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brestov 
• 

lasilo delovne or anizaci" 

Kako . bo 
v• nas1m ·1etoSnjim izvoZom? 

UKREPI ZVEZNEGA IZVRSNEGA SVETA IN BRESTOV IZVOZ 

Ce pogled~mo polletni obracun. Brestovega poslovanja, labko ugoto
vimo, da smo izvozili za 5.750.000 dolarjev izdel.kov, kar pomeni 47 
odstotkov letnega nacrta in vse kaze, da izvoz tece normalno in 
da letnega nacrta ne bo teiko izpolniti. S podrobnej§o analizo ce
lotnega izvoza, pogojev za izvoz in ostalih dejavnikov, ki vplivajo 
nanj (zlasti proizvodnjo), pa ugotovimo, da je stanje bistveno 
drugacno. 

Vsem je znano, da prodajo v 
izvoz nacrtujemo najmanj za 
pol leta vnaprej, v nekaterih pri
merih pa celo za celo leto. To je 
tudi vzrok, da smo v slla ne
ugodnih izvoznih pogoji:h za
stavljeni nacrt v prvem polletju 
skoraj izpolnlli, saj sklenjenih 
pogodb ni bilo mogoce preki
niti. 

I Poslovanje, 5e zlasti po do
hodkovnost izvoza, sta blla v pr· 

j . vern polletju zelo slaba. Vzroki 

Dolgo vroce poletje .. . 

za to so bill v tern, da smo ime
li v Jugoslaviji v tem casu zelo 
visoko inflacijo, da tecaj dinar
ja inflaciji ni sledll, da je poleg 
tega tudi dolar padal na vseh 
svetovnih trgth (Brest realizira 
70 odstotkov izvoza na dolarsko 
podrocje), da so bile ukinjene 
stimulacije za izvoz in da tudi 
proizvodnja ni tekla po nacrtih. 
Vse to je povzrocilo tudi v~je 
stroske na enoto proizvoda. 

---

Posledica tega je bila, da so 
bili rezultati slabSi od nacrto
vanih in da se je v Brestu pri
cela proizvodnja preusmerjati iz 
izvoza na izdel.ke za domaci trg, 
saj je v tem casu vladala na 
domacem trgu se dobra kon
junktura. Taksna odlocitev pa 
bo imela posledice v drugem 
polletju na realizaciji izvoza. 

S taksno politiko smo precej
§en del proizvodnje preusmerili 
na dohodkovnejsi · domaci trg, 
vendar pa ostaja pri tern veli
ko vpra5anje o moinostih za 
prodajo tako povecanih kolicin, 
se zlasti, ker so se tudi drugi 
jugoslovanski proizvajalci obna
sall podobno. Tako smo posku
sili resevati ladjo, ki je ob sla
bih cenah v izvozu ( 40 do 50-
odstotno doseganje lastnih cen) 
in tudi ne prevec ugodnih na 
domacem trgu, zaeela poeasi to
nlti. 

TakSna neugodna gibanja (pa
danje izvoza, vellke izgube v iz
vozncm gospodarstvu, nezainte
resiranost gospodarstva za iz
voz) so vzpodbudile novo zvez
no vlado, da je v najkrajsem 
moinem roku pripravila paket 
ukrepov, ki naj bi opisano sta
nje delno popravili. 

Tako je bil sprejet prvi sve
zenj ukrepov, ki je izvoznemu 
gospodarstvu prinesel pribllino 
35-odstotno izboljsanje pri iz
voznih posllh, delno s popravki 
vrednosti valut, delno z dodat
nimi vzpodbudami, ostalo razli
ko pa naj bi gospodarstvo nado
mestilo samo z v~jo ·produktiv
nostjo. Prvi paket ukrepov je 
prinesel tudi prve ukrepe za 
brzdanje inflacije in labko ra
cunamo, da v prihodnje cene ne 
bodo tako hitro narasCale kot 
do sedaj, ker so pogoji za pove
eanje cen zelo zaostreni, za
ostrena pa je tudi osebna odgo
vomost. Zvezni izvrsni svet pa 
napoveduje v jesenskih mesecih 
nove ukrepe, kl naj bi posegli 
predvsem v porabo in v davcno 
polltiko. To pa labko pomem 
tudi za nas teije moznosti za 
prodajo na domacem trgu. 

Ce sedaj pogledamo kako ka
ze Brestu do konca leta, ugoto
vimo vee dejstev. 

Izvoz bo po dosedanjih oce
nah za pribllino en milijon do
larjev :nanjsi od nacrtovanega. 
Vzrok za to je na§a odiocitev, 
da preteZni del proizvodnje v 
drugem polletju namenimo za 
domaci trg. Istoeasno pa pomeni 
to vellko nalogo prodaji na do
macem trgu, da to poveeano 
proizvodnjo tudi proda in da ne 
bo obleiala v skladi§cih na za-
logi. . 

Z zmanjsanjem izvoza se nam 
bodo znlZale tudi momosti za 

uvoz, tako da moramo do konca 
leta dokaj preudarno uvaiati, da 
ne bi prislo do motenj v preskr
bi. Pred nami pa je tudi odio-. 
citev, ali so ukrepi zveznega 
izvr§nega sveta toliko popravili 
pogoje za izvoz, da nam v letu 
1987 zagotavljajo uspesno poslo
vanje. Ta odlocitev je potrebna 
predvsem zaradi dolocitve obse-

ga izvoza v letu 1987. 
Koncal bi z naslednjo ugoto

vitvijo: 
Leto 1986 bo izvozno zelo sla

bo leto, saj ne bomo izpolnili 
plana izvoza, obseg izvoza pa bo 
manjsi kot v letu 1985 in tudi 
1984; to pa niso stevil.ke, s ka
terimi bi se labko postavljali. 

L. Ule 

Nove obrestne mere in mi 
0 polltiki obrestnih mer, ki 

je za nas zelo pomembna, smo 
ze veCkrat pisali, vendar ni od
vec, ce napisemo se nekaj besed 
o stanju in spremembah, ki so 
ze v veljavi, ali pa jib na tem 
podrocju nacrtujejo. 

Znano je, da se je v pretek
lih letih uveljavila temja, da bi 
z visino obrestne mere sledili 
stopnji inflacije in postopoma 
presli od realno negativne 
obrestne mere k realno pozitiv
ni, ki bi seveda morala bi.ti zato 
visja od stopnje inflacije. 

Zato je bila tako imenovana 
splosna obrestna mera iz leta v 
leto vecja, nikoli pa ni dosegla 
cilja - realne cene denarja. Se 
posebej to velja, ce upostevamo 
dejstvo, da so poslovne banke 
odobravale vecino posojil pred
vsem za selektivne namene, ki 
pa -so bili bistveno cenejsi (iz
voz, kmetijstvo, energija itd.). V 
tern obdobju je bila osnova za 
izracun obrestne mere (vsake 
tri mesece) rast proizvodnih 
cen, povecana za eno odSitotno 
tocko. 

S 1. julijem letosnjega leta pa 
je prislo pri metodologiji izra
cuna obrestne mere do spre
membe, ·saj se pri le-tem upo
steva stopnjo inflacije za del 
preteklega obdobja in nacrtova
no rast cen v prihodnjih mese
cih z dodatkom ene odstotne 
tocke. Tak izracun je bil oprav
ljen konec junija in so zato s 1. 
julijem pricele veljati noveobrest
ne mere, ki so bistveno niije od 
prejsnjih. Po novi metodologiji 
izracunana eskontna obrestna 
mera Narodne banke Jugoslavije 
je 56 odstotkov in iz te osnove 
so izpeljane vse druge obrestne 
mere, ki veljajo za dolocene na
mene. 

Tako so se zmanjsale obrestne 
mere za posojila, ki jih v nasi 
delovni organizaciji najvec naje
mamo (po namenu): 

- za izvoz s 60 ~/o na 44 Ofo 
(26,7-odstotno zmanjsanje); 

- za pripravo in proizvodnjo 
za izvoz s 65 Ofo na 44 Ofo (32,3-
odstotno zmanjsanje); 

- za ostale namene v obrat
nih sredstvih (prejsnja splosna 
obrestna mera), ki velja tudi za 
obracun menicnih obresti s 
84 0fo na 70°/o (16,7 - odstotno 
zmanjsanje), 

- za potrosniske kredite do 
enega leta s 73 °/o na 56 Ofo in 
nad eno leto z 78 Ofo na 61 Ofo; 

- zamudna obrestna mera s 
86 Ofo na 66 Ofo, kar je nerazum
ljivo, ce jo primerjamo s splos
no obrestno mero. 

Glede na to, da nasa delovna 
organizacija posluje z zelo majh
nimi lastnimi viri obratnih 
sredstev . in je tako vecina izpo 
sojenih, pomeni trenutno zmanj
sanje obrestnih mer istoeasno 
tudi zmanjsanje stroskov za 
obresti, seveda v relativnem 
sm.islu. Ob upoS1evanju inflacije 
in rasti cen nam obseg posojil 
nenehno narasca in s tern tudi 
obresti. Te pa bodo rasle pocas
neje kat bi sicer, ce bi ostali pri 
starih stopnjah. 

Pricakujemo lahko, da taka 
politika ne bo dolgo v veljavi, 
kajti gospodarsko gledano je tak 
razpon med stopnjo inflacije in 
visino obrestnih mer nevzdrzen. 
Razmisljanja gredo v smeri, da 
bi se sicer obrestne mere zni
zale na normalno raven (okrog 
10 odstotkov), seveda pa naj bi 
v dolocenih obdobjih revalorizi
rali glavnice kreditov (indek
sakcija kreditov) , kar seveda po
meni, da bodo zato anuitete bi
stveno visje, stroski za obresti 
pa manjsi. 

Glede na to moramo ugoto
viti, da bomo ZaSJi V se vecje 
teiave, ce ne bomo uspeli zago
toviti vecjega lastnega deleia za 
financiranje obratnih sredstev. 
To pa je mogoce samo z dosega
njem bolj§ih financnih rezulta
tov in zmanjsanjem vseh vrst 
porabe. 

P. Kovsca 

. ....._..~...:..... .......... · .. 
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Cene brez veCje vrtoglavice 
za vse programe. V zvezi s tern 
smo na§e kupce. takoj obvestili, 
da odlok na§ih cen ne zadeva, 
saj je bilo vpr~anj s strani tr
govine vsako uro vee. 

No, stvari pa so se nekoliko 
zapletle kasneje, ko je prislo 
navodilo, da mora biti cena za 
vsak posamezni element uve
ljavljena z racunom, kar za se-

Kaj je cena? 

120 dni, pa vraCilo razlik v ceni 
za kupce, ki so v casu po uve
ljavitvi odloka kupovali nase po
histvo po visjih cenah. Je pa 
teh kupcev zelo malo. 0 zni:ia
nju moramo obvestiti tudi zvez
ni zavod za cene. 

Tako smo koncall se eno od 
mnogih nadaljevank s podrocja 
cen. Ljudska modrost pravi 

Ce predstavlja vrtoglavica pri 
tloveku neprijeten obcutek vr
tenja in je lahko vzrok . grdim 
padcem (navzdol), potem lahko 
retemo, da cene na domacem 
trgu za to vrsto bolezni ravno 
ne bolehajo. Prej bi lahko ugo
tovill, da je za domace cene 
maCilna »pozitivna«, »Zdrava« 
rast. J.e pa res, da se je zaradi 
cen v jullju in avgustu marsi.ko
mu kar Iepo vrtelo. Tistim v 
podjetjih, trgovcem in potro§ni
kom. 

Konec jullja je zvezna skup
§&a sprejela zakon o spremem
bah in dopolnitvah zakona o si
stemu druZbene kontrole cen v 
predlagani obliki, kljub stevll
nim pripombam. 0 njem smo 
nekaj zapisali ze v prej§nji ~te
villd n~ega glasila. Gospodar
stvo je nato nestrpno priCako
valo najavljeni odlok, ki naj bi 
cenam pristrigel peruti. 

Cena je denarnl izraz za vrednost blaga. V pogojih blagov-
. ne proizvodnje se cene oblikujejo na trgu. Na oblik.ovanje 
cene vplivata v glavnem ·dva osnovna dejavnika: vrednost 
blaga, ki je odvisna od kolicine druZbeno potrebnega abs
traktnega dela in zakon ponudbe in povpra5evanja. Zakon 
ponudbe in povpruevanja povzroea nihanje cen okoli vred
nosti. Cene bodo visje od vrednosti, oo bo povprasevanje 
po blagu vecje od ponudbe, Ce pa bo ponudba blaga vecja od 

· povpra§evanja, bodo cene ni:ije od vrednosti. Poznamo razliene 
vrste cen: na primer administrativne - doloca dr:iava, neod
visno od zakona vrednosti. 

In medtem ko so pristojni 
»vrteliu cene kruha (navzgor, pa 
navzdol in zopet navzgor), ko 
smo izvedeli za vBje cene ben· 
cina in mleka, je zvezna vlada z 
odlokom o vrnitvi .cen posamez
nih proizvodov, pomembnih za 
vso dr1avo, na doloteno raven, 
napovedala zni.Zanje cen okoli 
dvesto izdelkom. Po dalj§i zamu
dl pri izidu uradnega lista ste
vllka 44 z omenjenim odlokom, 
v katerem pa ni bilo priCakova
nega seznama »dvesto«, so po
znavalci kmalu ugotovill, da le 
malo izdelkov boleha za vrtogla
vico in vecjih zniZevanj ne bo. 

(lz slovarcka dru:ibenoekonomskih izrazov) 

stavljive programe doslej ni 
bilo v praksi. Je pa tudl smi
selno takSna zahteva, milo re
eeno, zelo sporna. Dobavni roki 
na primer za kuhinje so trideset 
pa do devetdeset dni - ce se 
kaj zaplete, pa lahko tudi vee; 
nekateri elementi se nasploh ma
lo prodajajo; kaj napraviti, ce 
je proizvajalec prve kolicine bla
ga prodal kupcu po novih cenah 
petega junija, a ga je del odpre
mil in fakturiral sele med de
vetim in §tiriindvajsetim juni-

Prvi odsblVek prve in najpomembnejse tQcke odloka »niZ
jih cen« pravi: 

»Organizacije zdruZenega dela in druge samoupravne orga
nizacije in skupnosti, ki so od 9. do 24. junija 1986 povetale 
cene svojih proizvodov za vet kot 5 Dfo, stem da zn~a skupno 
poveeanje cen v obdobju januar-junij leta 1986 vee kot 
53%, morajo pet dni po uveljavitvi tega odloka vrniti cene 
teh proizvodov na raven, ki je po predpisih obstajala in se 
uporabljala do 8. junija 1986.« . 

V zvezi s tem je bilo precej nejasnosti in tudi zmede in 
sele veCkratno »mllimetrskO« n.ataneno branje in pomoe in
~pekcijskih slu:ib sta razre5lla vprasanje - katere cene se 
morajo mi:iati. Odlok naj bi pac predvsem obratunal s spe
kulanti, ki so cene menjall, preden je priool veljatl sve:ienj 
ukrepov zveznega izvrsnega sveta. 

Seveda nas najbolj zanima, ka· 
ko je odlok vplival na cene na
sih pohistvenih programov. 

Sele ~estega avgusta smo na 
Brestu dobill zvezni uradni list, 
ki je poleg drugih vseboval tudl 
odlok o pocenitvah. Tega dne 
bi morall, te bi bill krSilci, cene 
ze zni:iati! Po pregledu nasih ce
nikov - v spornem obdobju 
cen nismo spreminjali in izda
jali racunov po obieajnem po
stopku za sestavljive programe, 
smo ugotovili, da na Brestu ni
smo krsitelji odloka. Cene ~ih 
proizvodov smo spreminjall dru
gega junija in do osmega ze 
uveljavill cene veeini elementov 

jem? In to iz istega sestavljene
ga programa. Vpra~anj se je ta
ko naenkrat odprlo kar precej. 

No, dobro je, da .so se re~e
vala smiselno, upo~tevaje stvar· 
ne okoliS~ine in ne papirnato in 
neiivljenjsko. 

Po dodatnih navodilih smo na 
Brestu ponovno preverili vse 
nase cene in ugotovili, da je 
potrebno za pribliZno tri od
stotke izdelkov (elementov) vr
nitl cene na raven 8. junija letos. 
Obvestila o zniZanju cen smo 
kupcem ze poslall. Seveda za 
te clemente veljajo vse nadalj
nje dolo~be odloka oziroma za
kona o cenah - zamrznitev za 

Novo iz proizvodnje - ena od izvedb programa IGOR 

od prisUjenega nic prida. Pred
vsem skozi ta rek bi lahko oce
njevali tudi zadnji poskus, kako 
ustaviti dirko cen na domacem 
trgu. V. Frim 

Pravnik odgovar ja 
VPRASANJE: 
Delavec je ze dalj tasa odso

ten z dela zaradl bolezni. Tako 
se ni izrabil letnega dopusta in 
kaie, da ga sploh ne bo mogel 
do konca koledarskega leta. Ali 
mu pripada regres za letni do
pust all ne? 

ODGOVOR: 
-Delavec, ki zaradi bolezni ni 

mogel oziroma ne more izrabiti 
Ietnega dopusta, ni upravicen do 
regresa za letni dopust. 

Ce se delavec vrne na delo 
pred koncem koledarskega leta 
in sicer toliko prej, da bo v te
kocem letu lahko izrabil se dva
najst delovnih dni dopusta, bo 
lahko v skladu z dolocili samo
upravnega sporazuma o delov
nili razm.erij izrabil preostali 
del letnega dopusta nad dva
najst delovnih dni do konca fe
bruarja naslednjega leta. 

V tern primeru pa ima dela· 
vee tudi pravico do regresa za 
letni dopust. Ce je bil delavec v 
koledarskem letu ves cas odso
ten z dela zaradi bolezni in ta
ko ni mogel izrabiti letnega do
pusta, ima v skladu z dolocili 
omenjenega sporazuma pravico 
izrabiti del letnega dopusta iz 
preteldega leta in sicer nad dva
najst delovnih dni tudi v nasled
njem letu in to do konca febru
arja. Glede na to, da delavec m 
mogel izrabiti vsega dopusta, 
ima pravico le do sorazm.ernega 
dela regresa za letni dopust in 
ne do celotnega regresa, k.i bi 
mu sicer pripadal, ce bi lahko 
izrabil ves dopust. A. Percic 

BRESTOV OBZORNIK 

Pridobitev v TAPETNISTVU - nov sivalni stroj 

Nasi osebni dohodki 
v junijski stevilld nasega glasila je hila ie objavljena informa· 

cija o usklajevanju osebnih dohodkov z rezultati poslovanja oziro
ma z ustvarjenim dohodkom. Tedaj je delavski svet nase delovne 
organizacije sprejel tudi sklep, da v prvem polletju 1986 osebnih 
dohodkov ne poviSujemo. 

Glede na dejstvo, da so se 
osebni dohodki v vsej dr:iavi ob
cutno povecali in sicer ne samo 
nominalno, pa pac tudi realno 
(hitrej~e od rasti iivljenjskih 
stroskov), je novi zvezni izvrsni 
svet predlagal zvezni skupscini 
tudi ukrepe na tem podrocju. 
Sprejet je bll namrec intervent
ni zakon in pozneje v zvezi z 
njim pravilnik, ki osebnih do
hodkov sicer ni zamrmil, pac pa 
je njihov obseg dolocen v odvis
nosti od gibanja rezultatov po
slovanja. 

Omenjeni zakon pa poleg do
loci! resolucije prl razporejanju 
dohodka dopusca tudi druibeni 
dogovor oziroma sporazume de
javnosti in sicer v tistih organi
zacijah, ki so te sporazume spre
jele in uskladile svoje akte z 
njimi. 

Brestov samoupravni spora
zum o skupnih osnovah in me
rilih za pridobivanje in razpo
rejanje dohodka je usklajen s 
sporazumom dejavnosti lesar
stva. Le-ta pa doloea. vee kazal
cev za ugotavljanje uspesnosti 
poslovanja (med njimi tudi de
lei izvoza za konvertibilno pod
rocje) in za delitev sredstev za 
osebne dohodke; posebej po
membna pa so povpreena giba· 
nja r~ltatov poslovanja pod
skupine in od tega odvisni oseb
ni dohodki v podskupini. 

Pri vsem tem moramo se po
sebej poudaritl, da so prav 
osebni dohodki v lesni indu
striji Slovenije kljub veliki iZ
vozni usmeriM te panoge ali 
prav zaradi tega na dnu lest
vice povprecnih osebnih dohod
kov na zaposlenega med posa
m~ panogami v Slovenlji. 
Z zaostajanjem ali celo pada
njem c~n osebnih dohodkov pa 
se izgublja motiviranost delav
cev za produktivnejse delo in 
kar je se huje, slabsa se kadrov
ska struktura (odhodi strokov
nih delavcev s kljucnih delovnih 

mest v druge dejavnosti). Z re
solucijskimi ukrepi na podrocju 
izvoza pa zelo kasnimo, kar sa
mo poglablja ie tako teZak polo
zaj izvozno usmerjenih dejavno
sti kot je to lesna industrlja. 

Pri zahtevah, ki jib postavlja 
omenjeni pravilni.k, je nesporno 
najpomembnejsi podatek, ki do
loea, kakSne osebne dohodke bi 
smell izplacati po druibenem do
govoru oziroma samoupravnih 
sporazumih, saj je s tern dolo
cena tudi pravilnost oziroma ne
pravilnost razporejanja v prvem 
polletju, pa tudi moina visina 
pri izplacevanju osebnih dohod
kov v tretjem eetrtletju. 

Glede na izbolj~ane ~e re
zultate v prvem polletju 1986 pri 
katerih smo upostevall prevred
notenje zalog in druge moZn.o
sti za povecanje dohodkov, ki 
jib tudi omogoca zakon, v pri
merjavi s prvim letosnjim tri
mesecjem in glede na znane po
datke o osebnih dohodkih slo
venske lesne industrije, ne po
racunavamo osebnih dohodkov 
za prvo letosnje polletje in iz
plafujemo celo nekoliko viSje 
akontacije osebnih dohodkov v 
tretjem cetrtletju. 

Kaj se bo zgodilo kasneje, je 
teiko napovedovati. Te:inja je, 
da je potrebno vso porabo pod
rediti doseZenim rezultatom. 
Kdo je tisti, ki se pri delitvi 
dohodka za osebne dohodke in 
akumulacijo ni dr:ial dolocil re
publiske resolucije, dru:ibenega 
dogovora oziroma sporazuma 
dejavnosti, bosta odlocala obCin
skl izvr5ni svet in komisija ude
le:iencev panoinega sporazuma 
lesarstva. N~a naloga torej je, 
da ustvarimo cimvecji dohodek 
in da odpravimo nase subjektlv
ne slabosti, ki vplivajo na slabsi 
rezultat. Le tako homo upravi
ceni do takSnih oziroma viSjlh 
osebnlh dohodkov. 

M. Siraj 

Dolgotrajni postopki 
PRAVILNIK 0 NORMAH IN 
NORMIRANJU SE Nl SPRE
JET 

Po dogovoru naj bi obenem s 
sprejemanjem porocil o pollet
nem poslovanju delavski sveti 
vseh temeljnih or:ganizacij spre
jemali tudi pravilnik o normah 
in normiranju. Kljub temu, da 
so hili pravilniki v javni obrav
navi ze decembra leta 1985, so 
pravilnik.e sprejeli le v TOZD 
Pohistvo, Jelka, Iverka, Tapet
nistvo in Mineralka. 

Na dnevnem redu je imel ome
njeni pravilnik tudi delavski svet 
Masive, vendar so delegati za-

htevali se dodatna pojasnila in 
ga niso sprejeli. 

Druge temeljne organizacije 
pravilnika se niso sprejele. Po 
zagotovilih odgovornih delavcev 
ga bodo sprejemali na prvi pri
hodnji seji delavskih svetov. V 
TOZD Pohistvo je delavski svet 
ob sprejemu pravilnika zahteval, 
da se pospesi izdelava pravilnika 
o delitvi sredstev za delitev 
osebnih dohodkov in o metodo
logiji za ugotavljanje uspesnosti 
TOZD. Zahteva je upravicena, 
saj bomo le tako lahko celovito 
uredili podrocje delitve osebnih 
dohodkov. 

(Konec na 3. strani) 
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Iz drugih lesarskih kolektivov 
ELAN bo predvidoma na jesen 

splavil svojo najvecjo jadrnico. 
Skoraj 13 metrov dolga jadrni
ca bo namenjena predvsem tu
jim carterskim druzbam. Racu
najo, da bodo ze prihodnje leto 
naredili 20 taksnih plovil. Nova 
jadrnica bo glede na svojo dol
fino sorazmemo lahka, saj bo 
opremljena tehtala 7,6 tone. Nje
na cena se bo vrtela med 200.000 
in 250.000 nemskih mark. 

BOHOR iz Sentjurja pri Celju 
pripravlja za letos in prihodnje 
leto troje nalozb v skupni vred
nosti 1150 milijonov dinarjev. 
Dogradili bodo vezno halo z 
okrog 5000 kvadratnimi metri 
povrsine z ustrezno opremo za 
proizvodnjo masivnega pohistva, 
katerega 70 odstotkov bodo iz
vozili na konvertibilno trlisce. 
Dogradili bodo tudi sedanjo la
kirnico, na novo pa bodo zgra
dili briketimico za izdelavo bri
ketov iz odpadne zagovine. 

V zagorski SVEI so odprli 
nov obrat za razrez lesa. Za no
ve prostore, polnojarmenik in 
transportne poti so odsteli 187 
milijonov dinarjev. Z dvoizmen
skim delom bodo lahko razzagali 
35.000 kubicnih metrov lesa na 
leto, proizvodnja bo cenejsa, do
segli pa bodo tudi vecjo pro
duktivnost in boljsi izkoristek 
surovine. Letos bodo dogradili 
se susilnico, prihodnje leto pa 

bodo zgradili lupilno postajo in 
skladiSce. 

MARLES se dgovarja za vellk: 
izvozni posel. V prihodnjih dveh 
letih naj bi v Zdi1lZene drlave 

· Amerike izvozil kar 800 mon
taznih his. S tern izvoznim po
slom naj bi iztdil kar 15 mili
jonov dolarjev . 

MEBLO zeli popestriti ponud
bo na domacem trgu. Tako so 
izdelali prvo serijo - 400 gami
tur nove spalnice Tea. Le-ta je 
v · celoti furnirana, plosce so v 
naravni bukovi barvi, fronte pa 
povrsinsko obdelane z delno po
krivnim belim lakom. Ocitno je 
na trgu zanimanja dovolj, saj 
je prva serija ze razprodana. 

NOVOLES je v prvem letos
njem polletju poveeal izvoz za 
27 odstotkov in tako dosegel 
54-odstotno izvozno proizvodnjo. 
Kljub temu pa je iztrzil za 5 od
stotkov i:nanj in po podatkih 
je zaradi neugodnih tecajnih gi
banj v prvem polletju izgubil 
2.096 milijonov dinarjev. 

SAVINJA je podpisala dogo
vor o sofinanciranju in oprem
ljanju laboratorija in ucilnice za 
usposabljanje za numericno kr
miljeno tehnologijo pri srednji 
tehniski soli v Celju. Taksno iz
obrazevanje je v skladu s Sa-

vinjinimi razvojnimi usmeritva
mi in potrebami, saj so v zad
njem obdobju ze nabavili nekaj 
takih strojev in naprav, se vee 
pa jih imajo v nacrtu. 

SLOVENIJALES - trgovina si 
prizadeva tudi za cimvecji izvoz 
domacih lesno obdelovalnih stro
jev in opreme; za letos nacrtu
jejo izvoz v vrednosti 9,3 mili
jona dolarjev. Skoraj tretjino 
tega predstavlja prodaja opreme 
za dve tovami pohistva na Ki
tajskem, preostalo pa se vedno 
zvecine izvoz na vzhodnoev
ropska trZisea. Tudi prodaja 
strojev na domacem trgu je 
mocno namsla - plan za letos 
znasa za skoraj 2 milijardi di
narjev. To je posledica velikega 
razmaha tovrstne proizvodJIJ.je; 
sedaj je v Sloveniji ze 52 vecjih 
ali manjsih proizvajalcev lesno 
obdelovalnih strojev. 

.-... ~-
• -
'MEHANIZIRANA LINIJA ZA SKLADANJE IN RAZKLADANJE 
DESK V ZLO.tAJIH 

Za izboljsanje delovnih pogojev ter vecjo storilnost, pa tudi za 
vecnamensko uporabnost naprave, so delavci Brestove strojegradnje 
nacrtovali in izdelali mehanizirano linijo za skladanje desk v TOZD 
tagalnica. Ta linija omogoca veenamensko uporabnost in sicer: 

- skladanje desk z vmesnim letvicenjem, 
- razletvicenje zloiajev in zlaganje za prodajo, 
- skladanje desk za su5enje. 
Linija je mocno zmanjsala potrebno stevilo delavcev za oprav-

ljanje dela, kar prispeva k poveeanju storilnosti. V. Jeric 

Sejem pohistva v CeiO·vcu 
2e nekaj let lahko ugotav

ljamo, da razstava pohistva na 
tern sejmu izgublja svoj pomen 
in da se razstavljeni program 
krci. Pohistvo je bilo razstavlje
no samo v eni bali. Zastopana 
so bila v glavnem tri podrocja 
- kuhinje, dnevne sobe in spal
nice. 

Pri KUHINJAH lahko vidimo, 
da prevladujejo svetli barvni to
ni z zelo razbitimi visinami vi
secih elementov. Na pretek je 
najrazlicnejsih dodatkov, na pri
mer police, drobni predalniki, 
elementi za zacimbe, elektricni 
prikljucki za gospodinjske apa
rate in podobno. 

Za vecje prostore je veliko re
sitev s podaljsanjem kuhinje v 
»Sank«. Spodnji .k;otni elementi 
imajo vgrajena polkrozna vrata, 
element pa vsebuje kos za sme
ti na vodilih ali pa vrtljivo sto
jalo za posodo, tako da je kot 
zelo dobro izkoriscen in dosto
pen. Kot vemo, imamo velike 
tezave z izbi.'ro kuhinjskih map, 
hkrati pa smo vezani se na uvoz. 
Videli smo estetsko lepo obliko
vane mape iz Gorenja, vendar 
jih zal na domacem trgu ni moe 
dobiti. Zanimivo je to, da so vse 
te resitve izkljucno na novih mo-

Dolgotrajnl postopkl 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

Ob tej priloznosti pa je P<>: 
trebno poudar1ti, da smo pn 
razre~evanju svojih problemov 
prepocasni. Ce se ze uspemo do
govoriti za enotne resitve, pa 
trajajo javne razprave in spre
jemanje obcutno predolgo. 

Sam pravilnik o normah in 
normiranju se ne resuje vpra
sanj nagrajevanja, zato moramo 
vloziti se veliko naporov, da bo
mo dokoncno oblikovali in spre
jeli se druge izvedbene akte. Pri 

. tern pa moramo upostevati, da 
je to sila zahtevno in obcutljivo 
podrocje in zahteva veliko mero 
strpnosti in usklajevanja. 0 
predlaganih resitvah se bomo 
morali usklajevati, dopolnjevati 
in vcasih v nekaterih svojih za
htevah tudi popustiti, ce bo ve
cina temeljnih organizacij dru
gacnega mnenja. 

J. Opeka 

delih kuhinj, ki so povr~insko 
obdelane z umetnimi materiali, 
medtem ko pri masiwih kuhi
njah zasledimo ze ustaljene pri-
jeme, ki ne izstopajo. · 

Pri DNEVNIH SOBAH so se 
vedno ocitna priazdevanja za 
razbijanje navpicnih in vzpored
nih gabaritov. Obvezen je sku
pen steklen element s polkroz
nim zakljuckom, pa tudi notra
nja razsvetljava za vitrine. Raz
svetljava je razdeljena na dva 
tipa: s stropa, ali pa za vsako 
polico, lahko pa je oboja. Taks
na osvetlitev je zelo prijetna za 
oci in da elementu dimenzijo. 

V si s1stemi bolj klasicnega ti
pa ali pa sistemi obesanja na 
stojke so vezani med seboj iz
kljucno na eno stranico. Pred
vsem pri pohistvu za dnevhe 
sobe in predsobe je opazna tez
nja po postmodernizmu z drz
nimi oblikami, ki pa za nas trg 
verjetno niso sprejemljive. 

Novost iz MASIVE - nov rezkar CNC 

Pri SPALNICAH ni nic nove
ga. Vse razstavljene resitve smo 
lahko videli ze pred leti na po
membnejsih svetovnih sejmih. 

Nova oprema v Masivi 

Pri relativno m ajhnih sestavih 
je ogromno. razlicnih sirin in 
doltin, tako da sistem vsebuje 
kar 45 do SO razlicnih elemen
tov, kar je za proizvodnjo vse
kakor slabo, za sestavljanje pa 
odlicno. 

Popoldne smo obiskali se tr
govsko hiSo Kika. Z zadovolj
stvom lahko ugotovim, da lah
ko v tej trgovini vidimo praktic
no vee kot na sejmu samem, 
Dejansko lahko v tej trgovini 
dobimo vse za svoje stanovanje, 
od pohistva do dekoracije. 

A. Vivod 

Temeljna organizacija MASI
VA s svojo tehnolosko zastarelo 
opremo tezko kljubuje sedanji 
konkurenci na svetovnem trgu. 
Da bi izboljsali konkurencnost, 
je bil izdelan elaborat za nabavo 
nove tehnoloske opreme, s kate
ro bi posodobili ,proizvodnjo. 

Najprej je bila nabavljena 
brusilka, ki pa zaradi nekaterih 
tehnicnih tezav se ne obratuje. 

Mladinski pohistveni program Igor, ki je vzbud.il na beograjskem salonu pohistva veliko pozomosti 
ter dobil »zlati kljuc« in »zlato skrinjo« za najboljsi ambient in oblikovanje, je ze v proizvodnji. 
Zaenkrat ga izdelujemo v dveh izvedbah (bell in borovi) in v treh sestavih. Program bo za svojo pro
dajo v celoti odkupil Slovenijales. 

Stis·kalnica za sirinsko lepljenje 
in spahovalna k rozna zaga sta 
bili nabavljeni kot osnovna stro
ja linije za sirinsko lepljenje le
sa in s tern za zboljsanje izko
ristka surovine - lesa. Novi 
stiristr anski skobelni stroj s hi
dro vpenjalnimi glavami smo 
takoj vkljucili v proizvodni pro
ces. Zatem smo nabavili porav
nalno debelinski skobeljni stroj, 
ki j e nepogresljiv v liniji sirin
skega lepljenja in priprave friz 
pred kasnejso obdelavo. 

Druga spahovalna krozna zaga 
za sestavo v linijo sirinskega 
lepljenja je zaradi neplacane ca
rine se vedno v skladi~cu, prav 
tako pa tudi cetrta OS CNC rez
karja, kar • zmanjsuje uporab
nost tega stroja. CNC rezkar je 
bil v juliju montiran in sprav
ljen v pogon - v poizkusno 
obratovanje. Dela lahko samo 
ploskovne elemente, ker je ce
t rta os na hgnem carinjenju. 
Delo na stroju bo steklo, ko bo 
prikljuceno odsesovanje odpad
kov in se bo ekipa, ki bo s stro
jem upravljala, dovolj usposo
bila. 

Prehod s klasicnih strojev na 
numericno krmiljenje je dokaj 
zahteven in terja od priprave de
la, pa tudi od proizvodnje ne
katere spremembe v pripravi su
rovine in pripravi oziroma orga
nizaciji dela. Stroj je postav
ljen v novi proizvodni bali tJa, 
kjer naj bi stal tudi kasneje. 
Prikljucen bo na sedanje odse
sovanje, dokler ne bo izdelano 
novo. 

v pripravi so dela za razsiri
tev krojilnice in za montafo no
ve veclistne krozne :lage, celil
nika z optimiranjem in mehan
skega uvajanja surovine. Ce bo
do deJa stekla po nacrtih, naj bi 
se proizvodnja v novi krojilnici 
pricela v maju prihodnjega leta. 

J. Lunka 
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Sami sebe ne cenimo dovol j • • • 
NASA »OKROGLA MIZA« 0 IZOBR.UEVANJU IN ZAPOSLOVA
NJU LESARJEV SIROKEGA PROFILA 

- Ne sinemo misliti samo na 
sedanje stanje, ampak predvsem 
na prihodnost. To pa zahteva 
trajni proces usposabljanja za 
te delovne profile. 

Problem, o katerem· je tokrat tekla beseda za naiio »okroglo mizo«, 
se na Brestu vleee ze nekaj let, posebej pa se je izostril v zadnjem 
(!asu. - v lesarski soli je prevee te

orije in premalo usposabljanja 
za konkretna dela, ki jib zahte
va proizvodnja. 

V raz~ov?ru o njem so sodelovali: Rajko Palci(!, sekretar obcin
skega smdikalnega sveta in do nedavnega vodja Iesarskega od
delka v cen.!ru .usmerjenega izobr a:ievanja Postojna, Janez Opeka, 
Janez Otonicar m Franc Tudic iz organizacijsko kadrovske sluibe. 
Anton Perci(!, pravnik, Peter Mele iz TOZD Pohiiitvo in Robert Ve
sel iz vzorcne delavnice. 

- Zanimanje za te poklice je 
manjse tudi zaradi zastarele 
opreme v lesarstvu, kar povzro
ca vee tezjega fi.zicnega dela. Pravzaprav je iz nekajurnega razgovora, ki je veCkrat zdrsnil tudi 

na stra;Dpoti, t~o izlt1SCiti bistveno; zato bi poskuiial nanizati 
le nekaJ poglavttnih poudarkov. - Precej smo obremenjeni s 

kratkoroCnim1 problemi, zastavi
li pa bi mor ali dolgorocni si
stem usposabljanja in pridobiva
nja teh kadrov, sicer se homo 
znasli v se vecjih skripcih. Tudi 
sedanje stanje je posledica sla
bosti iz prej5njih let. 

Uvodni okvir k razpravi je prispeval Janez Opeka ki J"e razgovor 
tudi vodil. ' 

Ze nekaj let opa.Zamo na Bre
stu pomanjkanje lesarjev vseh 
izo_brazbe-?fu s~openj in se pose
beJ lesarjev srrokega profila v 
neposredni proizvodnji. Pred ca
som se morda to ni toliko obcu
tilo - ob velikoserij ski proiz
vodnji ter dokaj ustaljeni tehno
logiji in proizvodnih programih. 
V sedanjih razmerah - ob 
majhnih serijah ter stevilnih 
razdrobljenih in tudi zahtevnih 
programih, pa ugotavljamo, da 
za to nimamo ustrezno usposob
ljenih delavcev. 

Za ta poklic med mladimi ni 
zanimanja; marsikdo to delo 
kmalu zapusti; starejsi delavci 
odhajajo v pokoj, mlajsi pa 
iScejo posel drugje. 

Osnovni vzrok temu je slab 
splosen polozaj lesarstva v pri
merjavi z drugimi panogami in 
nizki osebni dohodki. To se ka
ze celo znotraj Bresta: lesarji 
sirokega profila so v primerjavi 
s kovinarji ali elektrikarji enake 
izobrazbene stopnje bistveno 
slabSe nagrajevani (2 razreda). 
Torej imamo lesarji do nasih 
osnovnih kadrov - lesarjev ze
lo macehovski odnos. Tudi to je 
eden od razlogov, da se jib za 
ta profil izredno malo usposab
lja tudi ob delu. 

Ze lani je stekla akcija, da bi 
ocene teh del in nalog popravili; 
tudi s tern bi dosegli, da bi 
mladi bolj cenili lesarski poklic. 
Zal akcija ni uspela. V vseh . 
temeljnih organizacijah razen v 
Pohistvu so te predloge zavr
nili. 

Zaradi ze omenjenih razlogov, 
letos se bolj izostrenih, znova 
zacenjamo s . taksno akcijo. 
Skrajni eas je, da se tega pro
blema ovemo, misliti pa mora
roo tudi na jutri. 

NEKAJ POUDARKOV IZ RAZ
PRAVE 

- Problem je tudi usposab
ljanje teh profilov. Navadno so. 
usposobljeni za ozek krog del, 
proizvodnja pa zahteva usposob
ljenost za sir5i spekter del, za 
skoraj vsa dela v delovnem pro
cesu. Sistema napredovanja za 
te delavce nimamo izdelanega, 
kar jib seveda ne more motivi
rati za ta poklic. 

- V dosedanjem casu smo 
posve~ili odlocno premalo po-

Gasilci praznujejo 
Industrijsko gasilsko drustvo 

MARTINJAK. praz:nuje letos 40-
letnico svojega delovanja. Usta
novljeno j e bilo kmalu po vojni, 
leta 1946, na pobudo delavcev 
in vascanov. v teh letih se je 
moderniziralo in opremilo s so
dobno opremo, v:oporedno s tern 
pa tudi kadrovs~o okrepilo. 

Praznovanje jubileja, ki je bilo 
23. avgusta, je obsegalo gasilsko 
parado vseh gasilskih enot v 
obcini, proslavo in skupni pik
nik za udelezence parade, va
seane in delavce TOZD Masiva. 

v. Jeric 

zornosti poklicnemu usmerjanju 
y ta poklic; posledica tega je 
lZredno slab odziv na razpisane 
stipendije. 

- Velika fluktuacija teh de
lavcev je tudi zaradi neustrezne 
razporeditve. 

..:_ Spremeniti bi morali odnos 
do lesarskega poklica in to delo 
bolje vrednotiti, tudi v moralnem 
pogledu. 

- Mlade bi morali nauciti 
predvsem delati in delo (njegove 
ucinke, kvaliteto, obvladovanje 
razlicnih operacij) ustrezno na
grajevati. 

- Mladih n e znamo pritegniti 
k delu, da bi ga vzljubili, da bi 
zacutili, kako je tudi lesarsko 
delo lahko ustvarjalno. To bi 
oblikovalo tudi njihova pripad
nost poklicu, podjetju. 

- Za ta poklic se odloeajo 
ucenci s slabsim ucnim uspe
hom in slabsimi sposobnostmi; 
med njimi je tudi prevec zen
skega spola. 

- Ob sedanjem pomanjkanju 
teh delavcev v proizvodnji bi 
jib teZko pogresali, ce bi jim 
omogocili usposabljanje ob delu. 

- Dela v proizvodnji bi mo
rali grupirati glede na zahtev
nost posameznih del ter prila
goditi razporejanje in nagraje
vanje delavcev. To bi dvignilo 
interes za usposabljanje in za 
kvaliteto dela. 

- Ne smemo se prepustiti se
danjemu stanju, ampak cim
prej iskati in najti resitve. 

IN ZAKLJUCEK? 
Predvsem smo s tem razgovo

rom zeleli opozorlti celoten ko-
. lektiv na izredno resnost tega 

problema, ki lahlm dobi v prl
hodnje zelo neprljetno razsei
nost in posledice; zato ga je 
potrebno cimprej razre§lti. 

Pri tern gre predvsem za tro
je: uskladiti nagrajevanje teh 
poklicev; storitl vse, kar je mo
goce, prl poklicnem usmerjanju 
v te poklice; zastaviti sistema
ti(!no usposabljanje z ustreznim 
stimuliranjem. 

Upajmo, da ta nas razgovor 
ne bo izzvenel v prazno . . . . 

Zapisal B. Levee 

Za Stipendije ni zanimanja 
Stipendije za solsko leto 1986/87 je v juliju podeljeval svet za 

kadre. Zadnji rok za vlaganje prijav je bil 15. julij - enoten za 
vso Slovenijo. 

Iz spodnje razpredelnice je videti, koliko stipendij je bilo razpi
sanih, koliko podeljenih in koliko jib j e osta~o nepodeljenih. 
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a: D.. z 

za skrajsane programe 12 7 5 8 
za programe srednjih sol 86 31 27 63 
za programe visjih sol 3 5 4 
za programe visokih sol 11 7 7 7 

SKUPAJ: 112 so 43 78 

Zanimivo je, da je m ed podeljenimi stipendijami za skrajsane 
in srednje programe le en odlicnjak (za studij racunalnistva), dva 
prav dobra (sivilji), stirinajst z dobrim uspeho.m in kar petnajst 
stipendistov, ki so koncali osnovno solo z zadostnim uspehom. zal 
nikakor ne moremo zajeti mladine z bolj razvitimi sposobnostmi. 

In za katere p rogram e iz smeri so ostale stipendije nepodeljene: 

obdelovalec lesa II. 8 stipendij 
lesar sirokega porfila IV. 30 stipendij 
lesar tapetnik IV. 4 stipendije 
oblikovalev kovin IV. 1 stipendija 
vzdrZevalec vozil in strojev IV. 15 stipendij 
lesarski tehnik v. 8 stipendij 
strojni tehnik v. 2 stipendiji 
kuhar IV. 3 stipendij e 
dipl. inZenir strojnistva VII. 3 stipendije 
dipl. inZenir elektrotehnike VII. 1 stipendija 
dipl. ekonomist 2 stipendiji 
pravnik 1 stipendija 

Pricakujemo, da se bo v avgustu in septembru za stipendijo 
se kdo prijavil. Zanimanje mladine za razpisane Brestove stipendi
je je letos najniZje doslej. Tako se nam obeta, da se bo kadrovska 
sestava v prihodnjih letih se poslabsevala. 

F. Tursic 

BRESTOV OBZORNIK 

Udelezenci nase »okrogle mize« 

Zdravnik svetuje 
K.AKO IZ STISK DANASNJEGA 
CASA 

Zdi se mi, da bi hila resitev 
v tem, da se moramo pri pre
magovanju stisk dana:snjega ca
sa bolj zatekati k naravi, skrbeti 
za zdravo zivljenje ter za obli
kovanje skladnih medcloveskih 
odnosov. To pomeni, da bi mora
li precej prostega casa posve
titi gibanju v naravi (hoja, re
kreacija na splosno, tek, hoja 
v gore, branje ustrezne literatu
re in podobno). 

Precej ljudi pa izbira druge 
nacine: prepuscajo se lagodju
lenarijo, bezijo v omame vseh 
vrst. Vzhod ima na primer opij, 
Jufna Amerika koko, Evropa pa 
alkohol. 0 slednjem nekoliko 
vee. 

Ze v prejsnjem stoletju j e 
pesnik France Preseren v Zdra
vici pisal o alkoholu, »ki vtopi 
vse skrbi, v potrtih srcih up 
budi.« 

Odkar bivajo ljudje na zem
lji, so si nekateri lajsali tegobe 
z r aznimi pozivili. Spr va v obli
ki zelisc, eajev ali napitkov, v 
najnovejsem casu pa tudi s ke
micno pripravljenimi preparati. 

Ljudje so se ze takrat omam
ljali ob razlicnih ritualih, kasne
je pa, ko je nekdo ze okusil bla
godat mamila, pri razlicnih te
zavah in bolecinah, za »koraj
.Zo« pred boji ter za poraz ali 
zmago po njih, pa tudi ob raz
licnih druZinskih slavjih. Skrat
ka, vzrokov za omamljanje ni 
manjkalo, pa tudi danes jib ne, 
saj nam pride za pitje prav vsa
ka prilomost. 

Smo alkoholna druZba, ki na 
veliko sega po alkoholni oma
mi; nekateri vino in pivo pro
pagirajo celo kot prehrambne 
izdelke. Res je, da ima alkohol 
poleg drugih »Vrednot« tudi kalo
ricno vrednost, ima pa tudi 
mamilo, ki nam svet in tezave 
dela lepse in se zato nekateri 

taksnim pozivilom tezko odpove
do. 

Alkoholizem je socialna bole
zen, ki priklepa nase armada 
delovnih ljudi v ri.jihovem naj
bolj produktivnem obdobju Ziv
ljenja. Ljudi novaci tiho, vztraj
no, neusmiljeno. Dandanes je al
koholizem po razsirjenosti in 
teZi .bolezen stevilka 3, takoj za 
obolenji srca in ozilj a ter ra
kom. Je torej druzbeni rak, za 
katerega sama medicina n ima 
zdravila, ker izvori niso medicin
ski, ampak druibeni. 

Kaj je torej tisto, kar peha 
!judi v pretirano pitje alkohola? 
Morda je vzrok za narascanje aJ. 
koholizma tudi v tern, da stare 
vrednote izginjajo, novih ni, in 
clovek se cuti nemocnega, iz
gubljenega? 

Se bolj kot kdajko1i doslej 
kriza institucij povzroca v lju
deh strese in clovek seze po 
omami, da prezivi svojo notra
njo razklanost. 

Ali se morda vdajajo alkoho· 
lu res zgolj neuravnovesene 
osebe in tiste, ki jim druzina 
ali druZba ni mogla ali ni ho
tela dati prave moznosti za pre
m agovanje zivljenskih tegob 
brez omamljanja? Morda se vda
jajo alkoholu (pa tudi drugim 
pozivilom) tisti, ki se ne znajo 
ali nocejo sprijazniti s tegobaml, 
ki jib prinasa zivljen je in ga 
raje zrejo skozi · tancico alko
holne omame. Lahko recemo, 
da smo Slovenci narod z veli
kim stevilom omamljenih »Sla
bicev«, nezadovoljnih z zivlje
njem, ki ga zivimo . 

Izvor alkoholizma je tudi v 
clovekovi potrebi po ugodju. s 
tem pa postaja vse bolj in bolj 
odvisen od njega. Alkoholik j e 
torej clovek, ki cezmerno in 
nekontrolirano uiiva alkoholne 
pijace, pri cemer pa dusevno 
in telesno propada, postaja aso
cialen in antisocialen. 

(Konec na 5. strani) 
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BRESTOV OBZORNIK 5 

obCini po dolgem • v In pocez v• nasi 0 
RAZGOVOR Z NOVIM PREDSEDNIKOM SKUPSCINE OBCINE 
CERKNICA TONETOM URBAS OM 

Vee razlogov nam je narekovalo, da smo se odlocili za razgo
vor z novim predsednikom obcinske skup~cine. Osnovni je ta, da 
smo se znasii pred novim srednjerocnim razvojnim obdobjem, pa 
tudi v zapletenih gospodarskih razmerah, ki se zrcalijo tudi pri nas •. 
In ne nazadnje, ker smo pac dobili novega »Zupana«, ki ga kot 
dolgoletnega prizadevnega druZbeno politienega delavca in vodjo 
temeljnega sodiSca na Rakeku pozna veclna obeanov; zato ga tudi 
ni treba posebej predstavljati. · 

Seveda v razgovoru ni bilo moe prewati vseh zadev, s katerimi 
se ubadamo v nasi obcini. Izluscili smo Ie nekatere izmed njih. 

- Nasa obcina se je v naglem 
povojnem gospodarskem vzponu 
zn~la po dohodku na prebival
ca v zgomji polovici slovenskih 
obcin. Zdaj ze nekaj casa ugo
tavljamo, da iz leta v leto drsi 
po Iestvici navzgol. Kje so po 
tvojem mnenju vzroki in ali se 
bo to gibanje se nadaljevalo? 

Tezave, v katerih se je zdaj 
znasla nasa obcina, niso nastale 
kar cez noe in so posledica vsaj 
nekajletnega gospodarskega raz
voja. Nimajo prav tisti, ki po
skusajo sedanje stanje opravi
eiti s tezavnimi splosnimi go
spodarskimi razmerami, saj smo 
mu v veliki meri krivi tudi sa
mi. 

Predvsem so te tezave posle
dica neenakomernega razvoja 
obCine v zadnjih tridesetih letih, 
saj smo prepozno spoznali po
trebo po skladnejsem razvoju, 
pri eemer smo bili sila neuCin
koviti in togi. Zadnja leta, v ka
terih se kriza zaostruje, pome
nijo nov izziv, da zacnemo nase 
gospodarstvo hitreje prestruk
turirati. 

In se nekaj je znaeilno: druf
beno nadstavbo, ki se ni raz
vijala vzpredno in skladno z go 
spodarstvom, smo zaceli zidati 
sele na prehodu med sestdese
timi in sedemdesetimi leti. Te-

daj se je nenadoma pojavilo 
nesteto - zveeine upravicenih 
- potreb na vseh teh ste
vilnih podrocjih druzbenih in 
drugih dej avnosti. Re.Sevanje 
vseh teh vprasanj je bilo naen
krat prevelik zalogaj in sta bill 
nenadoma skupna in splosna po
raba prevelilei glede na ustvarje
ni dohodek. Pri tern je potrebno 
upostevati se to, da smo raz
drobljena obcina z vee sredisci 
(odlocili smo se za policentric
ni razvoj), kar stroske .Se pove
euje. 

- In kako naprej? 
Sedaj je najveCJl problem 

Brest oziroma lesna industrija. 
V obcinskem vodstvu smo se 
s predstavnilei zdruienega dela 
dogovorili, da je potrebno lesno 
in kovinsko industrijo razbreme
niti pritiska glede zaposlovanja. 
Delez lesne industrije . bo po
trebno zmanjsati, njen preostali 
del, ki ga moramo iz stevilnili 
razlogov (surovinska baza, tra
dicija, tehnologija, znanje) ohra- · 
niti, pa eimbolj posodobiti, da 
bo konkurenena in se znala pri
lagoditi trgu; skratka, -spraviti 
jo moramo na visjo raven. 

Nedvomno se bo ob posodab
ljanju proizvodnje v lesni in 
kovinski industriji pojavil visek 
delovne sile, ki jo bo treba pre-

1 
Zdravnik svetuje 
(Nadaljevanje s 4. strani) 

zalostno je tudi to, da se opi
ja vse vee zensk in mladine, kar 
je se posebno nevarno za zdrav
je naroda. zenska ima namrec 
poleg drugih ( d:ruZbenih) se bio
lo.Sko, reprodukcijsko in delo
ma vzgojno funkcijo, kar pa 
pri alkoholi~ povsem odpove. 

V Jugoslaviji je postal alkohol 
tudi socialno-medicinski pro
blem. Po porabi alkohola smo 
visoko v svetovnem vrhu. Sa
rno v Slovenij.i smo na leto, pre
racunano na osebo, popili po
precno 70 litrov vina, 83 litrov 
piva in toliko zganih pijae, 
kar znese 15 litrov cistega 
alkohola na osebo v enem letu. 
Potro.S.nja alkohola pa iz leta v 
leto narasca. Ker dojencki in 
majhni otroci ne pijejo alko
hola, stari ljudje pa malo, ga 

ostane za pivce se toliko vee. 
Pa se vse to je samo registrira
na proizvodnja. 2:ganjekuha ter 
stiskanje grozdja in sadja sploh 
nista v.Steta. 

Koliko imamo v Sloveniji in 
Jugoslaviji alkoholikov, je tefko 
reci. Dejstva ka.Zejo, da zelo ve
liko. Reci je treba tudi, da en 
alkoholik onesreei se vsaj dve 
do tri osebe, ki Zivijo z njim. 

Kako je z alkoholikovo dela
zmoznostjo, odsotnostjo z dela, 
njegovim dusevnim in telesnim 
stanjem, poskodbami pri delu 
in prometu, pa ni treba govoriti. 

z razvojem civilizacije narasca 
tudi alkoholizem, eeprav bi pri
eakovali, da bo kultura dvignila 
eloveske vrline. Varcevalno druf
bo je zamenjala potro.Sniska, ki 
pa ze sama · po sebi spodbuja 
alkoholizem Dr. A. Smale 

usmeriti v druge, nove dejav
nosti. v obCino zelimo pripeljati 
taksne dejavnosti, lei bodo do
hodkovne, a zaradi sedaj se ne
usposobljenih kadrov strokovno 
ne prevee zahtevne. Tega sami 
v obeini seveda ne moremo re
siti, zato ze potekajo pogo
vorl z veejim.i gospodarslei
m.i sistemi (Iskra, Gorenje ... ). 

Predvsem bi ob vsem tern rad 
posebej poudaril, da moramo v 
obeini pri naiiem razvoju do
seei soodgovornost vseh nosilcev 
d:ruZbenega in gospodarskega 
zivljenja. Za resevanje nekega 
problema ni odgovoren samo 
nosilec s tistega podrocja, am
pak vsi dejavnilei v druZbeni 
skupnosti. 

- Kako je oziroma bo z raz
vojem manj razvitih obmocij v 
obCini? 

Taksna obmocja .Se imamo; 
ugotavljamo pa, da smo v pre
teklih dveh desetletjih storili ve
lik korak naprej. Trdimo lahko, 
da so ob strnjenih moceh, ob 
skupnih prizadevanjih vseh nd
silcev obcinskega razvoja v tern 
obdobju Bloke resnicno za.Zivele, 
da se Zivljenje na to planoto 
vraea. To smo omogoeili z okre
pitvijo gospodarske osnove, pa 
tudi z vsemi spreemljajoeimi 
dejavnostmi - od zdravstva in 
solstva do komunalnega ureja
nja prostora. 

v prihodnje bomo znatno vee 
skrbi posvetili krajevni skupno
sti Cajnarje-Zilce, ceprav mnogo 
problemov tudi drugod se ni re
senih. Za gotovo lahko reeemo, 
da bomo na osnovi nasih pia
nov in trdne obljube SOZD 
Iskra prihodnje leto zaceli gra
diti v Cajnarjih nov obrat, ki bo 
nudil zaposlitev 130 do 140 de
lavcem. Ta gradnja· naj bi hila 
tudi most, prek katerega bi to 
dejavnost v prihodnje v nasi ob
eini se razsirili. Iskra naj bi 
poskrbela tudi za izobra.Zevanje 
delavcev za to proizvodnjo. 

Je pa v tej krajevni skupno
sti se precej drugih problemov 
- telefonija, elektrifikacija, as
faltiranje 'in se kaj. 

- Verjetno se na vse to lah
ko navezuje tudi vpraiianje kme
tijstva? 

Vsekakor. Pred vojno so bili 
ljudje tesno navezani na slropo 
zemljo, ki je bila stevilnim dru
zinam edini vir za prezivljanje. 
Sedaj pa so v drugacnih pogo
jib cele kmetije v hribih prazne; 
to je skoraj nerazumljivo, ee 
upostevamo, da so pri nas moz
nosti vendarle boljse kot deni
mo v tolminskih ali idrijskih 
hribih. 

Ob novih ukrepih zvezne via
de, ki naj bi pospesili razvoj 
kmetijstva, bomo s to gospo
darsko vejo ustvarili vecji delez 
v dru.Zbenem proizvodu. Najprej 
pa bo treba opredeliti polozaj 
oziroma status hribovsleih kme
tij . Doslej smo namree posve
eali pozornost razvoju kmetij
stva zgolj v ravninskih prede
lih, hribovska obmoeja pa niso 
imela enakih moinosti. 

K nam pocasi prodirajo tudi 
nova spoznanja, da je moe ob 
poljedelstvu in zivinoreji razvi
jati tudi dopolnilne dejavnosti 
(suha roba, ki ze zdaj prinese 
13 milijard letno, siviljstvo, goz
darstvo, kmeelei turizem). Se
veda pa imamo lepe mofnosti 
tudi za pospeseni razvoj pasni.S
tva in Zivinoreje. 

- Kako bi ocenil stanje ko
munalne ureditve? 

Dolga leta je bilo to podroeje 
zaradi ze omenjenih posebnosti 
nasega povojnega razvoja eden 
izmed najvecjih problemov, ki 
je prebivalstvo zelo neposredno 
prizadeval. Lahko reeem, da je 
bilo zlasti v zadnjem obdobju 
storjenih precej bistvenih pre
mikov (vodovod, kanalizacija, 
asfaltiranje in podobno), eeprav 
se zdalee ni vse postorjeno. 

- 0 stanju turizma in gostin
stva je bilo ze dosti napisanega 
in povedanega. Se da temu 
sploh se kaj dodati? 

Stanje na tern podrocju bo 
obcinska skupscina obravnavala 
jeseni. Zakljueena je namree 
akcij a druibenega sveta za raz
voj druibeno politicnega sistema 
in druzbeno ekonomskih . odno
sov, zaeeta 1983. leta. Le-ta je 
ocenila izpolnjevanje nalog, 
opredeljenih v obcinskih planih 
od leta 1970 dalje in delo no
silcev teh dejavnosti. 

Ugotavljamo, da niti ena iz
med za:stavljenih nalog ni bila 
izpolnjena in da je delez teh 
dejavnosti v gospodarstvu enak 
kot je bil leta 1972 - pred 
integracijo s THP Jama, ceprav 
je bil tedaj turizem - poleg 
industrije - opredeljen kot dru
gi strateslei cilj v razvoju ob
cine. 

S sedanjim stanjem in nosil
cem te dejavnosti vsekakor ni
smo zadovoljni. 

- In kaj zdaj? 
Najprej o Cerkniskem jezeru, 

ki je bilo predmet .Stevilnih stu
dij in obravnav. Z dolgorocnim 
obcinskim planom in z ustrez
nimi republiskimi dokumenti 
smo resili dvoje kljuenih vpra
.Sanj. 

Dokoncno in dolgorocno j e re
seno vprasanje o namembnosti 
jezera: vrniti in obnoviti je tre
ba njegovo podobo kot jo je 
imelo pred najrazlicnejsimi 
poskusi. Obenem pa je celotno 
obmocje od Rakovega Skocjana 
do jezera razglaseno kot del za
scitenega notranjskega kraske
ga parka. 

V dogovorih z zdruzenim de
lorn o prestukturiranju gospo
darstva nameravamo posvetiti 
znatno vee pozornosti tudi raz
voju gostinstva. Na tej osnovi se 
bomo povezovali z drugimi no
silci turizma in gostinstva v sir
sem slovenskem prostoru, kar je 
opredeljeno tudi v ustreznih do
kumentih. 

- Omenjal si ze druiebne de
javnosti, ki da so vrsto let cap
ljale za splosnim gospodarskim 
razvojem. Kakiien je njihov se
danjl poloiaj? 

Sele v zaeetku sedemdesetih 
let smo se ovedli pomena druz
benih dejavnosti. Prepocasi se je 
utrjevalo spoznanje, da pri tern 
ne gre zgolj za zadovoljevanje 
osnovnih potreb obeanov, pae 
pa, da te dejavnosti neposredno 
oblikujejo druZbeno zavest po
sameznika in s tern celotne 
skupnosti. Samoupravljanje je 
mofno le na osnovi izoblikova
ne clovekove duhovne kulture -
v najsirsem pomenu besede. 

Zato moramo razvijati tudi 
delovanje najrazlicnejsih drus
teh in drugih organiziranih sku
pin, v katerih se obcani povezu
jejo. Lahko recem, da so taks-

na drustva »kadrovska baza« 
druibe. V druStvih je tudi obili
ca moznosti za zadovoljevanje 
interesov in organizirano delo
vanje mladih. To so nevsiljivc 
oblike za vzgojno in druZbeno 
politieno delo z njimi. Zato 
imajo se posebej pomembno 
druZbeno vlogo. 

Tudi te najrazlienejse dejavno
sti se ne razvijajo dovolj uskla
jeno; to je odvisno od tega, kdo 
se bolj znajde pri p ridobivanju 
sredstev. Zato je v teku S.irsa 
druibena akcija s sodelovanjem 
vseh nosilcev obeinskega zivlje
nja, da bi na osnovi programov 
teh dejavnosti zagotovili njihov 
skladen in kar se da ucinkovit 
razvoj . 

- Bi rekla se kaksno besedo 
o obve5eanju v naM obcini? 

Naj najprej ponovim ze ti
sockrat izreeeno ugotovitev: 
brez celovitega obveseanja ne 
more biti resnicnega odlocanja. 
Zal se tega pri nas . se vedno 
premalo zavedamo in nam ne 
uspe izoblikovati ucinkovitega 
sistema obvescanja oziroma 
pretoka informacij. Zato se 
nam pogosto vrsta stvari ali do
govorjenih akcij zaplete, ker 
ljudje niso dovolj ali pa so ne
pravilno obvesceni. 

Bilo je sicer nekaj poskusov, 
da bi taksno stanje popravili, a 
so padli v vodo, ker ni bilo za 
to druzbene odgovornosti oziro
ma soodgovornosti vseh nosil
cev druzbenega Zivljenja. Prav 
na tej osnovi pa moramo cim 
prej zgraditi ueinkovit in enoten 
sistem obvescanja. · 

s tern v zvezi se besedo 0 na
sem povezovanju navzven. No
tranjci smo res prevee zaprti 
vase. Zivimo za svojimi plotovi, 
namesto da bi segali v sirsi slo
venslei prostor, s cimer bi ohra
nili stik s casom in s tokovi, 
lei gredo sedaj mimo nas. Ne
dvomno bi od tega imeli tudi 
gospodarske koristi, kar so ne
kateri poskusi ze dokazali. 

- Na koncu se nekoliko oseb
no vprasanje: kako se kaj pocu
tis kot »fupan«? 

Od mladosti naprej sem vpet 
v druibeno politieno zivljenje 
obeine. Vseskozi sem bil do naj
razlicnejsih dogajanj in pojavov 
v njej kriticen in imel vrsto pri
pomb. Prav zato sem svoje novo 
delo sprejel kot izziv meni in 
moji generaciji, da svoje poglede 
in zamisli tudi izpeljemo. Ze 
zdaj, po nekaj mesecih, sem za
dovoljen, ker smo v vodstvu 
druZbeno politiene skupnosti in 
organizacij hitro nasli skupen 
jezik; to moramo doseei tudi z 
zdruZenim delom. Sarno z enot
nostjo vseh nosilcev nasega Ziv
ljenja bomo zeli tudi uspehe. 

Predvsem pa zelim imeti. (ta
kot v prejsnji sluzbi) human 
posluh za vsakega cloveka, za 
vsak, pa na videz .Se tako maj
hen problem. 

Pripravil B. Levee 

I 

Polivalka taka (iz Brestove strojegradnje) na »poskusnem delucc 
v JELKI 
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Voda in · vodovodi v nasi .obtini' 
Vode v naravi ni v neomeje

nih kolici.nah. Tudi razporejena 
ni enakomerno po obmocjih. 
Tako so v Sloveniji obmocja 
z veliko vode, ki jo dajejo vod
ni izviri in veliko podtalnic. Na
sa obcina je pretezno na kra
skem obmocju zato tudi vode 
ni v izobilju. Znacilna za taka 
obmocja so tudi velika niha
nja v izdatnosti vodnih virov. 

-
Ob dezevnih dobah nastanejo 

kaj hitro lokalne poplave, med
tem ko v povprecnih susah 
marsikje vodni viri presahnejo. 
Posebno v zadnjih letih je cu
titi vecje oslabitve vodnih virov 
in presahnitve manjsih lokal
nih vodovodov v susnih obdob
jih. Na izdatnost posameznih iz· 
virov vpliva tudi odjem vode, 
saj se poraba na prebivalca 
stalno veca. z vecjo porabo pa 
se tudi posamezni izviri mocno 
crpajo, saj potrebujemo vode 
vedno vee in vee. 

Zelo opazen je tudi vpliv 
splosnega onesna:Zevanja okolja 
na izvirne in podzemne vode. 
V naravi ni vee pristne vode, ki 
bi ustrezala nasim normativom 
o kvaliteti pitnih voda. Take vo
de so prime:me za tehnoloske 
namene, za gospodinjsko porabo · 
pa mora voda imeti ustrezen ke
miCni sestav in mora biti bak
teriolosko neoporeena. 

Da bi zadostili tern normati
vom, je potreben stalni nadzor 
nad kvaliteto vodovo~ voda, 
analiziranje odvzetih vzorcev 
vode iz vodovodov v pooblasce
nih organizacijah. Pri Komu
nali je taka kontrola redno 
vsak mesec, v kritiCnih dobah 
pa se pogosteje. Preiskavo pit
nih vod pri nas opravlja uni
verzitetni zavod za zdravstveno 
in socia1no varstvo v Ljubljani. 

Stalno kvaliteto pitnih voda in 
bakteriolosko neoporecnost se 
lahko' zagotavlja le z ustreznimi 
predciscevalnimi napravami in . 
preventivnim klorirartjem vode. 

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Leta 1871 dne 6. septembra je 
sla voda na Leviscih popoldne 
doli. Ker jezero ni odtekalo ze 
dve leti, so 'ljudje pricakovali, da 
bodo ulovili izredno veliko rib. lz 
vseh vasi prihajajo ribici in drugi 
z vrecami, vedno ozji je krog okoli 
jam, ki so kakor vselej ob tej pri· 
liki obdane z mrezami. Kolikor bolj 
se stiska voda, toliko bolj se goste 
ribe; pri mrezah jih kar zajemajo. 

Ko so colni poJni, spravljajo ribe 
na suhem na kupe ravno tako ka
kor krompir na njivah, dokler ne 
pride zopet voz. Posebno zadnje 
cetrt ure, ko do jam pritisnejo tudi 
drugi ljudje, ki med trsico in po 
suhem pobirajo ribe, je tam pri jami 
gneca, vpitje in grabenje kakor bi 
slo za zlato, ne za ribe. Hitro so 
tudi colni na suhem. ~e nekaj mi
nut, in tudi kotline okoli poziralni· 
so prazne, in ljudje planejo va
nje in na ribe, kar jih ni odnesla 
voda s seboj pod zemljo. 

Pri tem delu pozabijo ljudje v 
zadnjem trenutku na ves svet. 
Strastno se podijo eden za drugim 
za ribami, bolj in bolj izgubljajo cut 
sramote, tako pri moskem kakor 
pri zenskem spolu: bolj spocetka se 
slisi se smeh in sala, proti zadnje· 
mu pa le groznja in vpitje. 

Ko se je jama posusila, odidejo 
ljudje z vrecami, kosarami in z 
drugo posodo, napolnjeno z ribami, 
domov. Nekateri se gredo iskat 

-------- ----- . 

Klorirne naprave, ki so name
scene na cerkniskem vodovodu 
in v Laski dolini, so uvozene 
iz Anglije, uporabljajo pa upli· 
njen klor v jeklenkah, ki se prek 
dozatorja dodaja v vodo. Koli
cina klora v vodi je normalno 
0,02 miligrama na liter vode. 

Stalno spremljanje kakovosti 
pitnih voda se opravlja le pri 
tistih vodovodih, ki so v uprav
ljanju Komunale Cerknica. Vsi 
drugi lokalni vodovodi, ki jih 
upravljajo raz:ni odbori in skup
nosti, pa nimajo kontrole ali pa 
le poredko. 

Kako pomembno je nadzoro
vanje pitne vode in pravocasno 
obvescanje in ukrepanje je po
kazala nedavna nesreca jedrske
ga reaktorja v Sovjetski zvezi. 
Tokrat je voda iz vodovodov 
ostala neprizadeta, saj so me
ritve pokazale, da je bila stop
nja radioaktivnosti v vodi ena
ka kot pred nesreco. Kontrola 
pitne vode iz vodovodov je bila 
takojsnja, ukrepanje pa tokrat 
ni bilo potrebno. 

Tako so bili obvesceni tudi 
vsi obcani, .ki so sprasevali Ko
munalo o ravnanju pri porabi 
vode. V zadnjih desetih letih 
smo za vodno oskrbo v nasi 
obCini vlagali velika ~redstva in 
dosegli tudi lepe uspehe. 

Za razliko od prejsnjega vsa· 
koletnega pomanjkanja vode je 
sedaj v cerkniskem vodovodnem 
sistemu in v Loski dolini vode 
dovolj tudi v najbolj susnih ca
sih, saj iz teh vodovodov vodo 
vozi.rilo tudi tja, kjer vodovodi 
poleti usahnejo. Letosnja iz
gradnja vodovoda na Bloski pla
noti bo zagotovila vodo tudi 
temu obmocju za prihodnjih 50 
in vee let. 

Znacilno za vse te tri vodo
vodne sisteme je, da zajem vode 
ni narejen povrsinsko na izvirih, 
ampak se voda zajema v glo
bini, preden pride na povr8je. 

Tak zajem se naredi z dre-

ribe, katere so ostale mrtve v ja
mah. V nekih poziralnikih se pre· 
cedijo ribe kakor skozi reseto. Vo· 
da tece namrec skozi kamenje pod 
zemljo, a med kamenjem ·ni toliko 
prostora, da bi mogle ribe skozi, 
zato ostanejo na suhem mrtve. 

Na leviscih pa je videti, ·kakor 
da je tu bilo bojisce prejsnjega 
dne. tolni na suhem kakor popu
sceni topovi, trsica ter big potrta, 
kakor da so ju konjiki pohodill. Ne
stevilno vranov in drugih takih 
ptic se gosti z mrtvimi in drugimi 
zivalmi, ki jih pomori susa in ki 
ostanejo med trsico. 

To leto je bilo toliko rib, kolikor 
jih se niso pomnili ljudje. Racu· 
nalo se je, da se je na Leviscih 
ujelo nad 20.000 kilogramov rib, v 
vsem jezeru pa skoraj trikrat to
liko. Tedanji ·najemnik lovi, po
sestnik Anton Krasevec, je poteg· 
nil z enim samim vlakom blizu ti· 
soc kilogramov scuk in linjev iz 
vode. ~cuke so bile do 11 kilogra= 
mov tezke. 

Leta 1887 so ujeli blizu 40.000 
kilogramov, leto pozneje pa polo
vico manj. Na nekaterih jamah se 
ribarstvo veliko bolj splaca kakor 
na drugih. Na Resetu je dostikrat 
do dvesto sakarjev in takih, ki 
lovijo z rokami. Vcasi ujamejo po 
200 do 300 kilogramov z enim vla
kom, veckrat je bilo v tej jami 
nad 1500 kilogramov rib. Na Kotlu 
in na Leviscih je tudi dosti rib, 
vcasjh se celo vee kakor na Re· 
setu. 

nazmm nacinom (Cerknica) ali 
izvrtanjem vodnjakov v globino 
20 metrov (Loska dolina, Bloke). 
Pri tem zajemanju vode je ve
liko manj mofuosti za onesna
zevanje s povrsine kot pa pri 
klasicnih zajemih (Martinjak, 
Grahovo, Blocice, Velike Bloke). 

Razvoj vodne oskrbe in siri
tev vodovodnega omrezja je bil 
najbolj intenziven v Loski do
lini, saj je popolnoma opuscen 
prejsnji, skrajno :neustrezen od
jem iz vodotoka OBRH in zgra
jen nov zajem v zAGL Vodo
vodna mreza je bila le v Lozu 
in Starem trgu, sedaj pa je v 
preteznem delu Loske doline. 

Tudi drugi vodovodni sistemi 
se sirijo po obsegu vodovodnega 
omrezja in po porabi vode. 
Pred nekaj leti je Komunala 
dobavila porabnikom letno oko
li 500.000 kubicnih metrov vode, 
v letu 1985 pa ze 800.000 ku
bicnih metrov vode. 

Poraba vode se naprej raste 
s stevilom na novo oskrbova
nih krajev in s povprecno pora
bo na prebivalca, saj smo dose
gli evropski normativ nad 200 
litrov na osebo na dan, vkljuc
no z industrijo. 

To pomeni, da se zelo malo 
varcuje z vodo, saj opa:Zamo, 
da poleti v nekaterih krajih 
kljub obvestilu 0 varcevanju z 
vodo poraba se poraste, ker si 
ljudje nabirajo zaloge ali po
speseno zalivajo vrtove. 

Vodo znajo ceniti najbolj ti
sti obcani, ki je nimajo na pre
tek, saj pomanjkanje vode po
vzroca tudi velike dodatne stro
ske za prevoz vode na dom. 

V prihodnjem srednj~rocnem 
obdobju bo zadovoljivo resena 
skoraj vsa vodna oskrba v ob
cini. s tern bodo ustvarjene ve
like moznosti tudi razvoju go
spodarstva, kmetijstva, turizma 
in ne nazadnje obrambnim spo
sobnostim. 

Tudi jezerski potok Strzen se lahko 
. meri glede na mnozino rib z ja

mami. 
Ko je voda odtekla pod zemljo 

skozi jamo, je glavna lov koncana, 
ker postane jezero suho. Kar osta· 
.ne se rib po strugah, nimajo se
veda tudi se zdaj miru. Trnek, sak, 
mreza, vse te priprave so vedno 
za njimi, in ako pritisne huda susa 
ter dolgo traja, polove skoraj vse, 
kar jih ni slo z vodo v podzemelj· 
ske prostore. 

Mnogo rib odpeljejo na razne 
vetrove, ali vecino - sveze ali 
suhe - pouzijejo ribici in vascani 
iz jezerske okolice; saj so ribe rev
nejsim ljudem mnogo mesecev 
glavni zivez. Suse jih na preprost 
nacin: preparajo jih, otrebijo in 
nasole, potem pa suse na soncu, 
pozneje v dimniku. v tistem casu 
se dalec naokoli razsirja zoprn 
in neprijeten duh · po ribah, in 
marsikateremu ni ljubo, da ima v 
susilni dobi opravila v kaki ribiski 
vasi. 

Kako se je zacela glavna lov 
pred 220 leti, pripoveduje Valvasor 
v svoji knjigi . 

Takrat so pazili kmetje iz Go· 
renjega jezera, kdaj bo zacela vo
da upadati. Ti vascani so ze od 
nekdaj od dezelne gosposke po
stavljeni za varuhe. lmajo gledati 
tudi na one, ki bi morebiti ne· 
opraviceno ribarili ob polnem je
zeru. Ko spoznajo po kakem ka
menu, da odteka voda, sporoce to 
ribicem, stanujocim okoli jezera, 
kateri imajo dolznost, to novico 
dati na znanje upravicenim grasci· 
nam. 

Ko pride cas lovi v Malem Obr· 
hu, pozvoni cerkvenik v cerkvi sv. 
Kocijana v Gornjem jezeru. Ka
kor hitro zaslisijo kmetje zvonje· 
nje, popuste delo na polju, tecejo 
k jezeru, vrzejo brez sramu vso 
obleko raz sebe in gredo s saki 
v vodo. Nihce ne gleda na dru-

Vzporedno z izboljsano vodno 
oskrbo in z veliko vecjo pora
bo vodovodnih voda pa nasta
ja povsod v strnjenih naseljih 
vprasanje: »kam z odpadno 
vodo?<< 

Dokler vodovoda ni, je pora
ba vode majhna in odpadne 
vode ne ustvarjajo vecjih tezav 
obcanom in ne komunalni ure
ditvi krajev. 

BRESTOV OBZORNIK 

Z urejeno vodno oskrbo pa 
se veca kolicina odpadne vode, 
ki sicer ponekod ponika in ne
posredno onesna:Zuje nase pod
zemne vodne tokove, ponekod 
pa se ponikalnice zasicijo in od
padne vode udarijo na dan, s 
cimer povzroeajo obcanom ve
liko nevsecnosti. 

P. Tomsic 

soferji so proslavili svoj dom in svoj jubilej 

Novosti v knjiznici 
ZECEVIC, M.: Na zgodovinski prelomnici 

Prvi del knjige prikazuje zgodovino Slovencev v letih 1918-
1929. Posamezna poglavja obravnavajo delavsko gibanje, nasta
janje jugoslovanske driave, politicno delovanje slovenskrih rrie
scanskih strank, ustavno vprasanje in kulturno politiko v Slo· 
veniji. 

RAMOVS, J.: Alkoholno omamljen 
Knjiga obravnava problem · alkoholizma v druzini, v delovnem 
okolju, med mladino in njegove vzroke. 

KOESTLER, A.: Mrk opoldne 
Roman pisatelja, komunista in spanskega borca opisuje posa
meznikove usode v casu stalinskih procesov. 

sOMEN, B.· Koncert za samoto 
Sodoben roman ima stiri dele. Z branjem spremljamo upoko
j,enca od pomladi do jeseni; skozi pripoved se ves cas preple· 
tajo pogledi v preteklost. Roman nam predstavlja sodoben svet 
z natancnim obcutkom za cloveka. 

gega kot samo na sebe. Loviti pa 
smejo samo na gornjem koncu je
zera, kjer ni jam, vendar dobe do
volj rib. 

Razdele jih na dva dela: en del 
vzame grascinski uradnik, drugi del 
pa si kmetje razdele med seboj. 
To jim je placilo za pilZnjo nad 
ribjimi tatovi. Ravno tako so ri
barili dva dni pozneje v Velikem 
Obrhu, kjer se voda nikdar popol
noma ne posusi. Dalje ne smejo 
iti kot do nekdanjega mosta -
do Malinsca. V jamah Kamenju in 
Svinjski jami love tisti s saki, ki 
placajo en goldinar. V zadnji jami 
ne dobe veliko rib, pac pa mnogo 
najlepsih a ne posebno okusnih 
rakov. Tisti, ki ne smejo loviti rib, 
pobirajo rake in jih neso polne 
vrece domov, kar je vsakemu do· 
voljeno. Ko je jama prazna vode, 
naZenejo kmetje crede prasicev 
notri, ki pojedo· ostanke. Od tod 
menda tudi ime: Svinjska· jama. 
, Ko se pokilZe »ribiski kamen« iz 

vode, zacnejo upravicene grascin~ 
ribariti. 

1. V jami Vodonosu vrze mrezo 
prvic, tretjic in petic knez Eggen· 
berski kot lastnik grascine haasber· 
ske, drugic, cetrtic in sestic grot 
Turjaski. Dalje se ne sme loviti. 
Prigodi se veckrat, da samo dva
krat potegnejo mrezo iz vode, po· 
tem pa opuste lov v tej jami, ker 
voda prehitro upade. Radi pre· 
majhnega plena se dostikrat pre
pirajo; kajti prepozno zacnejo lo· 
viti in zamude pravi cas. 

2. ·v jami Lovrecki ribarijo dva 
in pol dneva pozneje, in sicer vrze 
mrezo knez Eggenberski dvakrat za· 
poredoma, grof Turjaski tudi dva
krat in Stiski samostan enkrat. 

3. V Kraljevem dvoru blizu kar
lovskega gradu odteka pol dneva 
pozneje. Tu sme loviti samo gra
scina haasberska. 

4. V jamah Krizu in Resetu se 
zacne ribja lov tri dni pozneje in 
se vrsi po istem redu, kakor pri 
Vodonosu. 

5. V Ribiski jami (zraven Rese· 
ta) ima pravico do lovi knez 
Eggenberski, ki jo navadno prepu
sti ribicem zastonj kot odskodnino 
za njih skrb in trud. Ko voda do· 
volj odtece, gredo ribici z baklami 
v jamo. Tu nabero polne vrece rib, 
katere ne morejo z vodo pod zem· 
ljo in ostanejo za kamenjem na 
suhem. Vcasi so lov v tej jami tudi 
prodali. 

6 . Jama Retje se prazni tri ure 
pozneje in je last haasberske gra
scine. Prepustila jo je najveckrat 
radi premajhnega dohodka sodniku iz 
Cerknice, pozneje so jo pa lastniki 
menihi oddajali cerkniskemu uci· 
telju, da je pazil na ribje tatove. 

7. V Sitarici se izgubi voda eno 
· ali dve uri pozneje. V njej love knez 

Eggenberski (dvakrat), grot Turjaski 
(dvakrat) in stiski samostan. 

8. v lipanici zacnejo loviti tudi 
eno ali dve uri pozneje po istem 
redu. 

9. Jama Gebno v Zadnjem kraju 
se posusi tri dni za Resetom. Mre· 
ze vrzejo knez Eggenberski dvakrat 
kot lastnik grascin Haasberga in 

· ~teberka, grof Turjaski dvakrat kot 
lastnik grascin Turjaka in Schnee
barga in stiski samostan. Navadno 
puste vodo odteci pod zemljo in 
razdele potem ribe, katere dobe v 
jami za kamenjem, na pet delov. 

10. V Kotlu ribarijo dva dni po· 
zneje po istem redu. Ko so meni· 
hi kupili ribolovno pravico, so do
stikrat soupravicene grascine opu
stile lov v tej jami, ker so oni z 
boljsimi mrezami skoraj vse ribe 
potegnili iz ·vode, da se grascinam 
ni vee splacalo truditi se. 

11·. V Aincah jamah vrzejo pet 
ur za Kotlom. 

12. Judi v jamah tesljenicah ri
barijo pet ur pozneje. 

13. Lov na Ponikvah pride dva 
dni za Kotlom na vrsto. V vseh 
teh jamah je isti red kakor v ja
mi Gebno. · 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

brestov 

obzorn.ik 

(lz stevilke 107 - 31 . avgust 1976) 

ZA ENAKO DELO - ENAKO PLAciLO. Ob novem samoupravnem 
sporazomu 0 pridobivanju in delitvi dohodka ter 0 razporejanju cistega 
dohodka 

Vse temeljne organizacije BRESTA so se brez pomislekov soglasn_? 
opredelile za to, da morajo biti razmerja, ·ki ur~evajo doh~kovno ~~o~dro~
je - enotno urejena. Razlog oziroma utemeljltev za taksno .stallsce Je 
v ugotovitvi, da le ob uporabi »enakega ~et!a• lahk<? ~ovon~o ~- pr~
vilnosti primerjav in razmerij med posamezn1m1 temeiJn.'m! organl~aCIJam.l, 
med obracunskimi enotami in koncno med posamezn m1 delavc1 . To Je 
prakticno gledano tudi prvi korak, ki vodi k ustavnemu nacelu: za enako 
delo - enako placilo. . . 

KOOPERACIJA NA BRESTU 
Vsi skupaj smo, da ne recem, lokalisticno, vseka~or pa ozko pod

jetnisko misleci, z osnovno mislijo, da .moramo v okv1.ru lastne delovne 
organizacije ,.zasluziti« zlasti v medseb~Jnem sod~lov.~nJU . Kadar se pogo
varjamo, kaj naj bi posamezna temeiJn~ or~amz~CIJ~ delala .za. drugo, 
znamo izracunati cene do •pare• natflncno, m Sl pn tern m•sllmo, d~ 
bomo tako trenutno resili eno temeljno organizacijo. Taksni razgovon 
seveda .ne pripeljejo nikamor in posledica tega je, da isce':lo koopera~t~ 
zunaj nasega podjetja. Mislim, da bi morala kooperac1ja spodbu]at1 
taksne (solidarnostne) odnose, ki bi rodili res kvalitetne rezultate. 

0 NASI VZORCNI DELAVNICI 

Osnovno zamisel dela in programa za vzorcno delavnico naj bi po 
sprejeti organizaciji dajala sluzba marketinga. V praksi, to .. je pogost 
obicaj tudi pri drugih organizacijskih dolocilih, smo se oddaiJiil od urad· 
nega predpisa ter delo prilagodili tren~tni.m potrebam in dogovorom. 
Sprememba nikakor ni mogla ugodno. vpl~vat 1 ~a delo, .Po~ebn.o. se zaradl 
tezjega organiziranja dela. Zato je b1lo ze veckrat. shsat1 knt1ke ~a ra
cun vzorcne delavnice, ki pa so v bistvu posled1ca nepoznavan]a de· 
janskega stanja. 

DRU~BENA PREHRANA NA BRESTU 

Glavne tezave so pri preskrbi z zivili. Cene zelenjave, ·sadja in krom
pirja v zadnjem casu zelo nihajo. V posameznih letnih obdobjih je trg 
s temi zivili ne samo slabo zalozen, ampak je tudi njihova kvaliteta slaba. 
Vse nasteto se odraza v ceni skupnih stroskov za zivila, saj ta zivila 
predstavljajo 30 odstotkov vseh stroskov. 

LETOSNJA POciTNISKA PRAKSA 

~e pred zakljuckom solskega leta je prislo sestnajst drugosolcev s 
postojnske gimnazije v Tovarno pohistva Cerknica. Razporejeni so bill 
po vsej tovarni na lazja delovna mesta, po vecini kot pomocniki pri 
strojih. Zanje stirinajstdnevno delo ni bilo lahko, .ker so prezivljali te
lesno utrujenost, ki jo je bilo treba premagati. Mogoce je taksna prak
sa prekratka, kajti ucenec si pridobi slabe i~kusnje o delu prav zaradi 
telesne utrujenosti. Enomesecna praksa bi pr.inesla drugacne vtise. Ve
cina ucencev ob zakljucku taksne prakse sklene, da se bodo raje ucili 
noc in dan, samo da ne bo treba v zivljenju delati. 

BRESTOVA MLADINA IZDAJA SVOJE GLASILO 

Naskupnem sestanku predsedstev mladnskih oosnovnih organzacij Teh
nicne srednje lesarske sole Cerknica, Tovarne pohistva Cerknica in 
Skupnih dejavnosti BRESTA smo sklenili, da bomo priceli izdajati -skupno 
glasilo. 

Glasilo delovne organizacije Brestov obzornik ze zaradi svoje vsebin
ske zasnove ne bi moglo objaviti vseh clankov, ki bodo sicer objavljeni 
v nasem OBROBNIKU. Preprican sem tudi, da bo mlademu delavcu ali 
dijaku laze spregovoriti o svojem delu in tezavah v nasem glasilu. Ven
dar pa bodo vsi clanki fla volja tudi uredniskim odbo.rom OBZORNIKA 
in lNFORMATORJA in jih lahko po svoji presoji tudi objavijo. 

OBUJANJE REVOLUCIONARNIH TRADICIJ 

V soboto, 25. septembra bomo odkrili velicasten spomenik na tupa
·novem lazu v osrcju nasega Sneznika, ·na mestu, kjer je med voj.no delo
vala vojaska partizanska bolnica Sneznik Naslednjega dne pa bomo 
odprli prenovljeno letalisce ob vasi Nadlesk v Laski dolini. Ob tej pri
loznosti bomo videli prikaz evakuacije ranjencev, ki so bili med vojno 
s tega letalisca z zavezniskimi letali odpeljani na zdravljenje v Bari. 

PRVI USPEHI SE 2E KA2EJO 

Lani smo v osnovni soli Janeza Hri:barja Stari trg priceli uvajati novo 
obliko organizacije, zivljenja in deJa ucencev in uciteljev, tako imenovano 
celodnevno osnovno solo. Novost taksne sole je v tern, da so ucenci v 
soli osem ur in V tern casu opravijo 'VSe solsko delo - pouk, poleg 
tega pa je poskrbljeno, da s~ v soli tudi ucijo, saj imajo vsak dan po 
dve solski uri samostojnega ucenja. Poleg dusevnega razvoja se poseb
na pozornost posveca tudi telesnemu razvoju z redno prehrano in vsak
danjo telesno vadbo v obliki pouka ali rekreacije. Vsak ucenec ima moz
nost v krozkih, ·ki so sestavni del celodnevne sole, us~reci svojemu ve
selju in znanju v dejavnostih, ki jih obicajni pouk ne dopusca. 

5PORTNA DEJAVNOST V CERKNICI - 2E PRED PETDESETIMI LETI 

Tudi Cerknica se uvrsca med redke slovenske kraje, ki lahko praznu
jejo dragocen jubilej - petdesetletnico organiziranega sportnega delova
nja. Nedavno odkriti dokumenti namrec izpricujejo, da je bil pred pet
desetimi Jeti - avgusta 1926. leta ustanovljen v Cerknici sportni klub 
Slivnica. · 

Taborniske 
VRNILI SMO SE S TABORJE. 
NJA ... 

Za nami je se eno uspesno ta· 
borjenje. Letos nas je v dolini 
ob Krki taborilo kar 120 tabor
nikov v dveh izmenah. V prvi 
je bilo 40 tabornikov in klubov
cev, katerih prva naloga je bila, 
postaviti tabor in vse ostalo, kar 
je potrebno. Njihov program je 
bil predvsem izletnistvo in pre
zivljanje v naravi (bivakiranje) . 
Velika so se vozili tudi s ka
nuji; s tega taborjenja· smo se 
vrnili bogatejsi za se en kanu, 
ki smo ga ugodno kupiH v 
Novolesu. Sedaj se ze lahko zae
nemo bolj ukvarjati tudi s pore
eanstvom, saj imamo stiri ka
nuje in kajak. 

V drugi izmeni so taborili 
murni ter medvedki in cebelice 
(do 12 let). Letos smo prvie 
imeli v taboru kar dva voda 
murnov. Ceprav je bil njihov 
program la.Zji, so bill zelo delav
ni in so ob delu popolnoma po
zab.ili na domotozje. 

Zelo dobro smo sodelovali tudi 
z domaCini, saj smo sli 
pomagat grabit in pospravljat 
seno. Da bi spoznali svojo oko
lico, smo veliko hodili na iz· 
lete. Med drugim smo se sli 
kopat tudi v Dolenjske toplice; 
mlajsi so prisli do tja z avto
busom, starejsi pa pes. Med 
potjo so spoznavali tudi osnov· 
ne prvine orientacije. 

Vodi so svoj program izpol
njevali predvsem v svojih vo
dovih kotickih, ki so si jib 
poiskali v bliZnji okolici. Le
tos smo vodove koticke .pzyic 
tudi ocenjevali glede na njihova 
funkcionalnost (izdelava ognji
sca, sedisca), izbiro kraja in 
izdelavo vhodov, ograj, omaric 
in podobno. Vsi vodi so se zelo 
potrudili in si ustvarili prij etne 
bivalne kotieke, hkrati pa so 
se naucili, kaj se da napraviti 
iz naravnega materiala. Najbolj 

Klub je imel ob ustanovitvi tri sekcije: nogometno, sekcijo za zimske · ·· 
spo.rte in hazensko sekcijo, ki je zdruzevala zenskl del kluba. Tedaj je •• 
imel klub 67 clanov. Najbolj stevilna in delovna je bila nogometna sek-
clja, ki je stela 35 clanov. lz porocila na obcnem zboru lahko razbe-
remo, da je ze prvo leta svojega delovanja odigrala kar 13 tekem, 
imela pa je tudi ekipo »narascaja« . Poletna zeja · 

. novtce 
pristen vodov koticek so izde
lali Lisjaki, saj niso ponibili 
niti koncka vrvi; vse vezi so 
bile izdelane iz Ieske, brsljana 
in podobnega, naredili pa so tu· 
di poljsko pee za peko zivil. 

Med taborjenjem je moral 
vsak vod preziveti eno noc v bi
valiscu, ki si ga je izdelal sam, 
proc iz tabora. Sami so si mo
rali skuhati tudi vecerjo. Vsi po 
vrsti so zagotavljali, da jiin je 
bilo na bivaku vsec predvsem 
zato, ker so lahko dlje spali. 

Seveda je bila noc v taboru 
lah.ko zelo kratka, se posebej, 
ce si bil na strazi. ali pa, ce 
te je sredi noci zbudil zvi.Zg pi
scalke in napad na tabor. Vod
niki so morali hitro zbrati svoj 
vod; po zboru smo tiho odsli iz 
tabora na nocni pohod. Ugoto
vili smo, .da se znamo tudi .sredi 
noci hitro organizirati, predvsem 
pa brez veejega >>direndaja«. 

Na taboru nismo pozabili tudi 
na pa,noge mnogoboja. Streljali 
smo z loki, kurili o~nje in po
stavljali sotor. Po kosilu smo 
se >>namakali« v Krki, ob vecerih 
pa smo se igrali, peli ob ognju 
in vcasih celo zaplesali. Najbolj 
veselo pa je bilo na ohceti 
seveda samo taborniSki. 

Ob tabornem ognju smo se 
srecali tudi z domaCini, ki so 
nam pripravili program in nam 
pripovedovali 0 zivljenju v teh 
krajih. Skratka, imeli smo se 
lepo. Zelimo si, da bi se na
slednje leta spet sreeali, pa mor
da na kaksnem drugern koncu 
Slovenije. 

A. znidarsic 

. :: -

Marljivi 
kolesarji 

1 

TISOC KILOMETROV V TREH 
DNEH 

Tisoc kilometrov dolgo slo· 
vensko kolesarsko transverzalo 
je doslej prevozilo ze nekaj vee 
kot dva tisoc kolesarjev, ceprav 
so organizatorji, prizadevni ko· 
lesarski delavci kolesarskega 
kluba ROG Franek iz Ljublja
ne, ·ki so prvi zacrtali in tudi 
prevozili to pot, menili, da spri
co zahtevnosti ne bodo imeli ve
liko posnemovalcev. Prijetno so 
se usteli in tako se na to pot 
poda ze sesto leto nekaj sto 
tekmovalcev- kolesarjev. 

15. avgusta letos so se na to 
pot podali trije mladi kolesarji, 
kolesarskega kluba Gradisce iz 
Cerknice, ki so to zahtevno ti
soc kilometrov dolgo pot, pre
vozili v rekordnih treh dneh. 

Peter Vesel, 21 let, Klemen 
Kovacic (19) in Toni .Znidarsic 
(17) s spremeljavelcem, znanim 
kolesarjem ljubljanske Astre El
cijem Hrovatom, so zakljucili ti
soc kilometrov dolgo pot na 
prireditvenem prostoru Delo
Kompasovih poletnih iger v No
vi vasi na Blokah, v nedeljo zve
cer ob 20. uri. 

V povprecju .so vsak dan pre
vozili na kolesih vee kot 330 ki
lometrov, v drugi etapi, ki je iz 
Prekmurja vodila na Gorenjsko 
in nato se na Primorsko - do 
Tolmina, pa kar cez 400 kilome
trov. Za ta edinstven kolesarski 
podvig so se ti mladi kolesarji 
pripravljali ze od letosnje spo
mladi in so do starta prekole
sarili vee kot 5000 kilometrov. 

Ko se bodo spocili, jih caka 
delo v klubu, kjer bodo skrbeli 
za mladi rod in rekreativce, saj 
jih caka sodelovanje na Dakije
vem maratonu in na kolesarje
nju prijateljstva v Novi Gorici, 
pozabili pa ne bodo tudi na 
udelezbo na Goranskem marato
nu. Kolesarili bodo se za obcin
ski praznik v Cerknici in ze bo 
sezona za njimi. Kondicijo si bo
do nabirali cez zimo v telovadni
ci in na smucanju, da bi novo 
sezono pricakali pripravljeni za 
nove podvige in predvsem za 
mnozicnost. 

I. Urbas 

OBVESTILO OBCANOM 
Gobarska druiina Cerknica 

sporoca, da na svojem sedefu, 
ki je nad Cistilnico v Cerknici, 
vsem delovnim ljudem in obea· 
nom doloca vrsto in uporabnost 
gob, nudi recepte za gobje jedi 
in daje druga pojasnila. 

Gobe, nabrane v kosaro (gob, 
nabranih v najlonske vrece, ne 
bomo pojasnjevali), lahko prine
sete na pregled vs~ prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu, v 
casu od 18. do 20. ure. 

Obvestilo velja za september, 
oktober in november 1986. 

' . .... u ... 

Gobarska druiina 
Cerknica 

-·. 
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Program 
.ZBORA DELAVCEV SOZD SLOVENUALES 6. 9. 1986 
- Prlhod udeleiencev od 8. do 11. ure in promenadni kon

cert godbe na pihala iz Medvod. 
V tern casu bodo dellli gola.Z in darilne pakete. Vsak ude
lezenec bo dobil spominsko skodelo, gola.Z, k.ruh in liter 
vina ali soka. 

- Ob 11. uri bo zacetek osrednjega deJa prireditve. 
Pozdravni govor predsednika PO SOZD Slovenijales. 
Pozdravni govor predstavnika pokrovitelja - generalnega 
direktorja DO Slovenijales-trgovina. 
Slavnostni govor podpredsednika ZIS Janeza Zemljarica. 
Podelitev nagrad Slovenijalesa. 

- Ob 12. uri bo zacetek kulturnega programa. 
Nastopale bodo skupine in ansambli iz posameznih delov
nih organizacij. 

- Ob 13. uri bo zabava s plesom na dveh plesi§clli. 
Na enem plesi§cu bo igral zabavni ansambel SOK s pevko 
Marjano Deriaj. Izvajali bodo pop glasbo za mlade, za 
prijetno razpolozenje pa bo poskrbela tudi skupina MO
PED SHOW, ki jo bosta vodila Tone Fornezzi-TOF in 
Janez Hoeevar- RIFLE. 
Na drugem plesi§cu bo igral ansambel Lojzeta SLAKA s 
FANTI S PRAPROTNA s svojo tipicno narodno zabavno 
glasbo. 
Zabava bo trajala do 22. ure. 
V odmorih med plesom bo program, poleg MOPED 
SHOWA popestren z naslednjimi zabavnimi tockami: 

- tekmovanje v vlecenju vrvi - sodelovale . bodo skupine iz 
vseh DO, tekmovanje za najbolj§i plesni par Slovenijalesa, 

- tekmovanje direktorjev v zavezanih vrecah, 
- tekmovanje, v katerem bodo molli prena§ali zenske v 

ko§u - sodelovale bodq ekipe iz vseh DO. 

----· .J:! 

Cerkni§ka telovadnica v znamenju namiznega tenisa 

Mladi 
. 

Upl 
Obcinska zveza telesno kul~ 

turnih organizacij je od 8. do 17. 
avgusta gostila mladinsko in pier 
nirsko republisko selekcijo v na
miznem tenisu. Igralci in igralke 
so se zbrali na desetdnevnem 
treningu pod vodstvom znanega 
strokovnjaka J ozeta Mikelna ter 
se petih trenerjev in psihologa. 

Mladi tekmovalci so prebivali 
v Rakovem Skocjanu in v resta
vraciji Jezero v Cerknici, kjer 
so se tudi hranili. Bilo jih je 
45, od tega kar 23 deklet, med 
njimi tudi dve drlavni repre
zentantki. Ta trening so izrabili 
tudi stirje nasi mladi z Rakeka, 
ki so se udelezevali treningov. 
Le-ti so bill v sportni dvorani 
osnovne sole v Cerknici, ki je v 
teh pocitniskih dneh delovala 
osvefujoce; sicer bi bilo v tern 
casu v dvorani mrtvilo. 

Treningi so bili vsak dan od 
9. do 13. ure in od 15. do 20. 
ure. Torej dovolj naporno za 
tako mlade tekmovalce. 

Pogoji, ki jih imamo v nasi 
obcini - od cistega okolja, lepe 
narave. sportne dvorane ter to
varne brez hrupa in smoga -
nam omogocajo, da bi lahko go
stili se vee republiskih ali zvez
nih reprezentanc, seveda, ce bi 
imeli vsaj kaksen prenocitveno 
gostinski obrat v obcini. 

Kar zadeva to, smo gotovo 
med najbolj siromasnimi v Slo
veniji. Torej, manjka nam turi
sticnih storitev, pri cemer v vseh 
teh letih ni bilo kdove kaj stor
jenega za razvoj nasega otr 
mocja. 

v Cerknici 
ce bi hodile reprezentance, se

lekcije in drugi k nam na sku
pne priprave, bi tudi na§i sport
niki in trenerji imeli veliko od 
tega. Ucili bi se lahko od pri
znanih strokovnjakov, ki vodijo 
take priprave. 

Mi se bomo se naprej trudili, 
da bi pridobili cimvec takih 
selekcij, ki bi priSle k nam na 
vadbo. Preprican sem, da bo 
korist obojestrimska. 

F. Tursic 

BRESTOV OBZORNIK - glasllo de· 
lo'J!Ie organlzaclje BREST Cerknlca, 
n. sol. o. 
Glavnl In odgovoml urednik Bozo 
LEVEC. . 
UreJa urednllkl odbor: Srel!o DROBNJe, 
Viii FRJM, Franc GORNiK, Vlktor JERJe, 
Karman KANDARE, Peter KOVSCA, Bo!o 
LEVEC, D11111lo' MLINAR, Stefka MIKSE·SE· 
BAU, Anton OBREZA, J1111ez OPEKA, 
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC. 
Foto: Jo!e SKRU 
Odbor za obveJi!anJe Je druibenl org1111 
upraviJan)a. Predsednlk odbora: Fr1111c 
MLAKAR 
Glasllo sodl mecl prolzvode lz 7. tol!ka 
prvega odstavka 36. !!lena zakona o ob
davl!enlu prolzvodov In storltav od pro· 
meta prolzvodov (mnenJe seluetarlata za 
lnformlranJe lzvrlnega &veta SR SlovaniJa 
it. 421-t/72 z dna 24. oktobra 1974). 

Naldada 2800 lzvodov. 

Tlska %elezniska tiskarna v Ljub
ljanl. 

- ----------- ------ --

BRESTOV OBZORNIK 

KmeCki praznik na Blokah 
Spet, letos ze devetic, je bilo v Novi vasi na Blokah »sreeanje 

kmetov in delavcev« Mercatorja - Kmetijske zadruge Cerknica, 
kot le-to uradno nosi naziv in ima tudi sirsi »turisticni« pomen. 
Letos je bilo sreeanje pripravljeno v prenovljeni obliki, saj so 
se mu prldru:Zile tudi poletne igre DELO-KOMPAS, ki so po 
svoje prispevale k zanimivosti same prireditve - kmeckega praz-
nika na Blokah. · 

Lepo soneno v:reme je v ne
deljo, 17. avgusta privabilo na 
Bloke nad 5000 ljudi, ki so z za
nimanjem spremljali prireditev 
in nekateri SO »Omagali« sele V 
zgodnjih jutranjih urah nasled
njega dne. 

grabljica Justina HRIBLJAN, na 
drugo mesto se je uvrstila Zo
fija STRAZIScAR (:lena najbolj
sega kosca), na tretje pa Mari
ja JAKOPIN. 

Pozivitev za gledalce in tek
movalce je bilo tudi tekmovanje 

Slavnostni sprevod bloske prireditve 

v kosnji med pre.dsednikom iz
vrsnega sveta obcine Cerknica 
Francem JESELNIKOM in se
kretarjem skupscine obcine No
va Gorica, kjer je po »pricako
vanju<< zmagal domacin. 

Tekmovanje se je nadaljevalo 
s poletnimi igrami DELO-KOM-

PAS. Pri tern so bila na tekmo
valni nacin prikazana nekoc ze
lo mana kmecka opravila, zna
cilna za notranjsko pokrajino. 
V tern tekmovanju sta sodelova
li ekipi Cerknice in Banjscice. 
Koncni rezultat je bil 4:3 za do
mace tekmovalce. Domacini so 
zmagali v sestavljanju lojtrnega 
voza, izdelavi orodja, polhanju in 
>>smucanju<<, gostje pa so bili 
spretnejsi v obdelovanju ostr
nic, postavljanju mlaja in ple
tenju venca. 

Za konec tekmovanja je bila 
dirka konj, v kateri so tekmo
vali sportni in delovni kanji. 
Med delovnimi kanji (tekmovalo 
je 11 konj) je zmagal Andrej 
ROK iz Zerovnice, drugi je bil 
Andrej SEPEC iz Podloza, tretji 
Boris GRBEC iz Lipsenja. 

Pn tekmovalnih konjih je zma
gal Franc OKOREN iz Drage, 
drugi pa je bil Ivan RUPAR iz 
Velikih Lase. 

Pecat »kmecki kuhinji<< je dala 
razstava domacega peciva, ki so 
ga spekle clanice aktiva kmec
kih zena. Med najrazlienejsimi 
dobrotami so sle najbolj v pro
met orehove in rozinove potice, 
pa tudi orehove lunce ter razni 
strukeljci in ajdov kruh. 

Bloke '86, kot na kratko ime
nujemo to srecanje, nas je letos 
pricakalo v prenovljeni obliki, 
saj so bile poleg tradicionalnega 
srecanja kmetov - delavcev 
vkljucene tudi poletne igre DE
LO-KOMPAS. S taksno obliko 
»zdruZevanja<< pa :le lahko govo
rimo o »sirsi« vkljucitvi v turi
sticnofolklorno ponudbo nase 
obCine. Ta oblika oziroma njej 
ustrezna. mora postati stalna 
oblika turistiene ponudbe, da bo 
tudi za nase obmocje pricel ve
ljati rek: turizem smo ljudje! 

R. Klancar 

Po »protokolu« se je tudi letos 
pricela prireditev s sprevodom 
nastopajocih. Treba je priznati, 
da je bil sprevod v primerjavi 
s prejsnji.mi leti precej »okr
njen«. Vse kaie, da stabilizacija 
vpliva .tudi na izrocila pri pri
kazovanju ze , jzumrlih« kmeckih 
del, saj je bilo iz sprevoda raz
brati samo prikaz zganjekuhe. 
Pa nic zato, bo pa prihodnje le
ta ob deseti obletnici snidenja 
bolj raznoliko, izvirno in morda 
manj >>stabilizacijsko«. Za raz
liko od prejsnjih let sta bili v 
sprevod >>vpleteni« tudi tekmo
valni. ekipi iz Cerknice (pri tern 
je treba pohvaliti tekmovalce za 
izvirnost »tekmovalnih dresov«) 
in iz Banjscice, ki sta nastopili 
za poletne igre DELO-KOMPAS. 

Pod. republiSkim povpretjem 
IZIDI TESTIRANJA SOLOOBVEZNIH OTROK V NASI OBciNl 

V eni izmed prej§njih §tevilk Obzornika smo pisali da se je tudi 
naSa obc~. vkl}ucila . v informacijski sistem (testir:Wje), tako da 
S~C? t~~tirali blizu. tn cetrt VSeh soloobveznih otrok ter ugotav
l)ali n)ihove motonene sposobnosti in druge zna~ilnosti. 

Uradni del >>kmeckega prazni
ka<< je pricel dirktor Kmetijske 
zadruge Cerknica Slavko TOR
Nit, ki je med drugim dejal: 
>>Te igre niso namenjene samo 
delavcem-kmetom- ki so nepo
sredno vkljuceni v kmetijsko 
proizvodnjo, marvec vsem nam, 
ki zelimo in hocemo ohraniti 
tradicijo nasih iprednikoV.<< Te 
besede so takoj vzeli zares tek
movalci - kosci, ki so na >>Sta
rodaven« nacin hoteli prikazati 
naCin kosnje in obenem izko
ristiti tudi tekmovalni duh v 
hitrosti, pa tudi kvaliteti kos
nje. Najhitrejsi je bil Gasper 
STRAZISCAR z Unca, drugi je 
bil Franc MEDEN iz enote Caj
narje-Zilce, tretji je bil Ivan 
MIHELcic iz enote Nova vas. 

Pokosena trava je cakala na 
novo >>Obdelavo<<. Treba jo je bi
lo zgrabiti in spraviti v kopice, 
pr·i .cemer je bila najhitrejsa 

V juliju smo dobili izide teh 
testiranj, ki nam jih je posre
dovala fakulteta za telesno kul
turo iz Ljubljane. Te rezultate 
so dobile tudi vse osnovne sole 
ki so sodelov~e v testiranju. ' 

Prepricani smo, da bodo ucite
lji telesne vzgoje iz rezul
tatov lahko marsikaj koristnega 
izluscili, program obvezne teles
n7 . vzg?je ~a bodo lahko orga
nlZiram bolJ smotrno Jn korist
no. Tudi klubi in drustva bodo 
imeli od teh rezultatov koristi 
saj bodo lahko bolj strokovn~ 
izbirali tekmovalce za svoje 
klube. 

Ce na kratko povzamemo re
zultate, pridemo do splosne ugo
tovitve, da smo glede motoric
nih sposobnosti in morfoloskih 
znacilnosti pod slovenskim pov
precjem. 

Res je, da je posamezna sola 
nekoliko boljsa od druge, am
pak se vedno pod ·r epubliSkim 

Filmi v septembru 
4. 9. ob 20. uri - ameriSki eroticni film BOLERO. 
5. in 7. 9. ob 20. uri- ameriska grozljivka KRVAVO PROSTO. 
6. 9. ob 20. uri in 7. 9. ob 16. uri - italijanski western VRNI

TEV TRINITE. 
11. 9. ob 17. in 20. uri - francoski pustolovski film OPERACIJA 

HARPUNA. . · 
12. 9. ob 17. uri - slovenski mladinski film POLETJE V SKOLJKI. 
12. 9. in 14. 9. ob 20. uri - ameriska kriminalka BOTER. 
13. 9. ob 20. uri in 14. 9. ob 16. uri - ameriSki akcijski film TEKSA-

SKI RANGER. 
18. 9. ob 20. uri - francoska eroticna drama POSILSTVO. 
19. in 21. 9. ob 20. uri - ameriska glasbena komedija YENTL. 
20. 9. ob 20. uri in 21. 9. ob 16. uri - ameriski pustolovski film 

ZIVUENJA SO VPRASLJIVA. 
25. 9. ob 20. uri - ameriska komedija NEV ARNI POSEL. 
26. in 28. 9. ob 20. uri - ameriski akcijski flim NEW YORK -

MESTO STRAHU. 
27. 9. ob 20. uri in 28. 9. ob 16. uri - ameriski glasbeni film 

SKRLATNI DEZ. 

povprecjem. Takoj na prvi per 
gled je videti nas odnos do te
lesne kulture, ki je pri nas zelo 
slab. Pa ne · smemo kriviti sa
~o ueiteljev telesne vzgoje, saj 
ruso samo ani poklicani za raz
voj telesne kulture na soli am
pa~ j e. pri te~ se veliko chugih 
deJavmkov, ki so poklicani za 
razvoj telesne kulture otrok v 
obcini. 

. Ce podrobno pogledamo posa
mezne meritve, ugotovimo, da 
smo v telesni viSini pod slo
venskim povpreejem. Telesna 
te:la nasih otrok je zadovoljiva 
in ugotavljamo, da je prehrana 
pravilna. Zelo slabo kaie pri te
stu >>taping z roko« za ugotav
ljanje motoricne hitrosti frek
vence gibov, kjer smo dalec pod 
republiskim poprecjem. 

Nasi otroci imajo tudi slabo 
sposobnost koordinacije gibanja 
telesa; slabo so gibljivi, staticna 
moe rok in ramenskega obroca 
je zadovoljiva. -Slabi smo tudi 
v sprinterskib hitrosti, pri vzdrl
ljivosti v kontinuiranem sub
maksimalnem naprezanju (tek 
600 metrov) pa je nadpovprecna 
le osnovna sola Cerknica. 

Iz vsega tega je videti, da bo
mo morali se veliko storiti na 
podrocju telesne vzgoje soloob
veznih otrok v nasi obcini in da 
bo morala dru:Zba spremeniti 
svoje mnenje in dati vee po
udarka telesni vzgoji otrok, saj 
radi poudarjamo, da so otroci 
nase najveeje bogastvo. V pri
hodnje bo potrebno dati vee mer 
ralne in finanane pomoCi za 
razvite otroke, ker so le taki 
sposobni graditi nas svet. 

Zato dobra razmislimo, kdo je 
odgovoren za taksno stanje .in 
pomagajmo, da bo prihodnost 
nasih otrok lepsa. F. Tursic 
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