebnih dohodkov in po· 

goji gospodarjenja v zdruzenem 
delu, 

- delovni in zivljenjski pogoji de
lavcev v zdruzenern delu, 

- druzbeno ekonomski razvoj do 
leta 1975, 

- sindikat delavcev industrije in 
rudarstva v rnednarodni aktivno
sti, 

- organiziranje sindikata v zdru
zenern delu. 

Ta vprasanja bodo poleg kongres
nih forrnalnosti, novega statuta in 
izvolitve novih clanov zveznega in 
nadzornega odbora vsebine Ill. kon
gresa. 

Da bi se tudi nasi clani sindikata 
seznanili z vsebino dokumentov, 
sem iz njih izbral nekatere znacil
nosti. 

Uparn, da born prikazal jedro vpra
sanj, predvsern pa zelirn, da bi 5 

tern sprozil se zadnjo predkongres
no razpravo in nase gledanje o teh 
vprasanjih. 

nacin, ki je dolocen v ustavnih 
arnandrnajih. Predvsern pa je nujno, 
da se s premiki v tej smeri ne 
caka, temvec poskrbi za cimprej· 
snjo uresnicitev. Sindikati se bodo 
zavzeli, da se organizacije zdruze. 
nega dela - ne glede na njihova 
velikost, stevilo in obliko zdruzeva
nja - formirajo kot skupnost te
meljnih organizacij zdruzenega de
la z zagotovljenimi in z ustavo do· 
locenimi pravicami. 

- Ob politiki osebnih dohodkov 
in pogojih gospodarjenja v zdruze
nem delu dokument govori o naj
nizjem osebnem dohodku. Vztrajatl 
je treba pri dosledni uporabi naj-

niijega osebnega dohodka, ki je do
locen s sporazumom, boriti pa se je 
treba, da se ta korigira skladno z 
rastjo zivljenjskih stroskov. Najniz-
Ji osebni dohodek mora biti izho
disce za dolocanje razponov v oseb
nih dohodkih. lndividualna merila za 
delitev osebnih dohodkov naj se 
samostojno dolocajo v temeljnih or
ganizacijah zdruzenega dela, kjer je 
potrebno, da se izhaja iz prispev
ka vsakega posameznika k uspehu 
temeljne organizacije zdruzenega de- · 
Ia na podlagl minulega in tekoce
ga dela. Glede drugih osebnih do
hodkov bo potrebno vee pozornosti, 
saj ti mocno ustvarjajo neupravi
cene socialne razlike (dnevnice, 
prevozi z lastnimi vozili, delo ak
viziterjev in potnikov). Tu sindikat 
pricakuje ustrezna zakonska dolo
el la. Kongres bo postavil zahtevo, 
da je treba raziskati izvir premo· 
zenja ter odvzeti tisto, kar je bilo 
pridobljeno mimo dela. Glede na
menske delitve ne more biti ome
jevanja samoupravnih pravic delov
nih ljudi, da samostojno opravljajo 
namensko de litev dohodka, saj je to 
ustavna pravica. V sekundarni de· 
litvi naj breme gospodarskih tezav 
nosi celotna druzba, ne pa samo 
proizvajalci. V primarni delitvi gre 
za nadaljnjo krepitev sprejete poli
tike osebnih dohodkov in material· 
ne baze zdruzenega dela, zato mo
rajo posamezni elementi delitve 
to upostevati. Cene na trgu naj se 
oblikujejo na podlagi ponudbe in 
povprasevanja, za tiste izdelke, kjer 
to ni mogoce, naj se oblikujejo 

brez trgovcev. Sindikat bo se naprej 
deloval pri razresevanju deviznega 
rezima, kreditno-monetarnega siste· 
ma, kajti to je jamstvo, da se bo 
sprejeta politika osebnih dohodkov 
uveljavila. 

- Ob delovnih in zivljenjskih po
gojih delavcev v zdruzenem delu 
govori dokument o nujnosti pove
canja varnosti pri delu, iskanju moz
nosti, da se oiajsa poiozaj zaposle
nih zensk in mladine v smislu med
narodnih konvencij . Stanovanjska 
politika mora postati del perspek
tivnih In tekocih nacrtov temeljnlh 
organizaclj druienega dela. Kon
gres bo razpravljal tudi o druzbenl 
prehrani, odmoru in rekreaciji. Pred
vsem bi bilo potrebno, da se zacne 
z organizacljo sportnih, kulturnih, 
izobrazevalnih aktivnosti. Gre za 
razvijanje tovarlstva, enotnosti ko
iektivov, druzbene zavesti, pa tudi 
usposabljanje za vse bolj zahtevne 
samoupravne funkcije. Tudi zdrav
stveno varstvo in sistem pokoj
ninskega in invalidskega zavarova
nja ni pozabljen. 

- 0 druzbeno-ekonomskem raz
voju do 1975 bo slndlkat spregovo
ril glede izdelave nacrtov, ki naj 
zagotove razvoj podrocij in panog. 
Ti nacrti pa morajo vsebovatl po
litiko stabilizacije, predvsem pa na
daijnjo krepitev materialne baze sa
moupravljanja, stabllno in nepre-

- 0 mednarodni aktivnosti go
vorl peti dokument. Sodelovanje 
sindikata na mednarodnern planu 
je pravica in dolznost vseh orga
nizacij in forumov. To sodelovanje 
se naj kaze predvsem v seznanja
nju s problemi, ki imajo skupen po
men najsibo v odnosu na druge 
drzave, ali pri resevanju problemov 
nasih delavcev v tujini. 

- 0 organiziranem delu sindi
kata v zdruzenern delu dokument 
govori 0 nalogah cianstva in 0 orga
niziranosti. 

V tern sestavku, kot ze receno, 
sem hotel prikazati vsaj del proble
mov, o katerih bo razpravljal kon
gres. Gradivo je preobsezno, da bi 
ga ponatisnili v celoti. Naj mi bo 
opraviceno, ce sem preskocil kate
raga od problemov. 

D. Trotovsek 

Inventurni popls 
za Ieto 1971 

Za ugotovitev dejanskega sta
n ja sredstev podjetja je Svet za 
ekonomiko in finance imenoval 
40 popisnih komisij s 162 clani. 
Po dolocilih pravilnika o knjigo
vodstvu podjetja je treba naj
manj enkrat letno popisati vsa 
sredstva, s katerimi upravlja ko
lektiv. 

Sredstva za poslovno leto 1972 
so se popisala v decembru 1971 
in delno v januarju 1972. 

Ciani popisnih komisij, razen 
nekaj izjem, so z vestnostjo in 
odgovornostjo opravili inventur
ne popise. 

Popisne komisije so moralno 
in materialno odgovorne, da s 
popisom ugotovijo dejansko s ta
nje in pripravijo predloge za od
pravo ugotovljenih pomanjkljivo
sti pri upravljanju s sredstvi pod
jetja. 0 ugotovljenem stanju mo
ra centralna inventurna komisija 
sestaviti porocilo o popisu po :po
slovnih enotah in ga predlozit1 v 
razpravo in potrditev delavskim 
svetom poslovnih enot. Skupno 
porocilo, ki zajema ugotovljena 
stanja po poslovnih enotah, pa 
cen tralnemu delavskemu svetu. 

Delavski sveti poslovnih enot 
so pristojni sklepati o ugotovlje
nih razlikah in odpisih do vred
nosti 1.000,00 din, centralni delav
ski svet pa o vred.nostih, ki pre
segajo 1.000,00 din, dalje o pro
metu in odpisu osnovnih sred
stev in sredstev skupne porabe 
ter o odpisu spornih in dvomlji
vih terjatev v celoti. 
Ugotovitve in zakljucki komisij: 

- osnovna sredstva, ki pred
stavljajo zgradbe, stroje, napra
ve in opremo, so pravilno in v re
du evidentirana. V nekaterih po
slovnih enotah se niso se opre
mili z novimi inventarnimi s te
vilkami, po katerih bo evidenca 
preglednejsa. Komisije so pripra
vile predlog za odpis dotrajanih 
sredstev ter neuporabnih sred
stev za prodajo. Sredstva se bo
de prodala na javni licitaciji; 

- sredstva skupne porabe, ki 
naj bi se uporabljala za druzbeni 
standard, so po oddaji stanovanj 
v upravljanje stanovanjskemu 
podjetju zelo majhna in se z nji
mi slabo gospodari. Organom u
pravljanja je posredovan pred
log, da se del sredstev proda in 
uvede odgovornosti za upravlja
nje; 

izvodnih poslovnih enotah, z 
manjso odgovomostjo pa v skup
nih strokovnih sluzbah; 

- izdelavni in rezijski materi
ali za proizvod.njo so v primerja
vi s preteklim letom vzorno in 
vestno vodeni; r azen manjsih iz
jem. Poslovnim enotam se je pri
porocilo, da posvetijo vee skrbi 
za odpis neuporabnih materialov 
in prodajo materialov, ki so za 
proizvodnjo v podjetju neuporab
ni; 

- surovine za proizvodnjo 
ivernih plosc in hlodovine listav
cev so bile popisane. Jelova hlo
dovina pa se zaradi velikih zalog 
ni popisala z ugotavljanjem de
janskega stanja. 

Z manipulacijo hlodovine je za
gotoviti, da bo v letu 1972 popis 
mozen; 

- razlike pri zaganem lesu, 
ploscah in furnirju so opravic
ljive, ker pri taka velikem pro· 
metu nastajajo zaradi merjenja. 
Inventurna komisija je mnenja, 
da se morajo skladisca zaganega 
lesa izpopolniti, ker je v nekate
rih primerih ogrozena kvaliteta 
zaradi neustreznega vskladisce
nja in skladiscnega prostora. Tu
di uvedba mehanizacije na skla
diScu v Starem trgu je nujna; 

- ugotovljeno stanje zalog go
tovih izdelkov v primerjavi s sta
njem - evidence IBM sistema je 
dokazalo, da se se neodgovorno 
dopuscajo razne pomanjkljivosti, 

BRESTOV OBZORNIK 

ki po dveh letih uvajanja v si
stem nimajo opravicila. 

Stanje razlik po poslovnih eno
tah je skoraj nesprejemljivo. Po
djetje kot celota pa izkazuje zelo 
majhne razlike; 

- Tudi stanje dvomljivih in 
spornih terjatev se v primerjavi 
z lanskim letom ni izboljsalo. Ce
lo porasle so, to pa predvsem 
zaradi samovolje v p rodajni slllZ
bi, ki ne uposteva sprejetega 
predpisa o prodaji individualnim 
kupcem; 

- nedokoncana proizvodnja je 
vsa kurantna in ugotovljeno sta
nje potrjuje knjigovodsko eviden
ce. 

Delavski svcti poslovnih enot 
so porocila o inventurnem popi
su ze sprejeli z manjsimi dopol
nitvami. 

Centralni delavski svet pa bo 
izrekel zadnjo besedo o inventur
nih ugotovitvah v nekaj dneh. 

Prav bi bilo, da bi Centralni 
delavski svet obravnaval ugotov
ljene razlike in stanje gospodar
jenja s sredstvl se bolj kriticno 
in zavzeto kot delavski sveti po· 
slovnih enot. · 

Le z odlocnim in odgovornim 
delom vseh, ki jim je zaupana 
dolznost upravljanja s sredstvi 
podjetja, lahko dosc7.emo boljsi 
rezultat . E. LAH 

Pravnik: odgovarja 
VPRASANJE. Zanima me, cigava 

je deiovna knjizica - ali z drugimi 
besedami: ail sme del avec ob vsa
kem casu zahtevati, da mu delovna 
skupnost izroci delovno knjizico? 
Rad bi vedel tudi, ce se v delovno 
knjizico vpise vzrok za prenehanje 
dela. (Na primer: izkljucitev, sarno
vol jna zapustitev dela in podobno?) 

ODGOVOR. Temeljni zakon o de· 
lovnih razmerjih daje odgovor le na 
drugi del vprasanja. Skopim dolo
cilom 0 delovni knjizici, kjer govori, 
da je vanjo prepovedano vpisovati 
negativne podatke o delavcu (torej 
tudi negativne vzroke za preneha
nje dela), doda le se dolocilo, da 
izda knjizico delavcu pristojni ob· 
cinski upravni organ, da je to javna 
listina, ki rabi za dokazovanje dej
stev, s katerimi se uveljavljajo pra
vice, za katere je podlaga delovno 
razmerje ter da zvezni svet za delo 
izda natancnejse predpise, kako se 
izdajajo, vodijo in zamenjujejo de
lovne knjizice, kaj se vanje vpisuje 
in kako se vodi register izdanih 
delovnih knjizic. 

Prvi del vasega vprasanqa pa je 
urejen s Pravilnikom o urejanju 
medsebojnih deiovnih razmerij, ki 
smo ga sprejel i v nasem podjetju. 
Za odgovor bo najprimerneje, da 
prepisemo celoten c len 143, ki ure
ja vprasanje izrocanja delovne knj1· 
zice: 

•Ko delavcu preneha delovno raz
merje, mu je delovna skupnost dolz
na delovno knjizico vrniti. Prav tako 
mu je dolzna dati deiovno knjizico, 
ce sam tako zahteva in pri tern po· 
da izjavo, da bo z istim dnern pre
nahal z delom v podjetju. 

Pooblascena oseba, ki delavcu iz· 
roci delovno knjizico, ga je dolzna 
pred izorocitvijo opozoriti na od· 
skodninsko odgovornost zaradi ne· 
spostovanja odpovednega roka. 

lzjavo o prenehanju dela in o 
sprejemu opozorila se vnese v za· 
pisnik in delavec potrdi oboje z 
iastnorocnim podpisom.• 

Z.Zabukovec 

- Ob druzbeno-ekonomskem po
lozaju de lovnih ljudi v zdruzenem de
lu je treba poudariti predvsem nuj
nost, da delovni ljudje anal izirajo se
danje oblike zdruzenega dela 'pred
vsem z vidika delavcev, da nepo
sredno odlocajo o bistvenih vpra
sanjih svojega druzbeno-ekonom
skega polozaja, da temeljne organi
zacije zdruzenega dela dajejo moz
nost za neposredno odlocanje na s samoupravnimi dogovori, vendar 

- drobni inventar, ki predstav
lja manjse orodje za delo v pro
izvodnji in ad.ministraciji, se z 
njim zadovoljivo upravlja v pro- Marija Mahnic ob visokoturnem nadmiznem re7.karju 

,. 

f' 
I, 

c: 
c 
~ 
'II 
! 
3 
1 
t 
z 
s 
II 
11 

II 
11 

J• 
9 
s 
s 
v 
z 
b 
il 
n 
d 
t 

0 



IK 

ii-

o
cr 
lo 

in 
vi 
:e
m 
l.l
~a 
m 

j e 
a
n-

10 
r-

rli 
v
r
tO 
0 -

m 
l:l 
vi 
si 

a 
1a 
ni 
a
la 
I? 
10 

je 
0 -
?) 

e
•a 
0 -

·i , 
t i 
~j 
a
la 
J 
la 
j -
3-
0 
0 
e 

e 
h 

e 
u 
<i 
I. 
a 
:-
i· 

~-

0 
I , ,_ 
:-

:-
a 
1-
:-

:> 
1-

z 

BRESTOV OBZORMII. 

Cene • na domaCem trgu 
Cene nasih izdelkov so zamrz· Zanimlvo. je tudl to, da nekaterl jo

n)ene. Resnlcno zamrznjene in ne : kajo nad. zadnjo zamr2;nitvljo v no
tako kot· vrsta dobrln, ki smo )ih vembru 1971. leta in se sedaj . . Jo
morali v 1971. letu In jlh moramo ·: kajo tisti, ki so na raclin kup,cev 
se sedaj placevati kljub zamrinje" ustvarjali dobicek In delill osebne 
nju vse vlsje in visje. Torej glob~ko dohodke dalec nad normalo. In da· 
zamrznjenje velja samo za nekatere. nes prav tisti zadriujejo blago v 
Gospodarskl ukreo zamrznjenja je skladiscih. To· nl nlc novega; to 
vsekakor eden od stabilizacijskih beremo dan za dnem v casopisih. 
posegov in prav, da je poiskana tak· Vcasih so trgovcem bolj gledall na 
ina resltev. Prav pa nl, da se za· prste. 
mrznjenje izlgrava, po drugl strani 
pa dovoljuje, da pre~vsem monopo
listi s samoupravnimi dogovori po
vecujejo cene, kot da so ti dogovori 
le ventil za visje cene. Podpisl spo· 
razum - sicer ne dobli blaga! Tak· 
snih primerov je bilo v 1971. letu 
se in se. Mi pa se kar naprej z za· 
mrznjenimi cenami. Nlmamo se s 
kom dogovarjati; trgovina, pravljo, 
da ni resnlcni predstavnik kupcev. 

Nase podjetje ima v svojem pro
graQ'Iu za 1972. ieto tudi vrsto iz· 
delk'ov iz starega programa. Ali se 
bomo pretolkli in tudi ml dosegli 
cene, kl bodo sprejemljlve tako za 
kupce kot za nas? eakamo na od· 
mrznitev cen izdelkov, do tedai pa?. 
lzdelujemo jih, prodajamo in ni nas 
konec. Vendar, kollko casa se? 

D. Trotovsek 

Stimulacija izvoza 
- da ali ne? 

. lzvoz blaga v ZDA je po devalva
eiji dinarja in spr~membi izvoznih 
olajsav zasel v slepo ulico. Medtem 
ko je vrednost porasla pri lzvozu 
v evropske drzave tudi do 12 od· 
stotkov, je porast za ZDA komaj 
3,9 •!a. Vedeti moramo, da je v Jetu 
1971 porasel strosek proizvodnje 
tudi do 20 Ofo. Zaradi tega, pa tudl 
zaradi nadaljnjega povecanja tran· 
sportnih prekomorskih stroskov so 
proizvajalcl in izvoznlkl prek Zvez
ne gospodarske zbornice dali pri· 
porocilo, kako naj bi vendar ohra· 
nili, ce ne povecali izvoz. v cem 
je prosnja in utemeljitev? Predvsem 
gre za izenacenje s parlteto evrop
skih valut, to je z dodatno izvozno 
stimulacijo v visini kot je bila, z 
vecjo refakcijo pri transportu, saj je 
znano, da so sedanjo komaj po odo
britvi ze pozrla ladjarska podjetja 
in da je kllc po povlsanju samo 
nadomestilo ze za v naprej napove· 
dano podrazitev z marcem tega le· 
ta. Dejstvo, da cene nasim izdel· 

...___ __ 

kom, to je glasbenim omarlcam, 
stoje In je vee kot nerazumljlvo 
stalisce, da se ne priznavajo cene 
vsaj na visinl, kot tudi v ZDA rastejo 
cene. Mnogi drugi kupcl naslh lz· 
delkov so cene medtem ze veckrat 
popravili. eeprav sem v drugem 
clanku mocno kritiziral tudl na!ie 
proizvodne stroske, moram reel, da 
je stalisce kupca glasbenih omaric 
pa se vecji problem. Velika nevar
nost je, da bomo poeasi morall za
pustlti amerisko triisce, kljub temu, 
da je bila uveljavitev na tam trgu 
dolga In naporna. Ali se bo pojavilo 
tako, kot se je zgodilo s prodajo 
v Angllji? Morda, vendar bo takrat 
ze prepozno. 

Prepriean sem, da je treba stimu
lacljo za lzvoz v ZDA kar najhitreje 
uredlti. ~alostno je, da ta problem 
ne tezi samo nas, temvec zadeva 
vse prolzvajalce furniranega pohiSt· 
va za ZDA. Torej ne samo proiz· 
vajalce glasbenlh omaric. 

D. Trotovsek 

Oblazlnjeni stol K-33, izdelek Tovarne lesnlh izdelkov Start trg 
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Sedeina garnitura »Eva« v posebnem ambientu 

Ob sporazumu o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov 

Samoupravni soorazum o delit· 
vi dohodka in osebnih dohodkov 
je sprejet. V blifuji prihodnosti 
bodo prvic razdeljeni osebni do
hodki po novi analiticni oceni 
delovnih mest in po novi razvrst· 
titvi kadrov v posamezne raz· 
rede. Pri vsem tern pa je priea
kovati; da bodo nastale bistvene 
razlike pri osebnih mesecnih pre
jemkih od dosedanjih na istih 
delovnih mestih. 

Komisija za analiticno oceno 
delovnih mest ni imela lahkega 
dela, splosni sektor je skrbel za 
zakonitost in usklajenost z za
konskimi dolocili, s statutom in 
z ostalimi internimi akti. Sindi
kati in organi upravljanja so se 
zavzemali za najprcuricnejsi si
stem delitve. Upostevali so vse 
znacilne pripombe iz javne raz
prave, ki je hila v delovni skup
nosti. Sporazum je centralni de
lavski svet potrdil. 

TO podrocje pa je tako obcut
ljivo, da se bodo sedaj, ob pre
jemu konkretnih osebnih dohod· 
kov vkljucili v razpravo tudi ti
sti delavci, ki niso sledili od za
cetka razpravljanja, ker niso ho
dili na seje ali na zbore clanov 
kolektiva. Nekateri niso razume· 
li vseh znacilnosti, ki vplivajo na 
ocenitev delovnega mesta, drugi 
zopet vidijo sami sebe in prece
njujejo svoje delo, ne glede na 
to, da so druga delovna mesta 
se zahtevnejsa. Je pa nekaj tudi 
takih, ki jih ne zanima, da bi 
v razpravi sodelovali, ugovarjali 
in podobno. Ugovarjajo pa na 
splosno ob vsaki novi spremem
bi. 

Veckrat slisimo kritiko na ra· 
cun osebnih prejemkov strokov
njakov ali vodilnih kadrov v pod· 
jetju, ces, da so prevelike raz
like med delavcem, ki dela v ne
posredni proizvodnji, in med vcr 
dilnimi v podjetju . 

Menim, da sodi k pravicam de
lavcev tudi neko visoko kvalifi· 
cirano strokovno delo. Delavci, 
ki to delo opravljajo, p rispevajo 
k poveeanju skupnega druzbene
ga dela v podjetju in na zunaj. 
Zato nikakor niso upraviceni kri
tike iz vrst delavcev z ni.Zjim 
osebnim dohodkom na racun 
strokovnjakov ali vodilnih ka
drov v podjetju, gledano samo 
z vidika osebnih dohodkov. Ni 
vsak tehnokrat, ki je uvrscen 
med tehnicne kadre. Ce bi sodili 
tako, bi prisli v veliko nasprotje 
z vsem tehnicim osebjem. 

Menim pa, da je delavec z niZ· 
jim osebnim dohodkom upravi
cen zahtevati, da se mu materi
alni dohodki izboljsajo. 

Socialne razlike v materialnem 
polofaju so pogojene v sposob
nostih za fizicno in umsko delo. 

Vpra.Samo pa se, ali smo na 
podroeju moznosti za bolj ust· 
varjalno delo naredili dovolj. Ali 

smo omogocili zlasti mlajsim ·de
lavcem, ki so zaposleni v podjet
ju , da izpopolnijo svoje znanje? 

V primami proizvodnj i, pa tu
di v finalni, je tudi na BRESTU 
vecje stevilo mlajsih delavcev, ki 
niso dokonCali osemletke. Ti de
lavci se morajo se naprej izobra
zevati z dopolnilnim studijem. 

Tako bi si lahko ustvarili boljse 
pogoje tudi za zasedbo bolj zah
tevnih delovnih mest iri se tako 
uvrstili tudi v viSji razred ana
liticne ocene delovnih mest. 

Dolinost politicnih organizacij 
in vodstva podjetja pa je, da ne· 
kaj storimo brez daljsega odla
sanja, da bi to stanje popravili. 

M. Sepec 

Kotna klop »SARDAN« izdelek TP Martinjak 

Sindikat je predlozil 
svoj predraeun 

Na zadnji seji koordinacijske
ga odbora sindikata smo razprav
ljali med drugim tudi o letos
njem predracunu stroskov tega 
organa, prav tako pa tudi za 
ostale sindikalne odbore poslov
nih enot. 

Letos nameravajo sindikati or
ganizirati po poslovnih enotah 
razlicne prireditve in sicer raz· 
licna praznovanj a in izlete za 
svoje clane. Za Dan zena bodo 
organizirali krajse proslave in 
obdarovali zaposlene zene. Neka
teri sindikalni odbori ooslovnih 
enot bodo organizirali za I. sve
tovno prvenstvo v smuearskih 
poletih , ki bo v Planici, skupin
ski obisk te prireditve, drugi bcr 
do poleti organizirali razlicne iz
lete. Kot skupno in enotno ak· 
cijo si bomo tudi za letos zasta
vili obdaritev otrok za dedka 
Mraza. 

Na sportnem podrocju bomo 
letos organizirali vee sportnih 
prireditev. Najvecja je vsekakor 
LESARIADA - III. letne sport
ne igre lesnih delavcev Slovenije, 

katerih organizator je BREST 
Cerknica. V aprilu ali maju ho
mo organizirali tudi sportni tro
boj med KOVINOPLASTIKO iz 
Loza, TIT All! OM iz Kamnika in 
BRESTOM iz Cerknice. 

Koordinacij ski odbor ima tudi 
z godbo na pihala v Cerknici 
pogodbo za financno pomoc. 

Za vse zgoraj omenjene akcije 
so potrebna tudi denarna sred
stva. V sklopu koordinacijskega 
odbora so tudi sportne sekcije, 
ki jib moramo financno podpi
rati in sicer: sah, streljanJe, ncr 
gomet, odbojka, kegljanje, bali· 
nanje, smucanje in namizni tenis. 

Ce zelimo da se bodo te zvrsti 
se bolj razvijale kot so se do 
sedaj, je potrebno, da jih tudi 
v prihodnje gmotno podpiramo. 
Ker koordinacij ski odbor nima 
lastnih sredstev, temvec je odvi· 
sen od dotacije podjetja, je pred
lozen organom upravljanja pred
racun v znesku 226.000 din. V tern 
znesku je zajeta tudi dotacija 
Mladinskemu aktivu Brest . 

A. Otoniear 

~ - - - -
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4 BRESTOV OBZORNIK 

NaSi ljudje see pred tovarno. Ja, recem, pri
merjava je skoraj ·nemogoca.• 

Kovac se zamisli · in pogleda · v 
struznico. · . · 

· in zakljucek, Joze?· 

urednisko . politiko. Zavedamo se 
tudi, da bi morali nase glasilo 
vsebinsko .obogatiti, poljudno pi
sati o novih tehnoloskih dosezkih 
v gradbenistvu, o uresnicevanju 
ustavnih dopolnil, o va:Znejsih 
sklepih obcinske skupscine, zlasti 
tistih, ki zadevajo naso dejavnost 
in. se o marsicem. Sicer pa nase 
glasilo ni edina oblika obvesca
nja. Neposredno po sejah orga
nov upravljanja seznanimo clane 
delovne skupnosti v obliki pisme
nih informacij z vsemi pomemb
nejsimi sklepi. 

•Dober dan! No, kaj poves?• S 
temi besedami nas je Joze Kovac 
obicajno· nagovoril vsakogar, ki ga 
iz kaksnega koli razloga obisce v 
njegovem oddelku. Le redko caka 
na pozdrav prisleka. 

Tako je bilo tudi z mano, ko sem 
se napotil k njemu, da bi skupno 
oblikovala ta sestanek. 

Uvodoma se mu opravicim, ces, 
da bi bilo moralo njegovo ime ze 
prej priti v to rubriko, vendar je 
bilo zavlacevanje zavestno in to za
radi jubileja - Joze Kovac se bo 
·namrec koncem tega meseca srecal 
z Abrahamom. 

Joze Kovac 

Pa malo pokramljajmo z nastm 
jubilantom! Rodil se je v Stari vasl 
pri Pos tojni. Za nas so vsi prebival· 
ci onkraj Javornika Primorci. Ver
jetno ima za to zaslugo italijanska 
okupacija teh krajev do konca druge 
svetovne vojne. Kovac pa se ved
no zoperstavi takemu mnenju: •Po· 
stojna z okolico je pristna Notranj
ska! • Seveda mu tega ne gre opo
rekati, saj je to ugotovil ze Valva
sor, Notranjci pa imamo v Postojni 
tudi svoj muzej . 

Pa mu pustimo pripadnost, naj 
naj bo Notranjec. Se pred vojno se 
je v Postojni izucil za kovaca. Ko
maj je prise! do svojega poklica, 
ze se je zacela vojna. Mobiliziran 
je bil v ltalijansko vojsko, vendar 
so ga zaradi nezaupanja - bil je 
pac Slovenec - poslali v posebni 
delavskl bataljon na Sardinijo kot 
vecmo slovenskih fantov s tega 
podrocja. Premescali so jih po sre
dozemskih otokih, kapitulacijo ltali
je pa je docakal spet na Sardiniji 
in tako postal pripadnik zavezniskih 
-oborozenih sil. S ponosom pove, da 
je s svojo enoto stal »mirno• pred 
samim Eisenhowerjem. Nato ga je 
pot vodila cez Korziko v Francijo. 
Tam so se zacell zanj zanimivi casi , 
dozivel je pravo vojno ter vide! !epa 
dekleta, o katerih tako rad naveze 
pogovor. Ena izmed njih bi ga bila 
skoraj zaddala, vendar je imel pre
veliko domotozje. 

Po koncani vojni s e je vrnil do
mov in se kot mlad fant, poln moci , 
takoj prijavil za izgradnjo mladin
ske proge· Brcko-Banovici. Tam je 
bil odlikovan, postal je udarnik, 
usposobil pa se je tudi za trakto
rista. 

Po dograditvi mladinske proge se 
je vrnil domov in se zaposlii pri 
takratnem GUSTROJ. Le-ta ga je 
posiljal k svojim traktorjem v naj
razlicnejse kraje ozje domovine oz
nanjat novo dobo v obdelavi polj . 
Biti traktorist je bilo takrat silno 
imenitno. S svojim FIATOM, take 
znamke je bil menda njegov trak
tor, je prise! tudi v Podcerkev. Lah
ko si predstavljamo njegovo po
cutje. Sam sedi na traktorju in ga 
vodi, plug pa mu poslusno obraca 
zemljo. Ob vsaki novi brazdi priletl 
jata vran in isce hrano v zemlji , 
otroci tekajo za traktorjem in vdlha
vajo takrat se tako prijeten vonj po 
izgorellh plinih. 

Na koncu njive stoji skupina moz 
in ugotavlja prednosti in slabosti 
takega oranja. Najbolj crnogledi ugo
tavljajo, da to nima prihodnostl, ces, 
da ~emljo prevec potlaci, poleg tega 
pa se na sosedovi njivi naredi sko
do. Gospodinja s kosaro na glavi 
caka, da bo koncal z delom in da mu 
bo postregla z vsemi domacimi do
brotami, ki jih je premogla hisa In 
so bile do tedaj namenjene le kos
cem. In dekleta - nekatera bolj, 
nekatera manj sramezljivo cakajo, 

da jim bo •tovaris traktorist• (ta
krat gospodov 2E ni - oziroma SE 
ni bilo) namenil vsaj skromen po
gled ali celo nasmeh, ki je bil za
radl luknjic na njegovih licih tako 
zapeljiv. Ob eni izmed takih priloz
nosti je tudi spoznal Francko, s ka
tero sta kmalu postala mqz in zena. 
Tako si je ustvaril druzino, pasta
vii hiso ter se vzivel v novo okolje. 

Prav v tern casu pa so se pojav
ljale tudi ze prve zamisli o ustano
vitvi lesnega podjetja v Starem 
trgu. Okrajni funkcionarji so stikali 
glave in utemeljevall vsak svojo za
mlsel, kaj naj bi pravzaprav bilo 
poslanstvo novega podjetja. Koncno 
so se le zedinili in rekli : ustanovi
mo podjetje z nazivom Okrajno les
no podjetje Stari trg , izd~lovalo pa 
bo pohistvo, ki ga je tedaj zelo 
prlmanjkovalo. Prodaja pa naj gre po 
planu •ena• in po planu »dve• -
to so bile tedaj edine in obvezne 
oblike trgovine - o kakem marke
tingu, kot se temu uceno rece, tedaj 
se ni bilo ne duha ne sluha. Za 
direktorja so postavili Franca Peru
ska in mu narocili, naj skrbno go
spodarl , da bo plan vsaj dosegel. 
ce ze ne presegel. Zaposlitl pa mo
ra tudi novo delovno silo, ki jo je 
sicer na tern podrocju precej, ven
dar jo je bilo tezko spraviti v ok
vire •sihtnega• zivljenja, razen ti
stih delavcev, ki so bili zaposleni 
ze pred vojno. 

Tako je ob koncu leta 1947 nastal 
manjsi kolektiv. Manjkalo pa je vse
ga, ad materiala do opreme, se naj
bolj perece pa je bilo vprasanje 
strokovne delovne sile. 

Direktor je sedaj v svoj i plsarni 
na razmajanem stolu (menda je na 
njem pocival se ranjki •Karle• ) in 
v misli iskal prlmerne ljudi -za delo 
v novem podjetju. Tako je prise! tud) 
na Kovaca, rekoc: • T a pozna ko
vastvo, pa tudi traktorje - torej 
se razume na zelezo in na motorje. 
Kje neki bi nasel primernejsega! • 

Tako je Kovac kmalu postal clan 
novega kolektiva, strojnik in vodja 
mehanicne delavnice - • luknje• , 
kat jo je sam pogosto upraviceno 
imenoval. 

•No, Joze in kako si se vzivel v 
novo delo?• ga vprasam. 

·Saj ves, takrat nismo hodili po 
Nemciji ogledovat novih strojev ter 
vsega ostalega, kar na takih po
tovanjih se spada zraven. Pobrali 
smo vso staro saro, da se je le 
vrtelo. Rezila sem izdeloval iz starih 
tankovskih vzmeti. Saj se navad
nega kladiva ni bilo moe dobiti v 
trgovin i. Po zelezo pa sva hodila 
z dlrektorjem na nekdanjo jugoslo
vansko-italijansko mejo in ga iskala 
po razbltih utrdbah. Na pot sva sla 
z dvokolesi , namesto prtljaznlka pa 
sva lmela na plecih nahrbtnike. Ta
krat se se nismo natezali za kilo
metrino in dnevnice ter tekmovali, 
kdo bo imel bolj moderno in drago 
kravato in vee konjskih moci v ga
razl. Vsak je bil lahko zadovoljen, 
da je bil sit koruznih zgancev in 
imel cele hlace.• 

Prislo je leto 1950 in z njim tudi 
zakon o delavskem s amoupravljanju. 
Tudi na tern podjetju so delavci 
izvoili svoj delavski svet In upravni 
odbor, slednjega predsednik je po
stal Kovac. Ob vsaki novo pridob
ljeni pravici, dolznosti ali obvezno
sti se ljudje pac tezko znajdemo. 
Toliko teze je bilo to v vlogi samo
upravljalcev. To nam potrjuje eden 
ad prvih zapisnikov iz tistih casov. 
Poleg temeljnih podatkov je bila v 
zapisniku ena sama tocka dnevne
ga reda in sicer: Vprasanje pristo
pa podjetja kot podpornega clana 
k Presernovi druzbi. V istl sapi pa 
je ze sklep in sicer: se ne pristopi 
- ter podpisi - torej kratko in 
jasno. 

Kako lepi casi za clane organov 
upravljanja! Danes pa nas uceni 
ljudje po cele ure pitajo z napol 
razumljivimi besedaml in stevilkami, 
ceprav bi lahko marsikaj povedall 
lepo po domace, v korist sebi In 
poslusalcem. Ja, potem pa se po
vedo, da bomo za posledlce odlo
citev sam! odgovornl. 

»In tvoje poznejse deJa in zivlje
nje v kolektivu? Clan enega od or
ganov upravljanja si bil prakticno 
od njegove uvedbe.• 

•Res je,• rece Kovac, »pa ne sa· 
mo v podjetju, bil sem tudi v raz
licnih organih na obclni, pa tudi 
na nekdanjem okraju v Postojni. 
Prav tega sem si najbolje zapomnil, 
posebno nekaterih ·Jjudi ne born ni-

koll pozabil, in sicer v slabem po
menu besede. Koliko je bilo treba 
besed in prepricevanj, da smo tudi 
mi kolektiv In da zelimo enake po
goje za delo kakor drugi, vendar so 
me nekateri velmozje gledall sllno 
zvlska. Taki ljudje ne bi smell nlkdar 
priti na polozaje, kakrsne so imeli.• 

•Kako gledas na stvari danes?• 
•Vsak, ki je ze taka dolgo clan 

kolektiva kat sem jaz, komaj ver
jame v tako velik napredek pod· 
jetja. Malo prej sva govorila, s 
kaksnimi stroji smo delali .I n pod 
kaksnimi pogoji, pa poglej sedaj: 
novi delovni prostori, kvalitetni av
tomatski stroji, lepi in solidno na
pravljeni izdelkl, pa polno parklrl-

.y glavnem sem zadovoljen, le ·ne~ 
kaj me bali. Prehitro ljudje pozab
ljajo na preteklost, posebno na de
lo in vlogo nas, starejslh clanov 
kolektiva. Preprican sem, da je bilo 
nase delo osnova, na kateri je da
nasnji izsolani kader ·pastavil so1id
no podjetje, kjer smo bili taka drug 
drugemu potrebni.• 

Se bi lahko nadaljevala, saj je 
kronika kolektiva tesno povezana 
z. osebnostjo Jozeta Kovaca, kovaca, 
ki je njegpv cl:an z~ c~tr~ stoletja. 
Pogovor bova zakljuCil11. ko bo sla
vil petdesetletnico zivljenja .. Takrat 
pa mu bomo nazdravili, Kovac pa bo 
zapel tisto: Dekle, daj mi roz rde
cih . .. , ki jo taka rad in lepo za-
poje. F. Mlakar 

Prizadevamo si za. 
dobro obveSCanje 

RAZGOVOR Z ODGOVORNIM UREDNIKOM GRADISCA 

TovariS Ivan Urbas je odgovorni 
urednik glasila delovne skupno
s ti gradbenega podjetja GradiSce 
Cerknica od zacetka njegovega iz
hajanja do danes, je »duSa« ene
ga izmed treh casopisov kolekti
vov, ki v cerkniSki obcini redno 
izhaja jo. Prav taka kot Glasilo 
Kovinoplastike in Brestov obzor
nik poskusa casopis Gradisce 
spremljati gospodarska in druga 
dogajanja v svoji delovni organi
zaciji, pa tudi v sirsi druzbeni 
skupnosti. 

Razgovor z njegovim uredni
kom je bil nadvse zanimiv, Ce· 
prav v malce nenavadnem okolju 
- v avtomobilu na skupni sluz
beni poti. Zasnezena, skoraj pr av
ljicna pokrajina je bezala ob za. 
roselih oknih, pogovor je zivo be
~al ~ ene na drugo temo, pa ga 
Je bllo treba le nekako urediti v 
obicajni casnikarski razgovor. 

GRADISCE 

Bi za bralce Brestovega obzor· 
nika khko nanizal nekaj osnov
nih podatkov 0 vasem glasilu? 

Nase glasilo redno izhaja od 
leta 1_969. Povod za njegovo roj
~tvo Je bila desetletnica podjet
Ja, ceprav smo potrebo po njem 
.Cutili ze dalj casa. Izdamo ga 
dvakrat na Ieto; trenutno pri
pravljamo sesto stevilko. Posa
ll!-ezna st~vilka obsega 60 tipka
mh s tram, med katere vpletemo 
se okrog 20 fotografij . Niegova 
':J;aklada je 600 izvodov; od tega 
Jlh okrog 200 razdelimo clanom 
delovne skupnosti, preostale izvo
de pa razposljemo sorodnim pod
jetjem, investitorjem, delovnim 
organizacijam v obcini in drugim 
obcanom. 

Zdaj, ko pomamo njegovo »iz
kaznico«, prikaii njegovo rojstvo 
oziroma nacin urejanja! · 

Glasilo ureja uredniski odbor 
ki je samoupravni organ in ki 
vsaj. na papirju steje sedem cia
nov. Sestav se od zacetka do da
nes se ni spreminjal. Seveda se 
trudimo, da bi krog sodelavcev 
cim_bolj razsirili in dosegli smo 
VSaJ to, da V posamezni s tevilki 
sodeluje okrog deset piscev. U
redniski odbor se pred izidom 
stevilke .sestane dvakrat: prvic se 
dogovonmo za osnovno vsebin
sko podobo, za teziscne sestavke 
ter dolocimo zado!Zitve piscem in 
r oke, drugic pa pregledamo zbra
n~ gr adivo in odlocimo o objavi. 
M1mo~rede : dela pri casopisu ne 
hononramo. . 

Kalclno zamisel, kaksen temelj
ni cilj ste si z glasilom zastavili? 

zone. To nam omogoca, da clane 
kolektiva seznanimo z letnim pia
nom ter nato z zakljucnim racu
nom in z analiza celotnega gospo
darjenja. Ker so nasa gradbisca 
zelo raztresena in oddaljena, pi
semo 0 delovnih uspehih posa
meznih gradbisc, tako da bi vse 
clane delovne skupnosti povezali 
v hotenju za skupnimi delovnimi 
uspelu. 

Poleg tega obvescamo o po
membnejsih inves ticijskih naloz
bah, o sklepih organov upravlja
nja, o delitvi s redstev stanovanj
skega sklada, o delu sindikalne 
organizacije - nacrtih, izletih, 
dopustih, 0 sportnih dosezkih na
sih delavcev in podobnem. 

Prav zaradi razdrobljenosti na
sih gradbiSc je taksno obvesca
nje se posebej primerno in si ga 
delavci zelijo. 

Se ti zdi, da je talclno obvesca
nje - dvakrat letno - dovolj u-
cink.ovito? . 

Zavedamo se, da ni in razmis
ljali smo i:e, da bi izhajali stiri
krat na leta. Vendar je to pove
zano z mnogimi tezavami. V 
manjsem kolektivu, kot je nas, je 
teZko nabrati dovolj zanimive in 
tehtne snovi, se tei:e pa je najti 
!judi, ki bi pri casopisu zavzeto 
delali. Zato je tezko krojiti n eko 

S kakSnimi teiavami se srecu
jes kot urednik;· imas prl tern de
lu tudi kaj osebnega zadoscenja? 

Ker je krog sodelavcev ozek, 
pade vecina dela name. Pri tern 
pa je najvecja tezava pomanjka
nje casa, saj mor·am vse to po
ceti ob svojem rednem delu. Po
leg tega nimamo svojega lektor
ja, kor ektorja in tehnicnega ured
nika, pa si moramo pomagati z 
u slugami, ki nam jih nudijo pri 
Delavski enotnosti. 

Resnicno radost pa cutim ob 
izidu vsake stevilke, ko victim sad 
svojega dela in sliSim pohvale o 
obliki in vsebini glasila. 

Ob koncu morda se tvoje kri
ticno mnenje o Brestovem obzor
niku? 

Ceprav naj bi bil kriticen, roo
ram reci, da mi je vas casopis 
zelo vsec. Mor da je malce prevec 
strokoven in tudi slog premalo 
poljuden, premalo prilagojen ne
posrednim proizvajalcem. Pose
bej pa mi ugaja vasa novoletna 
priloga, saj ste v njej kriticno in 
zabavno spregovorili tudi o nega
tivnih pojavih, cesar si, recimo 
ljubljanska televizija ni upala. 

B. Levee 

TUDI LETOS BOMO 
OBDARILI :ZENE 

Izvrsni odbor sindikata v To· 
varni pohistva Cerknica je na 
svoji 6. redni seji sklenil, da bo
mo tudi letos obdari~;, zene, ki 
so zaposlene v nasi poslovni eno
ti in s icer ne glede, ali so deklc· 
ta ali matere. S skromnim dari
lom bi se jim radi oddolzili za 
vso njihova prizadevnost. Zave
dati se moramo, kako tezko je 
njihova breme, saj morajo dela
ti doma kot gospodinje in kot 
matere, v tovarni pa zopet kot 
delavke, ki so enakopravne nam 
moskim. Tisti, ki jih spremlja 
pri delu, lahko teinu samo pri
trdi. Kot predsednik sindikata 
cutim dolznost, da jim ob nji
hovem prazniku iskreno cesti
tam. Cestitki se pridrufuje celot
ni odbor sindikata in vsi zanos· 
leni v Tovarni pohist va Cerknica. 

V. Subic 

. Osnovni namen nasega glasila 
Je seveda obvescati 6lane delov
ne skupnosti. Obicajno izidemo v 
aprilu in novembru, se pravi na 
zacetku in ob koncu gradbene se-

Pri zavijanju elementov pohistva v Tovarni pohistva Cerknica, ie 
sedemnajst let zelo uspe5no dela slepi Joze Primsar 
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PredstaVIjamo nekaj naSih sodelavk 
Verjetno ne veste vsi, da je med 

vsemi zaposlenimi na Brestu sko

raj polovica deklet in zena - okrog 

880 jih je. 2e ta podatek pove, da 

je poslovna uspesnost v marsicem 

odvisn~ prav od nasih delavk. ce 

k temu dodamo se njihovo delo do· 

ma, v gospodinjstvu, pd vzgoji, si 

laho zamislimo, koliko pozrtvoval· 

nosti in samoodpovedovanja je po· 
trebnega, da lahko vse to opravljajo 

in zmorejo. Poleg tega pa mnoge 

med njimi delujejo tudi v razlicnih 

druzbenopoliticnih organizacijah in 

organih upravljanja. Ob njihovem 

prazniku - Dnevu zena - !>i l!~ 

radl predstavili prav vse; razumlji· 

~o, da to ni mogoce, pa smo bolj 

po nakljucju odbrali samo nekaj iz· 

med njih. Z nekaterimi smo po

kramljali, nekatere lahko . predsta

yimo bolj skopo; vse pa so b!le 

skromne in so tezko spregovorile, 

zlasti 0 sebi. 

Alojzija GRBEC, delavka v Tovarni 
pohistva .Cerknica. V tej poslovni 
enoti je zaposlena .ze sestnajst let. 
Vsa ta leta dela pri tracni brusilki. 
z delom je zelo zadovoljna. Je pri-

zadevna, saj normo redno dosega, 
veckrat pa jo tudi presega. Po delu 
v tovarni jo caka doma se veliko. 
dela, saj ima doma poleg moza se 
sincka, starega pet let in hcerko, 
staro dest let. 

Joza MEDEN, sef racnuske sluibe 
v Skupnih strokovnih sluzbah. Na 
Brestu je zaposlena ze stiriindvajset 

let in vseskozi deJa v racunski sluz
bi. Na vprasanje, kako ji uspe uskla
diti delo v sluzbi in delo doma, je 
povedala: 

»Ne morem si zamlsliti, da bi mo
rala pustiti sluzbo in ostati doma 
samo kot gospodinja in mati svo· 
jim otrokom. Priznati moram, da so 
bill otroci veckrat prikrajsani za 

mnoge stvari, ker se jim nisem po· 
svetila tako, kot bl se jim kot matl 
morala. Vendar me moz in otroci 
razumejo in upostevajo moje delo 
v sluzbi. Delati je pac tteba se ob 
vecerih in pa· ob nedeljah, na po· 
moe pa mi priskocijo tudi ostali 
clani druzine.« 

Na vprasanje, ali se zaposlene ze
ne dovolj vkljucujejo v organe 
upravljanja, pa je rekla: »Menim, 
da se premalo vkljucujejo. Prav go
tovo so prevec zaposlene, pa tudi 
zanimanja za to je premato·. Sarna 
sem v nekem organu ·upravljanja 
nekoc objektivno soodlocala, pa je 
bila takoj osebna zamera. In tako 
si nakopljes se dodatne in nepo
trebne skrbi ·" 

Marija _ZALAR, delavka v Tovarni 
pohistva Martinjak. V tovarni je za
poslena re enajst let, vozi pa se iz 

Nove vasi. Je porocena in ima dva 
otroka. Sodelavci so jo izvolili v 
upravni odbor sindikata te poslov
ne enote. Na vprasanja, cesa se ob 
svojem delu v tej poslovni enoti 
najraje spominja, je povedala: "Naj
raje se spominjam casov, ko je bilo 
v vseh oddelkih mnogo dela in smo 
dobro zasluzili. 2elim si, da bi tudi 
v prihodnje vsak clan kolektiva do
bro In vestno opravljal svoje delo.« 

Marija BELL, administratorka v taj· 
nistvu Tovarne pohistva Martinjak. 
Na Brestu je zaposlena ze od leta 
1953. Je porocena in ima dva otroka. 
Sodeluje v organizaciji civilne za· 
scite, kjer je vodja sanitetne sluz· 
be. V organih upravljanja sodeluje 
kot stalna zapisnikarica vseh ko
misij in poslovnega sveta in tako 
lahko redno spremlja samoupravna 
dogajanja v tej postovni enoti. Ko 
smo jo vprasali, cesa se iz dolgo· 
letnega sluzbovanja na Brestu naj· 
raje spominja, je povedala: »Moj 
najlepsi spomin na Brest sega v 
leto 1954. Tedaj smo po dolgem 
trpljenju in garanju pri obnovl po· 
gorele tovarne znova zaceli delati v 
obnovljenih proizvodnih prostorih. 
Danes zelim, da bi bilo v nasem 
podjetju vee ustvarjalnega sodelova
nja in vee iskrenih in tovariskih 
odnosov.u 

Maika SUSAN, delavka v krojilnici 
Tovarne lesnih izdelkov Stari trg. 
Na Brestu je zaposlena ze od leta 

1~52. Je porocena in ima dva otro· 
ka. Njen moz, s in in ona delajo 
skupaj v krojilnici. 

Marija MLAKAR, delavka v Tovarni 
pohistva Stari trg. V tej poslovni 
enoti je zaposlena od leVI 1964. Je 
porocena in ima dva otr <>ka in se· 
veda dosti dela doma. Poleg svo-

OBVESTILO 
Nase gasilsko drustvo bo letos 

pr~znovalo 25. obletnico svojega de
Ja. Ta jubilej nameravamo prosla· 
viti z gasilsko parado, s tekmova· 
njem gasilcev BREST A, NOVOLESA, 
MARLESA, MEBLA in STOLA, s po
delitvijo priznanj in odlikovanj naj
bolj prizadevnlm gasilcem in z raz
vitjem svojega gasilskega prapora. 
Denar za njegovo nabavo nam je 
pred kratkim zagotovll koordinacij· 
ski odbor sindikata, za kar se naj
lepse zahvaljujemo. 

Razvitje prapora je obenem pri
loznost za vse clane kolektiva, da 
drustvo moralno in gmotno podpre
jC'. Drog vsakega gasilskega prapo
ra je namrec obit s pozlace{ll.mi in 
ponikljanimi zebljicki, ki imajo ob
liko lipovega lista In velikost ko· 
vanca za 20 par. Tak zebljicek. lahko 
naroci vsak, ki je pripravljen porav· 
natl njegovo lastno ceno, povecano 
za prispevek drustvu. Skupna cena 

za posamezni zebljlcek znasa: 
- pozlacen zebljicek 50 N din, 
- ponikljan zebljicek 35 N din. 

Kcfor ta zebljicek naroci in placa, 
daruje drustvu okrog 10 N din (raz
lika med njegovo nabavno in pro
dajno ceno). Zato ga imamo za clo
veka, ki zna ceniti nase nesebicno 
delo. Ob prireditvi se mu bomo za 
to s e posebej zahvalili, razen tega 
bo njegovo ime vgravirano na kup
ljenem zebljicku, da bodo za to ve· 
deli tudi poznejsi rodovi gasilcev. 
. Prispevek za nabavo pozlacenih 
in ponikljanih zebljickov bodo zbi· 
rali: Polde Kos, Stane Kos, Alojz 
Mramor, Franc Dragolic, Stane Ca· 
serman, Vinko :lnidarsic in Ivan De· 
bevc do 20. marca. Vsem delav
cem, ki bodo tako pokazali svoje 
.razumevanje do nasega drustva, se 
v naprej najlepse zahvaljujemo. 

Upravni odbor 

jega rednega dela deluje tudl v sin· 
dikatu, saj je v odboru sindikalne 
podruznice, v odboru Rdecega kriza, 
kot nekdanja aktivistka pa deluje 
tudl v organizaciji Zveze borcev. 

Ana TURK, delavka v embalirnicl 
Tovarne pohistva Martinjak. S svo· 
jim delom je zadovoljna in jo veseli. 
Je porocena in ima tri otroke. De· 
luje v organizaciji civilne zascite. 
Na vprasanje, kaj meni o delu .or· 
ganov upravljanja, je rekla: »Otga· 
nom upravljanja predlagam, da bi 
poskrbeli za to, da bi vsi clani de
lovne skupnosti doslednenje izpol· 
njevali njihova sklepe. Mislim tudl, 
da bl morala dolocila o delovni di
sciplini in dolznostih v enaki meri 
veljati za vse clane delovne skup· 
nosti.« 

Marija MAHNIC. Na Brestu je za, 
poslena od leta 1954. Dela na de· 
lovnem mestu kot visokoturni nad·· 
mizni rezkar. S svojim delovnim me· 
stom je zadovoljna. Je porocena in 
ima dva otroka. 

Nas bezni, zal prevec povrsni' 
obisk (znamenje sodobnega casa) 
je bit koncan. 0 marsicem bi se 
se lahko pogovarjali, pa je marsi
kaj ostalo nedoreceno . . . Pa ven· 
dar je iz vseh skopih besed in po· 
datkov cutiti eno: kljub veliki pre· 
obremenjenosti z delom v podjetju 
in doma te skromne zene prizadeto 
cutijo s prizadevanji vsega kolekti· 
va za cim boljsi danes in jutri. In 
za to smo jim ob njihovem pra?.niku 
dolzni se vecje priznanje • . . 

Priredila J. Kovsca in B. levee 

Kdo, kaj, kakt) 
v 11Jiadinsketn ak·tivu? 

5. februarja letos je bila letna 
konferenca mladinskega aktiva 
v Tovarni pohiStva Cerknica Ude· 
lezba je bila precejsnja; z vee
j im zanim anjem za delo v mladin
skem aktivu pa b i bila lahko se 
vecja. Kot gostje so sodelovali 
predstavniki razlicnih politicnih 
organizacij in organov upravlja· 
nja. !al na konferenco nista pri· 
sla glavni direktor in direktor 
Tovarne pohg tva Cerknica. 

S pozd.ravnim govorom je 
predsednica mladinskega aktiva 
tovariSica Marta Cesnik prieela 
letno konferenco. 

Sledilo j e poroCilo predsed.ni
ka in tajnika, ki ga je tudi po· 
sredovala Marta Cesnik. Zgosce
no je opisala delo aktiva od 22. 
m arca 1971 dalje. Delo se je v tern 
obdobju najvec nanasalo na pro
gram »Akcija 75cc. Namen te ak· 
cije je bil izobraziti mladino in 
jo vpeljali v delovno organiza 
cijo. Delo je uspelo, za kar smo 
dobili priznanje od republiske 
konference. Delo pa je po tej 
akciji nekoliko zamrlo, ker je 
b ilo novo vodstvo neizkuseno. 

Akcija »LACNI OTROKcc je 
koneno stekla in upamo, da ho
mo nabrali cimvec prispevkov. 
Program aktiva pa se je nanasal 
tudi na sportna tekmovanja in 
p a na nekaj mladinskih J?lesov. 

V razpravi po porocilu Je bilo 
najvee govora o prostih urab 
predsednika aktiva in o spreje· 
manju mladih v Zvezo komuni
stov. Verno, da je delo predsed· 
nika zelo raznoliko. Obiskovati 
mora sestanke, razliene seminar
je, b iti pa mora tudi nenehno 
povezan s clani aktiva, zato je 
nujno potrebno, da se mu prizna 
ena ura dnevno med sluzbo ozi
roma sest ur na teden. 

Kljub velikemu stevilu m ladi· 
ne v nasi delovni ·orga~zaciji je 
le nekaj clanov Zveze komuni
stov. 0 tern vprasanju je spre· 
govoril sekretar sveta Z veze ko
munistov tovariS Praprotnik. Po
udaril je, da so temu kriva naj
vec notranja trenja v Zvezi ko· 
munistov, da pa upa, da bodo 
v prihodnje temu posvetili vee 
pozornosti. 

Za slabo delo mladinskega ak
tiva je mogoce krivo tudi to, da 

n ismo imeli ustreznega prosto:ra . 
Kljub temu, da je hila stara men
za namenjena za kulturno sport· 
ne prireditve, so nam jo vzeli in 
jo napolnili s pol razbitimi po
histvenimi elementi. 

Seja novoizvoljenega odbora 
mladinskega aktiva je bila 11. 
februarja. Izvolili smo novo pred· 
sedstvo. Za predsednika je b il 
izvoljen Ivan Najger, delavec v 
::::. strojni, za tajnika Breda Tur
sic, ucenka 3. letnika TSS -
Cerknica, za blagajnika pa Dra
gica Klemen, delavka v I. strojni. 

Na seji je bil potrjen program 
dela aktiva za letosnje obdobje. 
Najvee pozomosti po potrebno 
posvetiti izobraievanju mladine 
v delovni organizaciji. Od splos· 
nega sektorja je treba dobiti cim· 
vee pravilnikov in jih razdeliti 
clanom mladinskega aktiva. Dolz· 
nost elanov aktiva pa je, da te 
pravilnike dobro prestudiraio in 
posredujejo vodstvu aktiva, ee 
teh pravilnikov kje ne· uposteva. 
jo in kaj je potrebno spremeniti. 
Vodstvo ak tiva pa se zavezuje, 
da bo o tern porocalo odgovor· 
nim organom v delovni organi
zaciji. Se vedno se namrec zgodi, 
da posamezni delovodje dolocajo 
mladoletne clane kolektiva za 
nocno delo, pravilnik o urejanju 
medsebojnih delovnil)._ razmerij 
pa to prepoveduje. tv=prihodnje 
moramo organizirati vee pro
blemskih konferenc o proizvod
nj i, o izobraievanju mladine, o 
statusu ucencev v gospodarstvu. 
Organizirati moramo tuclli pri'
pravljalni tecaj za predlagane 
clane v organe uprayljanja in 
Zvezo komunistov. Doseci mora
roo tudi spremembo pravilnika 
o tehnicnih izboljsavah. 

Naloga vodstva aktiva je tudi, 
da organizira sportni klub 
»Brest«, ki bo skrbel za sport 
in rekreacijo vseh clanov aktiva. 
Kot nam je znano, bo letos v 
Cerknici lesariada. Ce bo priprav
ljalni odbor zahteval od nas po
moc, je nujno, da smo o tern vna
prej obveseeni. Poudarjamo, da 
ni tako samo z lesariado, ampak 
je tako tudi z ostalimi organi 
upravljanja, Zvezo komunistov 
in sindikatom. Mladinski aktiv 

Konec na 6. strani 



----- - -

6 

' . ' 

Od »nesre~ega« pusta »Kri~tofa« se je tisega lepega soncnega dne 
poslovila velikanska mnozica Cerknicanov in drugih neutolafljlvih 
firbcev. Organizatorji so se letos spet trudili, toda spet se niso mogli 
organiziratl tako, kot bi zeleli. Kulturniskih organizacij in dru~tev 
ni bilo poleg, manjkala so gostinska podjetja, ~ole ... 
Eno pa je, trmastl so tl fantje - in zato jim damo prav 
tradicijo ohranjajo 
Z malo dobre volje in z manjsimi sredstvi bi imela Cerknica 
prvorazredno turistl~o atrakcijo 

-- ~ 

BRESTOV OIZORMIK 

utrujenosti 
Utrujenost nedvomno zmanjsu

je proizvodnjo in tudi sicer nega
tivno vpliva na odnos delavca do 
dela, katerega opravlja. Je pa u
·trujenost normalen pojav v delo
vanju vsake five celice, posebno 
se misicne. 

Utrujenost je odvisna od inten
zitete (slaba1 srednja, mocna), 
ekstenzitete ~difuzna, lokalna) , in 
kvalitete (telesna, ctu.Sevna) ter 
je akutna in kronicna. 

Zato je proucevwje mehaniz
ma utrujenosti bistven pogoj, ka
ko utrujenost prepreciti ali vsaj 
zmanjsati. 

Detinicija utrujenosti je zelo 
teZka, saj jo razlicni strokovnja
ki razlicno pojmujejo in razlaga
jo. So tudi razlicni kriteriji za 
manjse utrujenosti. Glavni krite
riji pa naj bi bill: 
1. zmanjsanje delovnega ucinka, 
2. spremembe v fizioloskih funk

cijah in kemicne spremembe 
notranjega okolja, 

3. subjektivni obcutek utrujeno
sti. 
Pri vrednotenju teh kriterijev 

v normalnih pogojih cloveskega 
dela le-te ne morejo slt!Ziti kot 
objektivno merilo utrujenosti. 

Tudi samo po subjektivnih ob
cutkih ne moremo niti pribliZno 
vrednotiti (meriti) stopnje utru· 
jenosti. 

Vse to torej kaie, da vse tisto, 
k<p; imenujemo utrujenost, ni e
notna kategorija, ampak skupek 
razlicnih, med seboj bolj ali manj 
neodvisnih pojavov, ki se locijo 
po vrsti dela, od razmer, v kate
rib se delo opravlja in od poseb
nosti tistega, ki delo opravlja. 

Glede na vrsto utrujenosti raz
likujemo dusevno in telesno u· 
trujenost. 

l'ri telesni utrujenosti pa poz
namo ~e dve podvrsti. 

Ce je delo precej intenzivno, na 
primer pri nekaterib vrstah spor
ta, ko je delo omejeno samo na 
nekatere skupine millie, lahko 
pride do utrujenosti in celo do 
izcrpanja, to je stanja, ko se niti 
z najvecjim naporom ne morejo 
krciti prej omenjene mmcne sku
pine. 

Druga podvrsta telesne utruje
nosti je stanje, ki se pojavlja v 
drugem delu delovnega obdobja; 
le-ta je difuzna. 

Pri dusevni utrujenosti je va
zen posebno tisti moment, ki je 
mocno custveno obarvan. Ta 
vrsta utrujenosti se pojavlja pri 
ljudeh, ki delajo zelo odgovorna 
(nevarna) dela. Ce se ta vrsta u
trujenosti pogosto ponavlja, si 
ljudje teZko opomorejo in lahko 
pride do razlicnih psihomotoric
nih obolenj. 

Dullevna utrujenost pa je po
sledica intenzivnega in dolgotraj
nega dela in se lahko kaie v raz
licnih oblikah. 

Objektivni maki utrujenostl. 
V giavnem se kaie objektivna 

utruJenost v zmanjsanju delovne 
sposobnosti. 

Na podlagi merjenj je delovni 
ucinek na koncu osemurnega de
la za priblitno 5 do 6 odstotkov 
manjsi, kot je bil na najvisji stop
nji. Posebno velja to za tefko fi. 
zicno delo. Pri laijem fizienem 
delu je padec delovnega ucinka 
znatno manjsi, lahko pa tudi po
vsem zastane. Tu je v glavnem 
bolj prizadeta kvantiteta od kva
litete. Le-to pa je zelo tezko meri
ti. Predvsem se to kaie v porastu 
stevila napak. Na zalost pa do da· 
nes se niso nasli poizkusa, ki bi 
lahko slt!Zil kot zanesljiv in ob-

KDO, KAJ, K.AKO V 
MLADINSKEM AKTIVU? 

Nadaljevanje s 5. strani 

zahteva, da vsi organi upravlja
nja redno vabijo predstavnika 
mladinskega aktiva na svoje se
stanke, ker bomo lahko program 
dela realizirali le s tesnim so
delovanjem, posebno z Zvezo ko

'munistov in sindikatom. 
Vodstvo mladinskega aktiva 

poziva vse po srcu mlade, naj v 
cim vecjem stevilu sodelujejo pd 
uresnicevanju prog~a. naj 
cimvec berejo 0 delo.vanju mla
dine in nastopajo z novimi ide
jami v svojem aktivu. 

Informativni biro 

cutljiv test utrujenosti. Je·pa tre
ba upostevati - pri ugotavljanju 
stevila napak pn delavcu - vse 
spremembe, ki lahko nastanejo 
pri strojih, tefave pri dovonr ma
teriala, prisilne prekinitve dela in 
vse druge momente, za katere de
lavec ni odgovoren. 

Kot naslednje objektivno zna
menje utrujenosti nam lahko 
sluZijo spontane prekinitve dela 
(odmor), katerih se poslufuje 
bote oziroma nehote delavec med 
delom. Taksne prekinitve ·pred
stavljajo aktivno obrambo pred 
cezmerno utrujenostjo in izcrpa
nostjo. 

Cim ·bolj je delavcevo delo na
porno, tern vecje je ttajaJ;).je pre
morov. Vcasih to znese celo 25 
odstotkov skupnega dela. 

Tudi pri du~evnem, posebno 
bolj napomem delu, pride do 
kratkotrajnih prisilnih prekini· 
tev. V tern easu delavec prel?ro
sto ni vee sposoben, da bi rmslil 
na svoje delo. Zato je stevilo teh 
prekinitev merilo napornosti du
sevnega dela. Cim vee je teh pre
morov, tern manjse je osredoto
cenje na prihodnje dusevno de
lo. Vcasih postane clovek pri vse 
pogostejsih taksnih prekinitvah 
custveno napet. Kot merilo utru
jenosti pa nam shw. stevilo pre
kinitev le, ce je delo kolikor to
liko enako. 

Tudi pri fizicnem delu je .veli
ko stevilo in dalj casa trajajocih 
premorov v delovnem dnevu ob
jektivno znamenje preobremenje
nosti delavca in opozarjajo, da 
se utrujenost zacenja. To je nam
rec vaino zato, da nas opozori, 
da bi bil umesten krajsi premor. 

Objektivni znak utrujenosti je 
tudi sprememba v hitrosti in kva
liteti dela. 

Kadar je namrec delavec spa
cit in svez, je njegova proizvod
nost v casovni enoti enakomer
na, medtem ko pride pri utruje
nosti delavca do neenakomerne
ga zmanjsevanja in povecevanja 
delovnega ritma. Da pa mi sploh 
lahko vemo, kdaj do tega pride, 
je najbolje, ce registriramo de
lovni ucinek v krajsih casovnih 

razmakih, ne pa samo vsako uro. 
Utrujenost se kdaj pa kdaj po

kaie tudi v spremembi funkcije 
razlicnih organov. Ce hocemo 
namrec obdrfati tempo dela· tudi 
takrat, kadar smo utrujeni, po· 
rabimo za isto delo vee energije, 
kot smo jo porabili, ko srrto bill 
spociti. Pri velikem telesnem na
poru se odrazajo spremembe tu
di v krvi in vodi, pa tudi diha
nje in bitje srca je hitrejse. Krv
Pi sladkor ob tak~nih prilozno
stih pade pod normalo. Tudi pre
iskava vode po tezkem delu nas 
lahko zavede, da je clovek bolan, 
ce ne upostevamo teh momentov. 

Koncno pride - kadar smo u
trujeni - tudi do motnje v psiho
motorni spretllosti, to se kaie v 
slabsi usklajenosti gibov. Pojav
ljajo se cezmerni gibi, drhtenje in 
podobno. Delavec postaja nego
'tov v delu, ne znajde se vee tako 
kot sicer, postane nepazljiv, kar 
pogojuje nastanek poklicnih ne
zgod. 

Subjektivni maki utrujenostl 
pa se ne kaiejo samo v padcu 
delovnega ucinka, ampak tudi v 
motivaciji za delo, kar lahko pri· 
pelje do prekinitve dela in tudi 
do trajne spremembe delavceve
ga odnosa do dela. 

Kadar smo utrujeni, se zmanj
sa tudi sposobnost pridobivanja 
in zadrlevanja novih vtisov. 

Se prav posebno pa utrujenost 
vpliva na custveni svet, saj je de
lavec pod vplivom utrujenosti 
custveno bolj labilen, postane 
bolj razdra2ljiv in vznemirljiv in 
zato pride clovek laie v konflikt 
s svojo okolico. 

Tudi pri cutilih se ka2e utruje
nost; na primer ostrina vida sla
bi, tudi .prilagajanje gledanja na 
daljavo m bliZino slabi, tefe se 
prilagodimo tudi na temo, zmanj
sa se vidno polje. Pri sluhu se 
pokaie preobcutljivost na sicer 
normalne zvocne drailjaje. 

Najbolj kriticen cas za utruje
nost je okrog treh ter med stiri
najsto in petnajsto uro; taRrat 
cuti clovek najvecjo depresijo. 

Dr. A. Smale 

Program sindikata v 
T ovarni ivernih ploSC 

Odbor sindikata v Tovarni iver
nih plosc je na svoji zadnji seji 
sestavil in sprejel akcijski pro
gram za eas svoje mandatne do
be. 

Najprej so clani odbora zahte
vali, naj se odbor sestaja po po
trebi in razpravlja o aktualnih , 
vprasanjih poslovne enote. Tudi 
vodilni delavci podjetja naj bodo 
prisotni na sejah, ce je to v in
teresu sindikata. Mnenja in pred
loge odbora sindikata je treba 
bolj upostevati in izpolnjevati. 

Znano je, da se republiSki od
bor sindikata zavzema za najniZ
jio sebni dohodek, ki ne sme biti 
nizji od 1.000 dinarjev. Tudi nas 
odbor zahteva taksen najnifji o
sebni dohodek v nasi poslovni e
noti in sicer osnovni osebni do
hodek, brez razlicnih dodatkov, 
na primer za nocno delo, nepreki
njeno delo in podobno. 

Znova je t reba opraviti meritve 
zdravju skodljivih snovi, kot so 
plin, ropot, prah, para. Vse to je 
fe bilo merjeno, vendar odbor 
meni, da meritve· ne morejo biti 
natancne, ker se je dogajalo, da 
so bile opravljene v casu, ko to
varna ni obratovala. Zato je 
treba to opraviti znova - 6b pol
nero obratovanju tovarne. Vsa de
lovna mesta, na katerih so ti, 
zdravju skodljivi elementi, je tre
ba znova pn~uciti in storiti vse 
za odstranjevanje le-teh in izbolj
sanje delovnih pogojev. So sicer 
tefave, ki so stare kot tovarna, 
nikjer pa ne pise, da jih ne bi 
bilo mogoce vsaj omiliti, ce ze ne 
povsem odpraviti. Tovarna sama, 
pa tudi njena neposredna okolica 
sta potrebni' ureditve in sprotne-

ga odstranjevanja odpadnega ma-
teriala. -

Nasa poslovna enota ima tudi 
tezave v zvezi s prehrano v delav
ski restavraciji. Tega, da ob ne
deljah ni bilo toplega obro
ka, smo ze kar navajeni. Ne zdi 
pa se nam prav, da tudi ob so
botah, ko v Tovarni pohistva 
Cerknica ne delajo, n i toplega ob
roka, medtem ko je lahko le-ta 
bil za Tovarno pohi~tva tudi za 
nocno izmeno. Prav talco so neso
razmerja pri placilu posamezne
ga obroka. Sindikat zahteva, da 
se to uskladi v vseh poslovnih 
enotah. 

Teili delovni pogoji so gotovo 
eden izmed poglavitnih vzrokov 
za veliko fluktuacijo kadrov v 
nasi tovarni. Zato naj bi po moz
nosti spet uvedli dodatek na stal
nost. Pri tern se dogaja, da obo
leli delavci, ki morajo zapustiti 
delovno mesto v Iverki, niso pre
vee zaieleni v drugih poslovnih e
notah. Zato ob premestitvi na 
druga delovna mesta zahtevamo 
popolno enako.pravnost z drugimi 
delavci podjetJa. 

Clanom nase delovne skupnosti 
se ob smrti njihovih najozjih 
svojcev podari venec oziroma, ce 
je potrebno, tudi financno poma· 
ga. 

Tudi pri nas bi morali storiti 
vse za odpravljanje socialnih raz
lik in neupravicenega bogatenja. 

Uvedli naj bi merilo odgovor
nosti za vsa delovna mesta na 
Brestu. Vsi organi upravljanja 
naj se pogosteje sestajajo, obrav
navajo in uspesno resujejo pere
ea vprasanja podjetja. 

F.Mulec 



BRESTOV O BZORMIK 

Kako ja z vodovodom P 
Kot je mano, smo prlceli ob

novo vodovoda in z zbiranjem 
sredstev za njo leta 1970. Torej 
je Ieto 1972 tretje Ieto zbiranja 
sredstev na osnovi samoprispev
ka od petih let, za kolikor easa 
je bil prispevek razpisao. 

Po propozicijah bi morali na 
osnovi samoprispevka zbrati na
slednja sredstva: 
300 milijonov starih dinarjev iz 

samoprispevka, 
100 milijonov starlh dinarjev iz 

prispevka gospodarstva in pro· 
racuna, 

300 milijonov starih dinarjev bi 
morali zagotoviti bancnih kre· 
ditov. 

Po prvotnem predracunu bi ob
nova glavne trase stala 700 mili
jonov starlh dinarjev, glede na 
podraiitve, ki so v tern easu na
stale in zaradi rmirltve progra· 
rna pa bo znesek 700 milijonov 
mnogo premajben. Obcutne po· 
draZitve so nastale ze v letu 1971, 
ko je bila prva devalvacija di· 
narja, prieakujemo pa, da bosta 
druga devalvacija in revalvaclja 
drugib valu imeli velik vpliv na 
podraiitev tudl v letu 1972 in v 
prihodnje. Znesek 700 milijonov 
dinarjev torej ni vee realen, am
pak se bo krepko poviAal oad 
predracunsko vsoto. 

Poleg tega je bila v program 
zajeta sama zamenjava glavoega 
vodovodnega omrezja, brez stran· 
skib vodov po naseljih in prl· 
kljuckov k posameznim odjemal
cem. 

Gradbeoi odbor se j e odlocil, 
da je treba vzporedno z oboovo 
glavne trase obnoviti tudl omrez
je po naseljih, ker bi samo ob
nova glavne trase dala le polo
vicne rezultate. Prav tako je 
gradbeni odbor sklenil, Ida bo 
stroske prikljuclwv vkljucil v 
stroske obnove, ceprav bi jib lah
ko zaracunali poraboikom. 

To je le nekaj vprasaoj in te
iav, s katerimi se j e sreceval 
gradbeoi odbor v tern dveletnem 
obdobju. 

ZBIRANJE SREDSTEV 

Znano je, da se sredstva zbi· 
rajo na razlicne nacine: 

1. od osebnega dohodka iz de
Iovnega razmerja zaposlenih, ki 
stanujejo v naseljih, ki se 
oskrbujejo z vodo iz tega vodo
voda· 

2. ~d prispevkov od pokojnin 
pod enakimi pogoji kot pod toC. 
ko 1; 

3. prispevek od potrosnega ku-
bicnega metra vode; 

4. od katastrskega dobodka; 
S. prispevek gospodarstva; 
6. prispevek proracuna. 

Iz vseb teb virov smo v dveb 
letib zbrali naslednja sredstva: 
lz oseb. doh. zaposl. 893.900 din 
iz prispevka od pok. 155.070 din 
od porabljene vode 300.000 din 
lz katast. dobodka 93.480 din 
lz prispevka gosp. 186.740 din 
lz proracuna 
zbra. sred. 31 /12-71 1.629.190 din 

Poleg teh zbranih sredstev iz 
samoprispevka je Komunalno
stanovanjsko podjetje dobilo tu· 
di 100 milijonov dinarjev kre· 
dita od Ljubljanske bank:e. To
rej je vseb sredstev, do sedaj 
zbranih za obnovo vodovoda 
2.630.000 dinarjev. 

TROSENJE SREDSTEV 

Po programu obnove vodovoda 
bi morali do konca leta 1971 po
loziti 10.500 tm novega vodovod
nega cevovoda in omreija. De
jansko pa je bilo po1ozenega 
13.300 tm novega vodovoda. Za 
ta deJa je bilo v lctu 1970 porab
ljenih 690.000 dinarjev in sicer 
za omrezje v Cerknicl 49,6 mill· 
jona S din, na Rakeku (Dovcu) 
7 milijonov S din in projektl 
(nacrti) 12,5 milijona S din. V 
letu 1971 pa za 253 rnilijonov S 
din trasa Cerknica, Rakek, Unec 
In Ivanje selo. 

Skupaj je bilo torcj opravlje
nih del za 322 milijonov starlh 
dbtarjev. 

Od te vsote. je do konca mese
ca januarja 1972 poravnanega 
262 milijonov S dln, ostaja torej 
se dolg v visini 60 milijonov s 
din. 

Dolg bomo poravnali tako, da 
bomo izterjali zaostale zneske, ki 
ki bi jib moralo povrniti gospo· 
darstvo v znesku 20 milijonov S 
din za leto 1971 in v enakem zne· 
sku za leto 1972 ter 15 milijonov 
S din proracunskib sredstev za 
dobo treh let, ker proracun kljub 
zvezi ni dal Je niti dinarja. 

Razliko bomo pac pokrili iz 
prispevkov obeanov. 

PROGRAM DELA ZA LETO 1972 

; Za leto 1972 je predvideno, da 
bodo koncali traso CerknJca- Ra
kek in zaceli prl delib na trasi 
zajetje (Podslivoica)-Cerkoica. 
Ta dela bodo predvidoma stala 
okrog 350 milijonov S din. Ker 
toliko sredstev ne bo na voljo, bo 
treba dela na tej trasi uodalj!ati 
se V leto 1973. V tern CasU pa iJi 
se zbralo toliko sredstev, da bi 
bllo to mogoee opraviti. 

Financna konstrukcija financi· 
ranja tega projekta bi bila na· 
slednja: 
- kredit Ljubljanske banke, ze 

odobren, 60 milijonov S din, 
- kredit, dobljen iz drugih vi· 

rov 130 milijonov S dln, 
- samoprispevek za leto 1972 in 

1973 okrog 160 milijonov S din. 
Skupaj torej 350 milijonov S 

diu, kar se ujema s predracun· 
sko vsoto. 

Na koncu .naj omenim in dam 
poino prizoanje vsem brebival
cem, gospodarstvenikom in osta· 
lim, ki kakor koli sodelujejo in 
pomagajo pri obnovi vodovoda. 

Gradbeoi odbor pricakuje, da 
bo takega razumevanja delezen 
tudi v prihodnje, do konca ob· 
nove. 

Posebno priznanje moramo iz. 
reci Komunalno-stanovanjskemu 
podjetju in njenemu direktorju 
Tornicu, ki se je res zavzel, da 
so dela stekla kolikor toliko za· 
dovoljivo in da so »vrata odprta« 
tudi za delo v leto!njem in pri· 
hodnjem letu. 

T.Kebe 

Turisticni obeti 
v letu 19 72 

Zadnja leta smo bili navajeni 
zelo optimisticno razglabljati o 
tu rizmu in gostinstvu naj si bo 
v okviru Jugoslavije ali Sloveni· 
je,pa tudi v obcini Cerknica. Ne· 
katera od teh optimisticnih pri
cakovanj so se seveda uresnici
la - predvsem, ee govorimo za 
J ugoslavijo in za devizni priliv, 
ki je bil po neuradnih podatkib 
za Ieto 1971 okrog 360 milijonov 
dolarjev. Lahko smo zadovoljni 
z rezulta ti v Sloveniji (se poseb· 
no glede novih gostinsko-turistic
nih kapacitet), se najmanj pozi· 
tivn ih in konkretnih rezultatov 
pa lahko ugotovimo v obcini 
Cerknica. 

Sarno bezen pogled na razme· 
re v gostinstvu in turizmu nam 
pokaie skoraj zaskrbljujoce s ta· 
n je. V letu 1971 se v izboljsanju 
gostinskih kapacitet in celotne 
tur isticne ponudbe ni zgodilo nic 
omembe vrednega . Odprto je bi· 
lo le novo gostisce v Lozu . Lah· 
ko ugotovimo le s tagnacijo go
s tinstva. Stagnacijo v gostinstvu 
je treba oceniti iz vee vidikov: 
ne povecanje gostinskih kapaci· 
tet, ponudba v sedanjih gostin· 
skih obra tib se ni izboljsala niti 
po kvalite ti niti po izbiri, videz 
lokalov in inventarja j e ze pod 
vprasanjem uporabnosti. Postelj 
za p renociSea gostov je skoraj 
manj kot pred letom dni in tako 
naprej . Promet v preteklem le tu 
se ni b istveno poveeal, ce upo· 
stevamo okrog 20 odstotkOV pO· 
vecanja cen v preteklem letu. To 
velja za oba sektorja, cep rav je 
bil promet v druibenem sektorju 
le nekoliko vecj i kot v zaseb nem. 

In kaj se nam obeta letos? 
V Starem trgu bo se pred po· 

let jem Kmetijska zadruga Cerk· 
nica odprla nov Iokal - restav
racijo - s t remi gostinskimi so
bami (60 sedezev), 50 vr stnih se· 
dezev in v tocilnici 20 stojiSc. 
V tern lokalu bo tudi kuhinja s 
top lo hrano. Ta lokal j e za Lo
sko dolino vee kot samo potre· 
ben, saj je sedanje stanje gostin
stva najbolj na psu p rav v Lo· 
ski dolini. v kratkem bodo goto· 
vi tudi nacrti za turisticni kom
pleks Grad SneZnik z okolico, 
~eprav za izgradnjo gostinsko tu· 
risticnih objektov se ni jasno, 
kdo bo gradil in invest iral. 

Na Bloski planoti pa se nam 
(morda) obetajo boljsi Ca.si. Po· 
leg ze tolikokrat programirane 
rekonstrukcij e oziroma asfalti· 
ranja ceste od Blaske police do 
Nove vasi oziroma Boncarja se 
kafe pripravljenost za financira· 
nje vlecnice. Vlecnico bo finan· 
ciral GRAMEX - NOVOLIT. Se· 
daj je samo vprasan je, kam jo 
postaviti, da bo funkcijo lahk.o 
najbolje opravljala, vprasanje je, 
kdo jo bo upravljal. So se ne· 
ka tere druge stvari, ki pa bodo 
morda do takrat, ko bomo to 
brali, ze razciScene. Morda nam 

bo vlecnica na Blokah odpr la 
bolj pogumne korake za vredno· 
tenje zimskega turizma- se pO· 
sebej blo~kega. Sicer pa na Blo· 
ski planoti - kot kafe - se ne 
p ricakujemo kaksnega bolj so· 
lidnega gostinskega lokala, saj je 
K.metijski zadrugi Cerknica 
zmanj kalo sape (denarja), da bi 
uredila ze zaceti lokal v Novi 
vasi. V sedanjih lokalih se kaj 
bistvenega ne bo pr emaknilo, ra· 
zen manj~ih izboljsav. 

Blosko j ezero naj bi letos do· 
bilo bolj urejeno podobo, opr av· 
ljenih pa j e ze nekaj zemeljskib 
posegov za ureditev. Pocitnisko 
naselje ob Blo~kem jezeru bo le
tos stelo ze okrog trideset pocit· 
ni~kih hisic KaZe tudi, da bo pod
jetje GRAMEX zgradilo vecji po
Citniski objekt za svoje delavce, 
ki naj bi si tu nabirali .novih 
m oci. 

Za obmocje Cajnarjev sedaj iz
delujejo ~tudijo o momostih za 
zajetje vode, da bi ustvarili u
metno j ezero, ki naj bi bila os
nova za razvoj turizma. Po dose· 
danjih ugotovitvah bo to najbrl 
nekoliko problematicno iz vee vi· 
dikov, predvsem pa dejstvo, da 
z manjsimi umetnimi jezeri ne 
bomo povsod ustvarili glavnih 
pogojev za razvoj turizma. Per· 
spektivno pa je taksno zajet je 
dvomljivo tudi zaradi pom anj-

Jutro ob Cerkoi§kem jezeru 

kanja izvirov za pitno vodo na 
nasem kraskem obmocju. 

(V cerlcniski dolini se na po· 
drocju gostinstva letos ne obeta 
n ic posebnega. Zasebni sektor 
gostinstva bo naredil le manjse 
preurcditve, drufbeni sektor go· 
stinstva pa predvideva preuredi· 
tev gostilne Pescenek v Cerknici. 
Avtomatsko kegljisce z bifejem, ki 
ga sedaj ur ejajo, bo, kot kafe, se 
najvecja pridobitev. Velika zani· 
manje je tudi za postavitev vlec· 
nice (zicnice) na Slivnici. Pobudo 
za to dajejo delovni kolektivi 
Gozdni obrat Cer knica, Komunal· 
no s tanovanjsko podjetje Cerkni· 
ca, Gradisce Cerknica, Skocjan 
Rakek in Obcinski sindikalni 
svet Cerknica - predvsem zaradi 
rckreacije delavcev. 

Kot najpomembnejse vprasa· 
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nje se ob teh razmiSljanjih o le· 
tosnjih nalozbah v gostinstvo po· 
javlja ze kricec p roblem solidne
ga gostinskega objekta v Cerkni· 
ci. Cerknica je letos z gostin· 
stvom relativno na slabsem, kot 
pa je bila pred petimi leti. Po· 
trebe pa rastejo in to domacih 
gostov, da o poslovnih in prebod· 
nih turistih sploh ne govorimo. 
Toda del odgovora na to vpr a
sanje nam bo dal se tale poda· 
tek: 

Mnajsi hotel tret je kategorije 
s~ane. okrog 500 starih milijonov 
dinarjev, celotno vlaganje letos 
v gostinstvo v nasi obcini pa bo 
okrog 250 milijonov starih dinar
jev, in sicer druibeni selctor 210 
milijonov, zasebni pa 40 starih 
milijonov d.inarjev. 

T. Kra5evec 

KnjiZica o mladinskih 
raziskovalnih taborih 

Mlad.inski raziskovalni tabon 
so postali priljubljena in prizna
na prireditev, ki ni samo p rivla& 
na in poucna za mlad.ino, ampak 
koristna tudi za strokovnjake. To 
dokazuje tudi knji.Zica o r azisko· 
valnih taborih v letu 1970. Menda 
je vsakomur znano, da so bili v 
Cerknici ze trije taksni tabori, 
cesar doslej ni dosegel noben 
drug kraj v Sloveniji. 

Knji.Zica je razdeljena na stiri 
dele. Prvi je posvecen taboru v 
Cerknici, drugi taboru v Piranu, 
tretji taboru v Izlakah, v cetrtem 
delu pa mlad.inci poroeajo o svo· 
jih vtisih ob sreCa.nju z ugledni· 
mi umetniki, med drugimi tudi z 
Lojzetom Perkom. 

Za bralce Brestovega obzorni· 
ka je seveda najbolj zanimiv prvi 
del. V njem je poleg podrobnega 
programa deset prispevkov, ki so 
j ib pisali ugledni strokovnjaki. Ti 
so namrec obdelali gradivo, ki so 
ga mladinci zbrali na taboru. To 
gradivo so izpopolnili z rezultati 
se drugih r aziskav in tako so na· 
stale kvalitetne krajse strokovne 
razprave. Mnogih med njimi sene 
bi sramovali objaviti n iti ugled· 
ni s trokovni casopisi. 

Posebej naj omenimo nekatere 
prispevke. Inf. M. Zupancic je o· 
pisal vegetacij ski profil cez Snei
nik. Tu srecamo razlicne vegeta
cijske pasove, ki so odvisni od 
viSine in drugih zunanjih pogo
jev. Ta clanek sploh prvic opise 
tak~ne pasove na SneZnik:u in bo 
imel povsem prakticen pomen za 
nase gospodarstvo. Izpopolnitev 
tega p rispevka je T. Wraberja o· 
pis flare v botan icnem rezervatu 
na Snezniku. 

R. Gospodaric je podrobno O· 
pisal nekatere jame na Cerknis-

kern jezeru. Ta clanek je po
memben prispevek k spoznava
nju kraskega sveta v cerkniSki o
kolici. Zanimivi so tudi podatki 
o arheoloskih izkopavanjih v Be
netkah, kjer so razkrivali rimski 
obrambni zid. Upajmo, da to delo 
ne bo ostalo nedokoneano in da 
ga bodo na enem izmed prihod
njih mladinskih taborov nadalje
vali. 

Drugi sestavki govore o iskanju 
sledov praclovekovega delovanja 
v Markovem spodmolu pri Pla
nini, zatem navajajo podatke 
stevilnih meterooloskih meritev 
na pobocjih Javomi.k;: 'n Slivni
ce. Krajsi clanek OpiSUJC narav· 
ni rezervat Zadnji kraJ. Zelo za
nimivo je tudi porocilo o preuce
vanju pajkov v cerkniski okolici 
(prof. A. Polenec). Presenet ljivo 
je veliko stevilo pajkov, saj so v 
dveh raziskovalnih dneh nasli kar 
55 razlicnih vr st, med katerimi 
sta bill dve novi za Slovenijo. 

Knji.Zica o mlad.inskih razisko
valnih taborih je torej trden do
kaz, da smo na p ravi poti. Ce
prav je zaradi razlicnih tezav iz. 
sla s precejsnjo zamudo, smo je 
~a!llto veseli, saj ne pomeni samo 
1zcr pnega pregleda nad delovanji 
taborov, ampak je kvalitetna stro· 
kovna publikacija. Prav zato ni 
bojazni, da bo sla v pozabo. 

Vsekakor bi bilo zelo skoda, /';e 
bi sedaj ze tradicionalnih tabo
rov ne nadaljevali. Cerknica je 

. postala eno izmed nasih vodil
nih srediSc mladih raziskovalcev. 
Program tabor ov je sicer mogoee 
in celo koristno vsako leto spre
minjati, vendar bi bilo treba 
vztrajati, da bi bil v Cerknici ta
bor res vsako leto. 

R. Pavlovec 
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Cestitke Alplesu 
V Zeleznikih in Starem vrhu nad 

Skofjo Loko je bilo 18. in 19. febru· 
arja XIII. republisko tekmovanje v 
smucanju za lesarje, _gozdarje in 
lovce. - Olicna organizacija in dob
ra uvrstitev nasih. - Na tekmova
nje smo poslali 5 smucarjev teka· 
cev in 4 tekmovalce, ki so vozili 
veleslalom. 

V petek, 18. februarja, so startali 
v Zeleznikih tekaci. Na progo, ki 
je bila izredno strma in je imela 
vee poti(?). se je pognalo 44 tek· 
movalcev. Najbolje je kazalo Jozetu 
Strletu, pa tudi Tone Kandare in Vin
ko Krasevec sta se dobro drzala. 
V zadnjem delu proge je zlomil 
smucko Joze Strle, nas najvecji up. 
Zmagal je •nesojeni« olimpijec Pa· 
vel Dornik (GG Bled), drugi je bil 
odlicni Pavel Kobilica (GG Bled), 
tretji pa mladi Slavko Jakopanec 
(GG Maribor). 

Uvrstitev nasih: 24. Tone Kanda· 
re, 29. Vinko Krasevec, 33. Janez 
Strle in 34. Milan levee. 

Joze Strle je zaradi zlomljene 
smucke odstopil. 

Zenske ekipe nismo poslali. 

·boljsi• startni stevilki (127 oziroma 
198). Rudi Debevec in Anton Zalar 
pa naj bi · vozila na vso moe. 

Zmagovalci : 
1. Peter Lakota, GG Bled 
3. Andrej Klinar, GG Bled 
3. Ivan Srebre, GG Slovenj Gradec. 

Uvrstitve nasih : 
20. Rudi Debevec (startna st. 215) 
87. Anton Zalar (startna st. 247) 
110. Bozo Resman in 
165. Franc Ivancic. 

Zenske ekipe nismo poslali. 
Ekipna uvrstitev: 
- tekaci 10. mesto 
- veleslalom 8. mesto 

Uvrstitev v kombinaciji: BREST 
- 18.mesto (od 50 ekip). 

Ekipna uvrstitev v kombinaciji: 
1. Elan Begunje 
2. Alples Zelezniki 
3. GG Maribor. 

Komentar: 

Organizacija je bila odlicna in 
brezhibna. V se sluibe so delova
le natancno in dosledno. Marsikaj 
bomo s pridom uporabili pri or
ganizaciji III. lesariade v juniju 

v Cerknici. Tekmovanje je bilo 
izredno kvalitetno, kaie, da je 
smucanje zelo priljubljeno in raz
sirjeno v lesni industrij, pri go· 
zdarjih in lovcih. Najboljsi so hili 
seveda tekmovalci gorenjskih in 
stajerskih smucarskih centrov. 
Nekatere ekipe MARLES, MEB· 
LO, ALPLES - so imele enotne 
oprave in opremo. 

In nasi? Fantje so opravicili 
svoj nastop. Poudarjamo odlicno 
uvrstitev Rudija Debevca in An
tona Zalarja- oba dijaka TSs v 
Cerknici. skoda, da nimamo ni· 
kakrsnih . vadbenih pogojev. Ra
cunamo, da se bosta drugo leto 
lahko se boljse uvrstila, saj sta si 
z nastopom na Starem vrhu pri· 
borila 1. oziroma 3. tekmovalni 
razred. Prav bi bilo, da bi drugo 
leto poslali na to tekmovanje tu
di dekleta, saj bi se na ta nacin 
vidneje uvrstili tudi v kombina
ciji. 

To bi naj bila tudi delovna u
smeritev novega sportnega dru
stva Bresta, oziroma njegove 
smucarske sekcije. Sportnemu 
drustvu Alples iz Zeleznikov gre 
priznanje in zahvala za odlicno 
organizacijo in izvedbo tekmova
nja. 

F. Sterle V soboto, 19. februarja, so tekmo
valci nastopili v veleslalomu. Pro
ga na Starem vrhu je bila izredno 
dobro pripravljena, prireditelji so 
morali zaradi dezja in razmocenega 
snega steptati na stotine kilogra
mov •sneznega• cementa. Med 40 
vratic se je na razdaljo 1500 m z 
visinsko razliko 400 m zapodilo kar 
290 tekmovalcev, med njimi tudi 
znani asi tega sparta: Lakota, Kli· 
nar, stefe, Mulej, Lukec, Pesjak in 
drugi. 

Lesariada '72 
Skoda, da se nismo udelezevali 

tekmovanj v presnjih letih, saj so 
uvrstitve na prejsnjih tekmovanjih 
stele za uvrstitev v kakovostne raz
rede. Nasi so imeli zato izredno vi
sake startne stevilke. Bozu Resma
nu (SKS) smo narocili previdno voz
njo za zanesljivo uvrstitev, prav ta
ka Francu lvancicu; oba sta imela 

RESITEV NAGRADNE KRIZANKE 
n8. FEBRUAR« 

SONETNI VENEC - MARY - MA· 
RONI - 0 - RE - RAVAN -
UKORA- TO- KIP- ATONAL· 
TOST - ROSS - PRESEREN - TE· 
TOVKE- K- FARSA- PI- ORA 
RAZTRGANKA - KANDIT - SEL· 
MA- SJ - T - MEMENTO -
TRA - NK - EGON - AMI - All 
- POTICA - NEMARNOST -
MOL - VRTINEC- OM- DIOR
RESORI - IR - VEZ - IKE -
RUN - SANJ - FILIP - ANKA -
SJ - ANAS - NEZAKONSKA MA· · 
T1 - VSLED - URAN - TON -
V - JPERIT - PERESA - COPA· 
TAR- KOPITAR- MIRK- ERA 
- l - IAN - B - TEGRAD -
PISK - BABURA - SOK - Ml· 
KROB - OREL - 0 VRBA, SREC· 
NA DRAGA VAS DOMACA- CIU· 
DAD - NT - ROTOR - ISTINA. 

IZID NAGRADNEGA :ZREBANJA 

Resevalci so se tudi tokrat odre· 
zali, saj je do roka prislo v splosni 
sektor 131 resitev. Komisija je iz· 
zrebala naslednje pravilne resitve.: 
1. nagrada- 100 din- Vera Strle, 

SKS 
2. nagrada - 50 din - Vital Dolni· 

car, Cerknica, Videm 41 
3. 10 nagrad po 10 din - Miha Pa· 
kiz, Cerknica, Gerbiceva 25, Jana 
Skrlj, Sleme 6, Nova vas pri Rake· 
ku, Dragica Tavzelj, SKS, Darinka 
Logar, Cerknica, Cesta 4. maja 70 a, 
Matjaz Kebe, Cerknica, Videm 47, 
lado Cvetko, Cerknica, Cesta 4. ma
ja 74, Mija Arhar, Cerknica, Julka 
Hvala, Dolenje jezero 22, p. Cerk· 
nica, Tone Perovnik, SKS, Vida Kob· 
Jar, Nova vas 35. 

Nagrajencem cestitamo! Nagrade 
lahko dvignejo v blagajni SKS, osta· 
lim pa jih bomo poslali po posti. 

Brestov obzomik, glasilo kolek
tiva Brest Cerknica. Odgovomi 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
uredniski odbor: Vojko Harmel, 
Vinko Mahne, Franc Mlakar, Jo
ze klancar, Danilo Mahne, Franc 
Mulec, Dubrovka Pazic, Miha se
pec, Franc Strukelj, Dusan Tro
tovsek in Zdravko Zabukovec. Ti-

Organizacijski komite Lesari· 
ade 72 je v prvih dneh febru· 
arja razposlal vsem lesno indu
strijskim podjetjem v SRS razpis 
delavskih iger, ki bodo v Cerk
nici 17. junija 1972. Rok za pri
javo je 31. marec 1972. Prva pri
java je ze tu. Poslali so jo iz 
podjetja LIPA Ajdovseina. Seve
da so prijavo dali tudi Brestovci, 
vendar so tovariSi iz Ajdovscine 
le prvi. 

V izdelavi je predracun Lesari
ade '72. Posamezne komisije so 
izdelale predloge stroskov po de
javnostih. Ker bo del stroskov, 
to je stroske tekmovanja, placa
lo Poslovno zdruzenje LES iz 

Obicaji na 
Ob predpustnem casu in casu 

smucarske sezone, ko se nasa 
mladez poganja po bregovih, 
uvrscamo v glasilo odlomek iz 
knjige Borisa Orla Ljudske smu· 
ci na Slovenskem, ki je izsla leta 
1956. Dr. Orel je napisal obsirno 
znanstveno in narodopisno delo, 
v katerem ugotavja, da so Bloke 
in Vidovski hribi dejansko zibel
ka smucanja v Srednji Evropi. 

Kako so se ·casi spremenili! 
Starosvetskega smucanja ni vee, 
novosvetskega pa tudi bolj malo. 
Skoda, da smo pozabili na tradi
cijo, ceprav vseh seg taka ne bo 
nikoli vee mogoee obnavljati 

»Svoj viSek je drsanje doseglo 
na pustni torek pstn dan ali 
pust, fasnek ali fasnekov dan. 
Pustni torek je bil za Blocane, 
Vidovce in nekatere njihove so
sede posebno imeniten dan, mar
sikje je veljal kar za nekaksen 
praznik vseh drsaeev. Tega dne 
je bilo resnicno najvec drsanja za 
zabavo, bila je najhujsa drska. 

ska 2:el. tiskarna v Ljubljani Bloski smucarji 

prispevka vseh clanov, je potreb
no cimprej predloziti ta stro
skovnik. 

Nadaljuje se s pripravami po 
nacrtu, ki ga je organizacijski 
komite ze sprejel. Te priprave 
zajemajo predvsem izbiro kraja 
prireditve, p rogram tekmovanj, 
prireditev in vse ostale aktivno
s ti od informacij, transporta, do 
oskrbe in podobnega. 

Od prireditve nas loci se 16 
tednov. Veliko bo potrebno se 
storiti, da bodo delavske igre 
v Cerknici res dobro izvedene 
in da bodo udelezenci zadovoljni. 

D. Trotovsek 

pustni dan 
Na pustni dan je bil najprej 

obicaj, da so zjutraj ali dopold
ne skidali gnoj iz stale, zakaj bila 
je prazna vera, da ima gnoj vee 
moci, je bl mestan, je bolj ma
sten, ce je na pustni dan vr:Zen 
iz stale na · gnojiSce. Ko je bil 
gnoj skidan in zivina opravljena, 
so Sli drsat na najblizje bregove 
s senozeti. Posebno zivo se je 
pustno drsanje nadaljevalo po
poldne, in tedaj je marsikje 
drsalo takorekoc vse staro in 
mlado, vecina pa je bilo otrok. 
Starsi, ki so sicer otrokom pre
povedovali in na razne nacine za
branjevali drsanje, so jib na pust
ni dan celo naganjali, naj gredo 
drsat. 

Vidovec ali Blocan se se danes, 
v starej sih letih spominja otro· 
skega drsanja na pustni dan. Pro
ti koncu 19. stoletja je zapisal 
neki trojiSki u cenec v svoji sot
ski nalogi o pustu med drugim 
tole: Moj najveselejsi dan je bil 
pustni dan. Sit sem bil vsega, 

pa drsat sem smel, ker drugace 
me niso pustili. 

Po ustnem izrocilu iz marsika· 
terih krajev so ta dan drsali tudi 
starejsi ljudje, med katerimi ni 
manjkalo taksnih, ki nikoli niso 
hodili na smuceh po opravkih. 
V Zavrhu pripovedujejo o starem 
mozu, kako je drsal na pustni 
dan v irhastih hlacah. Ker ni znal 
drsati, je padel, pri tern so mu 
pocile jerhovke. Pustno drsanje 
torej ni minilo brez stevilnih pad· 
cev, ki pa so z njimi imeli vasca· 
ni svoje veselje. 

Zakaj se je prav na pustni dan 
razmahnilo drsanje s taksno silo, 
da je zajelo ponekod malone vse 
vascane, med njimi zlasti mladi· 
no? Zakaj so se smeli prav na 
pustni dan drsati otroci, ki jim 
je sicer bilo drsanje kaj rado za· 
branjeno? Ko smo starejse Blo· 
cane in Vidovce povprasevali, za. 
kaj so morali po starem prav na 
pustni dan drsati, so nam razlic· 
no odgovarjali. Ponekod so deja
li, ces, da ima clovek svet cajt na 
psten dan drsat, da mora na ta 
dan jet drsat, ce vrag nej, da mo· 
ra biti clovek vesel in dobre vo
lje, da je to stara navada in po
dobno. Drugod so zatrjevali, da 
j e na pustni dan clovek pac sit 
raznih dobrot, pa so zategadelj 
sli drsat, da so potem laze jedli, 
med raznimi pustnimi jedmi, 
p redvsem povanco ali povavnco, 
pustno ocvirkovo pogaco, skrat· 
ka, da so sli drsat, da bi se na 
drsanju posteno zlacnl. Vse to 
je res, vcndar se s takimi odgo-

BRESTOV OBZORHIK 

vori nismo zadovoljili in smo za· 
to vztrajno poizvedovali dalje za 

·pravimi vzroki pustnega drsanja. 
Nazadnje pa se nam je le odkril 
pravi pomen drsanja na pustni 
dan, in sicer najprej v Metuljah, 
kjer na m je FranCiska Zgonc 
pravila, kako so kot otroci hodili 
na smuceh na hrib drsat in ska
kat in kako so j im starsi na pust· 
ni dan celo veleli, naj gredo 
drsat. Tako so jim ukazali: Otro· 
ci, le pejte drsat in slcakat, da 
bo bolj poZna ajda! Kakor je po
jasnila Metuljka FranciSka Zgonc, 
niso otroci ta dan samo drsali 
po hribu, t udi skakat, poskakovat 
ali cepetat so morali na smuceh, 
najraje na vrhu hriba, vse z na· 
menom, da bi ajda cimbolje ob· 
rodila. Po tern odkritju v Metu
ljah so nam tudi v drugih blo
skih in vidovskih vaseh podobno 
pojasnevali pom en pustnega dne 
in njegovega dr sanja. Tako so v 
Ravnah zeleli, ce je bil na pustni 
dan sneg, da bi otroci ta dan fejst 
skakali in drsali, ker so verovali, 
da bodo potem v tern letu Cim 
vee pridelati. V Mramorovem pri 
Pajkovem so verjeli, da bosta aj
da in repa toliko bolje obrodila, 
Cim bolj bodo otroci na pustni 
dan drsali. V Zavrhu pri Nadli
skem hribu so bili stari ljudje 
mnenja, da j e treba na pustni 
dan fejst drsat in plesat, da bo 
vecji Zan. V Osredku v Vidov
~kih hribih pa se glasi us tno iz. 
rocilo 0 pustnem drsanju takole: 
Ce je kdo na pstn dan plesal 
ali dr sal, je biu Ian velik.« 

Slivnica se prebuja 
Da je to res, potrjuje ze tretje 

smucarsko tekmovanje v letosnji se
zoni. 

Prvo tekmovanje je pripravil stu
dentski notranjski klub, drugo 
BREST in tretje podjetje GRADIS· 
CE iz Cerknice. Organizacija pri 
vseh treh tekmovanjih je bila dobra, 
nadvse zadovoljivo pa tudi stevilo 
tekmovalcev. 

0 rezultatih, dosezenih na tek· 
movanju, ki so ga organizirali stu
dentje, smo porocali ze v prejsnji 
stevilki. . 

BREST je priredil tekmovanje v 
veleslalomu 30. januarja . lzmed dvaj· 
setih tekmovalcev so se najbolje 
odrezali: 
I. V skupni uvrstitvi BREST in OSTA
ll 
1. Rr. Boris Kravanja 1,09 
2. Bozidar · Resman 1,14 
3.-4. Milos Kravanja 1,16 

Alojz Lah 1,16 
II. V konkurenci BRESTA 
1. Bozidar Resman SKS - 1,14 
2. Igor Gornik TSS- 1,19 
3. Franc Ivancic SKS - 1,26 

20. februarja je Gradbeno podjetje 

Gradisce iz Cerknice pripravilo pre· 
senecenje. Pripravilo je kar dve pro· 
gi, eno za s muk in drugo za ve le
slalom. Tekmovalci so morali pre· 
voziti oba teka in za uvrstitev se 
je uposteval sestevek obeh casov. 

Na tekmovanju so sodelovali cia· 
ni gradbenih podjetij iz GROSUP· 
LJA in VRHNIKE ter seveda delavci 
GRADISCA in BREST A. 

Med 46 tekmovalci so najboljse 
rezultati dosegl i: 

l. v skupni uvrstitvi GRADISCE 
in ostali 
1. Tone Zlatar TSs 
2. Bozidar Resman BREST 
3. Saso Muller GRADISCE 
II. v konkurenci GRADISCE 

1. Saso Muller 
2. Bostjan SKUK 
3. Ivan Urbas 
Ill. med pionirji in mladinci 
1. Andrej Lah 
2. Branko Kranjc 
3. Boris Jakopin 
4. Polona Baude 
5. Karmen Urbas 

Z. Zabukovec 

KINO V MARCU 
2. marca ob 19.30 - francoski 

film STOP ZA MORILCA. Napeta 
kriminalka, ki prikazuje razburkano 
zivljenje ljudi iz podzemlja. 

3. marca ob 19.30 - francoski 
film SANATORIJ ZA :ZENSKE. V 
uglednem zdraviliscu se dogajajo 
skrivnostne stvari. V glavni vlogi 
Robert Hossein. 

4. marca ob 19.30 in 5. marca ob 
ob 16.00 in 19.30 uri - ameriski 
film QUO VADIS. Nepozaben spek· 
take!, ki govori o krvavi vladavini 
rimskega cesarja Nerona. V glav· 
ni vlogi Robert Taylor. Cene vstop· 
nic povisane na 5 in 6 din. 

6. marca ob 19.30- ameriski film 
NIHCE NE 80 POBEGNIL. Detektiv 
Malone resuje zapleten primer av· 
stralskega poslanca. V glavni vlogi 
Rod Taylor. 

9. marca ob 19.30 - italijanski 
film SESTANEK S SMRTJO. Dina· 
micen western o mladenicu, ki isce 
marilee svoje druzine. V glavni vlo· 
gan Lee Van Clift in John Philip 
Low. 

11. marca ob 19.30 in 12. marca ob 
16.00 uri - ameriski film POZNO 
ZA HEROJE. Film prikazuje tezke 
boje ameriske mornarice z Japonci, 
ki so se vkopali na pacifiskih oto· 
kih. V glavni vlogi Michel Caine. 

12. marca ob 19.30 - ameriski 
film WATERLOO. Film prikazuje zad· 
njo bitko velikega francoskega os· 
vajalca Napoleona. V glavni vlogi 
Christopher Plummer. 

13. marca ob 19.30 - ameriski 
film OD KOD VONJ PO SMODNI· 
KU? Tom Adams v vlogi tajnega 
agenta resuje Anglijo pred kata· 
strofo. 

16. marca ob 19.30 - italijanski 

film ULOVJ KAKOR VES IN ZNAS. 
Prijetno se bomo zabavali ob ne· 
vsecnostih znanega igralca reklam· 
nih filmov, ki ga igra Vittorio Gas· 
sman. 

18. marca ob 19.30 in 19. marca ob 
16.00 uri - ameriski film MRTVI 
NE PLACAJO DOLGOV. Popularni 
komik Jerry Lewis nas bo zopet po· 
peljal v eno izmed svojih pusto· 
lovscin. 

19. marca ob 19.30 - ameriski 
film HISA IZ KART. Nekdanji bok· 
sar nehote odkrije tajno organiza. 
cijo, ki poizkusi uniciti svet. 

20. marca ob 19.30- nemski film 
CUDE:Z LJUBEZNI. Film govori o 
vprasanjih srecnih in nesrecnih za· 
konov. 

23. marca ob 19.30 - ameriski 
fi lm PLES NA VASt. Film o bratu in 
sestri, ki se vdajata , alkoholu. V 
glavni vlogi Veter O'Toole. 

25. marca ob 19.30 - italijanski 
film VRNITEV RlNGA. Ringo v boju 
proti mehiskim roparjem. V vlogi 
Giulliano Gema. 

26. marca ob 16.00 uri in 19.30-
ameriski film UBIJALEC V VRSTL 
V ceti vojakov se skriva ubijalec. 
Kdo je? 

27. marca ob 17.00 uri in 19.30-
ameriski film BR-UCA V OXFORDU. 
Stan in Olio se vpiSeta na univerzo. 
To je okvir vesele komedije obeh 
znanih komikov. 

30. marca ob 17.00 uri in 19.30 -
jugoslovanski film V GORI RASTE 
ZELEN BOA. Pogumna ceta partiza· 
nov se bori z domacimi izdajalci. 
V filmu je mnogo tragike, pa tudi 
obilo humorja. V glavni vlogi Boris 
Dvornik. 


