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ZAKON 0 ZDRU.:lENEM DELU JE TREBA PREVIDNO
OBDELOVATI
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Zakon o zdruZenem delu (v nadaljevanju homo zaradi pogostostl
uporabljali kratico ZZD) je bil sprejet 25. 11. 1976. Malokateri tako
pomemben zakon pri nas doZivi desetletno starost - prakti~no
brez sprememb. Tudi malokateri zakon doZivl toliko razprav, potr·
jevanj in zanikanj, kot jlh je le-ta. Zdaj, po nekajletnem zati§ju, ·
smo spet priceli z intenzivnimi razpravami o spremembah. Zakaj
tega ni mogo~e opraviti preprosteje?

!-

3

>-

Da bi bolje razumeli, zakaj
toliko govora o morebitnlh spremembah tega zakona, moramo
kar precej vedeti o njegovi vsebini in pomenu. Gre za zakon,
ki zeli postaviti v Zivljenje nacelna ustavna dolo~ila in jib po
drugi strani dokaj podrobno obdeluje. Vsebinsko gledano, posega v vsa vpr~anja, ki pomenijo
»zdrufeno delo«, ali se ga bi·
stveno dotikajo. Tako daje pod·
lago re5evanju in urejanju zla·
sti z dolo~ili, ki se n~ajo na:
- pogoje za gospodarsko delovanje v zdru.Zenem delu in za
ustvarjanje ter deHtev dobodka,
- druZbeno-ekonomske odnose med udeletenci zdruZenega del a,
- statusne in druge oblike
(vrste) zdruZenega dela,
- samoupravno pravo (sporazwne in pravilnike),
- delovna razmerja,
- pravice in obvemosti v
zdruZenem delu,
samouprav- organiziranje
ljanja,
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- na~e odlo~anja v zdrufenem delu . . .
Z drugimi besedami: v tern
zakonu so z veliko mero zaupa·
nja v ~loveka in v njegovo pri·
pravljenost za delo postavljena
izbodi~~ za urejanje p r avic in
obvemosti posamemika do dru·
gih posameznikov v kolektivu in
naprej - za urejanje odnosov
med razli~nimi kolektivi.
Temeljni cilji zakona so, zagotoviti socialno, delovno-pravno in
ekonomsko ter splo~no druZbeno klimo, ki bo v danib pogojih
najboljb kombinaclja pravic in
obvemostl.
Te naj bi se uresni~ale z de1om, ki ga je posameznik ali kolektiv uresniBI v ~idi druZbeni
skupnostl. Lahko zatrjujemo, da
je v ZZD skozi suboparni zakQnski tekst zastavljeno uresni~nje
velikega socialno-ekonomskega
programa narodno osvobodllnega boja in socialne revolucije - vse v okviru samoupravlja·
nja kot najvi~je vrednote sodobnega Clove~tva.

Formalno je torej pri~ela postopek za dolo~ne spremembe
ZZD komisija zvezne skupscine
za izdelavo sprememb in dopolnitev. Oglejmo si, katera so po
besedah komisije glavna izhodi·
~~ sprememb oziroma dopolni·
tev in na katera podro~ja posegajo. Da bi bilo bralcem tega
clanka laZe, homo sku~ali tematiko na kratko prikazati v ~e
stib toCkah.
1. Podlaga za izdelavo tez
(sprememb) so ~iroko potrjena
politl~na staliS~, ki so se izoblikovala v intenzivni in dalj~i
druZbeno politl~ dejavnosti v
Jugoslaviji.
Posebno podlago so predstavljale tudi ugotovitve in spozna·
nja iz ·praktiene uporabe ZZD,
do katerih je v svojem delu pri·
~Ia omenjena komisija iii jlh
obogatila z manstveno raziskovalnimi ~tudijami.
2. V tezah so temelji ZZD
ostali in se ne spreminjajo, saj
tvorijo bistvo samoupravnega
urejanja zadev v zdruZenem delu. Teze dograjujejo dosedanja
spoznanja in sku~ajo zamenjati
tisto, kar ni preneslo dru.Zbene
prakse.
V ta namen · bi se ponudile
predvsem reMtve, ki bodo omogo~Ue zlasti:
- bitrej~o in uCinkovitej~o
uporabo tehnolo~klh sprememb;
· - odstranitev nekaterih neskladij med pravicami in obvez·

nostmi delavcev v zdruZenem delu, predvsem kar zadeva odnos
do druZbeilih sredstev;
- poenostavitev (racionallzacijo) nekaterih razmeroma zapletenih oblik oziroma nacinov
samoupravljanja, da bi dosegli
ve~jo u~inkovitost pri krepitvi
druZbene materialne , podlage.
3. T~~ sprememb druZbeno
ekonomsklh odnosov je poudarjeno v naslednjem:
- pri ustvarjanju in razporejanju dohodka in pri delitvi
sredstev za osebne dobodke so
usmerjene r e5ltve za vdje oziroma bolj~e ekonomsko stimuliranje delavcev;
- na podro~ju delovnib raz·
merij so zasledovani cilji: hi·
trej~e zaposlovanje nezaposlenih,
postavitev pogojev oziroma za.
konsklh momosti za skrajkva·
nje tedenskega delovnega ~asa,
manj~a wata slablh delavcev;
- na podro~ju upravljanja z
druZbenimi sredstvi je kljub raclonaJ_izaciji ozlroma kljub krepitvi nekaterih funkclj zagotovl jeno varovanje neodtujljivlb
pravic delavcev in prepreeeva·
nje nastajanja in krepitve odtujenih centrov mo~i, vklju~no
drZavnih.
4. V okviru dolocil o samo·
upravnem orgabiziranju sta vidni predvsem dve u~meritvi: poudarjena prisotnost samoupravnih postopkov, kadar gre za
ustanavljanje organizacij zdru·
zenega dela z istoeasnim omejevanjem pristojnosti druZbeno
politi~ skupnosti (drZave) pri
ustanavljanju le-teb ter uvelja·
vitev ustavne zasnove delovne
organizacije · v obllki bolj kot
doslej vidnega osebka trinega
poslovanja.
S. V tezah je predvideno tudi
nekaj povsem trdno dolo~enih
mit~v za po~je samoupravnega odlo~anja in sicer:
- da se zmanj~a ~tevilo vpra·
~anj, o katerih delavcl odlo~jo
z referendumom,
- da se nataneneje kot doslej
doloBjo vpra~anja, o katerih naj
odl~jo delavci na zborih delavcev,
- da se okrepijo pristojnosti
delavskega sveta,
' - da se re5ijo nekatera zaviralna vpra§anja za ucinkovitej~e
delovanje delegaclj,

- da se zagotovi samost ojnost delavcev pri izbiri poslovodnega or gana (direktorja) in
nataneneje ze z zakonom opredelijo njegove pravice in doiZnosti,
- da se okrepi odgovomost
delavcev za opravljanje samoupravnih funkcij v zdrufenem
delu ter odgovomost poslovod·
nih organov za predlagane odlocitve v poslovanju,
- da se zmanj~a §tevilo (ponavljajocib se) samoupr avnib
splo~nlh aktov in
- da se opredelijo re5itve, s
katerimi bo zagotovljena ucinkovitej~a
za~cita
samoupr.avnih
pravic ter drufbene lastnine.
6. Ob tezah je poudarjeno, da
so nekatera vpra§anja ~e ·n ere~ena in jib je treba strokovno
politi~no obdelati pr ed spremi·
njanjem v ZZD. Med taka vpra~anj a sodijo na prin;J.er:
- skupni prihodek med proizvodnimi in pr ometnimi (trgovskimi) organizacijami zdrufenega dela,
- svobodna menjava dela,
- dograjevanje upravljanja z
drufbeno lastnino,
-- povezovanje samostojnega
osebnega dela z zdrufenim de·
I om,
- sirse oblike povezovanja
zdruZenega dela,
- lo~itev med posami~no in
skupno odgovomostjo,
- nagrajevanje na podlagi po·
slovne uspe§nosti in podobno.
Odmevi in mnenja o spremembah so bill razli~ni , kar
smo labko zasledili v sredstvlh
obve5~anja,
predvsem pa v
skupscinsklh razpravah. .
Sida javna razprava se pravzaprav nitl ~e ni za~ela, a je za.
nimanje za spremembe ze vzburkalo marsikater o okolje. To kaze na razli~ost interesov in potrjuje pomen tega zakona ter
povzr~ vse vecje pricakovanje
njegovlb sprememb. .tal ni do- .
volj prostora, da bi se spu~~aij.
v podrobnosti omenjenib re~i
tev. Vsekakor homo o njib spregovorill, ko bo naj~irb javna
rilzprava.
Kaj lahko re~emo o nakazanih
spremembah?
Predvsem, da je delo na njih
tefavno iz ve~ vzrokov:
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Homo ob koncu leta uspeSni?
Nase gospodarjenje v treh cetrtinah leta
Veckrat smo ze zapisali, da pomenijo rezultati devetmesecnega
poslovanja osnovne obrise koncnih, letnih ~tevilk. Se posebej smo
jib z nestrpnostjo cakali letos, kajti ob cetrtletju in polletju se
nam ni obetalo nic dobrega. Nekateri ukrepi zvemega izvrsnega
sveta, ki so bill uveljavljeni v juliju, bi morali po napovedih pomeniti bistveno bolj5e pogoje za gospodarjenje izvomo usmerjene
industrije, kamor sodimo tudi mi.
Nekoliko povecana vrednost
tujib valut nasproti dinarju ter
viSje izvome spodbude so delno zavrle negativna gibanja.
Najbolj so dohodkovno priza·
dete tiste temeljne organizacije,
ki izvaiajo v ZdruZene ~ve
Amerike, saj so posledice pada·
nja vrednosti dolarja na svetovnem trgu kar obcutne. Pove·
dati pa je treba, da je kljub
padanju vrednosti dolarja le-ta
se vedno podcenjen v primerjavi
z dinarjem, kar nam nazomo kaze rast domace inflacije.
Poleg tega se teeaj dinarja do
tujib valut od pricetka julija da·
lje ni vee spreminjal, zato lahko govorimo o trimesecni zamrzitvi teeaja. Logicno je, da
pomeni taka politika pospe~eva
nje uvoza in neustrezen (kljub
viSjim spodbudam) dohodek v
izvozu.
Devetmesecni rezultati so na
osnovi omenjenih gibanj v izvozu in v bistvu nespremenjenega
polozaja na domacem trgu ostali prakticno na ravni polletja
in jib bo v zadnjih treh mesecib mogoee izboljsati le, ee se
bo teeaj dinarja prilagajal realnemu razmerju do tujib va·

lut, z doseganjem nacrtovane ali
viSje vrednosti proizvodnje, z
bolj~o prodajo na domacem trgu z zmanj5evanjem vseh vrst
stroskov, posebej pa z zmanj~e
vanjem vseh vrst zalog, da bi
tako dosegli boljso kakovost in
manj~e izdatke za obresti, ki so
nenormalno visoke.
PROIZ\:'ODNJA
Vrednost proizvodnje, ki smo
jo dosegll v delovni organizaciji
v tem obdobju, je 5,6 odstotka
nac;l naertovano, kar gre predvsem na racun visjih cen, saj je
proizvodnja, merjena v norma prah (fiziCni kazalec), 4,1 odstotka pod naertom. v primerjavi z enakim lanskim obdobjem
je proizvodnja vrednostno vecja
za 119 odstotkov, fizicno (norma
ure) pa za 1 odstotek.
Naertovani obseg proizvodnje
pa so po temeljnih organizacijah dosegali zelo razlieno.
POHISTVO
V tej temeljni organizaciji so
za proizvodnimi nacrti najbolj
zaostali. Letni nacrt so dosegli

0 temeljih nase
samoupravne ureditve
(Nadaljevanje s 1. strani)
- gre za vseobseien, med seboj povezan zakon, ki je povzrocil tudi mnoge dodatne resitve
v drugih zakonih in podzakonskih aktih,
- sedaj veljavni ZZD je dokaj podroben in je nevamost,
da se se naprej pojavijo neskladja med njegovimi dolocili
in dejanskim Zivljenjem,
- zakon je kljub podrobnostim sistemski, saj je bistven za
macaj druibeno politiene ureditve in zato mora biti vsak
poseg . vanj temeljito in vsestransko premi~ljen,
- zakon je izredno bumanistieno poudarjen in je zato teiko najti za vecino sprejemljive
drugacne rditve.
Gomje ugotovitve dajejo razen tega elanka podlago za razmiSljanje, ki ga lahko na kratko izrazimo v nekaj toCkah:
- zakon mora temeljiti na
veljavnih (ne na prieakovanih)
ustavnih dolocilih,
- zakon naj bi ne zahajal v
razmeroma toge · podrobnosti,

kot je v nekaterib primerih doslej, temvee naj trdno zastavi
v teoriji in praksi ze potrjene
re~itve, od tam dalje pa naj nakaZe moine (okvirne) smeri resevanja, ki ga lahko prepusti
drugim zakonom ali samoupravnemu urejanju,
- pravno tehnicno gledano
kaie torej izdelati novo celovito
besedilo zakona, ki bo ohranilo
bistvene vrednote samoupravlja·
nja in dalo organizacijam v zdruzenem delu vee prostora za njihovo delovanje; tak zakon bo
lahko bolj pregleden in matno
krajM.
Drugaee povedano: ne kaZe torej zamenjati nekaterih podrobnosti ali dilem z drugimi dilemami. Bolje je, da utrdimo doslej nesporne re~itve, tiste, ld
pomenijo samoupravljanje in
krepitev materialne podlage kot
motiv in vzpon dobrega dela ter
jamstvo materialne svobode. Vse
ostale podrobne re5itve pa bo
pisalo samoupravno Zivljenje s
svojim razvojem.
Z. Zabukovec

(vrednostno) s 66,3 odstotka, fi.
zicno pa je koliCina izdelkov
(merjeno z norma urami) manjsa od nacrtovane za 21,8 odstotka.
Vzrokov za takSno s~Je je
vee in sicer: sirok proizvodni
program, ki terja veliko casa za
pripravo proizvodnje, preteina
proizvodnja za izvoz, neenakomerna obremenitev proizvodnih
oddelkov (ozka grla), zastarela
strojna oprema, pomanjkanje
strokovnih delavcev ter nekaj tezav s pravocasno dobavo kakovostnih materialov za povdin·
sko obdelavo in okovja.
Novost v proizvodnji sta program IGOR, ki je bil v septembru ze v prodaji na domaeem
trgu _ter del progr.ama HELENA.
MASIVA
Proizvodnja v MASIVI je v
preteZni meri namenjena izvozu
na konvertibilno podrocje (72~
odstotka). Letni vrednostni nacrt
je doseun 82,5 odstotno, fi.zieni
kazalec pa je Se ugodnej~i, saj
je v tern obdobju dose!enega ze
86 odstotkov letnega fizicnega
obsega proizvodnje.
2AGALNICA
'Skupna vrednost proizvodnje
je dosegla 75,1 odstotka nacrtovane za letos, merjeno fizieno pa
je doseiena 70,5 odstotno.
Zmogljivosti so bile skoraj
stoodstotno izkoriseene, le na
fagi je zaradi manjse dobave
hlodovine ukinjena tretja izme-

na.

GABER

Tudi v tej temeljni organizaciji je bila proizvodnja uspe§na,
saj so dosegli ze 83,3 odstotka
letne vrednosti, fizicni obseg pa
je ~e boljsi, saj je odstotek doseganja letnega naerta 85,1. K
takim rezultatom v proizvodnji
sta najvec prispevali proizvodnja kuhinje BREST 11 in
BREST 2000 ter izbolj~ana oskrba z materiali in surovinami.
Pripravljajo pa tudi novo proizvodnjo in sicer predelavo negor plo~c za opremo ladij.
IVERKA
Iverka je med tistimi temeljnimi organizacijami, ki so bile
bolj uspe§ne pri doseganju nacrtovane proizvodnje. Vrednost
je dosegla 85,9 odstotkov nacrtovane za letos, ugoden pa je tudl
fiziCni obseg, ki je doseien 90,2
odstotno (v kubicnih metrih).
Motnje v proizvodnji so bile
v aprilu, maju in avgustu zaradi
okvar na strojih, obcasno pa so
bile teiave tudi pri bru~enju
plo~e.

TAPETNISTVO
Proizvodnja v tej temeljni organizaciji zaostaja za nacrtovano in sicer v vrednostnem in fi.
zicnem pogledu (72,8 odstotka in
67,7 -odstotka glede na letni nacrt). Glavni razlog za manjso
proizvodnjo je v manj~em povprasevanju po naSem oblazinjenem pohHtvu, zaradi cesar so
nastale zaloge, nekateri delavci
pa so bill razporejeni v druge
te.meljne organizacije.
JELKA
Dosezena vredenost proizvodnje (pohi~tvo, iagan les in tesani
trami) je v skladu z din.amiko
doseganja letnega nacrta (75,13
odstotka), po norma urah pa jo
presega za 3,1 odstotka.
z vecjo proizvodnjo v tretjem
cetrtletju so nadomestili niiji
obseg proizyodnje v prvem in
drugem cetrtletju.

Sivalnica v TAPETNISTVU naj bi doZivela prenovitev

MINERALKA
Je najuspe~nej5a v vseh pogledih. Vrednostno je letni nacrt

Delovni posnetek iz STROJEGRADNJE
proizvodnje dosegla s 107 odstotki, fi.zicno pa z 89,5 odstotka.
Zaradi vecjih naroeil surovih
plo~e je bilo obcasno uvedeno
delo v tretji izmenl.

kontokorentu ni mogoc, ·zato
bodo morale planske sluibe
TOZD po~iljati narocila v uvozni oddelek eimprej (kjer je
moino, tudi 4 do 5 mesecev
pred uporabo).

STROJEGRADNJA
Formalno Strojegradnja Se ni
temeljna organizaclja, vendar
proizvodnja tece loceno od pohi~tvene proizvodnje. Proizvodni
program zajema strojno opremo
za ~irinsko lepljenje lesa, povrsinsko prekrivanje in za profilno in medfamo bru~enje. Glavne teiave, s katerimi so se v preteklem obdobju sreeevali, so bile: Dl\bava ustreznih reprodukcijskih materialov, pomanjkanje nekaterih strojev in druge
opreme, pomanjkanje projektantov in proizvodnih delavcev.
II.NABAVA
Domaei trg
Osnovna znacilnost nabave na
domaeem trgu je bila letos boljsa ponudba kot lani in pa izrazito nara5canje cen surovin in
reprodukcijskih materialov, ki
pa se je v tretjem cetrtletju le
nekoliko umirila zaradi ukrepov,
ki so zahtevali vracanje cen nekaterim izdelkom.
Nabava hlodovine in iaganega
lesa je bila v glavnem brez motenj, le dobava hlodovine na
Jelko je zaostajala za nacrtovano. Manj~a proizvodnja ploskovnega pohiStva je zmanj~ala porabo furnirjev za pribliZno 25
odstotkov. Posebne teiave pa
nam povzroeajo tanjfi ~ji,
ki jib z na~imi izrabljenimi
stroji teZko kakovostno obdelujemo.
Vee nedeenosti je povzroealo
nabavljanje dekorativnih tkanin,
okovja, kartonov, povrSinskih
materialov ter p01izdelkov iz kooperacije. Za tillno stanje je
bilo vee vzrokov, med njiml pa
so najpomembnej~i:
- narocanje iz temeljnih organizacij zelo pogosto kasni,
- dobavitelji ne spo~tujejo
dogovorjenih dobavnih rokov,
- napake in slaba kakovost
materialov ter s tem povezane
reklamacije,
- zaradi manj~ih zalog in s
tem manjse vezave obratnih
sredstev zahtevamo veCkratne
dobave manj~ih kolicin, dobavitelji pa se na5im zahtevam le
teZko · prilagajajo.
Uvpz
Uvoz je bil v devetih mesecih
doseien z 62 odstotkl glede na
letni nacrt. Na uvoz s konvertibilnega obmocja odpade 74 odstotkov, ostalo pa smo uvozili s
klirin~kega. Vecjih teiav pri uvozu reprodukcijskih materialov in
surovin ni bilo, saj smo imeli
dovolj uvoznih pravic, uvaiali pa
smo tudi prek kontokorenta in
maloobmejnega prometa.
Kasnitev plaeil v tujino povzroca najvee teiav pri uvozu
rezervnih delov, ker uvoz po

III. PRODAJA
Domaei trg
Po pricakovanju je bil obseg
prodaje na domacem trgu v
tretjem trimesecju slaMi kot v
prv"em polletju, zanimivo pa je,
da se tudi v septembru prodaja
ni bistveno poveeala. Ponudba
pohiStva se vedno presega povpra5evanje, kar kaie, da se je
del proizvajalcev spet bolj
usmeril na prodajo doma. Odloeilno vpliva na nakup cena pohi~tva, kar je bilo ~e pred kratkim manj pomembno.
Kakor kaie, nove konjunkture
v prihodnjih mesecih ne bo, za.
to bo nujno potrebno pri prodaH uvajati nove oblike in prijeme.
TOZD POHISTVO
z veejo proizvodnjo za dQplaci
trg so bile izpopolnjene zaloge
programa VESNA in MAJA 0,
na trZiSce pa je iz proizvodnje
prispel nov mladinski program
IGOR. PoveCala se je prodaja
spalnice NADA, dele! sestavljivih programov pa se je zmanjsal, zato je nujno potrebno pripraviti nove izdelke, ki bodo
po okusu in v skladu s kupno
mocjo kupcev.
TOZD MASIVA
Ta temeljna organizaclja preteZni del proizvodnje izvozi, na
domacem trgu pa prodaja stola
in mize. Zaradi visokih cen teh
izdelkov prodaja ni blla najbolj
ugodna.
TOZD GABER
Prodaja kuhinj je hila dokaj
ugodna, k posebej kuhinj tipa
BREST 2000 in BREST 11. V
preteklem trimeseeju je priSla v
prodajo nova kuhinja BREST
2003. Najvecja teiava pri prodaji je dejstvo, ·da kupcl kuhinj
tlpa 2000 zelijo k.uhinje brez
stojk, eemur proizvodnja ne sledi dovolj hitro.
TOZD TAPETNISTVO
Prodaja pblazinjenega pohiStva se je v zadnjem trimeseeju
precej zniZala. Nekatere nase
garniture na trZi~cu izpodrivajo
cenejse kopije drugib proizvajalcev. Ker so zaloge porasle, bo
stekla posebna prodajna akclja.
TOZD JELKA
Prodaja izdelkov te temeljne
organizaclje je blla ugodna, za.
to so se zaloge pohiStva in fa.
ganega lesa miZale. Povpra~eva
nje po programu HELENA je
upadlo, zato bodo do konca leta
(Konec na 3. strani)
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Likovni videz nase priloge je pust, dolgo~asen in prazen kot
zemlja prvi dan potem, ko je nekako nastala. Zato razpisujemo NATEl:AJ za CELOTNO LIKOVNO PODOBO NASLOVA,
ki naj sicer ostane po nazivu nespremenjen. Najbolj5a resitev bo nagrajena, s tem, da se bo od tretje stevilke dalje
neprestano ponavljala na vrhu priloge. Oddajte resitve svojemu likovniku do novega leta!
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To stevilko posveeamo obcinskemu prazniku in gasilcem
ob mesecu pozarne varnosti. Zato so v njej zbrani prispevki
predvsem na temo - kakSno je bllo Zivljenje KRPANOVCEV pred leti. Redki ste pisali, kaksno je - se vam zdi pr~
vee vsakdanje? Se redkejsi imate kaksno predstavo o tern,
kaksno bo. Poznate tisti pregovor: Kakor sl bos postlal .••
Vas urednik
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.Zivljenje nasih prababic in
pradedkov prav gotovo ni bilo
taksno kot danes . .Ziveti so morali nekako od svoje iznajdljivosti, saj takrat ni bilo industrije ali eesa podobnega.
Vsakdanja hrana se je od danaSJ!.Je zelo razlikovala. Zjutraj
so jedli zgance, zabeljene ali
pa tudi ne, za »juzino« zelje,
kolerabo ali krompir, za veeerjo pa krompir v oblicah s ki·
slim mlekom. ·
To je bilo na vrsti (skoraj)
vsak dan. Nedeljska opoldanska
hrana pa je bil jesprenj, v katerega je stopil prasie. Pogost
je bil kruh iz makonc, le za
praznike so jedli belega, ob teh
priloznostih pa tudi meso. Veasih so gospodinje vse leto nosile moko na kupC:ek, da so
spekle kruh za boZie in za veliko noe.
Zivino in pra5ice so najpogosteje prodali, da so placali davke. Olje so dobivali iz Zira, ki
so ga nabrali, posuSili, iztrebill
in nosili mlet v Urovnico. To
olje je bilo temne barve in zelo
gosto. Tudi kis je bil domac.
Olupke jabolk in vodo so postavili na toplo in cez nekaj casa
je to postalo kis.
Obleceni so bill skromno in
najveckrat vsi enako. Stari ata
veckrat pripoveduje, da je imel
vedno najbolj pokrpano obleko, saj jo je pred njim nosilo
osem bratov; bill so namrec
mlajsi.
l:evlje so nosili skoraj sarno
pozimi, posebno otroci. J eseni so
eevljarja poklicali na dom. Ta
je sesil cevlje za vso dru:tino in
ti so morali zdrZati vse leto

ali pa se dlje. Ko so se otroci
hodili smucat, so morali vzeti
s podstresja :najslabSe eevlje, ki
so jib premogli v druZini'.
Tudi o zdravnik.u v tistih casih ni bilo govora. Ce te je bolela glava, so dali zerjavico v
vodo in ti si se drZal nad tem.
Nato so te se namazali po vratu in glavi. Potem si sel spat za
eno uro in glava te ni vee bolela.
Kadar je imel prasie vroeino,
so mu odrezali malo uhlja, da
je odteklo nekaj krvi, se nekaj
so krilili z rokami nad njim in
ostal je Ziv.
Pred vami je samo nekaj opisov iz zivljenja nasih prednikov.
Mogoee so ziveli bolj pametno
kqt mi? Bolj skromno pa cisto
gotovo.
AJjosa Krasevec

Nasi izleti
V tretjem razredu se ·ueimo o
zivljenju v nasi obeini. Da bi
nase kraje bolje poznali, bi si
jih morali ogledati. Ker so prevozi predragi, izletov ni. Ogledali si homo bllinje kraje, kamor lahko gremo peS. Peljali
smo se v tPostojno in Predjamo.
V postojnskem muzeju smo si
ogledali izkopanine in stare
predmete iz nase <l.oline.
Cez vse leto pa zbiramo star
papir. Denar homo rabili, ko
homo sli v jeseni v solo v naravi. Tudi denar ze zbirarno.
Ucenci 4. b
OS Notr. odred
Cerknica
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Stara vrata. Darko Zgonc (OS Nova vas)
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KRPANOV ROD- priloga Brestovega obzomika.
Gradivo zanjo so pripravlli u~n
ci osnovnih sol obCine Cerknica
pod vodstvom njihovih mentorjev. Uredil Janez Praprotnik.
lzid priloge je omogoCila obcinska izobraievalna skupnost.

Nasa shramba
Najbolj starinski prostor pri
nas doma je shramba, ki ji po
domaee pravimo kasea. Zelo je
ze sfara. Lesene, svetlo rjave
polakirane stopnice vodijo v ta
del hise. Skozi obe okni v kasei se vsako jutro prihrane svetloba in se razlije po stirih stenah, ki so ze razpokane in okrusene.
Seveda se ob lepem vremenu
na njib prikaze tudi sonce. V
kotih si pajek kar prepogosto
sprede svoje pajcevine. Okna
imajo zelezne zarjavele krize. Sipe so ze razbite, zato je tudi poleti v shrambi prijetno hladno .
Tla so iz betona. Tudi vanje je
ze eas zasadil svoje zobe.
Zitnice so narejene iz desk. V
njih vsako leto spravljamo psenico in jeemen, da imamo dovolj moke za kruh, ki ga speeemo v krusni peci. Seveda zito
se prej zmeljemo v mlinu. v stirih Zitnicah imamo Zito, v preostalih stirih pa najrazlienejse
stvari, na primer svinjsko mast,
ffiol, pinjo, posodo za umetanje
smetane, posnemalnik, s katerim so nekoc posnemali mle·
ko ...

Ko posusimo svinjsko meso,
ga spravimo v shrambo. Med letom si z njim popestrimo malico ali pa ga ponudimo gostom.
Na palicah visijo klobase.
2itnic se dotika skrinja, ki je
pri hisi ze skoraj dvesto let. v
njej hranimo vreee za zito.
Na levi in desni strani zitnic
imamo dva lesena kovcka.
Nasa shramba me vedno
spomni na pripoved o prejsnjih
casih, ko so ljudje Ziveli drugace kot danes. Vsee mi je, ker
so v njej tudi taksne stvari, ki
jib mogoee ne homo nikoli vee
uporabljali. Morda jib ima kdo
za staro saro, meni pa pomenijo stik s predniki, jaz med
njimi stikam za svojimi koreninami.
Kadar moram kaj poiskati v
shrambi, se mi zdi, da bi bill
lahko strahovi v zitnicah. Ob tej
misli me j e tudi malo strah, zato hitro priZgem lue in tako
preienem namisljene prikazn1 iz
glave in seveda tudi iz kasce.
Tanja Mestek, 7. c ·
OS Cerknica

lz zgodovine Rakeka
Rakek, precej razpotegnjeno
naselje pod zeleznisko progo,
ima 522 metrov nadmorske visine. Prej neznana kmecka vas
je za:tivela po zgraditvi zelezniske proge leta 1857. Med obema
vojnarna je bil Rakek obmejna
zelezniska postaja.
Staro vasko jedro je bilo v
preteklosti okrog cerkve sv.
Urha iz leta 1605. Ob cerkvi je
bilo tudi pokopaliSee. Rakek je
stel takrat 35 hiS s povprecno
150 do 200 prebivalci. Ko je zacela razsajati kuga, so pokopalisce prestavili na sedanji pro·
stor.
Veejo cerkev so zgradili leta
1916 in jo kasneje predelali po
Pleenikovib naertih.
Ob stari cesti med Cerknico
in Rakekom zgodovina pomni
hudo bitko med Francozi in Hrvati. Zmagali so Hrvati. Veliko
Francozov je oblezalo, ostali pa
so zbezali.
Ueenci so hodili vcasih v
cerknisko solo, kar pa je bilo
pozimi zelo neugodno zaradi
burje in zametov. Leta 1881 so
prebivalci kupili od posestnika
J aneza Vidriha njegovo staro hiso ter jo za silo preuredili v
solo. .Ze v prvem letu je obiskovalo solo 40 otrok. Leta 1885
je zdravstvena komisija ugotovila, da je poslopje v spodnjem
delu Rakeka neprimerno in nezdravo, ker je hila postavljeno
na mocvirnem zemljiScu in v
gneei.
Na pobudo Franca Lavriea je
k.upil valiki odbor novo poslopje z zemljiseem vred. Kupna
vsota je hila 15.000 goldinarjev.
Sola je hila oskrbljena s pitno
vodo, ker je imela vodnjak. Stala je na mestu,kjer je sedaj stara osnovna sola. Bila je dvorazredna in slovesno odprta 1886.
leta. v tej soli se je leta 1888
rodil operni pevec, kasnejsi profesor igralske ak ademije in prvak ljubljanske Drame Ivan
Levar.
Sola je dvakrat pogorela: prvic leta 1919 zaradi italijanske
barake, k i je stala pred njo,

drugic pa med zadnj,o vojno leta 1944.
Zaradi gradnje zeleznice so v
vasi zasuli edini studenec s pitno vodo. Rakek je zato dobil
vaski vodnjak po pogodbi iz leta 1858. Vodo so napeljali po
vodovodnih ceveh iz cerkniskega
potoka. Va5ki vodnjak je dal
vsak dan 600 litrov vode. Z njo
je Rakek Zivotaril do leta 1912,
ko je bil zgrajen danasnji vodovod.
Pred dobrimi sto leti je imel
Rakek svojo opekarno. Bila je
majhna in je delala v nekaj barakah.
Med obema vojnama se je ste·
vilo his podvojilo in stevilo ljudi
potrojilo. Odprli so me5cansko
solo, ki je delovala do ' leta 1943
v sedanji stari soli, D:ato pa je
imela posamezne razrede v zasebnih hisah.
·Glede na sodelovanje v narodnoosvobodilnem boju imajo Rakoveani eastno mesto. Napredno predvojno delavsko gibanje jib je pripravilo za odpor
proti ok.upatorju ter jih usmerilo v boj za socialisticno preobrazbo.
Po osvoboditvi je bil Rakek
sedez okraja.
Rakek ima danes vee kot 1500
preoivalcev. Izgubil je nekdanjo
pomembnost obmejnega kraja,
ostal pa je transportno sredisce. Od leta 1964 ima na Rakeku svoj obrat Kartona:tna
tovarna iz Ljubljane, ki zaposluje 230 delavcev.
Pogosto slisimo za Rakek
ime »vas na prepihu«. Z moderno cesto se je Rakek znatno
priblizal Ljubljani.
Pod bregovi Javornikov se
skriva redka znamenitost- Rakov Skocjan. Tu se je nekdanjim
jamam udrl strop in je na ta nacin pr.isel Rak spet pod prosto
nebo. Na obeh koncih sta se pa
dela stropa ohranila in vzbujata obcudovanje obiskovalcev
k ot naravna mostova.
Tina Mlinar, 6. a r.

Jesenski listi

........

Sivce
Kogar bo pot zanesla med raztresene bloske vasice, bo morda
naletel tudi na Sivee. Iz okrilja
gozdov jih zidaja okoli tristo let
star cerkveni stolp.
Pred drugo svetovno vojno se
je vas imenovala Sveta Trojica
po zavetniku tukajsnje cerkve.
Marsikoga bo to ime spomnilo
na Levstikovega Krpana, ki naj
bi prebival nedalec od tod. NaJ
bo trdit ev resniena ali ne, po
njem se imenujeta mesani in
moski pevski zbor, ki prepevata
ze vrsto let.
Nekdaj je bilo Zivljenje tu
bolj zivahno. Delovale so tri gostilne, trgovina in sola. Ljudje
so se ukvarjali predvsem s pridelovanjem krompirja in drugih
poljscin, v hlevu pa je prezvekovala Zivina.
Med drugo svetovno vojno se
je le malo vascanov bojevalo za
svobodo; vee jih je nasedlo domobranski in belogardistieni
propagandi, precej pa so jih internirali.
Po vojni, ko so vasico preimenovali v Sivee, se je stanje zelo
spremenilo. Danes jih je od
nekdaj petdesetib prebivalcev
ostalo borih tr.inajst. Vecina je
starejsih, upokojenih, mlajsi pa
si kruh sluzijo v tovarnah. Del
vasi stoji na hribu, ostaii del pa
nize v dolini, kamor so pred
nekaj leti speljali makadarnsko
cesto.
Ceprav je kraj kar precej oddaljen od razvitejsih sredisc, je
Zivljenje v Siveah prijetno in
vsak izmed nas bi dvakrat premislil, preden bi se preselil drugam.
Miha Selj ak,
7. c - OS Cerknica

PAILOGA

Veter:..·ogenj voda

Nasa vas. (Pod.pis ueenca nepreberljiv)

Kako so ziveli vcasih
:Zivim na Studencu. HiSa ni
nova, zato tistemu prostoru, v
katerem se najvec zadrlujemo,
pravimo »hisa<< , ne pa dnevna
soba. V njej hranimo na polici
nekaj starih stvari, ki me spominjajo na rninule case.
Na polici je ura, ki jo je stari
ata prinesel iz Francije, kamor
je sel pred drugo svetovno vojna za zasluikom. Leseno ogrodje je bilo uniceno od crvojedine, zato je stari ata takrat, ko
je se kazala cas, naredil novo
ogrodje. Danes je samo se spamin na preteklost.
Na polici je tudi loncena, z Zico prepletena posoda, v kateri
so vcasih pekli potico. Sedaj pecemo v krusni peci le ob velikih
praznikih, ker j e peka prevec
zamudna. Tega »modela« ne uporabljamo vee.
Tudi zelezna ponev na treh
noZicah in popleten preluknjan
lonec nas spominjata na kuhanje v krusnih peceh. Na polici
je se petrolejka, ki prica, da
takrat elektrike se ni bilo. Likalnik na zerjavico dokazuje, da
je bilo likanje bolj zahtevno in
tezko opravilo kat je danes z
elektricnimi likalniki.
»Peglezen« je ves kovinski, saroo rocaj ima lesen. Poleg njega
stoji mlincek za kava. Na roko
ga je bilo treba vrteti. Ce ga
sedaj zavrtiS, samo skriplje, kave ne bi zmlel vee. Pripomocek
poleg likalnika rni je precej tuj.
Pravijo, da so ga uporabljali
lj udje z ra:vnimi lasrni. »Krep«
je to in z njim so si »Velnali<<
ali »krepali« lase pred posebnimi · priloznostmi. To so take
klesce, ki so jih segreli v zerjavici, da so se lahko »navelnali«.
Uporabljali so jih namesto navijalk.
V omari hranimo laneno rjuho. Sedaj je ne uporabljamo
vee ker smo navajeni na bolj
mehke ne na tako ostre kot je
laneno' platno. !mama jo za
spornin.
Nekaj let je nad hlevom viselo vee lanenih stren, pripravljenih za tkanje. Ker so se zad-

Sanje (Toma:l Hitl)

njemu tkalcu pokvarile statve,
popravil pa jih ni :nihce, je tisto
predivo ostalo neuporabljeno in
z leti je prepelelo. Sedaj na
Blokah ne sejejo, ne gojijo in
ne trejo vee lanu. Vcasih so sejali ajdo, ki je tudi sedaj ne
vee. Ajdovo moko pa kupimo v
trgovini.
Vsi ti predmeti me spommJajo na rninule case in na takratno zivljenje, ki je bilo trdo, neusmiljeno, neizprosno za vsakogar, ki ni bil stet v vrh gruntarjev in takratne gospode.
Irena Misic,
8. r. Nova vas

NADLEZNA MUHA

Muha, muha, muhica,
ti si malopridnica.
Vedno letas in sitnariS,
vedno mi po glavi saris.
Ti dobila bos placilo,
ko bo mene vse minilo.
Takrat sitna muha stoj,
tekli bova, da bo joj.
Janja Pakiz
ucenka 3. razreda
OS Tone Sraj-Aljosa
Nova vas
REBUS
KOKOSI
Tern putkam vzemi stresico in
dobil bos vsaj tri enake sadeze.
Kako se imenujejo?
Joze Avsec
5. r . - Nova vas

sALA
NAPAKE
»Dvajset napak v eni sami
nalogi!« se huduje ace nad svojim sinom. »Kako je to mogoce?«
»Vsega je kriv. ucitelj,« se brani solar, »ki iSce samo napake.«
Toni Mazij
6. r . - Nova vas

Izkopali smo letosnji krom~
pir in zato smo lanskega kuhali
za kure. Da ne bi kurili stedilnika, smo zakurili na ognjiScu
na vrtu, pred katerim stoji kup
gnoja. Gnoj je iz skoraj same
slame in sena.
Dolgo je plamen lepo pla~o
lal in voda v loncu s krompirjem je ze zavrela. Oci je ravno
prebiral letosnji krompir in tako se je spraznila kartonska
skatla, v kateri je bilo veliko
gnilega. Skatla je bila za.to. r~
mocena in raztrgana. Oc1 JO Je
poveznil cez lonec in ogenj. Nekaj casa sva stala ob ognjiScu,
potem pa naju je mama poklicala h kosilu. Sla sva.
Med kosilom je sestra pogledala skozi okno in nenadoma
opazila go~t oblak dima, k.i. se
je valil IDIIDO bloka. Z OCIJCID
sva planila na balkon pogledat,
ce se ni kaj vnelo.
»Gnoj se je vzgal!« je rekel
oci.
Oba sva se zagnala po stopnicah proti kozolcu. Tam sva
pograbila vsak svoje vedra vode in se zapodila h gnoju. Gasenje se je zacelo. Vsa Zivcna in
nestrpna sva zacela polivati
ogenj. Ko sta bili posodi prazni, sem ju pograbil in brl tekel
po novo vodo v stanovanje. Oci
je med tern pograbil posode z
vodo, ki j e stala tam umazana,
pripravljena za ..zalivanje vrta.
Polival je se s tisto.
Jaz hitim z obema posodama
spet k ognju, za mano sta se
mami in sestra, vsaka s svojo
posodo v roki. Eno od svojih
kangel dam ociju, z eno pa polivam sam. Mami in sestri vsak
podtakneva po eno od praznih
posod, sama pa pograbiva pol.ne,
ki sta ju prinesli. Gasiva se s
tisto vodo.
Zapiha veter in tisti konec
gnoja, ki sva ga ze pogasila,
spet za:lari. Iz mokre crnine se
~pet poka:le rdeca, vroca bar-

va. Vse je treba spet od zaeetka. Se bolj sva zivcna in razburjena. Zdaj, ko je posoda, ki
sem jo imel v roki, prazna, tudi
jaz tecem gor po vodo. Sestra
tece po lopato, s katero oci mece zemljo na ogenj. Ko se vrnem, je gnoj ze malo temnejsi.
Spet zapiha in pojavi se spet
plav, hudoben, zloben plamen;
sovraZim ga, kolnem ga in s·p roti ga polivam z vodo in ga zatiram. Voda, voda! Spet jo neseta mami in sestra. Voda, voda! Kaksna tekocina! Kako sem
jo tisti hip vzljubil. Nikoli je
nisem pii, a zdaj ·se mi zdi tako
dobra, mrzla.
Borijo se trije naravni elementi: ogenj, voda in veter. Gasimo, gasimo. Pot nam tece z
lie. Dihamo hitro, glasno. Polozaj se boljsa: samo da ne bi
pihalo! Joj, ta veter!
Sarno se ponekod zari slama,
rdeca j e, vroca, nesramna. Oci
se bori s to barvo z lopato, jaz
z vodo. Zmaga je ze nasa, a spet
zapiha in ogenj se spet naje, dob i energijo, moe. se vade, se
vode! Sumi v mozganih. Spet
sta tu sestra in mami s posodami v rokah. Se to vodo zlijem
na ogenj in k9nec je z njim. Veter ga hoce se spodbuditi, a
brez uspeha.
Pred nama stoji kup gnoja.
Cm j e, mrzel je, od njega kaplja
voda. Rad imam to crno barvo.
K.ako jo ljubim. Zmeraj sem jo
sovraZil, ker je povezana s smrtjo.
Z ocijem se spogledava. Iz oei
si bereva, da sva sreena, vesela.
Zap.ihai je veter, zdaj spet moj
prijatelj. Pohladil me je. Taka
blag je, nezen, taka lepo me pohladi.
Na izkusnjah se uCimo: skatla ne sodi cela na ogenj in ogn jisce ne poleg gnoja.
Crt Praprotnik
8. r. - Nova vas

Nas so/ski izlet
Vsi smo nestrpno pricakovali
nacrtovani izlet. Ko je pripeljal
avtobus, smo vstopili: ucenci
tretjega razreda so zasedli spredn ji del avtobusa, ucenci sestega
zadnji del, mi pa smo imeli sredino.
Nas avtobus je ubral pot proti Cerknici, Uncu :in ze je drvel
po avtocesti proti Ljubljani.
Nasa prva postaja je bila na
Trojanah. Tam smo poskusili dobre trojanske krofe.
S Trojan nas je pot vodila po
Savinjski dolini do Sempetra. Na
tej poti smo se prvic srecali z
nasadi hmelja. Ko smo se pripeljali v Sempeter, smo zagledali
veliko SIPOVIH kmetijskih strojev. Najvecja zanimivost v Sempetru pa je bil antieni park.
Ogledali smo si izkopanine stare Celeje iz dobe Rimljanov.
Lahko smo videli stare nagrobne spomenike in grobnice, v katere so polagali zare s pepelom
pokojnih.
·
Kratek postanek je ~il tudi v
tovarni nogavic Polzela. Nekateri ucenci so si celo kupili nekaj
nogavic.
Zatem smo se odpeljali v Titovo Velenje. Spet smo bili prijetno preseneceni. Stari grad
nad Ve:Ienjem varuje vse polno
starih umetnin. Ogledali smo si
lep in velik rudarski muzej ter
stalno razstavo slik nasega umetnika Lojzeta Perka. Zelo lepa je
tudi galerija del likovnih umetnikov iz njihovega kraja. Tam
smo imeli moznost, prvic v zivljenju videti umetnost afriSkih
ljudstev.
Prepolni najrazlicnejsih vtisov
smo odsli se do velike zivali
(mamuta). Nismo ·se mogli nacuditi velikosti te zivali.
Velenje je res lepo novo mesto. V njem vidiS same moderne stavbe, siroke ravne ceste in
veliko zelenja.
S te.zavo smo se prebijali po
ozki dolini in po se ozji cesti

do TopolSice. Tam je izvir termalne vode in zdravilisce
za pljucne bolezni.
Med najpomembnejse dogodke s tega izleta pa si stejemo
to, da smo si lahko ogledali
spominsko sobo, v kateri je bila
podpisana kapitulacija Hitlerjeve Nemcije. Na listi vidimo tudi
podpis nasega rojaka Matevza
Haceta iz Laske doline.
Po gostoljubnem sprejemu v
osnovni soli TopolSica in · dobrem kosilu, ki smo ga dobili v
njej se je nas avtobus zacel
obraeati proti domu.
:Zeleli smo, da bi si v Radmirju ogledali muzej cerkvene
umetnosti. Ker pa sta tam prav
tedaj imela duhovnika pogreb,
nam to ni uspelo.
V poznih popoldanskih urah
smo se ustavili pred cerkvijo v
Gomjem gradu. Tam bi si bilo
moe ogledati tudi zanirnivo arhitekturo te cerkve i:n zanimive
umetniske stile. Ker nismo mogli dobiti vodica, da bi cerkev
odklenil in nam j o razkazal, smo
odsli praznih rok.
Sonce se je ze nagibalo k zatonu. Izletniki so imeli v denarnicah se zadnje dinarje. Mocno
razgreti in zejn i smo prispeli v
staro mesto Kamnik, ki je stisnjeno v vznozju Savinjski alp.
Nesteti kupcki sladoleda so nas
ohladili.
Vsi srecni in zadovoljni smo
se vracali proti domacim krajem. Blosko planoto je ze zajel
veeerni mrak. Travnike in polja
je pokrila siva megla. Prizgale so se tudi prve luci. vsa
planota se je pripravljala k noenemu pocitku. Mi pa smo hitell vsak po svoji stezici do svojega doma in ugotov:ili, da je
povsod lepo, a doma najlepse.
Katja Lah
5. r . OS Nova vas
-Bloke

Stara vrata. (Natasa Krasevec,

OS Nova vas)

Moj po/h
Koliko lepih in nepozabnih.
zgodbic bi nam zaupali nasi gozdovi v teh jesenskih dneh, ko
je odprt lov na polhe! Vesele
druscine se zbirajo po gozdovih,
se zabavajo, pecejo dobrote na
ra:lnju in prisluskujejo, kako pada zir in tu pa tam zacvili polh,
ki se je ujel v skrinjico.
Dobro vem, kje imajo polhi
svoja dupla in tako me je radovednost privabila v gozd, ·da
bi videl, kaj se tam dogaja. Nasel sem majhne polhe, ki so
bill se cisto nebogljeni. Sklenil
sem, da enega vzamem domov.
V si so ga bili veseli in celo mami ni imela nic proti novemu
druzinskemu clanu.
Ko smo mu gobcek pomocili
v mleko, je kmalu hlastno cmo·
kal in pil, potem pa dremuckal
ves dan. Lahko smo ga nosili
po rokah, se z njim igrali in
sploh je bil zabaven. Vsak dan
je popil vee mleka, ta nas Miki,
vsak dan sem mu strl vee lesnikov in on si je pod trebusckom nabiral vedno vee sala.
Vedno vecji je bil, in najvecja
nesreea je bila, ker je bil vedno bolj radoveden. Zvecer ni
hotel vee spati. Hotel se je igrati in ce mu je le uspelo priti
iz svojega bivalisca, je raziskoval po stanovanju. Plezal je po
zavesi, oknu in pogledal, ce je
kaj za omaro.
Ko je mami zjtraj opazila, da
cv~tovi vijolic lezijo vsepovsod
in da so listi fikusa sesekljani,
se je kar sesedla. »Bernard, zdaj
je tega dovolj! Polh mora takoj
od hise!« Joj, kako. mi je bilo
hudo! OCi mi je priskocil na pomoc. Mamico je pregovoril, da
je Miki se ost;H pri nas. In sem
si rnislil: pa smo spet zmagali
za nekaj dnil
Ko je bilo mami dovolj polsjih muh, je postavila pogoj, da
lahko se ostane pri hisi, prenocevati pa mora v kopalnici. Tam
ni roz, zaves, omar in tam ponoci naredi najmanj skode. Kadar pa marne ni bilo doma, sva
se. rnidva veselo igrala po stanovanju.
Nekoc ga je oCi nasel v
skoljki. z zadnjimi mocrni se je
hotel resiti iz nje. Obrisal ga je
in polozil nazaj na leziSce. Neko
jutro pa polha ni bilo ne v kopalnici n e v stanovanju. Oh, kako mi je bilo hudo!
Oci ni hotel povedati, kaj se
je zgodilo z njim. Prav gotovo
je v kopalnici nasel kaksno vodo. Ker sem bil zalosten, mi je
zamolcal resnico, kajti polha tako ne b i vee dobil nazaj.
Letosnjo jesen ze spet stikam
po duplih. Celo mamico na tihem pripravljam na novega druzinskega elana, saj je prav gotovo ze pozabila na Mikijeve
vragolije.
Beno Turk, 8. b.
OS Stari trg pri Lozu
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Homo ob koncu leta usoeSni1
(Nadaljevanje z 2. strani)
v proizvodnji spalnice TATJANA
po posebnem narocilu.
TOZDIVERKA
Zaradi nemotene proizvodnje
v zadnjih mesecih in manjse proizvodnje ploskovnega pohistva
so zaloge narasle, vendar se bodo med daljsim remontom
IVERKE, ko bo proizvodnja stala, bistveno zniZale.
TOZD ZAGALNICA
Zaloge pohistva so se v preteklem trimesecju zniZale glede
na stanje ob polletju, porasle pa
so zaloge zaganega lesa.
TOZD MINERALKA
Tudi v tem obdobju je prodaja mineralnih plosc presegla
nacrtovano, zato so se tudi zaloge zmanjsale.
IZVOZ
Devetmesecna realizacija izvoza delovne organizacije je dosegla vrednost 8.166.121 dolarjev,
kar pomeni 67 odstotkov letnega nacrta.
Na konvertibilno
obmocje
smo izvozili za 7.374.286 dolarjev
ali 90 odstotkov vsega izvoza.
Fizicni obseg izvoza je enak lanskemu v tem obdobju, odstopanja od naertovanega pa so posledica zavestne odloCitve, da zaradi izredno nizkih cen nekaterih programov ne bomo vee iz.
delovali.
V POHISTVU je bil najvecji
del nedohodkovnih programov
ukinjen, zato je zaostajanje za
nacrtovano vrednostjo izvoza obcutno. Po pricakovanju bo ta
temeljna organizacija do konca
leta dosegla 80 odstotkov letnega nacrta izvoza.
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V MASIVI je nacrtovani obseg izvoza mocno presden. Ob
takem gibanju do konca leta bo
letni nacrt presezen za 7 odstotkov.
Vrednost izvoza, ki so ga dosegli v zAGALNICI, ustreza nacrtu; primanjkljaj je v finalnem,
presezek pa v primarnem delu
proizvodnje. Po oceni bo letni
nacrt delno preseZen.
.
JELKA je dosegla nacrtovan
izvoz v finali, pri izvozu primarnih izdelkov pa ga je celo
presegla. Glede na dogovorjene
posle je ocenjeno, da finalni del
ne bo dosegel Ietnega nacrta, izvoz primarne proizvodnje pa bo
tekel po nacrtu.
Tudi v GABRU so se zaradi
tehnoloske neprimernosti in neustreznih cen odrekli delu proizvodnje za izvoz, zato bo letni
nacrt predvidoma izpolnjen le
80 odstotno.
Odstotek izvoza v TAPETNISTVU je glede na celotni prihodek nizek, vendar kljub temu
ne dosega nacrtovanega obsega.
Realno je priCakovati, da bo letni nacrt izpolnjen 70 odstotno.
Izvoz ivernih plosc je bil omejevan, vendar je se vedno nad
nacrtovano vrednostjo. Zaradi
remonta v IVERKI bo izvoz v
celoti ustavljen in tako bo Ietni
nacrt izpolnjen 82 odstotno.
MINERALKA je v izvozu
mocno pod nacrtovanimi vrednostmi. Glede na dogovorjene
posle se bo poveCal samo izvoz
na klirinsko obmocje, zato bo
izvoz za 25 odstotkov pod nacrtovanim.
IV. FINANCNI REZULTATI
Financni rezultati so po treh
cetrtinah leta pribliino enaki kot
so bill ob polletju. V primerjavi
s polletjem sta sicer se dve temeljni organizaciji z izgubo vee
(poleg POHISTVA se MASIVA
in TAPETNISTVO), vendar so
ostale poslovale uspesneje, tako
da je skupna izguba v delovni
organizaciji nekoliko niZja kot
je bila.

Pri primerjavi rezultatov s
polletjem moramo upostevati
prenos izvoznih stimulacij, ki so
bile plaeane oziroma knjiZene po
1. juliju v rezervni sklad (ne
v celotni prihodek), kar je bilo
storjeno v skladu s spremembo
zakona o ugotavljanju celotnega
prihodka. Ta sredstva pomenijo
akumulacijo, ki je tudi osnova
za izracun meril, ki doloeajo
momost ozir01na izracun visine
osebnih dohodkov, istoeasno pa
je mogoce s temi sredstvi ob
(
koncu leta pokrivati morebitno
izgubo.
Najuspesnejsa temeljna organizacija je bila MINERALKA,
sredstva za sklade pa so ustvarili se IVERKA, ZAGALNICA in
.
GABER. Ostale so imele le toliko ustvarjenega cistega dohodka, da so zagotovile kritje sredstev za osebne dohodke (PRODAJA in S~) in delno tudi za
rezervni sklad (JELKA), kar pomeni, da so poslovale na meji
uspesnosti.
IGOR v cerkniSkem salonu pohlstva
Delovna organizacija je tako
kot celota dosegla 18.117.220.000
dinarjev celotnega prihodka (in·
deks 196 v prtmerjavi z Ianskim), pomeni pa 82,5 odstotno
doseganje letnega nacrta. Porabljena sredstva so rasla z enaLeto bo naokrog, odkar smo mladinski program Igor domacim
kim indeksom in so tudi nad
nacrtovano vrednostjo (83,3 let- kupcem, obiskovalcem beograjskega salona pohistva, prvic prikazali. Vee kot uspe8no. Po enem letu ga bodo tisti, ki so si ga v
nega nacrta). Najhitreje so zo- Beogradu
nadvse zeleli, lahko tudi kupili. Kar dolgo so ga ne·
pet rasle obresti in sicer izka- strpno priCakovali,
ee seveda niso medtem nanj ze pozabili, svojim
zujejo indeks rasti 219 v prl- malckom pa sobe opremili
z drugimi programi. Stevilne reklame,
merjavi z lanskim letotn ter so ki kupcem vsiljujejo ta ali oni
izdelek, lahko poslusamo vsak dan.
tudi presegle na~rtovano raven Spomnimo se le na program Roky.
(98,8 odstotka letnega nacrta).
Dohodek je rasel poeasneje
kupec lahko izbira v treh izvedSeveda bi nam vsak poslovne:l
kot celotni >1ribodek in porabocital, da ne znamo izrabiti bah - beli, rdeci in natur obljena sredstva (indeks 193) in je ugodne priloznosti, privlacne no- delavi.
pod nacrtovano vrednostjo (65
vosti, prednosti, ki smo si jo
Program je v celoti odkupil
odstotkov letnega nacrta). In·
pridobili z dobrim oblikovaSlovenijales in ga bo prodajal
deks rasti cistega dohodka je 178
njem, svojega trenutka. To si podobno kot program Helena
in je dosegel 61,6 odstotka let- veckrat oCitamo tudi sami, a
prek skladiscno prodaj-nega cennega plana, kar seveda potrjuje ka.Ze, da nismo sposobni delati
tra Crnuce. Je pa glede na to,
neugodna gibanja.
da je Slovenij-ales konono odlodrugace, nacrtneje. Prvo serijo
citev 0 nakupu sprejel precej
Kljub temu, da so sredstva za programa smo delali tako dolosebne dohodke porasla z in- go, da so ze najvecji njegovi
kasno, bilo pri usklajevanju dodeksom 215 glede na enako Ian·
navdusenci nanj pozabili, ob- kumentacije, sifracije in tehnike
sko obdobje in dosegla 81,9 od- . enem pa smo zamudili se tiste prvih odprem nekaj te:Zav, vendar upamo, da. bo -blago do kupstotka Ietnega nacrta, so na5i mesece, ko so nakupi otroskib
ca v prihodnje vendarle hitro in
osebni dohodki se vedno med
sob najbolj pogosti.
kvalitetno prispelo.
niZjimi v lesni v~ogi.
Na program pa niso pozabili
Za prvo serijo je dogovorjeno,
Namesto naertovanega ostan- organizatorji beograjskega salo· da bomo izdelke za prodajalne
ka cistega dohodka v znesku
na pohistva, ki so od nas ze - b1izu tristo sestavov bo, od274.557.000 dinarjev (tri cetrtine zahtevali potrdila o proizvodnji premili neposredno, preosta:lo pa
letnega nacrta) je bila tako v ce- programa, saj bi morali v nav skladisono prodajni center Crlotni delovni organizaciji ustvar- sprotnem ze dodeljene nagrade
nuce. Glede na visoke zaloge iz·
jena izguba v visini 311.852.000 vrniti v glavno mesto. No, kadelkov v ernuskem skladiscu pa
dinarjev, kar je manj kot znasa
korkoli ze, prve sestave smo
se sedaj poraja b ojazen, da prorezervni sklad delovne organiza- kupcem odposlali ob koncu sepgrama ne bi mogli v celoti odcije - 395.850.000 dinarjev; to tembra.
premi-t i takoj, k.ar pomeni, da bi
pa zagotavlja kritje izgube in
bil nesortiran pri nas in v CrProgr-am za proizvodnjo in
izplacilo normalnih osebnih do- prodajo
smo pripravili komponinucah. V sekakor bomo morali
hodkov v naslednjem trime- bilno; torej je program poljubta vozel slfupno cimprej razsecju.
no sestavljj,v, pac glede na po- vozljati, saj si ne moremo pritrebe in zelje vsakega kupca. Za vosciti, da bi kupec na naroPri tem znova poudarjamo, da
prvo serijo osemsto petdesetib
ceni program cakal mesec ali
smo morali v skladu z zakonotn
znesek stimulacije v vlSini sestavov smo glede na informa- dva. Se posebej sedaj ne.
cije in potrebe prodaje na de161.051.675 dinarjev namesto v
bela izdelali eno garnituro, s
celotni prihodek vnesti v rezervtern da so sestavi ostali nespreni sklad, kar pomeni, da je demenjeni, torej enaki razstavljejanska izguba 150.800.000 dinarnim na beograjskem salonu
jev (za enak znesek zmanjsamo
pohistva. Kupcem so tako <na
tudi rezervni sklad, ki bi pri tavoljo trije razlieni sestavi v
kem racunu znasal 234.798.325 didveh izvedbah - borovi in beli,
narjev).
Leto dni je ze minilo, ko smo
dopolnjuje pa jih stol, ki ga
P. Kovsca
opazili, da v nekaterih obdobjih (konicah) raeunalnik ne more slediti vseh zahtevam, ki jib
dobiva prek termi·n alov. To stanje se se slabsa, saj vecjim zahtevam sledi tudi vecje stevilo
podatkov, kar tudi vpliva na hitrost njibove obdelave.
Sedanja oprema Je omejena
tudi s siritvijo terminalske mreze, saj imamo na voljo le stiri
prikljucke za telefonske zveze,
tako da sedaj ni moino povezati z racunalnikom JELKE in
MASIVE.
ze vee kot dve leti iScemo
moinosti, da bi odpravili sedanja ozka grla pri racunalniku in
da bi priSli do konfiguracije, ki
bi zadoscala se :Za nadaljnji dve
ali tri leta. Vsaka moznost pa
je zelo zgodaj propadla, saj je
bila vedno povezana s toliko
sredstvi, ·ki bi jih Brest tezko
prenesel.
Zadnje case (eno do dve leti)
je postala zelo aktualna nabava
Precej dotrajana nasa IVERKA doZivlja najvecji remont doslej
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vendarle v prodaji
No, prve informacije:,ki smo jib
dobili na zagrebskem velesejmu,
pa tudi kasneje, pa ze ka:Zejo,
da bomo morali v najkrajsem
casu preiti na prodajo programa po elementih. Ker je program sestavljivo pripravljen in
smo take zahteve trga tudi prioakovali, pa prehod ne bo predstavljal vecjh ovir. Tako skupaj
s Slovenijalesom ze pripravljamo vse potrebno za prehod na
prodajo po elementih in upamo,
da bodo kupci ze v novembru
kupovali in izbirali elemente po
svoji zelj:i.
Ocene programa v »drugem
krogu« so torej dobre, le na
precej visoke cene sestavov, ki
pa so povezane z visoko kakovostjo, je nekaj pripomb. Bo
pa program kupcem tudi. po tej
plati dostopnejsi, ko bomo presli na prodajo po elementih.
Kaksni bodo prodajni rezultati in seveda tudi ekonomski
ucinki programa, pa bomo videli eez nekaj mesecev.
V. Frim
PRIPIS

Med redakcijo te stevllke glasila smo dobili tudi novlco, da
je program IGOR na celjskem
sejmu »Vse za otroka«, ki je b il
od 21. do 26. oktobra, prejel !e
eno priznanje - >>zlato zlbkoa: In
dlplomo. Priznanje je !e en dokaz, da je ta program obllkovno resnicno dober izdelek.

Se letos vetji ratunalnik?
rabljene opr.eme (najvec iz Zvezne republike NemCi.je). Taksna
oprema je tudi vee desetkrat
cenejsa od nove.
Na razpis, ki smo ga dati sredi poletja, se je javilo vee ponudnikov, od katerih je eden nudil se posebej ugodne pogoje
kar zadeva ceno in placiLne pogoje. Tako si obetamo se letos
drugo, sposobnejso opremo.
S to opremo bomo pridobili
na hitrosti racunalnika, vecji
zmogljivosti diskov, obcutno
razsirili terminalsko mrezo ter
pridobili se nekaj manjsih racunalnikov, ki pa bodo povezani
z velikim za potrebe vodenja
proizvodnje v TOZD Pohistvo.
Oprema bo tri leta v :najemu,
potem pa postane nasa last.
Stroski AOP bodo glede na leto
1986 .narasli za okrog 10 odstotkov, vendar na 75 odstotkov stroskov iz leta 1985, ko smo za
sedanji racunalnik se placevali
najemnino.
S. Ferfila

BRESTOV OBZORNIK

4

Priprave na beograjski salon pohiStva
Kako letos? Vprasanje je pravzaprav skoraj brez odgovora.
Odgovor v celotni Prodaji, razen v oddelku za oblikovanje,
je jasen: »Bolje«. Ne razumite
tega kot opravicilo vnaprej! Nismo pesimisti in se tudi ne
podcenjujerno. Hotel sem le zaceti tako, da bi razumeli, kako
tefko je uspeh, dosezen !ani, ponoviti, kaj sele izboljsati.
Oblikovanja pohistva in celotne predstavitve delovne organi:zacije smo se letos lotili zelo
resno in strokovno. Ce naj
zacnem s predstavitvijo modelov, moram poudariti, da so za
letosnji Brestov program znacilne novosti. To pomeni, da bo
sleherni razstavljeni element nov
v vseh pogledih. Torej ne borno
razstavljali izdelkov, ki jih ze
proizvajamo.
Oddelek za oblikovanje ima
pet arhitektov. Mislim, da je to
ze vsern znano. Trije nastopamo
·z novimi rnodeli. Ureditev sejemskega prostora sta prevzela
dva arhitekta, organizacijsko in
oblikovno pomoc sta prevzela
ostala dva sodelavca v oddelku.
Torej so vsi popolnoma vkljuceni v delo.
Sodelujemo s programi:
AVTOR: dip!. ing. arh. CDKALA MATEJA
PROGRAM: JEDILNICI »KVADRAT«
AVTOR: dipl. ing. arh. VIVOD
ANDREJ
PROGRAM: RUBIN- DNEVNE SOBE
FUEGO - NEGOR - PISARNISKA OPREMA
AVTOR: dipl. ing. arh. ZAGAR
TOMISLAV
PROGRAM: KUHINJA BREST
3000
AVTORJA: dipl. ing. arh. ZAGAR. in VIVOD
PROGRAM: JBDILNICA
ONIKS
ZUNANJI SODELAVCI: dipl.
ing. arh. ROJEC LEVICAR POLONA
PROGRAM: ELEKTA - KOMPONIBILNI PROGRAM

REMEMBER ME- SPALNICA
AVTOR: dip!. ing. arh. COLLON! TATJANA
PROGRAM JEDILNICA »MARTINI«
SEDEZNA GARNITURA
SAMOSTOJNI DVOSED
TOZD TAPETNISTVO: Sedez·
na garnitura v dveh izvedbah
To bi bila vsebina razstavnega prostora nase delovne organizacije.
Vprasanje, kako te izdelke
predstaviti in zbezati iz sedanjih

Vsi upamo, da bo tako kot
si zelimo. Sarno se pika na i s
strani propagande, pa bo Brest
ostal v tisti luci, v kakrsni ga
poznajo na tern najvecjern salonu pohistva.
T. Zagar

ZatiSje pred nevihto
KAK.O SE GmUEJO CENE SUROVIN IN REPROMATERIA·
LOV
V zadnjih letih smo v diagramih o gibanju cen navajeni gledati precej velike strmine, kar
nam ponazarja velike podraiitve
vhodnih materialov. Letosnje leto je v tern vsekakor vodilno,
saj takih kazalcev v tako kratkern obdobju se nismo bele.Zili.
Levji delez rasti cen smo belezili do junija, ko je zvezni izvrsni svet izdal odlok 0 vracanju cen nekaterih proizvodov ter
istoeasno predpisal tudi roke o
poprejsnjem obvescanju zveznega zavoda za cene o podraiitvah.
Letos srno imeli tudi mi take
dobavitelje, ki bi morali vrniti
cene na doloeeno raven (zniiati), vendar razen redkih izjem
so se dobavitelji posluievali vsega mogocega, da jim tega ni
bilo · treba
storiti. Vsi ti
ukrepi so vseeno zavrli divjanje,
tako da so v III. cetrtletju cene skoro stagnirale. Toda kaj bo
sedaj?
V zacetku novembra bo pre. tekel 120-dnevni rok mirovanj a
cen in 2600 delovnih organizacij
iz vse Jugoslavije napoveduje
spremembo cen za vee kot 5000
proizvodov, katerih veliko v svoji proizvodnji uporabljamo tudi

Skladiste hlodovine na Jelki
Pri skladiscenju hlodovine se
nam na JELKI stalno pojavljajo te.Zave zaradi prostora. To je
sicer sezonskega znaeaja, vendar so potem posledice cez vse
leto.
Spomladi in jeseni dobivamo
v kratkem casu velike kolieine
hlodovine, ki jih ne morerno
presortirati po debelinskih razredih, v glavnern prav zaradi
premajhnega prostora. V zadnjih treh letih, odkar obratuje
tesalnica, se j e stanj e bistveno
se poslabsalo, ker del prostora
zavzema odrobna hlodovina.
Zaradi t eh tezav smo ze prejsnje leto priceli odkupovati zasebna zemljisca, kar nam je po
dolgotrajnih preprieevanjih, razgovorih in uradnih postopkih tu-

okvirov p.redstavljanja, je bilo
prepu5ceno preostalima dverna
arhitektoma (Goree Janez in Janja) v sodelovanju z Viktorjem
Kernorn in Bernardo Vrenko. S
skupno pomocjo smo izdelali
osnovno idejo, ki bo kmalu izpeljana.

di uspelo. Sele sedaj so resnicni izgledi za ra:zSiritev skladisea
in s prvimi deli naj bi priceli
ze letos.
Poleg tega, da se bo novi del
smiselno prikljucil, nam bo to
omogocilo la:ljo manipulacijo,
niZje zlozaje, dostop do hlodovine z vee strani, vmesne transportne· poti in boljse sortiranje,
kar pomeni tudi bolj so izrabo
surovine.
Kasneje bi bilo treba skladisee v celoti asfaltirati; to pa so
za enkrat le zelje. Najnujnejsi del okrog zagalnice, tesalnice
in nekatera prometna m esta,
kjer se n abira blato, prah in
stojijo IU.Ze, pa bi morali urediti, ker je stanje zelo kriticno.
G. Svet

SkladiMe hlodovine na JELKI je pretesno

lz na5ega programa -

mi. Zaradi bojazni pred ponovnimi zamrznitvami cen zahtevki
za podraZitev velikokrat .niso r ealni, saj si vsakdo z zahtevkom
poizkuSa ustvariti tudi rezerve,
ki bi jih lahko izkoristil v »hudih casih«. Letos smo priea ze
100-odstotni inflaciji (99 °/o- vir
Gospodarski vestnik) medtem,
ko je rast tujih valut precej
manjsa, se posebno pa dolarja.
Zaradi nerealnega tecaja dinarja
so uvozeni materiali cedalje cen ejsi (ceprav se vedno dragi),
tako da smo mnogokrat prisiljeni uvazati materiale, ki jib
je tudi doma dovolj. Taka poslovna politika j e po eni strani
vredna kritike, toda trenutni gospodarski sistem nam omogoca
»dihanje« samo se s takimi potezami.

Spodaj prikazani odstotki podraZitev glavnih nasih materialov za prvih devet m esecev so
zelo visoki, toda ne se dokonC.
ni, saj raeunamo, da se nam bodo odstotki »popravili« se za
okrog 20 do 30 odstotkov do
konca leta. Ali je torej cudno,
da j e pohistvo tako drago?
Pregled indeksov rasti cen
oktober 1986 : 1. 1. 1986
J elovi hlodi

195

Bukovi hlodi

201

Les za lesne plosce

176

Lesni ostanki

170

Bukov zagan les

169

Furnirji

185

Pohistveno okovj e

153

lpren

200

Tapet. b lago

149

Korita

201

Lepilo Lendur

140

Povrsinski materiali

165

Melanit -

210

FP

Vijacno b lago

145

Stekla -

ogledala

143

Polizdelki iz koap.

180- 190

Iz prikazanih indeksov rasti
cen vhodnih materialov letos j e
razvidna povprecna 80-odstotna
rast, ce pa rbi raeunali ponderacijsko povprecje, pa bi prisli se
do viSjega odstotka, saj nam v
strukturi nabave lesne surovine
predstavljajo sorazmerno velik
delef, katerih odstotki ~draii
tev so sorazmerno visoki.
M. Levar

kuhinja -

2003

Prodaja kuhinjskega poh~tva
Za prodajo kuhinj skega pobistva, ki obsega menjalno fazo
druibene reprodukcije, v kateri
sodelujejo stevilne gospodarske
organizacije in porabniki, med
katerimi poteka prodaja kuhinjskega pohistva neposred:no ali s
posredovanj em trgovskih organizacij, lahko ugotovimo, da je hila v prvih devetih mesecih dokaj
ugodna, saj je vrednostno dosezena z indeksom 112. Letni plan
prodaje je dosezen z 78 odstotki,
pri eemer je glede na sezonsko
nihanje pr.odaje in gibanje cen
predvideno 40 odstotkov prodaje
v prvem polletju in 60 odstotkov
v drugem.
Glede na leto 1985 znasa vrednostni indeks prodaje 251. Meseeni pregledi prodaje kuhinj kazejo upadanje kolicin in vrednosti prodanih elementov. Tako
je bilo v obdobju od januarja
do septembra prodanih 24.176
elem entov kuhinje BREST-11,
7.463 elementov kuhinje BREST15, 2L525 elementov kuhinje
BREST-2000, 7.333 elementov kuhinje BREST-2001 in 700 elementov kuhinje BREST-2002.
V avgustu smo ~aleto dosedanjih front kuhinJ generacije
BREST-2000 razsirili in sicer s
fronto v post forming izvedbi,
oplemeniteno z jesenovim fine
line fumirjem.
Za nacrtovan,e kolicine prodaje kuhi.njskih elementov lahko
recemo, da prodaja kuhinje
BREST-2002 ni dosegla prieakovanih rezultatov, saj je bilo v

obdobju od aprila do septembra
prodanih piclih 700 elementov,
ceprav je bilo nacrtovanih okrog
1000 elementov samo za postavitve po' posarneznih prodajnih
obmocjih. Zato je predvideno,
da kuhinj o BREST-2002 nadomestimo z ustreznejso izvedbo
fronte.
v oktobru naj bi izdelali se
dodatnih 1.430 kosov front, s ~a
terimi naj bi zmanjsali zaloge
furnirja ter dopolnili strukturo
sedanje zaloge kuhinje ·Brest2002. Podobna slika se kaie pri
prodaji kuhinjskih elementov z
uporabo stojk in distanenikov,
kjer je cutiti opazno upadanje
narocil, saj so stojke dodatni
elementi, ki poveeajo ceno sestava za okrog 20 odstotkov.
S prodajo kuhinj dobi vlozeno delo v proizvodnjo in menjavo druZbeno priznanje, ker ga
trfisee potrjuje in se prek prodajne cene pojavlja v ustvarjenem dohodku .
In kako je s prodajnirni cenami pri nas? Po zadnj em povecanju cen kuhinjskega porustva lahko na osnovi primerjalnih p reglcdov cen z ostalimi proizvajalci ugotovimo, da so nase
cene se veedno previsoke in sicer razlicno po tipih kuhinj. Izmed moznosti za poveeanje prodaje kuhinjskega pohiStva je vsekakor tudi sirjenje maloprodajne rnreze, podprte z ustrezno reklamno prodaj no akcijo.
S. Cecek

lzobrazevan je nasih lesarjev
Da bi v Brestu ublafili velik
primanjkljaj delavcev z lesarskimi poklici, smo se ze v aprilu
priceli prizadevati za organiziranje izobrazevanja ob delu za
pridobivanje lesarskih poklicev.
Na razgovore, ki smo jih organizirali z mlajsimi delavci, smo
vabili nad 120 mladih. Vabilom
se je odzvalo 70 delavcev.
Na sestankih smo jim obrazlozili potrebe po delavcih z lesarskimi poklici, programi in potekom izobraievanja za pridobitev poklica t er o ostalih pogojih in zracilnostih tovrstnega
izobraievanja. Zatem smo jim
razdelili prijavnice za vpis. Najprej se je prij avilo za izobrazevanje ob delu 36 delavcev.
Najvec (30 delavcev) se jih je
odlocilo, da si pridobi poklic lesarja sirokega profila IV. ~ top
n ja (nekdanji mizar).
Z yodstvom srednje tehniSke
in naravoslovne sole v Postojni,
se posebej pa z vodstvom lesarske usmeritve, smo se dogovorili, da organiziramo izobrazevanje ob delu za vse prijavljene. Predavanja, vaje in izpiti
bodo v Cerknici na osnovni soli.
v zacetku bo pouk trikrat, kasneje pa stirikrat na teden po
stiri ure dnevno od 15.30 do 19.
ure.
Ob taksni intenzivnosti pouka
bi program za IV. stopnjo izo-

braZevanja predelali v stirih letih. Stevilo ur je nekoliko m anjse kot je v r ednem izobraievanju. Programa pa nikakor ne
srnemo vee krajsati, ker b i tako
lahko prizadeli obseg in kvaliteto znanja, ki naj bi si ga pridobili slu satelji.
23. oktobra so se predavanja
ze pricela. Na prvem predavanju je bilo prisotnih 24 delavcev. Slusatelji so bill seznanjeni
s potekorn in naeinom izobra2:evanj a ter z vsebino posameznih
predmetov. Ueno snov vseh
predmetov bodo posredovali v
seminarski obliki profesorj i s
sr ednje tehniske in naravoslovne
sole iz Postojne.
Vecina slusateljev je mlajsih
delavcev, ki so se v zadnjih nekaj letih zaposlili v nasih temeljnih organizacijah. Med njimi pa sta tudi dva, ki sta .Ze
starejsa kot trideset l et. Najvec
jih je jz Pohistva, sledijo pa Gaber, zagalnica, TapetniStvo, Jelka, Masiva, Iverka in Mineralka.
Slu5atelji te »Veeerne sole« bodo
redno zaposleni in se obenem
izobraievali. Vse tiste dni, ko
bo pouk, bodo odsotni od doma
najmanj 12 ur, tisti pa, ki se na
delo vozijo, pa tudi 15 in vee
ur na dan.
Vsi, ki se bodo redno udele.Zevali predavanj, vaj in izpitov,
(Konec na 5. strani)
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Slovesno ob obCinskem prazniku
Skoraj ves leto5nji oktober, poln zlatih barv, se je kopal v jesenskem soncu. Cez ves mesec so se zvrstile najrazlicnejse prireditve v poeastitev obcinskega praznika. Resda ni bilo odprtih k~
veejih objektov ali zastavljenih novih investicij, bile so to zveCine
kulturne, sportne in druge prireditve. Pac odraz nasega sedanjega
gospodarskega trenutka. 0 vecini teh prireditev poroeamo v posebnih sestavkih.
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Osrednja slovesnost je bila
razsirjena slavnostna seja obcinske skupscine. PosebeJ velja
poudariti, da je bil njen potek
izredno skrbno pripravljen, tekoc in smotrn.
Osrednji govornik je bil predsednik obcinske skupscine Tone
Urbas. Spregovoril je o tezavnem predvojnem zivljenju notranjskega kmeta, o napadu na
mocno italijansko posadko v Lozu in na veliko skladiSce razstreliva v Bezuljaku ter o graditvi ljudske oblasti med vojno
in revolucijo.
Najvec pozornosti je seveda
posvetil sedanjosti in nasi vpetosti v sedanje gospodarske razmere. Med drugim je deja!:
»Zivimo v zapletenem polozaju,
v casu, ko nas pretresajo gospodarske jn druge krize, ki pred
nas postavljajo se .o dgovornejse
in tezje naloge. Splosne tezave
gospodarstva se najbolj obcutijo v Brestu, v katerem se vedno dela polovico delavcev v industriji obcine in ki skupaj z
vso lesno industrijo spoznava,
da so casi velikoserijske proizvodnje dalec za nami. Zahteva
po modernizaciji proizvodnje in
majhnih serijah, ki se lahko hi·
tro prilagajajo trgu, si le tezko
utira pot. Prav v lesni industriji
najbolj primanjkuje strokovnega kadra, edinega oblikovalca
novega razvoja. To pa terja tudi
spremembo uravnilovske politi·
ke.

te bo potrebno najti nova .mesta
in nove programe.
Zanesljivo bomo zdru:levali
sredstva v te namene, vendar nikakor ne za podaljsevanje sedanjega stanja, temvec le za take
razvojne programe, ki bodo dol-

ODLIK.OVANCI
Ob letoSn.jem · obcinskem prazniku je bilo na slavnostni seji
o~Cin.ske skupsc.ine podeljenih tudi vee driavnih odlikovanj.
Red dela z zlatim vencem je dobil Anton Kebe;
Red republike z bronastim vencem sta dobila Franc Levee
in Miro Mlakar;
Red zaslug za narod s srebmo zvezdo so dobili Anton Bav·
dek, Marija LenarCic-Zagar, Fikret Mehadii~, Ivanka UdoviC.
Mehle, Zdravko Zabukovec in Janez ZupanCic;
Red dela s srebrnim ven.cem so dobili Nada Harmel-Kac, Ci·
ril Komac, Leon Razdrih in Anton Zigmund (Cerknica);
Medaljo zaslug za narod je dobil Anton Zigmund (Loska
dolina).
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gorocno zagotavljali resitve. Dokaz temu je cela vrsta manjsih
organizacij zdrufenega dela, ki
so desetletja capljale . za razvojem. Kljuc njihovega razvoja
so mladi strokovni kadri. Kazalci uspesnosti v Kovindu·, Kartonaii, Avtomontazi, Novolitu, PKP
LKP so dovolj prepricljivi za
taka razmi~ljanja.
Zaostren polozaj ne dovoljuje
odlasanja, saj bodo jutri tezave
in resitve se tezje. Nic ne po-
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LETOSNJA OBCINSKA PRIZNANJA
Tudi letos so bila na slavnostni seji obcinske skupscine ob
obcinskem prazniku podeljena priznanja >>19. oktober« in pla·
kete kolektivom in posameznikom.
PRIZNANJI STA DOBILA:
- Delavsko prosvetno druStvo Svoboda LoSka dolina za dolgoletno orgalniziranje kultumega Zivljenja v krajevni skup·
nosti in obCini;
- temeljna organizacija kooperantov Cerknica - v sestavi
GG Postojna - za samoupravno povezovanje kmetov lastnikov gozdov za uCinkovitej5e gospodarjenje.
Zal uspeSn.o delo na svojih delovnih mestih oziroma za uspe5no dru.Zben.opolitieno delovanje pa so dobili PLAK.ETE:
Roman Gorjan (KS Rakek), Joie Gomik (Brest oz. KS Grahovo), Franc Kovacic (Kovinoplastika), Joze Kra!levec (KS
LoSka dolina) in Branko MibelCic (Kovinoplastika).

Zqrufeno delo mora svoje kadre ustrezno nagrajevati in bitka za to mora biti opravljena
najprej znotraj zdruZenega dela,
v sindikatih, delegacijah in vseh
drugih oblikah zdruzevanja in
odloeanja delavcev. Hitreje in
odlocnejse je treba zato spoznati, da je samo razvoj tisti, k~ bo
omogocil obstoj in zagotavljal
razvoj. Razvoj, ki bo nujno prinesel modernizacijo, bo samo se
zaostril problem obremenjenosti
lesne in kovinske industrije glede zaposlovanja in nezaposlenih in
stih, lei prihajajo iz sol. Tudi za

ma~a

jamranje in tarnanje zaradi sistemskih re5itev; v vsakem sistemu lahko uspesno gospodari samo tisti, ki je pripravlj en in sposoben stopiti v korak
z razvojem v svetu, ki je dovolj
kvaliteten, da se lahko enakopravno meri tudi na svetovnih
trgih.<<
Omenil je tudi nesprejemljivo
stanje v gostinstvu in turizmu,

obravnavo drufbenih dejavnosti
pokazale dovolj razumevanja.
Vse to pa bo seveda premalo,
ce ne bomo tudi znotraj dejavnosti poiskali in uresnicili neizkoriScene moznosti. Tudi v teh
dejavnostih ne more in ne sme
biti nobenih ovir za ucinkovitejse oblike povezovanja ·in organiziranja. Na.S cilj je vecji razmah stroke, skladen celovitejsi
in enotnejsi polozaj teh dejavnosti v obcini. Tako oblikovane
dejavnosti bodo laije in odlocneje zagovarjale in uresnicevale
interese izvajalcev v vseh oblikah svobodne in neposredne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih.
Nobeno sklicevanje na neko
precej nedoloceno, sirso drufbo,
ki bi morala zagotoviti normalne pogoje, ne more nadomestiti
pravega kulturnega dialoga, v
katerem bodo izvajalci, povsem
enakovredno s celotnim zdruzenim delom, odlocali o nadaljnjem razvoju teh pomembnih
dejavnosti.«
Precej pozornosti je posvetil
se organiziranju splosnega ljudskega odpora in sodelovanju s
sosednjimi obcinami in svoje besede strnil:
>>Tudi danes mora biti, potem ko so dogovori in sklepi
jasni in sprejeti, edino merilo
dejanje. Kot v NOV, tudi danes
potrebujemo !judi z odgovornim
delom, visoko moralo, z likom
pravega komunista, kateremu
bodo sledili kot takrat vsi ostali
ljudje, zdru:leni v socialisticni
zvezi. Da bi prisli do pravih
dejanj pa je potrebno dosledneje uresnicevati pluralizem samo·
upravnih interesov v delegatskem sistemu, vendar z dograjevanjem, da bi bil tako ra-

IZOBRA.ZEVANJE NASIH LE·
SARJEV
(Nadaljevanje s 4. strani)
bodo delali le v dopoldanski izmeni. Napor, ki ga bodo morali
premagati, bo precejsen in pot
do pridobitve poklica lesar fuok
.P.rofil precej trnjeva. Mislim, ~a
Jllll moramo pn premagovanJu
teh naporov vsi pomagati, se
zlasti delovna okolja, v. katerih
ti slu5atelji delajo, organizatorji
izobraievanja in predavatelji, pa
tudi svojci.
Upajmo, da bodo t a prizadeV·anja le rodila uspehe in da homo uresnicili zastavljene kadrovske cilje.
J. Otonicar

Nasi odlikovanci ob obcinskem prazniku
zumljivejsi tudi nasemu obcanu
in delavcu ter da bi zato postal
ucinkovitejsi.
Notranjci, ceprav trmasti, so
s svojo doslednostjo izborili svojo skupnost, zato smo prepricani V njih in jim zaupamO.«

JANKO RUDOLF -

'ga

>rorje-

neizrabljene moznosti za razvoj
kmetijstva in drobnega gospodarstva, posebej pa se je zaustavil ob dru:lbenih dejavnostih.
»Poleg krize v gospodarstvu
smo prica izredno zaostrenemu
polozaju druZbenih dejavnosti.
Vse to je pripeljalo do novih
spoznanj, da prejsnje usmeritve niso dale pravega ucinka,
prej nasprotno. To spomanje je
danes prodrlo tudi v organizacije zdruZenega dela, ki so vsaj
v zacetku postopka za drugacno

Dobitnild .Ietosnjih obcinskih priznanj

Praznovanja so se torej iztekla. Caka nas pac vsakdanjost,
ki bo sleherni dan terjala od
nas premagovanje sedanjih tezav v prizadevanjih za boljsi
jutri.
B. Levee

CASTNI OBCAN NASE OBCINE

Na letosnjl slavnostni sejl obBn.ske skupsCine so med dru·
gim proglasili narodnega heroja Janka Rudolfa za eastnega
obcana obcine Cerknica.
Janko Rudolf je zrasel na notranjski zemlji v SelsCk:u pri
Begunjah, kjer je Zivel vse do stirinajstega leta. Zatem je ZJ..
vel na Jesenicah in v LjUbljani in se ie zgodaj vkljuCil v na·
predno delavsko in komunistieno gibanje.
Med narodnoosvobodilnim bojem se je od mitraljezca povzpel do komandantskih in komisarsklh funkclj v 18. in 30.
diviziji. Za svoje juna5tvo je bll proglaSen. za narodnega heroja, poleg tega pa je tudi nosilec Partizanske spomenice
1941 in drugih visokih odlikovanj.
Po vojni je opravljal najodgovomej~e funkclje, predvsem
v dru:Zbeno politicnih organizacijah.
Kljub opravljanju teh funkclj si je zlasti prizadeval za
obnovo in gospodarski razvoj Notranjske, sodeloval pri razre5evanju teiav, pri utrjevanju in razvijanju revolucionar·
nih tradicij in pri ustvarjanju soclalistiene dru.Zbene zavesti.
Janko RudoH se je tako obli.koval v easu pred drugo svetovno vojno, v njej in po njej v izgradnji samoupravne socl·
alisticne dru.Zbe v izjemno osebnost revoluclonarja.

Ex te·mpore ,,19. oktober''
16. oktob~a je bila v Brestovem salonu pohiStva v Cerknici
odprta razstava likovnih del,
ustvarjenih in izbranih na III.
ttadicionalnem ex temporu »19.
OKTOBER«. Letos je sodelovalo
20 slikarjev iz raznih krajev Slovenije. Od 4. do 13. oktobra (9
dni), kolikor so imeli po pravil·
niku casa za ustvarjanje, so nanesli jesenske barve nasega kraja na svoje platne.

izbor za podelitev nagrade. Ker
smo letos imeli na voljo samo
tri nagrade, jih je bilo toliko
tudi podeljenih. Za prihodnje pa
racunamo na vecjo podporo
zdru:lenega dela, saj je to koristno tudi zanj, ker s tern pridobi kvalitetna slikarska· dela.

Strokovna Zir.ija, ki jo je vodil
umetnostni zgodovinar dr. Cene
Avgustin, j e izbrala trinajst del,
ki so predstavljena ·n a razstavi.
Od dvajsetih avtorjev jih je v
izbor za razstavo prislo le
enajst, od tega pa pet v ozji

Na ex temporu so vee ali
manj uspe5no sodelovali tudi nasi domaci likovni~; Za1. med
njimi le en sam ;profesionalec.
Morda so se ostali zbali stroge
zirije ali pa preprosto niso imeli casa in tako izpustili priloznost za preizkusnJo in uveljavi·
tev v lastnem kraJU.
Na splosno je ta prireditev ~e
ena popestritev dogajanj v slovenskem likovnem prostoru in
se posebnega J;>Omena za cerknisko obcino, SaJ je posvecena obcinskemu prazniku. 2:elimo si to
akcijo negovati in dograjevati v
njeni tradicionalni obliki ter jo
postav.iti v prostor, enakovreden
podobnim doma in v tujini.
M. Jad.ric

'

BRESTOV OBZORNIK

Ir

0 Notranjskih listih Ill
ZAPISKI PO DVEH NOCEH
BRANJA
Pred nami je tretji zvezek Notranjskih listov. Res smo dolgo
cakali nanj - pet let, z.a to pa
je zdaj
zajetnejsi:
obsega
okroglih petsto strani enakega
formata k.ot prva dva, ki skupaj stejeta le 100 strani vee. Mogocna knjiga torej, ki - zaradi
cudno birokratske vezave in lisasto zelene barve platnic - na
zunaj zal daje vtis srednje debelega fascikla. Tudi papir je
slabsi, kot smo ga vajeni, tisk,
posebno n ekaterih fotografij, veliko prevee razmazan in knjiga
je zelo slampasto obrezana. Tehniki so torej svoje delo opravili, milo receno - manj uspe5no.
Vendar smo zbornika lahko
spet veseli, vsaj tako, kot smo
bili prvih dveh. Njegova vsebina
je namrec nadvse raznolika, bogata, razen nepomembnih izjem
tehtna in n a primerni znanstveni ravni.
Prav k tej znanstveni ravni zelim reci kritiono misel, ki pa je
seveda cisto osebna, napisal pa
jo born vendarle, z namenom, da
jo izdajateljski svet in uredniski odbor pri naslednjih zvezkih
morda le vzameta v pretres, jo
upostevata, ali pa tudi ne.
Gre za eel sklop krajsih strogo znanstvenih prispevkov petih
razlicnih avtorj ev-zgodovinarjev,
katerih dva obravnavata prvo,
eden pa drugo polovico 19. stoletja, dva sneZ.niSko grajsko posestvo in snezniske (gospode),
eden Stebercane in njih posest,
eden pa okrajna glavarstva in
glavarje na Notranjskem. Ne tr·
dim, da prispevki niso zanimivi,
vendar. se zdi, da so taki le za
zelo omejen krog zgodovinskih
sladokuscev. Hhkrati pa se bojim, da bO iz teh drobnih znanstvenih kamenckov tudi kdaj
kasneje,· ko jih bo na voljo eel
kupcek, tezko sestaviti berljiv in
pregleden zgodovinski mozaik.

Morda bo tole ze hudobno,
ceprav je zelo dobronamerno:
najbrl je veliko laZe iz debelih
fevdalnih arhivov izbrskati irnena, debla, veje in kolena, zenitve, rojstva, vzpone in bankrote
(skoraj izkljucno) tuje gospode,
kot pa zgodovinsko vemo prikazati zivljenje njiliovih tlacanov in redkih svobodnjakov; katerih J?Otomci smo navsezadnje
(&koraJ) vsi in kar nas prav
zaradi tega tudi precej bolj zanima; (da ne govorimo o druibeni tezi enega ali drugega razreda).
Ta izrazit sladokusni blok prehaja v osrednjo narodno osvobodilno tematiko prek nekater ih, za poprecnega Notranjca gotovo bolj privlacnih in zgovornih naslovov. Gre za furmanstvo med obema voj.nama in
za zgodovinski razvojni prikaz
zadruinistva na cerkniskem obrnocju od zacetkov pa do konca
druge svetovne vojne. V tern delu sta tudi oba prispevka, ki v .
tej stevilki Notranjskih listov
prvic posegata v Logatec in v
Postojno. (Pri tern iskreno pogresam ustrezen »prilog« nasih
pobratenih Cabrancev!)
V nadaljevanju bererno dva
tehtna prispevka o Franu Gerbicu in njegovi n esrecni hisi, o
ceskern pesniku Nerudi, ki je
obiskal svoj cas tudi Notranjsko in o njej pisal, o starejsih
upodobitvah Cerknice - in se
kaj.
Naslednjih 270 strani (torej
vee kot celotni prvi zvezek!) zavzema tematika iz narodno
osvobodilnega boja. Tezo v tern
sklopu nosita dva prispevka:
Lojzeta UJeta Grahovo z okolico
(do 1talijanske
m ed NOB ofenzive) in Spomi:ni lani umrlega revolucionarja iz Loske doline Franceta Strleta-Nina. Eno
in drugo j e dragoceno gradivo,
se posebej, ker so tudi Ninovi
spomini opremljeni z izcrpnim
znanstvenim aparatom, ki ga je
prispeval prof. Anton Avsec.

r:

Poleg teh dveh tematsko najsirsih in tudi najobseznejsih prispevkov v t ern delu zbornika
srecamo se vrsto casovno in vsebinsko ozjih razprav: o Borovniski ceti, o Loskih odredih in
njih poveljnikih, o Zidanskovem
bataljonu, o notranjskih parti·
zanskih tehnikah in se o rnarsieem. Ce smo praviCni: pripomba o kamenckih za mozaik velj a
tudi za nekatere prispevke k
zgodovini NOB.
Vrnimo se na zacetek: Prvih
dvajset strani Notranjskih listov
III je posvecenih KriZni jami,
tej (spet born hudoben!) ljubosumno skrivani zakladnici notranjskega kraskega podzemlja.
Prav je, da jo je urednik uvrstil na castno rnesto te knjige,
saj se b.omo bralci tako vsaj ob
opisih in stevilnih (skoda, da ne
barvnih!) fotografijah voda in
kapnikov lahko popeljali po
vseh, rnenda dvaindvajsetih jezerih in z avtorjern prehodili
vseh 8230,7 metrov do!Zine teh
jam, hkrati pa raziskovali se
redke zivalice v njih. Zal je prilozena skica skoraj brez legende in se samo z njo v zepu ni
treba spuscati v jamo. Kdaj bo
ta biser odprt za nas, ki nimamo lucke na celu?!
Vseh naslovov v zborniku nisem nastel.. To tudi ni bil namen. Bralec bo v njem nasel se
marsikaj neomenjenega. Vse bo
za koga zanimivo, vsak bo pa
nasel v njern marsikaj zase.
Verjetno je bil strah pred previsoko ceno t isti, ki je urednike
in izdajatelja pripravil do tega,
da so se odpovedali slehernim
barvnim prilogam, ki prva dva
zvezka tako p rivlacno pozlahtnijo. Krika ze, kriza, toda ne na
racun kvalitete!
Sicer je pa cena zbornika, kot
so povedali na odlicno obiskani
in polemicni predstavitvi ob obcinskem prazniku za ta obseg
in zvrst literature (skoraj vsi

BJ

I
S predstavitve tretjega zvezka NOTRANJSKIH LISTOV
prispevki so vendarle plod pravega znanstvenega dela) res kar
prenizka: petsto starih jurjev.
Zato sem preprican, da bo
naklada (2500 izvodov) hitro posla, da s~ b o knjiga pogosto gre-

Tu

la v rokah beroCih Notranjccv.
S tern pa bo njeno poslanstvo
izpolnjeno, delo prizadevnih avtorjev in organizatorj ev ·p a vsaj
moralno placano.
J . Praprotnik

Novosti v knjiznici
NOTRANJSKI LISTI, 3. Imjiga
Obsezna knjiga, ki prinasa zanimive podat ke iz starejse zgodovine in iz casa NOV v nasi obcini, obravnava kulturno-zgodovinske podatke, vsebuje pa t udi prispevke iz sosednjih obcin.
BELA KRAJINA
Knjiga je prva iz zbirke »Hodil po zemlji sem nasi«, ki bogato
prikazujejo s stevilnimi barvnimi fotografijami posamezne sloven ske p okrajine.
ROB, knjiZna zbirka
Zbirka prinasa letosnjo slovensko poezijo mladih avtorj ev. Pr edstavljeni so Peter KolSek z zbirko Elegije, Andrej Zigon z zbirko Krt v sedlu, Edelman Jurincic z zbirko Mladi junci v ntmu
jeseni in Esad Babacic z zbirko pesmi Kavala.
Ok
POSEBNO OBVESTILO
V knjiinici si lahko v prvi polovici novembra ogledate raz·
stavo del Josipa RibiCica, posveceno stoletnici njegovega rojstva. V drugi polovici novembra pa bo razstava del Maricke
Znidadic in vecer, na katerem bo predstavljeno njeno pesniSko in publicisticno delo.
V knjiinici lahko kupite tudi 3. knjigo Notranjskih listov po
5.000 din, imamo pa tudi 5e 2. knjigo Notranjskih listov po
3.000 din in Monografijo Lojzeta Perka po 2.000 din.
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevllke)
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drugo pripravo za ribjo lov
imajo jezerci. To so zimnate · zanke
na tankih, prece) dolgih palicah. S
temi love manjse ribe, katere se
niso za osti in so tudi manj plas·
ne. Ribic se priblizuje pocasi ribl
z zanko. Ako se mu posreci, da ji
zajame glavo, potegne hitro, in ona
obvisi v nji.
Najbolj zabavno pa je gledati
fante, kadar izbijajo rlbe pod ledom. Manjse ribice se pred vee·
jimi pomaknejo kolikor mogoce h
kraju in ticijo pod ledom v mahu
in travulji. Fantici si napravijg. trde
bunke, izrezane ponajvec iz kake
korenine ali grce, in jih nasadijo
na precej dolge palice. Vsa pripra·
va se imenuje »kladivcecc.
Lovcl ali ribici se nastavijo v vrsto in dalje grede potrkavajo po
ledu. Riba, nad katero potrka rav·
no kateri, sine izpod mahu ali trave, takrat pa udari najblizji s silo
za njo. Ako zadene po ledu ravno
nad njo, pokaZe riba takoj belo; to
k8Ze, da je omedlela, ali se zvrne
popolnoma mrtva na hrbet. Rlbici
pristopljo z bunkami, prebijejo led,
poloze ribo na led poleg prebite
luknje, pa hajd naprejl
Ali da bi ribo zadel kar na prvi
mah, se ne posreci vselej in celo
malokdaj. Tudi ne sine riba ravno
napre), nego najveckrat po stranl
proti globoki vodi, veasi tudi na·
zaj pod ribicl; kjer se ustavl, se

skali voda. Vsi se obrnejo za ribo
in kalizem, in vsak maha z bunko,
a ne vselej po ribi, veckrat tudi
po sosedovi nogi. Krik se vname:
nGiej jo! Daj jo! 0 joj, moja nogal
Brani ji v bregl«
Na spolzkem ledu pade tudi mar·
sikateri, drugi nanj, in tako se vse
giblje, obraca, pada, maha, dokler
riba ne pok8Ze belega ali pa ne
uide·v globocino. Kadar se zgodi to
ali ono, nastavi se zopet vrsta in
nadaljuje lov. Samo kaksen ranje·
nee zaostane in preti jokaje: »Le
cakaj, ti born ze vrnil!u Ali kadar
zagleda, da je spet riba v sredi, po·
zabi bolecine in ako tudi nekoliko
santa, je kmalu zopet med _ribici.
Nekdaj so ribarili v vecjem stevilu tudi pozimi. Ko je odtekla voda pod letom toliko, da se je moglo loviti v kateri jami, pridejo
kmetje v samostan na Losko prosit
dovoljenja, katero dobe s pogojem, da oddajo polovico ulovljenih
rib v samostan.
Predno odidejo na lov, prebero
se imena zaznamovanih, da se ne
vkrade kak neoglasenec med nje.
Nato se razdele na vee druzb navadno iz ene vasi skupaj. Veckrat je dosti prepira med njimi,
ker vsaka druzba hoce loviti tam,
" kjer je najvec rib.
Led pretolcejo ali presekajo na
najpripravnejsem kraju, kjer more·
jo s saki na dno. Zacne se lov.
Ker je led na mnogih krajih pre·
bit In ima vee lukenj, ni tako tr·

den in marsikateremu ribicu se
udere, da izgine pod vodo. Komaj
ga izvlecejo, je ze drugi notri. Zmo·
ceni tecejo kar mogoce hitro k
ognju, tam slecejo obleko in oble·
cejo kozuhe. Privoscijo si tudi po·
zirek zganega in· ostanejo toliko
casa pri ognju, da se popolnoma
posuse in ogrejejo.
Ko je lov v eni jami dokoneana,
strese vsaka drl!Zba ribe iz vrec na
led, in eden jih razdeli vprico prelata z Loskega ali kakega uradnika
na dva dela. Lepsi del odbere
uradnik za samostan, ostanek pa
si razdele sakarji takoj med seboj, napolnijo vrece in odrinejo
proti domu.
Ko jezero do leta 1655 pet let
ni odteklo, ujeli so na jami Resetu,
ko so prvikrat vrgli mreze, toliko
rib, 'da so jih nalozili na 21 voz,
drugikrat na 17 in tretjikrat se na
9 voz.
Posebno obilna ribja lov je bila
leta 1714, ko se do takrat ni celih
sedem let jezero posusilo. Ravno
pustni torek dne 13. februarja je
zamrzlo jezero zacelo odtekati na
vseh jamah razen na Kotlu. Ta dan
hoce prelat ribariti po navadnem
ribjem redu in sicer le s svojimi
ljudmi in podloznimi. All ribja lov
se vrsi radi pomanjkanja ribicev
tako pocas i, da odtecejo nekatere
jame, ne da bi ujeli eno samo
ribo. Prelat sklene torej pogodbo
s sakarji, da smejo loviti, ako od·
dajo polovico ujetih rib v samo·
stan. Zadnji cas je ze bil in hiteti
je bilo treba z lovjo; kajti jame
Vodonos, Reseto in Kriz so zacele
hkratl odtekati.
Sakarji ne morejo pricakati, da
bi bilo vode odteklo toliko, kolikor
je je potreba za ribarstvo, nego
prebijejo v naglici led, gredo na
ledene plosce in poskusajo sreco z
mrezami. Tovarisi jim pomagajo
z dolglmi drogovi, s katerimi bro·
dijo po vodi. Seveda pade pri
tem delu marsikdo v vodo, all ta·

koj tece, ko priplava na breg, k
ognju, kjer se. ogreje in posusi.
Skoraj neverjetno je slisati, koliko
mnozino rib so takrat ujeli, poseb·
no linjev. Ribici so jih vlekli ne·
prenehoma iz jam, dokler je bilo
kaj vode notri. Marsikateri jih lma
toliko v svojem saku, da jih ne
more sam potegniti izpod ledu.
V Resetu in okoli jame ima vee
sto !judi opravila. Ujete ribe me·
cejo iz kosar, vrec in sakov na
poseben prostor na kupe, kjer nanje pazi eden izmed druzbe. Pri
toliki mnozici !judi nastane navadno nered, in umevno je, da je usia
v zmesnjavi kaka lepa riba. Ali
kdo bi gledal pri tako obilni lovi
na vsako ribo!
Dobilo se jih je ta cas vee za·
stonj, kakor v slabsih letinah za
denar. Prodajale so se po pet do
sest funtov (okoli 3 kilograme)
tezke po 7 kron. Ribisko jamo bli·
zu Levisc (zasuta ze od 1757. leta),
v kateri so smeli vsi ribici zastonj
loviti, so prodali takrat za 30 goldinarjev tedanje veljave plem.
Steinbergu, ki je nalovil stirinajst
polnih voz najlepsih rib.
Ko je bila lov koncana, vzame
grascinski uradnik polovico rib,
drugo polovico si razdele ribici
med seboj, denejo jih v vrece, sa·
ke, mreze, kosare ali jerbase in
jlh kricec odpeljejo na vozeh ka·
kor v slovesnem sprevodu domov.
Kri kaplja z vozov, na prostem pa,
kjer so delili ribe, je polno krvi.
Ker je bil v postu hud mraz, prepeljevall so zmrzle ribe po dezeli,
prodajali so jih celo na Stajersko,
v Trst in Reko.

•
Kakor plava v jezeru premnogo
rib, je tudi na vodi in na bregu nestevilno raznovrstnih rae. Tudi dru·
gih ptic, kakor gosi, s korcev, kraguljev, jastrebov, vran in enakih sovrstnikov se ne manjka, celo ibisi
in labodi se vcasih prikazejo.

Lov na race, katerih je mnogo·
krat na tisoce in t isoce zbranih, se
vrsi v vsakem letnem casu. Lovsko pravico do rae in druge div·
jacine na jezeru ima samo _graseina
Haasburg.
Velika (divja) raca je najvaznejsa za nas, ker od nje izvira nasa
domaca raca. V drustvu z njo pri·
dejo na jezero tudi mnoge druge
manjse divje race, kakor krehlje,
reglje, zvizglje, zlicarice.
Nekaterim racam so dali jezerci
domaca imena, to so speglarji, rja·
voglavke, crni zvonci, potavkarji,
pasavke, panderki, konopnice ltd.
Velike race se selijo jeseni iz
severnih krajev in prilete v ve·
likih jatah na nase vode, posebno
na jezero. Ce ni zima prehuda, prezime tukaj; kadar pa zamrznejo vo·
de, gredo nekatere dalje na jug,
od koder se spomladi povrnejo,
mnogo pa jih ostane tudi cez zimo
na jezeru, katero pri Obrhu ne zamrzne in kjer dobe dovolj ziveza.
V juznih krajih prezime najraje na
mocvirjih in jezerih, kjer jih je vea- l
si n;a stotisoce skupaj. Ze meseca
februarja ali marca se vracajo z
drugimi skozi nase kraje na sever.
Ali pomlad je nestanovitna! Do·
stikrat prestopi topli juzni veter v
burjo, katera spreminja dez v sneg.
Na tisoce rae in drugih popotnih
ptic prevari · nestanovitnost vremena. Silijo sicer dalje, a ne mo·
rejo naprej radi burje in snega. Do
tal morajo in cakati, da se utolaZi
vreme, kar se dostikrat zgodi tako
naglo, da ze jutranje sonce obseva
pobeljene vrhove. Pogosto dohiti
potujoee ptice tako mrzlo vreme
ob jezeru. Takrat je rae, malih in
velikih, najvec zvizgelj, gosi, obreznih ptic in s korcev na vodi in ob
kraju neizmerno dosti, posebno pa
je okoli Osredka in na njem vcasih
glava pri glavi. Ob soncnem vre·
menu se vzdignejo in odlete naprej
proti severu, mnogo jih pa ostane
tukaj.
(Se bo nadaljevalo)
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RdeCe Stevilke v SIS
0 STANJU V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH
DRUZBENIH DEJAVNOSTI V OBCINI CERKNICA
Direktorji organizacij zdruZenega dela in predsednild sind.i kalnih
osnovnih organizacij so bill na skupnem sestanku seznanjeni med
drugim tudi z izjemno kriticnim stanjem v · SIS druibenih dejavnostl v obcini. Oblikovali so skupno stalisee, da se z njim prek delegatov v delavskih svetih seznariijo vsi delovni ljudje in obeani.
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V preteklih nekaj letih so bile
druZbene dejavnosti smatrane
predvsem kot oblika porabe.
Sredstva za ta namen so zato s
posameznimi zaeasnimi in interventnimi zakoni omejevali, s cimer je upadal njihov delez v
druZbenem proizvodu (v letu
1980 je ta delez znasal 7,59 odTudi log~ke maforetke so pocastile nas obCinskl pra.znik
stotka, v letu 1984 pa le se 6,84
odstotka) .
Zaradi omejevanja sredstev so
v okviru druZbenih dejavnosti
najprej crtali vse investicije,
opusCali so nujna vzdrlevalna
dela objektov, opuscali nabavo
in zamenjavo osnovnih sredstev
ter opreme, ucnih in vzgojnih
pripomockov, osebni dohodki delavcev v druZbenih dejavnostih
so zaostajali za osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu.
Vse to je pripeljalo do izjemno osiromasene materialne osnove in tudi do nezadovoljstva zaposlenih, ki tudi: P!i nas ~e gr~
zijo s protestrum1 ustav1tvarm
del a.
Z omejevanjem sredstev za
dru.Zbene dejavnosti smo letos
dosegli spodnjo mejo, pod katero ne bi smeli, ce nocemo resno
ogroziti p~odnjeg~ razvoj~.
Tezko financno stanJe pa terJa
tudi takojsnje ukrepanje. ·
Sredstva za drufbene dejavnosti znasajo
za leto
1986
Oktober - cas za nabavo ozimnlce
1.940.000.000 dinarjev, realno nav
crtovane potrebe pa so za
okrog 700.000.000 dinarjev vecje:
Sarno v obcinski zdravstveru
skupnosti so realno nac~ov~ni
odhodki za 520.000.000 dinarJeV
Finalni obracun je bil 19. ok- vecji 8d p~odkov, v o~cinski
V pocastitev obcinskega praznika je bilo v organizaciji ZTKO tobra ob 14. uri na stadionu v
izobrazevalru
skupnost1
za
in TVD Partizan Loska dolina Starem trgu. Tekmo je zelo do- 120.000.000 dinarjev in v oboinorganizirano tekmovanje v· no- bra sodil Stefan Bajc iz Be- ski skupnosti otroskega vargometu za prehodni pokal Fran- gunj. Tekma je bila kvali.tetn~ stva za 60.000.000 dinarjev.
V obcinski zdravstveni skupca Cebohina. Sodelovalo je sest in sportna, tako, da sodnik m
mostev. Polfinalne tekme so bHe imel pretezkega dela. Skoda je nostl je bila izguba oziroma vprile, da ni bilo vee gledalcev, manjkljaj sredstev b_eleze~ ze y
na Rakeku in v Starem trgu.
eeprav je bilo vreme za igro letu 1982. Prenasan]e prrmanJNa Rakeku so igrala mostva
NK Rakek, NK Cerknica in ve- idealno. z malo vee sportne sre- kljaja iz let~ v Jeto, izpad ne·
terani iz NK Rakek. V finale ce je zmagal TVD Partizan iz katerih drugih w.rov prihodkov
se je uvrstil NK Rakek, ki je v Laske doline z rezultatom 5:4 in (solidarnost) in hitrejsa rast cen
zdravstvenih storitev predvsem
odloeilni tekmi :premagal vete- tako osvojil prehodni pokal.
v Klinicnem centru, vse to je
rane; le-ti so na 1griseu pokazaZa
prihodnje
bo
potrebno
razpripeljalo do stanja, ki je doseli, da se vedno dobra obvladajo
misliti, da bi turnir raz5irili tu- glo kriticno tocko.
nogometno igro.
di na nogometne ekipe izven
V obcinski izobrafevalni skupV drugi polfinalni skupini, ki
je igrala v Starem trgu, so bila nase obcine. Tako bi bil turnir nostl programe osnovnih sol zc::
mostva TVD Partizan iz Laske bolj mnozicen in kvaliteten, kar nekaj let omejujejo, eeprav bl
doline, NK Slivnica in lanski bi dalo pravo tezo spominu na morale 5-ole na podlagi novega
zmagovalec SD Sovica iz Graho- znanega nogometasa Franca Ce- zakona razvijati nekatere nove
vega. V tej skupini je zmagal bohina.
dej avnosti. .
.
.
F. Tursic ·
Z izgradn]O solskih ObjekJ.o~
TVD Partizan Laska dolina.
je sicer vsem ueencem v obcm1
omogocen enoizmenski P.oull;,
zal pa so zaradi tega matenalni
stroski bistveno porasli. Posebno
se je tekmovanja udeleZilo 5 financno breme ustvarja tudi
0 LOKOSTRELSTVU
ekip - J agode so zasedle 4. in razsefnost solskih okoli§ev, zaNovo tabornisko sezono smo
6. mesto v svoji kategoriji (do radi Cesar je treba kar 28,6 odI zaCeli Z lOkOStrelSkiiD tekmOVa•
12 let), Packe so bile 6., tabor- stotkom ucencev zagotoviti prenjem, ki je bilo 19. septembra v
nice (15, 16 let), 4. mesto in sta- voz v solo.
Kolenu. Udelezili so se ga elani rejsi taborniki prav tako 4. meV J?reteklem obdobju smo v
vseh enot nasega odreda. Naj- sto. Ceprav to ni ~ilo samo ta~ obciru
namenjali izjemno pozorboljsi v vseh kategorijah pa so bornisko tekmovanJe, pa so s1 nost tudi izgradnji objektov za
odSli na republisko lokostrelsko vse ekipe pridobile nove izkus- druibeno organizirano vzgojo in
tekmovanje - zlato pu5cico nje v orientaciji s karto.
varstvo predsolsldh otrok (trev Ljubljani, ki je bilo 5. oktonutna zmogljivost 460 otrok).
bra. Tam smo dokazali, da smo
Hkrati z izgmdnjo objektov
v tej pimogi bolj sibki in da bo HISKA, HISKA ...
smo tudi ze vnaprej v veliki metreba za boljse rezultate vee naKer nimamo ustreznih bival- ri dolocili porabo sredstev za
crtnega dela ze z najmlajfuni. nih prostorov za zimski cas, smo program vzgoje in varstva predVkljucili smo se tudi v prazse odlocili, da si jih uredimo sa- solskih otrok.
novanje obeinskega praznika in mi. Na pomoc nam je priskocilo
Stevilni ukrepi za zmanjsanje
organizirali obcinsko lokostrel- GG Sneznik iz Starega trga in porabe sredstev v okV:iru vzgojsko tekmovanje na Slivnici pri
nam odstopilo poslopje v Le- no varstvene organlizacije so v
Stalah. Ceprav je bilo na dan
skovi dolini, ki je dokaj dobro
preteklih letih sicer blai.ili fitradicionalnega pohoda na Sliv- ohranjeno, vendar pa je nujno nancne tezave, sedaj .pa so ponico mraz in dezevno vreme, pa potrebnih nekaj popravil.
stali neucinkoviti, saj so ze obse je marsikdo ustavil pri Stacutno presegli spodrijo kriticno
lah in si ogledal boj zagrizenih
mejo.
lokostrelcev.
Sicer pa nas do konca leta
Delez sredstev, ki jib prispecaka se mnogo dela - posebej
vajo starsi, se v prihodku
MILOVANOVICEV MEMORIAL
dobra se moramo pripraviti na vzgojno varstvene organizacije
Cerknica iz leta v leto zmanjLeto5nji Milovanovieev memo- obeni zbor, ki bo 7. novembra.
suje, delez obcinske skupnosti
2:elimo si, da bi se ga udeleZilo
rial je bil 5. oktobra v Izoli, tokrat
! prvic po novih pravilih. To je tudi cimvec starsev nasih clanov otroskega varstva pa se zato
ter s svojimi mnenji in pripom- veca. Delez obCinske skupnosti
I V bistvu orientiring: cim hitreje
bami .pripomoglo k boljsemu otroskega varstva znasa letos ze
prehoditi
pot,
ki
je
vrisana
v
1 karti in poiskati prave kon- delu.
83 odstotkov celotnega prihodka
A. Znidarsic vzgojno varstvene organizacije
trolne tocke. Iz nasega odreda

Nogomet za pokal franca Cebohina
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Taborniske novice

Cerknica, medtem ko je se v letu 1983 znasal le so odstotkov.
Povedati velja, da so programi
ostalih samoupravnih interesnih
skupnosti oblikovani na minimalnih osnovah, ki omogocajo
le trenutno prezivetje, izraziteje
pa izstopa predvsem vpra5anje
obnavljanja ter vzdrzevanja
Jrulturnih in telesno kulturnih
objektov.
·
Ker kaze tudi v prihodnje racunati z zmanjsanimi materialnimi moznostmi, je za ozdravitev sedanjega stanja predvidenih vee resitev.
1. Iskanje moznosti za nujne
racionalizacije programov
v
okviru vseh samoupravnih interesnih skupnosti in v okviru
vseh izvajalskih orgatiizacij druzbenih dejavnosti.
TOZb Zdravstvo Cerknica je
za zmanjsanje stroskov zdravstvenega varstva imenoval posebno komjsij'O, ki je predvidela
predvsem naslednje ukrepe:
- zmanjSa.nje stevila receptov
ter zmanjsanje vrednosti receptov,
- zmanjsanje bolniskega staleza,
- zmanjsanje stevila napotitev uporabnika v specialisticne
ambulante ter bolnisnicno in
zdravilisko zdravljenje,
- zmanjsanje oziroma odpravljanje podvajanja zdravstvenih storitev (labor~torijski izvidi .. .),
- izvedba in organiziranje nekaterih specialisticnih ambulant
v Cerknici (okulist, ortoped, diabetolog ...),
- zm,anjsanje stevila resevalnih prevozov,
- zmanjsanje vseh vrst ,materialnih stroskov delovne organizacije.
Obcinska izobrazevalna skup·
nost nakazuje naslednje mofnosti za zmanjsanje porabe sredstev:
prevozov
- racionalizacija
otrok,
- zdruZitev vseh osnovnih
sol v enovito delovno organizacij o,
- ukinitev podaljsanega bivanja,
- .o pustitev nekaterih dodatnih programov (sola v naravi ...).
V okviru obCinske skupnosti
otroskega varstva predvidevajo
naslednje ukrepe:
- vecja obremenitev starsev
otrok, ki so vkljuceni v organizirano varstvo,
- ukinitev morebitnih ekonomsko 111eutemeljenih oddelkov,
- ostrejsa politika pri odlocanju 0 dodelitvi druZbenih pomoCi otrokom oziroma doslednost pri uveljavljanju temeljnega nacela socialne politike, po
katerem de1avci praviloma zagotavljajo socialno varnost sebi in

svoj!m druZinam predvsem s
svoJrm delom.
Vecina predvidenih ukrepov
bo dala pr icakovane uspehe sele
cez daljse obdobje, zato so nujni se dodatni ukrepi, ki ·bodo
dali bodisi takojsen financni
ucinek ali pa boljso organizacijo dela.
2. Trenutne mofnosti za pri.dobitev republiSkih sredstev solidarnosti se kazejo le v obCinski zdravstveni skupnosti v visini 55.000.000 dinarjev, medtem
ko je v ostalih interesnih skupnostih izlocilno merilo druZbeni
proizvod na prebivalca, ki v obcini Cerknica presega 80 odstotkov republiskega povprecnega
druZbenega proizvoda na preb ivalca.
3. Povecanje dohodka v obcini
in s tern obsega sredstev za
druZbene dejavnosti oziroma povecanje prispevnih stopenj predvsem za zdravstvo, kjer se
sredstva zbirajo iz dohodka. Izvrsni svet skupseine obCine je
ocenil, da se bo dohodek do
konca leta v obcini v primerjavi
s preteklim letom povecal z indeksom 220. Iz tako ocenjene
rasti dohodka za leto 1986 se
lahko sredstva 2)a druZbene dejavnosti poveeajo z indeksom
214 na priliv iz leta 1985. Obseg
sredstev za drufbene dejavnosti
se 111a podlagi te usmeritve ter
ob poveeanju prispevne stopnje
za izobrafevanje v visini 0,39
odstotka iz bruto osebnih dohodkov ter pri zdravstvu za 4,15
odstotka iz dohodka poveca za
okrog 250.000.000 dinarjev.
4. Neposredna svobodna menjava dela organizacij zdruZenega dela s podroeja druzbenih dejavnosti z organizacijami zdruzenega dela s podrocja gospodarstva v obliki pokrivanja materialnih stroskov. Z · neposredno svobodno menjavo dela naj
bi se pokrivali predvsem najnujnejsi investicijski stroski ter
nekateri stalni stroski kot je
kurjava in prevozi otrok.
Nacelno naj bi materialne
stroske izvajalskim orga:nizacijam krile organizacije zdruZenega dela z obmocja krajevne
skupnosti, kjer je sedez izvajalske organizacije.
5. Prenos preostalega primanjkljaja v prihodnje leto v okvirni viSini 300.000.000 ·dinarjev.
6. Izdelava programov v izvajalskih organizacijah za ucinkovitejso organizacijo dela ter
dvig kvalitete uslug oziroma storitev za neposrednega uporabnika.
7. Akcija, da se v slovenskem
prostoru spor(l2)W'Demo za ueinkovit, racionalen in predvsem
pravicen sistem financiranja z
zakonom dodeljenih in zagotovljenih pravic obcanov.
Posledice sedanjega nacina financiranj a se namrec v gospodarsko sibkejsih obcinah kafejo
v veliko vecjih obremenitvah
osebnih dohodkov (vecje prispevne stopnje), v manjsem obsegu in kakov(;)Sti stor itev ter
v slabsem materialnem polozaju
izvajalcev.
Z. Jeric

Mesec pozarne varnosti
V mesecu pozarne varnosti je
prav, da dejavnostl na podrocju
pozame varnostl ~e povecamo,
da pritegnemo vse delovne !judi k se ucinkovitej~mu preprecevanju pohrov. Vse vee pozarov ugotavljamo kljub preventivnemu delu, obvescanju in
osvdeanju delavcev ter gasilskih organizacij, skratka, vseb
obrambnih dejavnikov. Price
smo vedno novim in novim pozarom, katerih vzroki: pogosto
tlcljo v malomarnostl cloveka.
Zato se lahko upraviceno · vprasamo, ali smo storili vse, da do
pohra ne pride.
Naj ne bo §koda drage tehnike za zgodnje odkrlvanje pozarov in za avtomatsko gasenje,
saj nam sam pozar lahko napravi katastrofalno Wlicenje. Se-

veda nas tudi draga tehnika ne
rdi pred pofarom, Ce nase ravnanje ni obrambno osve~ceno.
Poglejmo okrog sebe: ali ne
vidimo polno cigaretnih ogorkov po tleh tudi v industrijskih
objektih, skladi§cih, celo tistih
z vnetljivimi snovmi, pisarnicah.
Velikokrat namenjamo ogromne vsote denarja za investicije,
nbnamo pa nekaj malega za zagotovitev ukrepov po:iarnega
varstva.
N~o
staro
zakoreninjeno
miselnost je potrebno stalno
spreminjati. Pozornost je potrebno posvetiti izobra:ievanju
obeanov, opozarjanju delavcev,
pa ne samo v mesecu pozamega varstva, ampak cez vse leto.
v. Jeric
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Oktober navadno vsako leto pomenl vrh polharije; letos je bll za.
radi lepega vremena menda §e posebej ugoden in po na§Jh gozdovih je kar mrgolelo polharjev. Zato smo pobarali dvoje na§ih
sodelavcev- polharjev, kaj je pomenilo polhanje neko~. kaj danes
(zabava, druiabnost ipd.) in' kako bl ga morda vklju8li v turisti~o
ponudbo na§ega obmo~ja.

(lz stevilke 109 -

Joie KLANCAR HISTVO

29. oktober 1976)

ZASTAVLJENE ClUE DOSEGAMO. Gospodarjenje v devetih letosnjih
mesecih.

Za celotno delovno organizacijo BREST je pomembno ugotovlti, da
smo v letosnjlh devetlh mesecih uspell izpolnlti postavljene cllje zlasti
v naslednjem:
- povecanje izvoza,
- zmanj§anje uvoza,
- aktlviranje lnvesticijskih nalozb,
- razvoj samoupravljanja,
- zagotavljanje zakonsklh dolocil na podrocju upnisko-dolzni!lklh od·
nosov,
- zmanjsevanje zalog.
PREDSTAVUAMO PIKO. Novost iz

~restovega

programa.

2e nekaj let je od tega, ko je Brest sprejel ldejo o novem s istemu
pohistva, ki :naj bi pocasi nadomestil Brestciv osnovni program. Ob po·
moci Brestovlh st rokovnjakov je avtor v tern casu prilagodil idejo Bre·
stovi tehnologijl in danes je pred naml omara, ·ki je zrela, da bi jo pocasi zaceli vkljucevati v proizvodnjo, ki je dovolj sveza in izvlrna, da
bo vzbudila zanimanje na tniscu in ki je obenem dovolj podrejena Brestu, da ob njenl vpeljavi ne more prit.i do neresljivih tezav.
PRODAJA V NASIH SALONIH POHISTVA

Pmdaja pohistva v lastnih prodajalnah v Cerknlci, Marlboru in v Za·
grebu predstavlja nekaj nad 20 odstotkov celotne prodaje pohistva na
domacem trgu. Ce bi vse tri prodajalne smatrali za enega .kupca, bi lahko
ugotovili, da je to nas drugi najvecji kupec, takoj za Slovenijalesom
TOZD 400. Poleg tega pa je taksna prodaja tudi najzlahtnejsa za delovno organlzacijo, saj dobimo blago placano takoj, ob sami p.rodajl trajnemu kupcu, placatl nam tudl ni :treba rabata in superrabatov, ki jih
dajemo trgovini ·in nam zmanjsujejo dohodek, z mano pa pokri~amo
stroske poslovanja in ustvarjamo se dodatnl dohodek, ki se razdeli nazaj
v proizvodne temeljne organizacije.
OLIMPIJA -

BREST

Znano je, da je BREST sklenil z dosedanjim kosarkarskim kluboJ!I
OLIMPIJA iz Ljubljana posebno pogodbo, s katero bo realiziral. nekatere
svoje naloge lz okvira ekonomsko-propagandne dejavnosti.
Ker je ko§arkarski sport v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji mocno priljublje n, je v zvezl s tern razumljivo prlslo do dodatnih najrazlicnejsih
novlc iz ·dobra obve!lcenih krogov... Da :bi bill lahko obvesceni o tej
zadevi, jo zelimo osvetliti z najpomembnejsimi dejstvi.
Ko!larkarski klub OLIMPIJA je nasi delovni organizaciji posredoval ponudbo, da je pripravljen sodelovati pri izvajanju ekonomsko-propagandne
dejavnosti Bresta s tern, da p.redvsem .propagira ime BREST ter da sodeluje z BRESTOM pri izvajanju njegovih drugih ekonomsko-propagandnih
prijemov v okviru delovanja kluba.
NASI MEDSEBOJNI ODNOSI

Naj nanizam samo nekaj navodil instruktorjev ali mojstrov v proizvodnji, kl sem jlh nestetokrat tudi na lastna usesa ·sli§al: Nisi se namazall Kaj me bulji§? Butrne, kaj me §e nisi nikoli vide!? In taka naprej
in taka naprej. Taksne prijetne, pa se lapse ·b esede so najveckrat namenjene mlajslm delavcem all delavkam, ki zaradi flevednosti ne ugodijo
vsem potrebam ob delu. Namesto, da obi instruktor vzgojno .potrpezlji·VO
in preudarno pazil tudi na spostovanje lepih medsebojnih odnosov med
delavci, najveckrat s takimi besedami povzroci le njihova poslabsanje
in zaostrovanje.
PRIJETEN KULTURNI VEtER. Prisrcno srecanje z notranjskimi umetniki.

V okviru praznovanj obcinskega praznlka in akcije »Ciovek, delo, kultura• je temeljna kulturna skupnost pr·ipravila tudi srecanje z umetniki
- domacini.
Vabilu so se p.rijazno odzvali besedni ustvarjalci iz Lo§ke doline Matevz Hace, Maricka 2nidarsic in Vinko Sumrada-Rados, pes'l1ica In pisateljlca iz Dolenje vasi Magda Strazi!lear, sllkarja Lojze Perko in Mflan
Rot ter dramski, films ki in televizijski lgralec Boris Kralj; starosta slovenskih umetnlkov Maks im Gaspari pa se je v ganljivem pismu opravlcil,
ker zaradl beteznostl in boleznl ni mogel prfti, da .pa zlvi in cuti z notranjsko zemljo.

TOZD PO-

Polha:nje se je ohranilo le v
delu Notranjske, delno
pa tudi v nekaterih delih Dolenjske in na Koeevskem. V sta·
rih easih je bilo polhanje Zivljenjska nuja. Ljudje so si zaradi teZkega zivljenja t.e daj lahko z njim privo~cili dobrega in
okusnega mesa, obenem pa liztrzili se nekaj denarja od prodanih koZic, da je bilo za sol in
za popravilo obutve pred zimo.
Natopili so tudi pol§je masti, ki
jim je sluZila za zdravljenje ran,
oteklin in ozeblin.
Pri pobiranju polhov so uporabljali svece, oljnice, bakle ali
petrolejke. Pri tem so prestajali veliko strahu pred hudicevim bicem, s katerim je poganjal polhe na pa§o. Marsikateri
ocanec j e celo pribeial domov,
ker se mu je hudic le prevec
pribllial.
Danes je polhanje svojevrstna
rekreacija in razvedrilo. Pravih
polharjev je malo; vee je udelezencev polhanja. Ta vrsta pol·
harjev se »tisci« pri ognju, ker
se tudi malo bojijo hudica. Hitro se ohrabrijo z dobro kapljico, zjutraj pa pustijo precej onesllilZeno okolje.
Sodobni polharji gredo radi
polhat tja, .kamor se kar z avtom pripeljejo do polharskega
ognja. Pravi polharji pa imajo
danes take reflektorje, da se hudica prezenejo. Na polharijo prinesejo toliko »papice« in »pupice«, da je polSje meso dalec najslabsa poslastica.
Lov na polhe se vkljuci v turistieno ponudbo ·1ahk.o le tako,
kot je ze tradicionalna polharska noc v Lo~ki dolini. Pr.i tem
polhanju se lahk.o nacedi~ dobre
kapljice, zap1e5e§ in zapoje§, namesto pollia pa ujames macka.
Drugacne vkljucitve polhanja v
turistieno . ponudbo si ne znam
na~em

BRESTOV OBZORNIK - glullo delovne organlzaclje BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Glavni In odgovoml urednik Bozo
LEVEC.
UreJa urednllkl odbor: Srai!o DROBNIC,
Vlll FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERIC,
Karman KANDARE, Patar KOVICA, Bolo
LEVEC, D.,..llo MLINAR, ltefka MIKIE·IE·
BAU, Anton OBREZA, JMR OPEKA,
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jo&l IKRU
Oclbor za obvaii!an!a J• dndbanl orpn
upraviJanJa.
Predaadnlk odbora:
Franc

MLAKAR
Giallo aodl mad prolzvocla lz 7. toa.
prvega odltavka 36, !!lana zakona o obo

davl!enJu prolzvodov In atorltev od prometa prolzvodov (mnenJe Mktatarlata za
lnfonnlran!a lzvrinega IIYela SR SlovaniJ•
i t. 421·1/72 z dna zc. oktobra 1174).

Naldada 2800 lzvodov.

nska :2eleznlika tlskarna v Ljub-

FiiiTii v nove111bru
1. 11. ob 1930 in 2. 11. ob 16. uri - am.eriski fantasticni film
M02: Z ZVEZDE.
2. 11. ob 19.30 - francoska drama TIFFANY.
6. 12. ob 19.30 - ameriski pustolovski film POSEBNI AGENT.
7. 11. ob 18. uri in 9. 11. ob 19.30 - jugoslovanska komedija 2:1KINA DINATSIJA.
8. 11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - am.eri§ka kriminalka DAN
MORILCEV.
13. 11. ob 19.30 - ameriska komedija PRVE IZKUSNJE.
14. 11. ob 18. uri in 16. 11. ob 19.30 - ameriski akcijski film
ISK.ALCI.
15. 11. ob 19.30 in 16. 11. ob 16. uri - am.eriska a.kciijska drama
DOLINA SMRTI.
20. 11. ob 19.30 - nemski psiholoski film DVIGALO V OKVARI.
21. 11. ob 18. uri in 23. 11. ob 19.30 - ameriski akcijski film
OBRACUN V VELIKEM MESTU.
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - francoski pustolovski film
PUSTOLOVSCINE GWENDOLINE.
27. 11. ob 19.30 - ameriska drama REZILO BRITVE.
28. 11. ob 18. uri - film se ni predviden
29. 11. ob 19.30 - jugoslovanski film MALI ROP VLAKA.

ljanl.

zamisliti; morda le, ce bi po1harsko cir"Wtvo dolocilo vodice
v gozdove, kjer so bukovi trsi
in Zi.r.
V septembru se zacne jelenov
ruk in prav gotovo bi ga motilo krieanje turisticnih polharjev
pq nasih gozdovih. Kaj bi rekli
k temu lovci? Ze sedaj so slabe volje.
Zakon je pred nekaj leti zascitil te male Zivalice s tem, da je
dolocil datum za zacetek lova.
Ce pa · b.i polliovo meso dali se
na jedilnik specialitet in ga nudili turistom za drag denar, bi
bilo najbrl potrebno polhe za~cititi pred popolnim iztrebljenje.m.
. Tudi polhi so ravnotezje v naravi!
Vinko ZALAR - TOZD JELKA
Veasih smo polhali zaradi prehrane. Polhanje pa se je sedaj

28.

zelo razm.ahnilo m bi se polhi
k.malu iznicili. Zato je bil sprejet zakon o prepovedi ·l ova polhov pred 25. septembrom.
Da bi ohranili tradicijo polhanja smo dober kilometer ven iz
Dobca zgradili polharski dom, v
katerem se zberemo ob polhanju. Nekateri pridejo tudi iz
Ljubljane. Vsa.kic pripravimo
specialiteto iz gob in polhov.
Predvsem pa polhe lovimo zaradi masti, ki je ~e posebno dobra proti razpokanju koze na
rokah.
Veasih smo imeli drugacne
pasti kot sedaj. Ob dezju so se
namocile in so rade zatajile, pri
sedanjih pa tega ni. Na polhanju smo pekli koruzo, sedaj pa
druge dobrote.
Poudariti moram, da so nasa
polhanja pri Dobcu zares prijateljska. Ker pa je pri nas kraski teren in je polno jam, so
velike mofnosti padcev, zato organiziramo dezurstvo.
Menim, da bi lahk.o polhanje
vkljucili v turisticno ponudbo
nasega kraj a s primemo rekla·
mo, vendar pa taksne prireditve
ne smejo biti prevec mnozicne.
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UPOKOJENCI TEKMUJEJO
Obcinska zveza drustva upokojencev Cerknica je ob obcinskem praznik.u priredila kegljaski turnir, na katerem so nastopila tri dru~tva upokojencev
iz na§e obcine.
REZULTATI EKIPNO
1. DU Cerknica
2. DU Ra.kek
3. DU Bloke
POSAMEZNO
1. Drobnic, Cerknica
2. Homovec~ Rakek

kegljev
735
720
483
kegljev
205
199

3. Kos, Cerknica
itd.

198

BRESTOVA KEGLJACA
USPESNA TUDI NA DRZAV·
NEM PRVENSTVU
lgralca
kegljaskega kluba
Brest sta uspe~no nastopila na
drlavnem prvenstvu posameznikov, ki je bilo na kegljiscih v
Skopju. Tam sta zasedla Zaloznik (1723) 19. mesto in Gornik
(1702) 26. mesto, kar sta bila
drugi in tretji rezultat izmed slovenskih tek.movalcev. Uvrstitev
bi bila verjetno precej bolj~a,
ce bi na tekmovanje prispela
pravocasno, tako pa sta zaradi
zamude letala nastopila takoj po
prihodu v Skopje.
.
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Kosarkarske .novice
CERKNISKE KOSARKARICE
USPESNO ZACELE
Kosarkarski klub Cerknica je
v pocastitev obCinskega praznika - 19. oktobra - organiziral
prvo soboto v oktobru turnir.
stirih zenskih ekip prve slovenske lige. Poleg domace ek.ipe so
sodelovale Se Metka - Libela
iz Celja, Comet iz Slovens-kib
Konjic in Cimos iz Senozec.
Zmagovalec turnirja je bila
ekipa Metka-Libela iz Celja, ki
je v finalu premagala Comet iz
Slovenskib Konjic. V tekmi za
.tretje mesto pa je bila eki:pa Cimosa bolj a od domacink.
ZTKO Cerknica je za zm.agovalno ekipo prispevala pokal in
diplome za vse sodelujoce ekipe.

S ko§arkarskega turnirja v po&stitev ob&skega praznika

DO!

11. oktobra so cerkniske kosar.karice nastopile v uvodnem
sreeanju v prvi slovenski ligi in
se pomerile z ekipo Kladivar
iz Zirov.

prt
del
ve(

Ceprav je ek.ipa Kladivarja ze
dolgoletni clan I. slovenske lige,
so domace kosarkarice z borbe1110 igro v drugem polcasu zaslu.Zeno zm.agale in osvojile prve
tocke. Rezultat tekme je b il 62:

56.
1:al v drugem kolu Cerknicanke niso bile tako u spesne, saj
so izgubile s Cimosom , vecletnim prvoligasem (menda tudi s
pomocjo sodnikov domacinkam).
A. PerCic
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