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Oblikuje se naSa nova
temeljna organizacija
NOVA TEMELJNA ORGANIZACIJA STROJEGRADNJA STOPKU ORGANIZIRANJA

V PO.

V nalli delovni organizaciji srno se ze s srednjerocnim nacrtorn
1980-1985 odlocili za pospe8eno investiranje v stroje in oprerno za
proizvodnjo lesno obdelovalnih ter drugih strojev in naprav. Sredstva za to nalozbo ter za pricetek poslovanja so bila opredeljena
ze z ornenjenim srednjerocnim nacrtorn za obdobje 1980-1985 pa
tudi za obdobje 1986--;1990.
'
S preureditvijo deJa centralnega skladisca gotovih izdelkov v
industrijski coni v Podskrajniku
in z nabavo najnujnejse strojne
oprerne so bill ustvarjeni pogoji
za zacetek dela oddelka za pr~
izvodnjo strojev in naprav. Sedaj gre nalozba h koncu in je
proizvodnja strojev in naprav ze
v poskusnem obratovanju.
Organizacijsko in samouprav·
no so delavci oddelka za proizvodnjo strojev in naprav sedaj
se vkljuceni v terneljno organi.
zacijo PohiStvo in v delovno
skupnost Skupne dejavnosti.
Trenutno je v tern oddelku za.
poslenih 38 delavcev, v bliZnji
prihodnosti pa naj bi bilo stevilo zaposlenih okrog 50.
Delavski svet delovne organi·
zacije je na svoji pretekli seji
ugotovil, da so v oddelku za pr~

izvodnjo strojev in naprav izpolnjeni pogoji, ki jib doloeata
14. in 320. clen Zakona 0 zdruzenem delu, ko imajo delavci
pravico in dolZnost organizirati
del delovne organizacije kot temeljno organizacijo. Prl tern je
ugotovil, da gre za novo dejavnost - proizvodnjo strojev in
naprav. Ker je to posebni pr~
izvodni asortiman, ki predstavlja povsem novo vrsto izdelkov
v okviru delovne organizacije, je
to izrazit zaokrozen del delovne
organizacije oziroma del, v katerem so vsi delavci neposredno
povezani z delovnim procesorn
in s tem pri delu med seboj odvisni tako, da z istimi sredstvi
skupnega dela dosegajo skupen
rezultat dela.
Delavski svet je tudi ugotovil,
da so neposredni rezultat dela

·k v

delavcev v tern oddelku stroji
in naprave. Vsi ti stroji imajo
trino vrednost in bodo delavci
s prodajo teh strojev ustvarill
celotni prihodek na nacin in pod
pogoji, ki jib dolocajo predpisi.
To pa porneni, da se da rezultat
skupnega dela delavcev v tern
oddelku samostojno izraziti kot
vrednost na trgu.
Glede na omenjene ugotovitve
izhaja, da gre za primer nove
dejavnosti, v kateri delavci zdrufujejo svoje delo v zaokrozeni
celoti, ki ima svoje posebnosti.
Zato bodo rnorali svoje interese
urejati in jib usklajevati z deIavci drugih temeljnih organizacij v okviru delovne organizacije, pa tudi sirse - z delavci
drugih organizacij zdruZenega
dela, krajevnih skupnosti, druzbeno politicnih skupnosti skratka, s sirso druzbeno skupnostjo.
Z ugotovitvijo, da sta izpolnjena prva dva pogoja za organiziranje temeljne organizacije, bodo delavci nove terneljne organizacije mogli skupaj in enako·
pravno odlocati o delu in posh>·
vanju temeljne organizacije ter
delovne organizacije, v sestavi

katere bodo zdruievali delo in
sredstva z drugimi delavci ter
odlocali o dohodku, ki ga bodo
ustvarill, pa tudi o zadevah in
sredstvib v celoti odnosov druibene reprodukcije, urejali delovna razmerja in sodelovali pri
uresnicevanju funkcij
sam~
upravnih interesnib skupnosti,
krajevnih skupnosti in druzben~
politicnih skupnosti.
To pomeni, da vsi delavci tega
oddelka tvorljo poleg organizacijsk~poslovn~tehnicne
celote
tudi socialn~kadrovsko oziroma
druZbeno ekonomsko skupino,
primerno za urejanje in usklajevanje svojih pravic in obvem~
sti.
Delavski svet delovne organizacije je na podlagi ugotovitev, da
so podani pogoji za organiziranje nove temeljne organizacije
dal delavcem oddelka za proizvodnjo strojev in naprav pobudo
za organiziranje nove temeljne
organizacije. Istocasno je tudi
sklical zbor delawcev tega od-

delka, da bi na njem obravnavali pobudo za organiziranje temeljne organizacije in ocenili,
ali so za to podani predpisani
pogoji.
Delavci oddelka za proizvodnjo strojev in naprav so na sv~
jem zboru 17. septembra spre·
jell pobudo delavskega sveta de·
lovne organizacije za organiziranje terneljne organizacije, saj so
ocenili, da so za to podani predpisani pogoji.
Obenem so sprejeli sklep, da
se razpise referendum, na katerem bodo delavci oddelka za
proizvodnjo strojev in n,aprav
glasovali o sklepu za organiziranje nove temeljne organizacije.
Referendum bo 3. oktobra v pr~
storih oddelka.
Po sprejetju sklepa o organiziranju nove temeljne organb:acije bo potrebno izpelj ati nadaljni postopek v zvezi s konstitu·
iranjem nove terneljne organizacije.
A. Percic

Odprli smo novo
Rrestovo prodajno mesto
V ponedeljek, 22. septernbra smo skupaj s SOZD TIMAV - delovna organizacija Preskrba Seiana slovesno odprli nov prodajni
salon Bresta na Reki - v naselju Skurinje.

>OSa·

da

Delovna organizacija Preskrba priblizala potrosnikom tega obmocja celotni Brestov prodajni
Sezana- TOZD Grosist je v naselju Skurinje, kjer je do sedaj
program in pripomogla k se
zgrajenih veliko novih stanovanjboljsi izbiri blaga v Marketu.
sk.ih blokov in v katerem trenutNaselje Skurinje, ki se dviga
no Zivi nad 20.000 prebivalcev nad samim srediscem Reke, se
Reke, ze pred petimi leti odprla
se vedno razvija in siri in bo
sodoben ·p reskrbovalni center · tudi v prihodnje potrebovalo
;MARKET, ki skrbi za oskrbo venove izboljsave pri oskrbi precine prebivalcev s tega dela bivalcev. Zato smo brez dvorna
Reke. Ker do sedaj v tern Mars tern napravili le prvi korak
ketu ni bilo na voljo tudi pohisv skrbi za dobro in pravocasno
tva, je Brest v dogovoru s predzadovoljitev potreb prebivalcev
stavniki delovne organizacije
tega obmocja.
Preskrba Sezana sodobno oprePrihodnji uspehi Marketa mil prodajni salon pohistva, ki
ima povrsino 350 kvadratnih me- Preskrba v Skurinjah so sedaj
prav gotovo v rokah tega kolektrov.
tiva, ki pa si bo, to trdno upamo, z otvoritvijo prodajnega saKot sta v svojih priloznostnih
lona pohistva Brest se pridobil
nagovorih poudarila slavnostna
vecji krog kupcev in s tern tu di
govornika, predstavnika delovne
organizacije Preskrba Sezana in njihovo zaupanje.
glavni direktor Bresta, naj bi
F. Turk
otvoritev t ega prodajnega salona

sloesna
ljiva
rana
·i te) tavfrekpod
I abo
anja
.icna
r oca
tudi
zdrfsub(tek
ecna

' hoi na
loobn da
eniti

:PD-

• saj
t roci
pri. moi za
taki
io je
e .in
lnost
ursic

lz vsebine:

Iz

na~e

STROJEGRADNJE -

.............

-

krnalu nove temeljne organizaclje

POLOZAJ V LESARSTVU • Z ZAGREBSKEGA VELESEJMA •
NEKAJ VTISOV S SRECANJA • GOZDOVI UMIRAJO TUDI PRI
NAS • 0 NASEM TURIZMU IN SAMOPRISPEVKU • MLADI
RAZISKOVALCI V CERKNICI 0 STALNE RUBRIKE . SPORTNE
IN DRUGE NOVICE
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LiCilo je premalo
ZMANJSANJE IZGUB V LESARSTVU ZARADI KNJIGOVODSKIH
SPREMEMB NE POMENI BOUsiH POGOJEV GOSPODARJENJA,
LAHKO PA POVZROCI IZBRUHE IZGUB V DRUGEM POLLETJU
Lesarji v Sloveniji so v prvem
polletju »pridelali« za vee kot
6,6 milijarde izgub. To je manj,
kot so napovedovali po cetrtletnih irezultatih, vendar so na iz.
vrsilnem odboru sploSnega zdru·
zenja Les poudarili, da so seda·
nji boljsi rezultati pravzaprav Ie
kozmetika, knjigovodska laz, ld
naj b i prikrila teiave v poslova·
nju.
Celotnl prihodek lesarske bran·
ze se je poveeal za manj kot v
ostalem gospodarstvu Slovenije
- za 73 odstotkov, poslabsalo pa
se je tudi razmerje med izvozom
in prodajo na domaeem -trgu. To
je, kot trdijo Iesarji, posledica
nove devizne zakonodaje, ki je
marsi:koga prisilila, da je geslo
>>izvozirti za vsako cenO<< moral
zamenjati z »izvoztti za tako ceno, da bos llahko preZi.vel«.
Kljub slabim financnim rezul.
tatom poslovanja pa razmerje
med fizicnim obsegom proizvod·
nje in stevilom a:aposlenih kaie.
da se je produktivnost v primarni proizvodnji poveCala za 1,4 od·
stotka, v finalni proizvodnji pa
za 8 odstotkov.
Lesa.rji opozarjajo, da sprejeta
sptrem.emba zakona o ugotavljanju !in ;razporejanju celotnega pri·
hodka m dohodka ni v skladu s
stabilizacijskimi prizadevanji, saj
omogoca fiktivno povecevanje dohodka. Organizacije zdruienega
dela lahko ucinke revalorizacije
zalog pobotajo z negativnimi tecajnimi r azlikami in obrestmi
od kreditov za obratna sredstva.
Prav 'VM;oke obr esti, ld dosegajL•
ze 10,7 odstotka celotnega prihodka lesarstva (v gospodarstvu 5,2
od:stotka) pa so eden od vzrokov
za tezaven polozaj, v katerem se
je :masla ta dejavnost.
Gospodarstveniki OZD lesarstva
najbolj zamerijo zakonodajalcu,
da je z momostjo popravlj3Dija
koncnih rezultatov in firumcnih
uspehov ,dosegel, da so se sredstva prelila namesto v poslovni
sklad v dohodek, ta pa naprej v
porabo, predvse.m osebno, sploS·
no in skupno.
Novi zakon o omejevanju osebnih dohodkov je prisilil OZD, da
so uporabile kozmcticne knjigovodske .pripomoeke, ki jih je po
nudil zakonodajalec; le z vJsjim
dohodkom je bilo mogoee opraviCiti visoko rast osebnih dohodk ov. Pri vseh teh finanfu.ih kolobocijah pa so osebni dohodki za.
poslenih v Iesarstvu se vedno ni·
zji od povpreenih osebnih 'dohodkov, izplacanli.h v gospodarstvu.
Bolj zaskrbljujoe pa je podatek,
d a se je dohodek na ,delavca, ki
je v preteklosti v tej dejavnosti

dosegel ok.oli 90 odstotkov povpreenega dohodka lllll delavca v
gospodarstvu, v letosnjem letu
zmanj sal, saj dosega le 66,6 odstotka povpre.Cno doseZtme.ga dohodka na delavca.
Ugotovitev, da tudi letos ne
moremo_ brez pridr:Zk.ov primer·
jati polletnih f:inanCnih rezultatov z la.nskimi v tern casu, omogoea na\lidezno samozadovoljstvo
nad poslovanjem, saj je bila formalno . v vecini OZD stopnja
akumulacije primema in torej
poslovanje zaradi sprejetih ukrepov zadovoljivo. Ce pa s tern suhoparnim prikazovanjem stcvilk
nismo zadovoljni in upostevamo
pri izracunu akumulacijske stopnje tudi nastale izgube, se slika
popolnoma spremeni.

treh mesecih. Od junija pa do
danes je tecaj dolarja padel za
10 odstotkov, inflacija je po:Zrla
nadaljnjih 15 odstotkov, kar pomeni, da je junija priznana stimulacija danes brez vrednosti.
Prav zaradi tega ni cudno, da
izvoz panoge upada. Izjema je le
p·roizvodnja embala.Ze, kjer se je
izvoz moeno poveeal, vendar
njen delez v celotnem izvozu lesarstva ne predstavlja vee kot
0,4 odstotka. Najbolj bolee je pa·
dec izvoza pohistva za skoraj 8,2
odstotka. To pa se nadaljuje ·ze
od prvega polletja lanskega let a.
Lesarji kot aktivni izvozniki
poudarjajo, da nereaien tecaj dinarja pospe8uje uvoz, predvsem
pa zamerijo oblikovalcem deviz·
nega tecaja nesorazmerje med
dolarjem in marko in drugimi
valutami. Predlagajo, da bi ob·
davcili vse odlive v dolarjih, ki
za uvoznika pomenijo vedno ekstra dohodek. Ugotavljajo nam-
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V okviru pokongresnili aktivnosti so .delovne skupine ali posamezni clani CK ZKS obiskaY vee obcin in delovnili organizacij po Sloveniji. Tako sta se sestanka .tosnovne organizacije ZK TOZD Pohi~t
vo udeleZi.la 9. ,septembra izvr5ni sekretar predsedstva CK ZKS Joze
Utenkar in clan CK. ZKS Milan Meden, poleg njiju pa so bill prisotni tudi predstavniki obcmskega komiteja ZKS Cerknica in med·
obcinskega sveta ZKS Postojna.
Tovarisi iz osnovne organhacije ZK TOZD Pohl.Stvo in iz delovne
organizacije \SO gostom predstavdli delovanje in vlogo te osnovne
organizacije, se posebej pa jim je bilo predstavljeno poslovanje, gospodarski polomj in problematika TOZD, pa tudi delovne org~a
cije v seda:nrjih .tezkih gospodarskih razmerah. Poleg te problematike
so v razpravi clani izpostavili tudi socialna in kadrovska vprasanja.
Predstavnike CK ZKS je ,5 e posebej zanimalo, kaksen vpliv so
imeli oziroma imajo na nas :gospodarski polo:Zaj ukrepi gospodarske
politike (ukrepi zveznega izvrinega sveta v juniju, devizna in zunanje trgovinska iZakonodaja in podobno).
J. Frank

Plafila vtujino kasnijo
Prestrukturiranje proizvodnje Izguba v letosnjem ~etu je na·
rasla z indeksom 481, poveealo
pa se je tudi stevilo tistih delovnih ~rganizacij, ld ISO zasle pod
rdeee stevilke. Polletni rezultati
ka:Zejo, da je 57 temeljnih organizacij lesarstva poslovalo z izgubo. Vpra8anje je, ;kako bodo
posamezne delovne organizacije
lahko re5evale te poslovne rezul·
t ate. Racun ka:Ze, da skladi celotne lesarske dejavnosti ne -:-:ado·
stujejo za pokrivanje izgub.
Poleg prehitrega narasca:aja
cen surovin in reprodukcijskega
materiala, vse od teksilla do
okovja in kemiCnih · proizvodov,
vidijo lesarji del svojih teiav tudi v nerealnem teeaju dinarja.
V jNovolesu so ugotovili, da ·so
se novo priznane stimulacije za
izvoz v ZDA stopile v manj kot

Nas novi program IGOR ze v proizvodnji -

obdelava povdin

iz oddelka strojegradnje
ree, da prihaja do logromnih razlik, ker veeina lesarskih organi-

zacij zdru:Zenega dela izvaia za
dolarje, uva:Za pa za !Jlemske mar·
ke in menijo, da tisti, ki potrebuje za uvoz dolarje, mora to
razliko placati. Ta denar naj bi
uporabili za poveeanje stimulaoij, ki bi morale biti prilagodljivejse in slediti realnim gibanjem
na5e ekonomske politike.
Ob slabih polletnih rezultatih
je izvrsilni odbor splo8nega
Zidru:Zenja Les ocenil, da bodo
poslovni uspehi po koncu devetmeseenega poslovanja se veliko
slabSi in bodo sedaj prikrite izgube vzplamtele. Na zalost bodo
tudi »paradne« OZD verjetno
koncale letosnje leto z izgubami.
B. PogaCnik
(Iz GV 36/ 1986)

BR

Novi devizni zakon, ki je stopil
v veljavo 1. 1. 19.S6, je povzrocil
·p ri paravna'Vli. ;placil v tujiJilo .k up
tezav. ·P o 110. clenu tega za:kooa
port:ekajo placi:la v mujino po natancno dolocenem vrstnem redu,
.kd ga sicer spreminjajo posamez'lli ·ukorepi zveznega izvdnega sveta in uveljavljam:je :na.Cela izjem.
Ker deviznti. trg ni zazivel, je
,p ostaJa devizna li.kvidnost izred:no ikritiena, saj so hila po podatkih Ljublja.nske banke-Gosp.odars·k e ban:k:e najstarejsa nakazila
v tuj:i!no za ;placilo uvoza na dan
30. 6. 1986 stara stli.:ri mesece (od
4. 3. 1986). Polozaj se je kasneje
nekoliiiko izboljsal, tako .da je bil
za.stoj placil sredi avgusta Se dva
meseca.
Tudi n a.Sa delovna organizacij a
cuti posledice takega s tanja, ker
ne uspeva v dogovorjoo.ih rokih
poravnati plaCilnih obveZ'Ilosti
do rtujih dobaviteljev, lkar seveda
povzroea .tezave pri s.klepa.nju
novih poslov in realizaciji uvoza.
Hre9t je ikot prete:lni izvOZD.!ik
(ak1ivec) uvr8cen v drugo prioriteto placil, kar pomeni, da se
pred na8imi obveznos.tmi poravnajo f1ksne :i!n garantkan.e obveznosti (odplacila mednarodnlih
ik!reditov iJil obveznosti iz konvencij) ter seveda »nujne« izjeme.
Kljub zak.ons ko dokaj ugodnemu
p.o lozaju pa na5a placila bsnijo
v povpreeju stiri mesece.
Zara:di izredno slabe devizne
likvidm.osti banke ;y prvem pol~etju srno se v dogovoru s pos lovno banko odloeili, da odprta oplaci.la spremenimo v ak~editive, ki
so imeli po ta:k.ra1Irui.h merilih
.p redl!lost .pred naka:zili. Polozaj
pa se seveda ni wboljsal, ker se
je moeno paveealo stevilo akreditli.vov, Sa!j je veeina uvoznikov
p r icaJmvala, da bo s tern na.Oi·
n om pla.Ceva.nja hitreje poravnala
svoje obvellnos.ti. Poleg tega pa
so ttucli tuji dobavitelji zahtevali
prehod. na a:krediJtivni naOin placevanja,· ker so hili dogovorjeni
.placilni r oki prese:leni prek vseh
razumnih mej a .
NaSa. proi~odnja je brez vecjih zarrnud os:krbljena z uvoZinimi
surovinami in reprodukcijsJcimi
materiali, ker uvaiamo ·p rek kontokorentmrih raeunov ~placHo UVO·
za se pobota ·z izvozom) in maloobmejnega :prometa, veeje te:lave
pa ·so pri uvozu rezerVIfiih delov

lin m aterialov, ki jih nabavljamo
v konsignacij skih skladisOih.
Tuji dobav.iteilji seveda ne moTejo calcasti na placila V nedogled
obrez pov.raci:la. Zato zaracunavajo zamudne obresti v Vlisini
1,5 ods.totka na mesec (v devizah) . To je za nas velllk strosek,
ki ni na:stal po nasi krivdi. Ce se
bodo take zarrnude nadaljevale,
tlahko pricakujemo, da bodo tuji
partnerji v ceno vracunali tudi
s tro5ke f.inanci~anja, ka:r seveda
pomeni drazji uv.oz.
Izkazalo se je ti.:sto, lka:r je bilo
ugotovljeno ze pred •S prejemom
za!kona, da je bilo odobrenih prevee uv=nih pravic (DPRP), ki nimajo .kJTitja v deviznem prJ.livu.
Ugotoviano tudi lah:ko, da zakon
v prvi vrsti skrbi za delitev (ne:realno) ·deviz in ne za ustva:rjanje deviznega prili.va.
P . Kovsca
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OBVESTILO
Ob letosnjem tednu otroka homo v vseh nasih vzgojno varstvenih enotah pripravili razlicne
dejavnosti za otroke iz dnevnega
varstva in za otroke izven dnevnega varstva.
Vse otroke, ki ne obiskujejo
vrtca in so stari od 5 do 7 let,
vabimo k vzgojnim dejavnostim
vsak dan od 29. septembra do
3. oktobra 1986 od 9. do 10. ure
v vse vzgojno varstvene enote v
obcini Cerknica.
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Iz drugih lesarskih kolektivov
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LESNINA ob koncu vsakega
leta s kooperanti sestavi skupni
nacr t sodelovanja - od oskrbe
do tdenja. V prvem letosnjem
polletju so v dejavnosti inzeniringa s kooperacijami uresniCili
prodajo v znesku 1,2 milijarde
dinarjev. Pripravlja tudi investicijske programe za trzno zanimive izdelke v inzeniringu za
gradbenistvo.
SLOVENUALES trgovina
ima za letos z drobnim gospodarstvom ·s klenjene pogodbe v
vrednosti poldruge milijarde dinarjev, vse za izvoz. Ker so cene
na domacem tdiScu ugodnejse,
je vee teh poslov zal propadlo.
GARANT med drugim izvaia
tudi na Madiarsko in v Avstrijo
in sicer redni program VEGA.
Iz tega programa so pripravili
se vzorce spalnic z niijo omaro.
Poseben izvozni program spalnic
so pripravili tudi za izvoz v dezele v razvoju in ga predstavili
na milanskem sejmu pohistva,
kjer je bil dobra sprejet.
V LIP Bled izvoz vhodnih vrat
v Avstrijo iz leta v leto nara~ca.
Od 490 vrat, izvozenih v letu
1984, so lani izvoz povecali za 21
odstotkov (na 600 vrat), letos pa
se bodo p r ibliiali stevilki 1000.
V Avstriji dosegajo precej viSje
cene kot v drugih dezelah Zahodne Evrope, zahtevajo pa izj emno kvali teto in dosledno izpolnjevanje dobavnih rokov.
Trenutno so v Jugoslaviji trije
proizvajalci fonskega pohistva,
med katerimi je tudi ALPLES.
Ta delovna organizacija ze tretje
desetletje v celoti oskrbuje z
ohiSji proizvodnjo akusticnih
aparatov v Gorenju in EI Nis.
Jugoslovanska industrija akusticnih aparatov potrebuje letno
okrog 600.000 kosov lesenih ohi. sij .
LESNA je v tovarni pohistva
Prevalje posodobila proizvodnjo
vratnih kril. Za to nalozbo ji je
uspelo pridobiti tudi mednarodno posojilo od IFC. Priceli so ze
s poskusno proizvodnjo. Proizvodnjo najzahtevnejsih stilnih

vratnih kril bodo z 12.000 povecali na 40.000 ali za 333 odst otkov; izvoz bodo s 60.000 kosov
poveCali na 95.000, kar pomeni
za 60 odstotkov; struktura proizvodnje se bo spremnila v korist furniranih vratnih kril s
sedanjih 194.000 na 230.000 kosov
letno.
MEBLO vse bolj razsirJa mzenirinske posle. Med drugim je
prevzel opremo spalnega dela velikega hotela v beloruskem glavnem mestu Minsku. Pri izdelavi
opreme sodeluje sest njegovih
temeljnih organizacij. Vrednost
posla znasa 365.000 klirinskih dolarjev.
Tudi v NOVOLESU ugotavljajo, da zelo te~ko pridobivajo

ucence za izobrazevanje lesarjev
sirokega profila (IV. stopnja) ter
za imenirje in diplomirane inZenirje lesarstva. Vee zanimanja je
za studij na v. stopnji.
INLES je pricel z nalozbo za
posodobitev proizvodnje v svoji
tovarni v Dolenji vasi. Prva faza
nalozbe se je ie p ricela in sicer
obsega gradnjo nove kovinske
skladiscne hale; z opusceno skladiscno halo so pridobili prostor
za kot lovnico, mehanicno delavnico in skladisce repromateriala;
ostali del bodo spremenili v proizvodni prostor za grobi razrez
svezega lesa za susilnico. Druga
faza zajema izgradnjo proizvodne hale za loceno predelavo lesa.
Nalozba naj bi bila koncana
prihodnje leto.
Brestov inZeniring j e opremll
jemni center zdravili~~a..

zdravllis~ni

center v lgalu

spre·

Milanski sejem pohiStva
se vedno lahko reeem: v Milanu kraljujeta poliester in vlakIIlenka. To je njihova dol.gorocna
usmeritev, od ka:tere se verjemo
se do lgo ne bodo Ioeili. Crna, be-la in vsi odtenk:i si:ve bar vc bo ~.o
veCn.o moderni, ba:rvni spekter
:p a se iz leta v leto siri.
Kljub tesmu, da je ta sejem namenjen pred·v sem arr-a:bskemu
trgu, je cuti:ti opazno razli!J.<?V!l·
nje od arabskega sloga, sa) Je
tega pr~ pohiSt vu .in p r i sedeinih
ganriturah vse ma:nj, modermega
evropskega pohistva pa vse vee.
Pri pohiStvu so prevladovale
jed~lnice in oprema dneVIIlih sob;
o troilih programov in spalnic je
bilo letos manj. Sestavi so fiks·
ni, prodaje &estavljenega pohi <itva je ·vse ma::Ji
Opazen je vse vecji .r azlocek
med mila:nskim in nasemu okusu bliznjim kolnskim sejmom.
V MiJa:nu so bili poleg klasiOn.ega
rpohistva, ki je za oko s.icer iz·
redno lepo, ·t udi naj~razlionej si
rpoiZJkusi odstopanja od klaJSi6nih
notm za pohi&tvo in biva:nje.
Najbolj ~eprost primer je bila

kombinacija razhlcnih ~roeajev in
p<YVII'Sinskih obdelav lila enem ses.tavu, tako da bi po .nasem okusu bliinjim kolnskim sejmom
hiStvo pomota oziroma napaeno
m0111tirano.
Druga s.krajnos.t pa je biJo pohistvo, za katerega hi se elovek
vprasal, ka:ksen namen sploh
ima ·in., ali je to sploh se pohiStvo. Taksno pohistvo.nam je pred·
stavlilo VeC firm, 'VSekakor pa je
prednjaCiJa francoska skupina
oblikovalcev VIA. Sarno nekaj
primerov: ·p ohistvo i.z .prozornega
pleks.i stekla, ali ·i.z nerjevece plocevi.ne, prozoren suol, J:d je imel
za sedalo zelenje, poldce iz copill it stekla, ki so bile pod naj-raz·
aicnejsiD:ni koti, samo vodoravno
ne, in se bi lahko nasteval.
To, kar smo v.i.deli le<t:os v Mila:nu, je bilo zelo lepo, vendar je
nespor:no, da se italijansko obhkovanje oddaljuje ")d ostalega
ev:ropskega, videli pa bomo, ali
se bodo sedanje r azvojne smeri
nadaljevale tudi prihodnja leta.
A. Vivod

Tudi letos malo novosti
OB JESENSKEM
MEDNARODNEM
ZAGREBSKEM VELESEJMU

ma na razlicnih podrocjih: od
pretoka informacij in znanja
predvsem ;pa do sklepanja Iron·

Na zagrebSkem sejmiscu lfe bil
od 14. do 2I. septembra tradicionalni, ze 57. po vrsti, jesenski
mednarodni zagreb~ki velesejem,
ki \se ga je udeleZilo okoli 2100
domacih razstavljalcev in 1150
razstavljalcev iz 69 tujih drlav.
Sejem si je ogledalo okoli pol
milijona obiskovalcev. Te l!tevil·
ke nam zgovomo povedo, da je
bilo na pravkar minulem sejmu
rekordno stevilo razstavljalcev in
obiskovalcev, kar je samo po sebi zagotovilo Zivahen utrip seJ·

Kako pa pohistvena illldustrija?
Gledano na sejem v celoti, je
pohi6tvo za.vzelo v primerjavi z
drugimi panogami industrije
precejsen del razstavndh prostorov. Kot je znano, je jesenski
.zagrebsk i velesejem na podrocju
pohistva namenjen predvsem
:prodaji doseda:njih, na trgu ze
znanih izde1kov.
Zato je bHo lila sejmu le malo
novosti, kajti ze po tradli.aijli vsi
~proizva•jalci namenjajo ve<':Ji pomen jesenskemu sejmu pohistva

cr1

a bovar:li~ne

mega

dnevujejo
7 let,

>Stirn

a do

1. ure

ote v
Z Brestovega razstavnega prostora

v Beogu-adu, na katerem predstavljajo svoje novosti.
In ka:ko Bres.t?
Na pravkar mmulem sejmu
smo se na na:sem razstavnesm
rprostoru Slovenija1.esa p.redst avili z na:Simi. sedanjimi in na tlrgu
dobro :ona:nimi prograa:ni. Poleg
tega velja omeniti., da smo pred
stavili tud:i nekatere novosti:
otroS.ki program Igor, ki te
dni· p:rihaja s proizvor~mh
trakov;
- sedeZn.o garnmrr0 KATI, ki
je vzmudl'la zat"aJ: :;voj.:: Dtlike in fun:kaiona~nosL p .r i
poslovnem sv<!tu in pri na·
.k ljucndh obiskovalcih precej zanimanja,
- priblimo enaiko velj a za
ldubsko .mi::llico Mojca, ki je
narejena iz lesenih stranic
te ga:rnilture in lima za ploseo steklo;
- kotno jedli.lnisko ga-mituro;
- nove regale, in sicer Julijo
v dveh j.zvedbah (beli in
temni) ter Avgusto ;
- i z generacije kuhinj 2000
kuhirijo Brest 2006;
- spalnico Tart:ja111a.
Za vse omenjene nove i:zidel:ke,
~razen za otrooki prograsm Igor,
:kd je ze .p rodan v Skladisooo prodajni center Crnuee in za klubsko mizico Mojca, so ze na .;ejmu
potekal:i pogovori o od:t.upu in
dobavah z delovno organizacijo
Slovenij ales-t:Jrgovina.
·
Dokoncno sliko o prodajnem
uspehu s ejma ozilroma o prodaji
novosti pa bodo dali pogovori, ki
bodo v prvih ·d neh ,po sejmu.
-

J . Meden

Opremljamo tudi nekaj hotelov v Pull

Nekaj vtisov
s srecanJa
v

•

Glede na to, da je bilo sreeanje delavcev SOZD Slovenijales iz.
crpno opisano v 3. stevilki glasila MI, SLOVENIJALES, ki ga dobe
vsi na5i delavci, smo menlli, da se v Obzorniku ne bi ponavljali;
zato smo pripravlli nekaj krajsih razgovorov z nasimi delavci udelezenci sreeanja.
Pobarali smo jib o njihovih splo~nih· in osebnih vtisih s srecanja,
kaj jim je bilo p osebej v~ec in kaj ne in kaj na sploh mislijo o
posrecenosti oziroma umestnosti tak~ne oblike sodelovanja v SOZD.
Razgovore so pripravili Stefka SEBALJ-MIKSE, Viktor JERIC,
Viii FRIM in Bozo .LEVEC.
VANDA SEGA DEJAVNOSTI

SKUPNE

Srocanje delavcev SOZD Slovenijales, iki je ze v .poletlllih mesecih buriio duhove in r~letalo
polesmike »Za« in »proti«, je mi·
mo. Osem tisoc udeleZe.ncev ga
je doZivelo in sprejelo v vsej njegovi raznolikosti in ~es.tros.ti.
Svoje v.tise bi tezko spravlla
na ·Skupni imenovalec. Ve6ina
jih je vezanih na prvi, uradnotkultur.ni del programa, ki je bil
glede na soncno pripeko nekoliko dolg, vsebinsko pa dob:ro pripraVIljen !in izveden.
Za s:reeanje •k ot celoto lahko
xocem, da je bilo j,zredm.o dobro
orgam.izirano v vseh delih prireditve, !pestrega kulturnega in zabavnega programa do postre.Zbe
vsem laCnim in zejnillm.
Poseben vtis je nedvomno pr.ispevalo turli ·lepo vreme in za to
prilomost idealno naravno okolje.
Anica NARED TOZD J ELKA
Na srecanju v Medvodah mi je
bilo zelo vsee, saj je bila organizacija zelo dobra. Sklenila sem,
da bi se taksnega sreeanja udelezila tudi prihodnje leta. Menim, da je prireditev umestna,
saj se da sredstva prihraniti na
drugih podroejih. Motilo me je

le to, da odhod s prireditve ni
bil najbolje organiziran.
EMIL LAH - SKUPNE
DEJAVNOSTI
Sreeanje delavcev v Medvodah
ocenjujem po pomembnosti na
manifestat iiV.ni, druibeni in zabavni pomen.
Prav je, da se je zaeelo jav:no
orgarrM:zitrano osvetJjevat i pomen
in stanje lesne industrije v nasi
doruzbi. Druzba .i.n n jen sistem bi
morala bolje vred!llotiti les.no industrijo zaradi njenega velikega
deleia pri •r eSevanju zunanjih zadoliitev.
v enotnos.ti in jav:nosti je moe,
zato naj se sreca111je nadaljujejo
in v usmerjenosti javno izraiajo,
da si delavci lesne i:nd ustrije zasluzijo enakovxednejsi poloiaj v
nasi druZbi.
Skrajni cas je, da se omogoei
ustvarrjati veeji dohodek, da bo
delavcesm zagotovljen boljsi gmotni polozaj, upokojencesm pa kaj
vee :kot minimalna pokojni:na.
Pomembno je tudi medsebojn o
.spoznavanje in da se ob zabavnih
tr.itmih pogovarj amo tudi o uspehih iiil neuspehih posameznih kolektivov v upanju, da bo nasledoje sreeanje potekalo ob boljsem
polozaju lesne industrije.
(Nadaljevanje na 4. ·s trani)
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Cozdovi Umirajo .tudi pri nas ...
PROPADANJE GOZDOV NA OBMOCJU GOZDNEGA GOSPODARSTVA POSTOJNA TER UKREPI ZA SANACIJO

Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo, ki ima vecnamensko vlogo (lesno-proizvodno, varovalno, hidrolosko, klimatolosko, higiensko - zdravstveno,
estetsko, turisticno-rekreativno,
poucno, raziskovalno .in obrambno). Za obnovljive naravne vire
je pomembno zlasti to, da jih
ob smotrnem izkoriscanju lahko
trajno rabimo. Zato Zakon o
gozdovih zahteva posebne pogoje
za gaspodarjenje z njimi.

NOVE CENE !V DRUZBENI PREHRANI

S 1. oktohrom je povean ,prispevek delavcev prl pokrivanju stro~kov toplega ohroka.
.
Delavski svet delovne organizacl.je je leta 1984 (tedaj je nazadnje
sklepal o poveCa!llju lastne udelrihe h kritju stroskov toplega obroka) predlagal, na:j hi v prihodn.je delavci sami pokrivali cetrtino
lastne cene toplega ohroka · s .Item, da o vsaki naslednji podraiitvi
najprej razpravlja izvrini odbor k.onference sindikata in da o predlogu svoje lDJlenje.
Septemhra je hll sprejet predlog, naj hi delavcl v prihodnje prispevali h krltju strookov toplega ohroka 40 dinarjev, kar trenutno
predstavlja le desetino lastne cene toplega ohroka.
B. Jertc

Ob letosnji ozimnici
Ze sama ponudba Zi:vil nam
pove, da smo w ell .Ietos ugodne
vremensok.e Tazmere za dober
kmetijs.ki in sadja:rski pridelek.
Lahko <brdim, da bo letos dovolj
kvallitetne o.:z;imnJice.
Ker nas poleg ·k:vali:tete najibolj
zammajo cene, mi·slian, da le-te
tniso najbolj ugodne za vse pridelke. Najb6Jj izstopajo cene jabol!k Iter paketa ozi.mnice ETA, ki
so s.koraj se enJm-at tol!i!k:Sine kot
preteklo leto. Zaradi dalgoletnega sodelovanja in velilke ponudbe na trgu nam 3e pridelovalec
(ponuooik) znifal ceno j abo1k za
15 dinarjev za kilogram. Ta:ko so
konC.Ue cene j abalk sorte delises
in jonartan 125 dinarjev za kilogram, nove sorte (Q.dared, glo-

ster, jonagold) pa 165 dinarjev za
kilogram. Letos so ugodne cene
tudi ikrompkju - 65 dinarjev za
kilogram, rter zel:ju- SO dinarjev
za kilogram.
Ker zadnja leta ne moremozagotoviti fiiola mti za pot:rebe
&estovdh kuhinj, smo ta pride~ek crtali iz naroeilnice. Sprememiba je tudi pr1i oskorbi ozimnice ETA. Velika ozimnica vsebuje le 12 kozarcev (prej 24 kozarcev), mala pa Je 6 kozarcev
(prej 12 kozarcev). Ta sprememba je predvsem zaradi. visoke
cene. Cena za malo ozimnioo j e
2.050 di.na!rjev, za veliko ozimn11i.co
pa 4.100 dinarjev.
Vsa ozimnica bo u::azdeljena v
septembru ter ok:tobru. B. J eric

Nekaj vtisov
s ·sreCanja
(Nadaljevanje s 3. strani)
Romana STRLE
TOZD
PRODAJA
Prvega Slovenijalesavega srecanja v Goricanah pri Medvodah smo se udelezili v kar lep em stevilu.
V lepem soncnem vremenu in
ab glasbi godbe na pihala sta
nam gola.Z in dobra kapljica kar
dobro teknila. Postrezba je bila
dobro organizirana, prav tako
tudi zelo p ester kulturni program. Mislim, da je bilo za vsakogar nekaj.
Najbolj zivahno je postalo, ko
je Slak s svojimi fanti raztegnil
harmoniko in se je pod sotor
podalo staro in mlado.
Tako je v veselem razpolozenju dan kar prehitro mini! in
razsli smo se v upanju na naslednje srecanje.
Gvido SVET - TOZD JELK.A
Za prvo srecanje delavcev
SOZD Slovenijales je treba reci,
da je zelo uspelo. Pohvale zasluzi predvsem organizator Slovenijales trgavina, ki je
ustvarila osnove podobnim srecanjem za vnaprej. Kljub nekaterim pomislekom in pripombam, kaj nam je tega treba v
teh tezavnih razmerah, se je iz.
kazalo, da so taksne p r ireditve
dobrodosle in koristne kljub velikim (financnim) stroskom.
Zelo sem bil presenecen nad
izredno u spelo organizacijo, kul-

turnim programom, zabavnim
delom in nasploh je bilo vzdu5je
prijetno, ker sta svoj del prispevala tudi vreme in lep prostor
ob Sari. Taksna srecanja bodo
vnaJ>rej tradicionalna in tudi
BREST bo med organizatorji;
lahko bi bil ze prihodnje leta ob
40-letnici.
NEK.AJ VTISOV IZ TOZD
MASIVA

0 osebnih in splosnih vtisih
s srecanja SOZD Slovenijales so
.spregovorili Tomaz Cueek, Marija Gornik in Joze Sega.
Iz razgovora z njimi se je iz.
luscila skupna rnisel: srecanje
je bilo enkratno. Nihce izmed
udeleiencev ni imel pripomb _na
organizacijo oziroma program
srecanja.
Poskrbljeno je bilo za staro
in mlado, za !acne in zejne. Nasim delavcem se je se posebno
vtisnil v spomin kulturni program, v katerem so izstopali
plesalci folklore iz Lignospera.
Za
smeh
so
poskrbeli
priznani humoristi, pa tudi med
sportnimi igrami se je bilo
moe marsicemu nasmejati.
Taksna oblika sodelovanja
med or ganizacijami SOZD gotovo veliko prispeva h krepitvi
drufine lesarjev, v kateri ·SO si
vsi enotni, najsi bo v slabem
ali dobrem.
Podobnih srecanj si vsi se zelijo, pa tudi udelefili se jih
bodo.

Ti pogoji so:
- trajnost gozdov in njihovih
funkcij,
- naraseanje prirastka in donosov,
- usklajenost med gojenjem
in izkoriseanjem,
- trajna in racionalna obnova
gozdov,
- najustreznejse izokriscanje
zmogljivosti gozdnih rastiSc v
okviru naravnega razvoja gozdnih zdrufb.
Na obmocju Gozdnega gospodarstva Postojna so gozdovi dalec od tega, da bi bila zagotovljena njihova trajnost. Da bi iz.
boljsali razmere, kar pa ni odvisno le od Gozdnega gospodarstva, je potrebno
- uskladiti razmerje med
gozdom in divjadjo ter stalno
vzdr:Zevati ravnotezje;
- zagotoviti sredstva za vlaganje v gozdove;
- zmanjsati
onesnazenje
ozracja.

Podatki o skodah v gozdovih
za obdobje 1971-1980 ka.Zejo
naslednjo sliko:
<IS

Vrsta skode
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Gozdi pozari
Insekti
Susenje jelke -

Q.)ro
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251
7827

0,4
11,0

- vzdrlno
23226
Susenje jelke 14006
- nevzdr:Zno
Skoda po divjadi 44222
- nevzdrlno
Zled, vetrolom,
snegolom- vzdrino
4811
Zled, vetrolom,
snegolomnevzdr:Zno
141

32,5
19,6
34,2
6,7
0,2

sebej pomembne. Ali bo tedaj
clovek sploh se patreboval gozdove? Ali ne bo izginil skupaj z
njimi zaradi posledic onesnazenega okolja? Da bi ohranili
civilizacijo, je osnovna in stalna
naloga, zmanjsevati onesna.Zevanje okolja.
Da bi zmanjsali posledice umiranja gozdov je potrebno:
- vzpostaviti in stalno vzdrzevati naravno ravnovesje med
rastlinskimi in zivalskirni vrstami v gozdu, kar bo omogoCalo
obnovo gozdov (dve tretjini naravne in tretjino s sadnjo) z
rastiscu primernimi drevesnimi
vrstami;
- posvetiti vecjo pozornost
preventivnim in sanacijskim
ukrepom, ki bado okrepili stabilnost gozdov obmocja (redno
pobiranje slucajnih pripadkov
- vetrolomi, snegolomi, su8ice,
lubadarke itd.), s cimer bomo
preprecili nadaljnje razvrednotenje lesa, pa tudi sirjenje
skodljivcev;
sproti prilagajati (pravilno
povecati) potrebe pa obnovi, ne.~ '. ~·
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STANJE GOZDOV

Gozdovi biolosko pesajo, kar
se kaze v prestarih in osiromasenih sestojih, v katerih jelki
slabi zivljenjska moe in se susi.
Sestaji postajajo presvetljeni, rastisca so vsak dan slabSe iz.
koriscena, ni.Zji so prirastki in
etati.
Gozdovi listavcev in mesani
gozdovi, v katerih delez listavcev
presega 30 odstotkov, so normalna sposobni za naravno obnavo.
V biolosko oslabljenih sestojih, v katerih je jelke okrog 80
odstotkov, pa je sposobnost za
naravno obnovo majhna. V njih
se slabo (oziroma zelo pocasi)
naravno obnavljajo jelka, pa
tudi listavci, stevilo mladja na
enoto pa je mnogo ni.Zje kot
v normalnem gospodarskem
gozdu (listavci, mesani z delezero listavcev nad 30 odstotkov).
Nesporno je ugotovljeno, da
prevec rastlinojede divjadi slabo vpliva na naravno obnovo sestojev. Jelenjad in srnjad sta
s pretiranim objedanjem naravnega podmladka iz mladja popolnoma izlocili jelko, javor in
brest, bukev pa zadrlevali v visini gobca, taka da se ni mogla
prebiti v drevesni sloj. Razmeroma malo je poskodovana le
naravna smrekovo mladje. Pretirana objedanje je mocno r azredcilo tudi grmovni sloj, intenzivna pas a trav in zelisc pa je
izlocila najpomembnejse vr ste za
prehrano. Tako si divjad sama
naglo slabsa lastne zivljenjske
pogoje.
V obdobju 1976-1985 so bili
na tern podrocju dosezeni ugodnejsi premiki, pritisk rastlinojede divjadi na gozdno mladje pa
je se vedno prevelik in se ne
omagoc_a oblikovanja sestojev z
raznoliko sestojno zgradbo, ki
ustreza r astiscnim r azmeram. Pri
takih skodah zaradi divjadi ni
mogoce doseci zastavlj enih cilj ev,
ki bi zagotavljali trajnost gozdov. Stalna obnova z u streznim
naravnim mladjem je v casu
umiranja gozdov se pomembnejsa, saj do neke mere lahko
ubla.Zi. posledice susenja in drugih katastrof, ki prizadevajo nase gozdove.

......_

Najvec skode povzroca susenje jelke, ki obsega kar 52,1 odstotka povrsine obmocja. Susenje jelke je tudi eden ad najpomembnejsih elementov, ki ga
moramo upostevati pri usmeritvah gospodarjenja v obdobju do
leta 1990.

gi in varstvu novo nastalemu
polozaju v gozdovih.
Novonast alo stanje v gozdovih se povecuje stroske za izkoriscanje, gojenje in varstvo go~
dov. Za .uspesno izvedbo bo mor alo gozdarstvo poiskati vse re-

....

Na drugem mestu so bile
v preteklem obdabju skode zaradi divjadi. Na 24422 h ektar ov
ali na 34,2 odstotka povrsine obmocja so bile skode zaradi divjadi nevzdr:Zn.e. Da bi bil problem se vecji, jih na 8464 hektarih spremlja tudi nevzdrlno su·
senje jelke.
UKREPI ZA ZMANJSANJE POSLEDIC UMIRANJA GOZDOV

Da gozdovi propadajo, je
osnovni razlog v tern, ker n e
upostevamo varstva okolja pri
industrijskem razvoju. Ce bodo
gozdovi tudi v prihodnje tako
hitro umirali, moramo racunati
s celovitim sklopom posledic, ki
lahko v skrajnem primeru p omenijo dokoncno rusenje ·n aravnega ravnotezja. Gozdovi namrec ne bodo vee spasobni opravljati vseh splosno koristnih
funkcij , ki so za ves slovenski
gorski in hribovski svet se po- '

zerve, obvezna pa bo tudi vecja
pomoc porabnikov lesa in gozda: Sarno za ponazoritev naj povem, da je v letu 1985 znasala
skoda v gozdovih Gozdnega gospodarstva
Postojna
kar
917.131.200 dinarjev, od tega na
obtnocju
cerkniske
obcine
588.291.000 dinarjev.
F. Perko
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Trideset let ribiSke druZine
Ob prisotnosti clanov ribiSke druzine, drugih krajanov, povabljencev, predstavnikov drugih ribiskih druZin in organizacij ter ljubiteljev ribiStva je v nedeljo, 31. avgusta ribiska druZina Cerknica
v tradicionalnem »Ribiskem kotu« ob Cerkniskem jezeru proslavila
30-letnico svojega delovanja. Delovni del proslave se je zacel ze
dopoldne in sicer s tekmovanjem v casting disciplini (suha dis~-:ciplina).
I

Dedici Lojzeta Perka prek Avtorske agencrJe zahtevajo vrnitev
zbirke o Martinu Krpanu, ker nismo uresnicill skupnega dogovora
o postavitvi stalne zbirke oziroma galerije. Tako spet izgubljamo
del kulturnega bogastva, ki bi nam ostalo. Zakaj? Smo res tako
revni, ali pa smo vsi skupaj odgovorni, ker se od nacelnih dogovorov ne lotimo konkretne akcije. Te:lava Kultume skupnosti je v
tem, da prez sodelovanja celotnega zdruzenega dela tako zahtevne
akcije ne bi mogla izpeljati, ker je treba prostore za galerijsko
zbirk6 pridobiti in tudi primerno prenoviti.
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Letosnji zelski koncertni veceri so lepo uspeli. Dobro izbran pro·
gram je privabil stevilne obiskovalce. Na sliki: Ljubljanski oktet
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Yrh Triglavaprivabljavsevee Uudi

zali

Planinsko drustvo Cerknica zeli organizirano omogociti vsakomur,
ki si zeli planinarjenja, osvojiti vrh TRIGLAVA in drugih vrhacev.

u5a
jijo

I

Najvec zanimanja za to so pokazali v gradbenem podjetju Gradisce, saj je vodstvo osnovne organizacije sindik~ta sklenilo, da
v ta namen osnovna organizacija plaea stroske prevoza. Tako je
25 njihovih delavcev (med njimi 20 takih, ki se niso bill na na5em
najvisjem vrhu) odslo na pot 21. avgusta. Razpolozenja, ki smo ga
dozivljali, ni mogoce opisati, kajti to mora clovek doZiveti. Ob koncu izleta je bilo slisati eno samo zeljo: prihodnje leto moramo
to ponoviti.
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Svoje znanje je v metanju obtezilnika, ki zamenjuje vabo, preizkusilo sestnajst clanov. Ob ploskanju stevilnih navijacev so bili
najboljsi Slavko Logar - 108
tock, Ludv.i k Leskovec - 104
tocke in Matjaf Intihar - 100
tock. Vsi trije so dobili prakticne nagrade. Tekmovalna komisija tokrat ni pozabila tudi na
zadnjeuvrscenega tekmovalca, ki
je sicer se mlad clan organizacije; podelila mu je nasitko ribiske druzine.
Slovesni del proslave se j e zacel z uvodnim nagovorom predsednika ribiSke druzine Toneta
Kebeta, ki je prikazal delo in
uspehe Clanov ribiske droZine od
njene ustanovitve 1. julija 1956.
leta pa do danes. Sledil je kultumi program, katerega so zelo
uspesno izvedli ucenci in ucenke osnovne sole Notranjski
odred iz Cerknice. Spored so popestrili tudi pevci pevskega
drustva Tabor iz Cerknice in
domaci
ansambel Notranjci.
Med izvajanjem sporeda so bila
podeljena priznanja in ribiska
odlikovanja stevilnim clanom
druzine. Priznanja in odlikovanja so dobili:

med
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Predstavnik zveze ribiSkih
droZin Ljubljana in ribiske zveze
Slovenije je podelil znak za ribiske zasluge I. stopnje ribiski
druii.ni Cerknica in znak »Mladi
ribic« dolgoletnemu predsedniku
ribiske mladinske sekcije Andreju Sparembleku. Od predstavnika ribiSke druzine Bistrica
Domzale je cerkniska ribiska
drufina dobila v zahvalo za dolgoletno sodelovanje sliko z motivom CerkniSkega jezera.

K tern osnovnim dajatvam je
treba pristeti se dajatve za neopravljene qelovne ure. Letos je
Za namecek se nekaj informacij
povprecje 17 ur na clana. Visek
Trenutno steje ribiSka droZina . ur nad povprecjem placa clanu
kar 113 clanov. Najvec jih je z
ribiSka drufina, manjko ur do
obmocja Cerknice, nekaj pa iz
povprecja pa clan placa ribiski
bliZ:njih in tudi oddaljenih kra- droZini. Novi clani se praviloma
jev. V svojih vrstah ima tudi
sprejemajo enkrat letno in sicer
mladinsko ribiSko sekcijo, v kav zacetku oktobra. Novosprejeti

Znak za ribiSke zasluge:
Stevo Bogdanovic, Ernest Janezic, Franc Klancar, Joze Kiralj, Ivan Kos, Ivan Kebe, Viktor Klamer, Ludvik Leskovec,
Sandi Lovko, Aloj z Misic, Miran
Petan, Dragica Pozenel, Bojan
Smodila, Vinko Svet, Anton Zalar, J anez znidarsic in Anica zugelj .
Red za ribiske zasluge II. stopnje (bronasti znak):
Tone Abrahamsberg, Franc Ce
ferin, Alojz Cerne, Anton Gorjup,
Janez Intihar, Stane Intihar, Torno Korosec, Joze Mulec, Fikret
Mehadzic, Joze Majerle, Franc
Pozenel, Peter Strgulec, Vinko
Sustersic, Franc Turk, Stane
Urh, Franc Lovko in Slavko Logar.
Red za ribiske zasluge II. stopnje (srebrni znak):
Joze Abrahamsberg, Tone Bavdek, Torno Cucek, Matevz Drobnic, Nikola Kranjac, Joze Klancar, Joze Tavfelj in Stefan Bogovcic.

jbolj
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. Vinko Toni, Ivan Hiti, Anton
Lovko, Joze Mulec, Franc Tavzelj, Franc Mekina in Janez Jerman.

Prispevki:
- za RZ Slovenije 1.560 din
- za SR Jugoslavije 100 din
- za pospesevalno dejavnost
150 din
- za delegatsko dejavnost 290
din
- za ZRD Ljubljana 350 din
Narocnina za revijo Ribic (je
obvezna) 4.000 din
Clanarina za RD Cerknica 1000
din
Skupaj 7.450 din.

Red za ribiske zasluge I. stop·
nje (zlati znak):

J>rvi vecji delovni uspeh cerkniske ribgke druzine. Leta 1961 so v
Resetu zaceli grad.iti pregrado, za katero so odlagali resene ribe
teri je 24 clanov. Da ribiski
sport ni ravno poceni, nam povedo naslednje stevilke o financnih in delovnih obveznostih cianov:
v letosnji sezoni so clani na
delovnih akcijah, ki jih je organizirala ribiska druzina, opravili
kar 1889 delovnih ur.
Financne dajatve, ki so pogoj
za podaljsanje clanstva za naslednje leto, pa so naslednje:

clan je dolZan placati 1.500 din
za pristopnino. Letna ribolovnica
za cyprinidne vode stane 1.000
din. Enaka cena velja za ribolovnico v salmonidnih vodah, to
je potok Cerkniscica brez pritokov. Ciani mladinske ribiSke
sekcije imajo enotno clanarino,
ki je za leto 1987 dolocena v visini 500 din. v to ceno je ze zaracunana letna ribolovnica za revir CerkniSkega jezera.
s. Bogovcic
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Konec
balinarske sezone
Koncano je tekmovanje v notranjsk.i balinarski ligi, v kateri
so uspesno nastopali tudi cerkniski balinarji, saj so se uvrstili
na drugo mesto z enakim stevilom tock kot zmagovalna ekipa
Logatca, vendar s slabSo razliko
v tockah.

·I

Koncna lestvica
1. LOGATEC

I ZO•
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Le dvajset dni pozneje je po isti poti odsla skupina desetih p1anincev; med njimi sest takih, ki se niso bill na taksnih pohodih.
Zaradi izredno lepega vr emena smo nacrtovano pot celo podaljsali
in si og1edali pod Bogatinom spomenik padlim v I. svetovni vojni
in se prek Komne vrnili v Bohinj.
J. Brus

tock
18
18
16
13

2. CERKNICA
3. LOSKA DOLINA
4. RAKEK
5. SINJA GORICA
11
6. DREN
10
7. HORJUL
7
8. IDRIJA
7
9. ROVTE
4
10. VRHNIKA
2
11. DRAGOMER
2
V tekmovanju za Notranjski
pokal pa so cerkniski balinarji v
prvem kolu premagali ekipo Logatca, v drugem pa izpadli v
tekmi z ek.ipo Drena.

Divjad ogroza tudi poljscine in jih je treba obvarovati pred njo

s
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brestov

obzornik

Zanimiv turnir

PROGRAM
PRIREDITEV OB OBCINSKEM PRAZNIKU
Sobota, 4. 10. 1986 pricetek ·
nogometnega turnirja v spomin Franca CEBOHINA
Sobota, 4. 10. 1986 od 9. ure dalje v Cerknici - ~ortna dvorana 0~
Notranjski odred Cerknica
kosarkarski turnir zenskih ekip 1. slovenske lige

(lz stevilke 108 -

NAL02BE ZA

NA~

30. september 1976)

Sobota, 11. 10. 1986 ob 14. uri v Cerknici
tradicionalno kolesarsko tekmovanje za pokal KK.

RAZVOJ

Nedelja, 12. 10. 1986 ob 10. uri v Starem trgu
obcinski jesenski kros

Ce na kratko povzamerno znacaj predvidenih investieij v obdobju 1976
-1980, potem lahko ugotovimo dvoje:

- da bodo Brestove temeljne organizaeije pri razvoju svojih prihodnjih kapaeitet tezile k takim nalozbam, ki bodo spreminjale strukturo
Brestove proizvodnje;
- da imajo predvldene investieije v kapaeitete pohistva izkljucno
namen modernlzlrati in zamenjati fizicno all ekonom&ko zastarela osnovna
sredstva.
Tako zastavljena politika investieij v Brestu, k~ se v celoti vkljucuje
v druzbeno verifieirani program razvoja slovenske lesne lndustrije, skusa
:z. uspesno izpolnitvijo srednjerocnega plana doseci, da bo leta 1980
ostalo v strukturi proizvodnje le se 60 odstotkov pohistva (leta 1975
je bllo v strukturi proizvodnje zastopano pohistvo z okrog 85 odstotkl).
NEDORECENE RAZPRAVE -

Ob »okrogli mizi« na Slovenijalesu

BiJ.o je tudi nekaj konkretnejsih in bolj problemskih prispevkov. Opozorjeno je bilo na neusklajeno in neraeional~no usmerjanje izobrazevanja za kadrovske potrebe lesne industrije v sedanjem lzobrazevalnem
sistemu, pa da se bodo te tezave se bolj zaostrile v prihodnjem sistemu
usmerjenega izobrazevanja. Najbolj izostreno in nepQsredno je Oilo opozorjeno na veliko neusklajenosti pri planiranju, strateskih razvojnih ciljih
in p.ri delitvi proizvodnih programov ze znotraj sestavljene organizacije,
se posebej pa v eelotni lesni industriji. Mnoge delovne ozlroma temeljne
organizaeije namrec v imenu trenutnih in dostikrat lokalisticnih lnteresov
pozabljajo na eeloviti dolgorocnejsi in skladnejsi razvoj slovenske lesne
industrije.

Sreda, 15. 10. 1986 ob 13. uri v Novi vasi
otvoritev stanovanjskega bloka
Cetrtek, 16. 10. 1986 ob 18. uri v salonu pobtstva Brest
Cerknica
otvoritev razstave III. slikarski ekstempore »19. oktober«
Petek, 17. 10. 1986 ob 11. uri v OS Notranjski odred Cerknica
dan prosvetnih delavcev obcine Cerknica
Petek, 17. 10. 1986 ob 13. uri v Podskrajniku v TOZD Avtomonta.Za
predstavitev umetniske skulpture akademske kiparke Milene
Braniselj ob 50-Ietnici DO Avtomontaia Ljubljana
Petek, 17. 10. 1986 ob 15. uri v avli OS Notranjski odred
Cerknlca
kraska muzejska zbirka pri In~titutu za raziskavo Krasa
Postojna - razstava krasko povr~je
Petek, 17. 10. 1986 ob 18. uri v skup~cinski dvorani pod LB
Cerknlca
predstavitev III. knjige Notranjskih listov
Sobota, 18. 10. 1986 ob 10. uri v Cerknlci
medobcinsko srecanje pibalnih orkestrov iz Cerknice, Logatca
in Vrbnike
slavnostni zbor delegatov zborov skup~cine obCine, skupscin
samoupravnih interesnih skupnosti in drufbenopoliticnih organiza cij v skupscinski dvorani pod Ljubljansko banko v
Cerknici v soboto, 18. oktobra 1986 ob 11. uri

PRIPRAVE NA PLAN ZA PRIHODNJE LETO

Nedelja, 19. 10. 1986 od 9. ure naprej
tradicionalni pobod na Slivnico

Osebni dohodki se morajo gibati skladno z rezultati gospodarjenja,
tako da bo omogoceno doseganje •najnizjega osebnega dohodka v normalnih pogojlh dela v visini na)manj 2300 din na zaposlenega mesecno.
BREST NA VELESEJMU V ZAGREBU
Tako kot drugi razstavljalei letos tudi BREST nl blestel. Cedalje bolj
je opaziti, da smo vsi prenatrpani s sejmi, da sluzbe oblikovanja in
vzorcne delavnlee ne uspejo sproti pripraviti novih izdelkov. Poleg t ega
pa opazamo ·v se vecjo zavzetost za cimboljso predstavitev delovnih
organizaeij na speeializi·ranem pohistvenem sejmu v Beogradu, ki bo letos
sredi novembra.
KDAJ DELEGATSKA PRILOGA?
2.e pred nekako dvema letoma se je na po~udo posebne komisije pri
obcinskem komiteju Zveze komunistov izoblikovala ideja, da hi ob ustanavljanju in delovanju stevllnih samoupravnih s kupnosti v obcini ter ob
obllkovanju delegatskega sistema zaceli za delegate In vse obcane v
obeh rednih glasilih delovnih organizacij v nasi obcini - v Brestovem
obzorniku in v Glasilu Kovinoplastike izdajati posebno delegatsko
prilogo.
Tedaj je hila .izdelana tudl temeiJna idejna zasnova; prilogo bi izdajale samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, druzbenopolitlcne organizacije in skupscina obcine, ki bi jo tudi sofinaneirale in
katere predstavniki bi sestavljali njen uredniski odbor. Strokovne sluzbe
omenjenih skupnosti pa bi pripravljale gradivo - v oblikl preprostih
in kratkih povzetkov najrazlicnejsih pomembnejsih dokumentov, ki bi joih
morali poznati vsi obcani, zlasti pa delegati ter tudi v obliki kriticnih
komentarjev samoupravih in delegatskih razmerij.
ZANIMIVE PRIMERJAVE. Slovenska lesna industrija ·v I. polletju 1976

.

LEPA ZMAGA BRESTA
Na kegljiScu doma JLA v R-ibnici je bil v organizaeiji kegljaskega ·k luba RIKO Ribnica turnir prijateljstva RIKO '86, na
katerem sta poleg stirih slovenskih klubov nastopili tudi ekipi
nasih delavcev iz Zahodne Nemcije in sieer Triglav iz Miinchna
in Triglav iz Sindelfingna.
Rezultati
Ekipno:
kegljev
1. Brest, Cerknica
2665
2. SCT, Ljubljana
2503
3. RIKO, Ribniea
2493
itd .
Posamezno
kegljev
1. Gornik, Brest
450
2. Terzic, Brest
449
3. Trdan, Riko
448
4. Pojnic, Kocevje
447
5. Puntar, Brest
439
itd.

leto 1986 je postal Hari Sterzaj iz Ljutomera. Odlicen rezultat je dosegel tudi clan Bresta
Tone Zaloznik, ki se je uvrstil
na peto mesto v Sloveniji, kar
j.e najboljsa uvrstitev Brestovih
igraleev v zadnjih dvajsetih letih.
Rezultati
kegljev
1. H. Steciaj, Radenska
3598
2. Urbane, Gradis
. 3597
3. Bizjak, Gradis
. 3586
4. Marinsek, Tekstina
3579
5. ZaloZnik, Brest
3568
itd.
V zakljucnem delu je nastopilo 60 tekmovalcev. Najboljsih
12 igraleev iz Slovenije si je
pridobilo pravieo do nastopa na
drlavnem prvenstvu, ki bo 4.
in 5. oktobra v Skopju.
Z odlicnimi nastopi na republiskem prvenstvu se je Zaloznik uvrstil v reprezentanco Slovenije, za katero je nastopil 27.
in 28. septembra v Ravnah na
Koroskem na cetveroboju Furlanija, Avstrija, Mad.Zarska in
Slovenija.

TONE ZALO.tNIK PET! NA PRVENSTVU SLOVENIJE
Na keglj.iScih Gradisa in Maksa Perea se je koncalo letosnje
republisko prvenstvo za posameznike v kegljanju. Prvak za

ZEL~KI

Filmi v oktobru

Ce le bezno preletimo prehojeno pot, lahko ugotovimo, da so bill
koneertni programi vseskozi kvalitetni in da so 'V njih nastopali ne le
domaci, temvec tudi tuji umetnlki; od Jnstrumentalnih solistov in ansamblov do solisticnih pevskih tock, do vokalnega okteta in do koncertnih
izvedb oper. V zadnjih dveh letth je bil program bolj prilagojen okusu
in ravni poslusaleev ter ni predstavljal neznanih skladb in avtorjev, ternvee bolj znane glasbene stvaritve s .pretezno domaciml umetn~ki.
TRETJE MESTO -

NEUSPEH? Na sedmi lesariadi Brestu tretje mesto.

Letosnji organizator - republiski odbor sindikata delaveev lesne industrije in gozdarstva, predvsem pa predstavnrki <lrugih delovnih organizaeij so zele li in resno predlagali, naj bi bila prihodnje leto - ob tridesetletniei BRESTA - lesariada v Cerkniei. Vsi bi namrec radi, da bi lesariada spet postala mnozicna sportna manifestacija, p.rlsrcno prijateljsko
srecanje lesarjev in gozdarjev. Vsem je se vedno v najlepsem spominu
lesariada, ·ki jo je pred leti organlziral Brest.
To sportno srecanje bi lahko nedvomno obogatili tudi z druglmi oblikami (problemska razprava o rekreaelji delaveev, srecanje oktetov lesne
inustrije, likovna razstava de laveev - lesarjev in gozdarjev in podobno).
Vprasanje pa je, ali smo ob toliksnem stevilu tekmovaleev sposobni
lzpeljati te hnicno plat tekmovanja, zlasti ce naj bi ga cimbolj osredotocill na en dan.

2. X. ob 19.30 - aaner.iSki pus:tolovski fHm LASSITER.
3. X. in 5. X. ob 19.30 - amemi:ska komedij a FANT S PLA.tE.
4. X. ob 19.30 in 5. X. ob 16. uri - a.me:risk:i akcijslci f11m NEVID-

NI MORILEC.
9. X. o'b 19.30- amer.iSka komedija VSE GRE V ROK SLUZBE.
10. X . ob 18. uri in 12. X. ob 19.30 - tira.ncosh :koni.minalka POLI-

CAJ NA ROBU ZAKONA.
11. X. ob 19.30 in 12. X. ob 16. ui1i 16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.

V spoinin
1. septembra smo se za vedno
poslovili od nasega upokojenca
Ivana ZGONCA iz Dolenjih
Otav. V temeljni organizaciji
JELKA Begunje se je zaposlli
1968. leta v oddelku strojne ob·
delave, kasneje pa je delal tudi
v drugih oddelkih. Bolezen mu
ni 4opusCala, da hi ~e naprej delal v tovarni in je hil leta 1983
invalidsko upokojen. Bil je vesten in marljiv delavec.
Ohranill ga homo v lepem spominu.
Kolektiv TOZD JELKA

Nasi upokojenci

Kegljaske nov1ce

Povprecnl neto osebni dohodek na zaposlenega v lesni industriji je
znasal letos v I. polletju 3342 dinarjev In se Je v primerjavi z lanskim
I. polletjem povecal za 18 °/o. Po isti metodologiji izracunani osebni
dohodki so na Brestu znasali v I. polletju 1976 3292 dinarjev -In so se
primerjalno z lanskim polletjem povecall za 9fl/o. V okviru primerjalnih
delovnih organizaeij je Brest z Novolesom na zadnjem mestu glede na
povecanje osebnih dohodkov. Temu so vzrok predvsem nizka proizvodnja
in neugodni poslovni rezultati.
KONCERTl ZE CETRTIC

Gradi~ce

CERK.NISKE KO~ARKARICE
SE PRIPRAVLJAJO
NA LIGASKO TEKMOVANJE
Kosa41k31I'Ski: klub Cel'mca bo
v p.oCastli.tev obcin'Skega .p raznika
- 19. oktobra- ze prvo soboto
v okitorbu orgalllizkal turn:ir v
kosaa1lti za fensike. Na turniorju
bodo sodelovale ekipe, ki bodo
v blifa-jo~Cern. se ~republiSkem tek.movanju nastopaJI.e v prvi sloven.ski li~. Poleg claiilic domace vrste bodo sodelovale se .nas11.ednje
ek:ipe: Metka-Li:bcla iz Celja, Comet !i2 Slovensk:ih Konjie in Cimos :ill Senofee. Tumir bo tudi
zadnji preiikus pripravljenosti
cerkniSkih kosaorkarie pred novo
kosar.ka:rsko sezono - tOkrCllt v
prvi slovenski ligi, ki se bo
prieela 11. oktobra.
Tum:ilr bo 4. oktobra s pricetkom ob 8.30.
LjUJbiJtel.je kosank.e pa vabimo
tudi na ogled uvodnega sreeanja
cerkinisk:ih kosa~r.k.arie v prv.i. slovenski ligi. SreCa.nje bo 11. oktobra ob 17. uri v ~portni dvorani
0~ v Cerknici, dekleta pa se bodo pomerila z ekipo Kiladiv~
Ziri.

hongkonski karate fihn VELLKI BELT GOSPODAR.
X . ob 19.30 - ameriska komedija BABY LOVE.
X. in 19. X . ob 19.30 - ameriSka komedija zENSKA V RDECBM.
X . ob 19.30 in 19.. X. ob 16. u:ni - ameriS.ki akcijski film PLACANEC. ·
X. ob 19.30- ameriSki western RUMENOLASKA IN PECOS
KllD.
X. ob 17. uri in ob 19.30 - ameriski akcijski f.ilm V KREMPLJIH VOHUNOV.
X. ob 19.30 m 26. X. ob 16. uri. - ameriska .k!r1mina1ka PAJCEVINA SMRTI.
X. ob 19.30- aaneriska drama REKA.
X . in 30. X. ob 19.30 - nennlli erotieni film ORGIJE V CARSKI
VASI.

Letos so se iz TOZD JELKA
Begunje upokojili naslednji delavci:
- 7. maja je bila invalidsko
upokojena Marija Korosec. V
Jelki se je zaposlila pred stirinajstimi leti, delala pa je pri
polepljanju furnirja.
- 12. avgusta se je upokojil
Joze MEDEN. V Jelki se je zaposlil pred 36 leti in ostal zvest
temeljni organizaciji do dana5njih dni. Opravljal je predvsem
zahtevna dela v strojni obdelavi
pohistva, zaradi invalidnosti pa
je bil kasneje premescen na lafja dela.
- Janez Mramor se je .upokojil 31. avgusta. V Jelki se je
zaposlil pred dobrimi 36 leti. Bil
je modelni mizar, kasneje pa
vodja oddelka strojne obdelave
in oddelka priprave plosc. Tudi
Janez Mramor je ostal zvest temeljni organizaciji do danasnjih
dni.
Vsem trem upokojencem zelimo dosti osebne srece in se
veliko zdravih let, obenem pa se
jim zahvaljujemo za njihov
trud in p rispevek pri dosedanjem razvoju na5e temeljne in
delovne organizacije.
Kolektiv TOZD JELKA
BRESTOV OBZORNIK - glasllo delovne organizaclje BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Glavnl In odgovoml urednik Bozo
LEVEC.
UreJ• urednlikl odbor: Srel!o DROBNIC,
VIII FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERIC,
Karman KANDARE, Peter KOVSCA, Boio
LEVEC, Danllo MLINAR, ~efk• MIKtE-i:EBAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA,
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jo!e SKRU
Odbor n obveiCanje )e druibenl organ
Predsednlk odbora:
FIWIC
upravl)an)a.
MLAKAR
Glullo socii mad prolzvode lz 7. tol!ka
prvega odstavka 36. !!lena zakona o obdavi!enju prolzvodov In storltev od promet. prolzvodov (mnen)e sekretarlatll za
lnformlranje lzvrlnege aveta SR Slovenl)a
it. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska :teleznlika tlskarna v LJubljanl.
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BRESTOV OBZORNIK

0 naSem turizmu,
samoprispevku in Se o Cern ...
POGOVOR S SEKRETARJEM OBCINSKE KONFERENCE SZDL
RUDIJEM DEBEVCEM
Po poletnih po~itnicah je zaznati Zivahen utrip tudi v delu druZ·
beno politi~nih organizacij. Med drugim je bila nedavno seja pred·
sedstva ob~inske konference SZDL, na kateri so obravnavali nekaj
zadev, ki so nedvomno zanimive za sidi krog ob~ov.
Tudi to je eden izmed razlogov, da smo se odlocili za pri~ujo~i
pogovor.
- Na seji predsedstva je bila
ena od osrednjih tock dnevnega
reda obravnava sedanjega stanja
turizma in gostinstva v nasi obcini ter momosti njunega razvoja. Kaj je bilo ugotovljenega?

nja sredstev in kadrov za uresnicevanje tega razvoja . .Predsedstvo je v celoti sprejelo obravnavano gradivo in omenjena staliSca.

- Ali bo ostalo pri tern?
Obravnavali .smo obsemo gra- .
divo, ki ga je pripravil koordiPo sirsih obravnavah bo o teh
nacijski odbor druzbenega sveta zadevah
dokoncno
sklepala
za razvoj druzbeno politicnega skupscina obcine ob koncu oksistema in druzbeno ekonomskili ktobra ali v zacetku novembra,
odnosov obcine Cerknica. Gre za
tecejo pa tudi ze ustrezni razizcrpen oris stanja gostinstva in govori o moznostih za nove noturizma v obcini po letu 1972, silce teh dejavnosti. Za n ekatere
ki temelji n a trdnih podatkili,
v obcini bo to morda nekoliko
dokumentih in analizah.
bolece, vendar stanje je taksno,

v glavnem manj razvitih krajevnih skupnostih, v katerih se nimajo vrs·t e najnujnejSih komunalnih in drugih ureditev. Kaj
hitro pa je bilo ugotovljeno, da
same na tak nacin zberejo premalo sredstev za resevanje najosnovnejsih potreb; resitev je
mogoca le s solidarnostno zbranimi sredstvi z obcinskim samoprispevkom v vseh krajevnih
skupnostih- za najnujnejse potrebe. Iz okvira skupnega obcinskega programa bi bilo najbrl
moe upostevati zgolj zdravstvo
(zdravstveni dom) in delno morda odpiranje novih delovnih
mest.
Vsekakor pa bi se morali za
nov samoprispevek odlociti samo
tedaj, ce bomo ob oblikovanju
programa dosegli poprejsnj e popolno soglasje vseh v celotni obcini. Skupno moramo ugotoviti
zares najnujnejse zadeve, ki zulijo obcane in jih skupaj solidarnostno resevati. ce tega ne
bomo uspeli storiti, nosimo vsi
obcani veliko odgovornost za odmiranje manj razvitih predelov
v obcini.
Seveda pa bomo morali zagotoviti tudi kar najbolj ucinkovit
nadzor nad izvajanjem programa in trosenjem zbranih sredstev.
- 1:e dalj casa je sli§ati 0
snovanju druzbenega centra v
Cerknici. Kako je s tern?
Res j e o t ern govora ze p recej casa. Trenutno je sicer v
teku · reorganizacija strokovnih

V gradivu in v nas1 razpravi
je bilo u gotovljeno, da se cilji
oziroma dogovorjeni nacrti . v
planskih dokumentih na tern
podrocju sloh ne uresnicujejo in
da se stanje celo slabsa. Od leta
1972 dalje, odkar je nosilec teh
dejavnosti THO Jama Postojna,
ni bila izpeljana niti ena od bistvenih planiranih nalozb, stevilo delavcev v teh d ejavnostih
upada, stanje gostinskih in turisticnih objektov je nespremenjeno, nocitvenih zmogljivosti
prakticno nimamo, ceprav je (ali
bi bilo) obiskovalcev dovolj.

da ga je treba presekati in najti nove razvojne moznosti.

Seveda vsega' ne bo moe spremeniti cez noc; najprej moramo
nacrtno razvijati izletniski oziroma prehodni turizem, vzporedno
pa ustvarjati tudi moinosti za
stacionarnega. To bo seveda za-

doko;o~

poala
golc.ar
na
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rko

Zadnji dan avgusta je umolknilo srce Mari~ki 1:nidarsi~, na~i
rojakinji iz Lo~ke doline, ki si
je s svojo mehko in intimno liriko zapisala trajno mesto v slovenski poeziji in v srcib vseh,
ki znajo prislulmiti ~Ioveskemu
custvu in se poglobiti v ~Iove
sko misel.
1:e v rani mladosti, polni bridkosti in samote, se je zatekla
v svoj custveni svet, svet lepote
in prijateljstva umetnosti. V prvih ljubljanskih studijskih letih
se je tudi sama poskusila z zlaganjem pesmi, vendar je njeno
pesnisko rast onemogo~ila druga
svetovna vojna.
Spet se je vrnila domov; pod
Snefnik in po svojih mo~h bila je bolna na srcu - pomagala p ri osvobodilnem boju; bila
je tudi zaprta v Trstu.
Po vojni se je v Ljubljani posvetila novinarstvu, ob ~lankih
pa so nastajale stevilne pesmi,
ki jib je objavljala v osrednjih
slovenskih literarnib revijah.

Kmalu ji je sr~na bolezen
onemogoeila novinarsko delo; v
kasnej~ih letih se je njeno bivanje prepletalo med Ljubljano in
dolino pod SneZnikom, na katero je hila tako intimno navezana in v katerl je od ~la na svojo
zadnjo pot.
lzdala je pet samostojnih
pesniskih zbirk, ki predstavljajo
celovit prerez njene pesni~ke
poti in razvoja motivike - od
perkovsko obarvanih podob notranjske pokrajine do trpkib
motivov :Zalosti, obupa, teme,
smrti .. .
»Ko born umrla, me pokrijte
z belo rjuho cez obraz,
zakaj taka mrzla, nema,
to ne born ve~ jaz!«
Pa vendar Mari cka 1:nidarsic
~ Zivi z nami taka kot je
bila - z nami je ostala njena
bogata pesniska osebnost, ostale
so njene z besedo priwane pokr ajine, ostala je njena vrtajoca misel v globine ~loveskega
~ustvenega in miselnega sveta . ..

sluib samoupravnih interesnih
skupnosti, zatem pa se homo
lotili u stanavljanja centra.
Vodstva druzbeno politicnih
organizacij to ust anovitev podpirajo, saj bo center lahko usklajeval razvojno politiko vseh
druibenih dejavnosti, omogocal
enotne programe in zagotavljal
racionalno porabo druzbenih
sredstev, ki jih sedaj prevec
drobimo.

i

- Kak~ne delovne nacrte ~ e
ima organizacija SZDL za to jesen?

nor e-

cja

Maricka Znidarsic

Poudariti velja, da so stalisca
druibeno politicnih organizacij
in skupnosti enotna in skladna
in da gre pri tern za pomembno
razvojno gospodarsko in politicno akcijo.

mu

~oz

Ob prvi obletnici smrti narodnega beroja Staneta Semica-Dakija
je delegacija na~e obcine poloZila na njegov grob ~opek cvetja

Na osnovi teh in drugih ugotovit ev j e koordinacijski odbor
spr ejel svoja stalisca, ki naj jih
na kratko povzamemo: sedanji
nosilec teh dejavnosti THO Jama ni zadovoljivo opravil svoje
nosilne vloge, s cimer nosi pretezni del odgovornosti za sedanje stanje; prouci naj se moznost za novega nosilca razvoja
in organiziranja teh dejavnosti;
zaradi n aravnih moznosti za razvoj gostinstva, turizma in r ekreacije se predlaga zdruzen emu
delu ustrezn e oblike zdrui eva-

htevalo tudi vee in kvalitetnih
gostinskili zmogljivosti.
Posebej je razveseljivo, da se
venbar budi in krepi zavest, da
st a turizem in gostinstvo lahko pomemben vir dohodka in
da nase naravne moznosti lahko
dobro vnovcimo.
- Razpr avljali ste tudi o novern samoprispevku?
Po n euspelem referendumu so
se pobude za nove samoprispevke - in sicer krajevne zacele roj evat i po posam ezn ih ,

To j esen bomo organizirali
usposabljanje delegatov tega
mandatnega obdobja in sicer po
posameznih delegacij ah. K izvedbi usposabljanja bomo pritegnili vse tazpolozljive strokovne
moci v obcini. s tern zelimo
doseci Cimbolj ucinkovito uresnicevanje smisla delegatskega
sistema.
V delovnem programu imamo
tudi podrocje ekologije. Ustanovili bomo odbore za varstvo okolja in osveseali krajane, da bi
kar najbolj ohranili nase naravne vrednote.
Prizadevali si bomo na podlagi u stvarjalnega dialoga ustvarit i cimbolj enotna stalisea o vseh
pomembnejsih zadevah, pri cemer bomo podpirali tudi vse pozitivne pobude krajanov.
To jesen bomo tudi obis kali
vse krajevne skupnosti, da bi
tako vzpostavili cim bolj tesne
stike in se izognili zgolj forumskemu delu.
Pogovor pripravil B. Levee

Povsem obnovljen Brestov Samski dom v Dolenji vasi

Prenove je potreben tudi dom v Cerknici. 0 tern, v kollksnem
obsegu, potekajo ustrezni razgovori (problem so sredstva) ·
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Mladi raziskovalci v [erknici
MEDNARODNI RAZISKOVALNI TABOR CERKNICA '86
Po sestnajstih Ietih je bil v Cerknici od 1. do 10. avgusta Ietos
spet mednarodni raziskovalni tabor, na katerem so poleg na5ih
sodelovali tudi mladi raziskovalci iz Avstrije, Zahodne Nemcije,
Poljske in Skotske. Tabor je organiziralo gibanje »Znanost mladini« pri ZOTKS. Pri izvedbi tabora je pomagalo vee delovnih organizacij, med njimi tudi industrija pohistva BREST iz Cerknice.
Sedei mednarodnega raziskovalnega tabora je bil v osnovni soli
Cerknica. Za razliko od prejsnjih (1969, 1970) je bila na letosnjem
taboru mocno zastopana biologija. Na taboru so mladi raziskovalci delali v petih bioloskih skupinah in v dveh geografskih.

na obmocju krajevnih skupnosti
Cerknica in Grahovo. Preglel:lali
so 14 smetisc, od katerih ni nobeno imelo primerne lokacije.
Vecina smetiSc je bila v blizini
vodnih virov in je imela nevarno sestavo odpadkov.
Raziskovalne skupine so vsak
dan po koncanem delu na terenu ali v laboratoriju porocale
o svojem delu. Tako so mladi
spoznali tudi delo drugih sku:pin. Porocanja o delu so bila
Javna in so jib_ poslusali ~~d~
krajani iz Cerknice, med nJlffil
tudi uciteljici biologije iz osnovne sole Cerknica, ki sta v pogovoru z mentorji na5li tudi nekaj novih zamisli o izboljsanju
prakticnega pouka biologije.
Na taboru so mladi raziskovalci spomali tudi nekaj naravnih in kulturnih znamenitosti.
Pod strokovnim vodstvom so si
ogledali Rakov Skocjan, grad
Sneznik in zadnji dan se Postojnsko jamo, prof. dr. Rajko
Pavlovec p a jim je predaval o
geoloskih znamenitostih cerkniskega obmocja.
Ob zakljucku tabora so pripravili javno predstavitev dela in
razstavo z desetimi panoji o delu raziskovalnega tabora Cerknica '86.
mag. Ciril Krusnik

Med bioloskimi sta bill dve drugimi vrstami opazili tudi cr·
entomoloski skupini, ki sta raz- nega skarnika (Milvus korschun)
iskovali favno metuljev dnevni- in crno storkljo (Ciconia nigra).
kov v treh razlicnih biotopih, v mreze so ujeli tudi kri:Zanca
favno hroscev iz druiine Cara- med kmecko in mestno lastovko
bidae v dinarskem bukovo-jelo(Hirundo rustica X Delichon
vem gozdu na J avornikih in fav- urbica).
no hroscev v okolici CerkniskeSkupina za ekologijo rastlin
ga jezera. V obeh skupinah so je raziskovala ekologijo trsa
se mladi r aziskovalci naucili tu- (Phraqmites communis). Merila
di prepariranja zl1Zelk in naredi- je mikroklimo v sestoju trsa,
li zbirki dnevnih metuljev in doloCila gostoto razlicnih sestohroscev s cerkniskega obmocja,
jev trsa, opazovala anatomske
ki sta ostali na osnovni soli adaptacije in merila difuzijsko
Cerknica kot ucni pripomocek. upornost na vertikalnem profilu
Tretja bioloska _ skupina je rastline.
raziskovala favno malih sesalcev
Geografski skupini sta invenv mocvirskih predelih ob Cerk- tarizirali naravno in kulturno deniSkem jezeru in v dinarskem
discino, ocenili stanje in primerbukovo-jelovem gozdu. Zbrali so nest lokacij smetisc in raziskali
13 vrst z11Zkojedov, glodalcev in
sestavo odpadkov ua smetiScih
netopirjev. Dobili so tudi nekaj
redkih in ogrozenih vrst glodalcev in netopirJev, med njimi so
prvic ujeli tudi uhatega netopirja (Barbastella barbastellus)
izven obdobja prezimovanja.
Komunala Cerknica objavlja
Ornitoloska skupina je raziskoRAZPORED
ODVOZA KOMUNALNill ODPADKOV PO POSAMEZvala favno ptic in spremljala'za·
cetek selitve ptic v okolici Cerk- Nill KRAJIH V OBCINI CERKNICA
niskega jezera. Podatke o vrstah ponedeljek, torek - Cerknica
ptic so dobili z opazovanjem in
z lovom v nylonske mreze s po- sreda - Stari trg, Loz
mocjo pticjih glasov, ki so bill cetrtek, petek - Rakek
Komunala Cerknica si pridr:Zuje pravico, da ta razpored zamakne
posneti na magnetofonski trak.
Ujete ptice so obrockali, jim za en dan ali dva, ce to narekujejo utemeljene razmere.
Odvoz kosovnih odpadkov opravlja Komunala Cerknica prvo sodolocili spol in starost, izmerili
in izpustili v svobodo. Z lovom boto v aprilu in prvo soboto v septembru.
Odvoz kosovnih odpadkov se vsakokrat pred pobiranjem objavi
na mreze in opazovanjem so zasledili v okolici Cerkniskega je- v radiu Ljubljana.
zera 86 vrst pticev, obrockali pa
Odvoz kontejnerjev opravlja Komunala Cerknica v dogovoru z
so nad 600 osebkov 21 vrst ptic. uporabniki in sicer NA POZIV ALI NA DOGOVORJENI DAN.
KOMUNALA CERKNICA
Ob CerkniSkem jezeru so med

Obvestilo
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Novosti v knjiznici
JERMANJ, B.: Greje naj sonce

v casu vse vecjega boja za energijo bo Oine!Iljeni priorocnik prav

gotovo pr.isel prav marsikomu, ki se odil.oea za ·s istem ogrevanja,
-p ri-katerem bo u porabil -n<~~ravne Vlire. V knjigi so -r~ozeni pomen
sonene energije, materiali, -r azni sistemi za ogrevanje in solarna
arhitektura.
VRATA BREZ VRAT: koani in )l:enovske zgodbe
Slovenci se s to knjigo prvic ob "poucnih anekdotah srecujemo z zenovsko filozofsko usmeritvijo, ki pripisuje zivljenjski izkusnji
enkrate!Il pomen.

HONN, R .: Gozdovnik Pe5endaS
AVitor opisuje v svojih spominih eas med 1935. in 1941. letom. V
knjigi je opisan mla:di rod, ki je dozarel tiJk pred vojno, gozdov.niki, ki so hili nosilci naprednega g.ibanja. V ·knjtigi zasledimo tudi
utrinke iz kulturnega in vsakdanjega zivljenja takratne Ljubljane
in okolice.

Le
gr;

PAVJI rep in druge ldtajske basni
S ;pre!biranjem knjige si bodo mladi bralci lahko bolj priblliali
da.ljnjo, .malo zm.ano de.Zelo, Js:jer zi'Vi cetrtina Clovestva.

v

DOLENC, M.: Morska deiela na zelez.niSki postaji
Zgodbe za mlajse solarje opisujejo mestnega otroka, -k i si skusa
sive <Lni v mestu popestr1ilti s potepanjem po okolid in z domiS'ljijo
priearati lepsi svet.
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privezane na dolgem, bukovem, viii·
eastern drogu. nSak« ima pri zgornji
selj;
luknji 6 do 7 cevljev obsega, dolg
10. bistriski samostan nastavi po
je 6 cevljev in se proti koncu zodva ravslja na obicajnih krajih do
Zuje. Pleten je kakor ravselj ter pri·
Velega brega;
vezan na Iok z zimnato vrvjo. Ribici
11. V tej okolici nastavi tudi
turjaska grascina, toda samo eden s saki se imenujejo nsakarji«.
Ribarijo lahko po vsem jezeru,
ravselj;
tudi v manjsih kotlih, kjer je lov
12. ravno tako stori stiski samo·
z vecjiml mrezami nemogoca, tudi
stan;
v potoku :lirovniscicl, potem ko je
13. grascini v Lozu in Schneeber·
v njem bistriski samostan dokoncal
gu nastavita dva ravslja za bisti'i·
svo]o lov. Ako bi se pripetilo, da
skim samostanom na navadnih kra·
bi se v tlstem letu jezero ne po·
jih od Golobinke ob Velem bregu,
susilo popolnoma, morda da bi
pri Dobeh notri do Ponikve. Od tod
kaka nevihta ustavila odtok vode
naprej ne smeta nastavljati. Le na·
in bl pozneje zacelo odtekatl, sme·
mesto ravsljev jima je dovoljeno
jo ribici s saki Joviti vse leto, ne
loviti s stiriml saki od trne mlake
da bi bilci treba se enkrat placati.
do Kamenja nad jamo Velika PoKakor hitro pa izglne voda iz jame
nlkva. Velikih mrez ne smeta na·
Levisc, morajo ribici prenehati z
staviti.
lovjo.
Lov z velikimi mrezami se je
14. Brz ko vzdigne bistriski samo·
stan svoje ravslje, morajo poteg· vrsila sredi preteklega stoletja ta·
niti tudi ostale tri grascine svoje - ko-Ie:
mreze iz vode; drugace se jim iz.
1. Samostan v Bistri je edini
mecejo siloma.
upravicen ribariti z velikimi mrezami na Krizu in Kraljevem dvoru
Na ta nacin se vrsi ribarstvo z
ravslji. Grascinski in samostanski
(blizu Karlovice), in sicer jih sme
dvakrat vreci.
ribici morajo mreze veckrat pregle·
dovati in pobrati ribe. Ako je jezero
2. Bistriski samostan sme na Vo·
donosu vreei mreze dvakrat, grof
nekaj let pocivalo in so lmele ribe
Turjaski in stiski samostan po encas rasti, ulove ribici po velikosti
krat.
svojih mrez ob ugodnem vremenu
mnogo lepih in velikih rib.
3. Ravno isti red je na Resetu.
4. Od Reseta do Sitarice sme
Sicer pa se morajo tudi kmetje
iz bliznjih vasi po pretekll Iovski
ribariti samo bistriskl samostan..
dobi z ravslji oglasiti pri bistriski
5. Na Sitarici vrzejo veliko mrezo
gosposki na Loskem, da se vpisejo
bistriski in stiski samostan in grot
Turjaski po enkrat.
kakor Iovci s saki, ako placajo en
goldinar dezelne vrednosti, to je
6. Na Retju sme vreci bistrisld
51 kron. Ti ribici ne smejo ribariti
samostan dvakrat, grot Turjaskl,
ne tam, kjer so nastavljeni ravslji,
stiski samostan ter grascina Ioska
ne pri )amah, dokler niso upraviin sneperska po enkrat.
7. Ravno tako je na Postojnski
cene grascine dokoncale svoje Iovi
jami ali na Golobinki, na Kotlu,
z veliklmi mreZ&mi. Kakor hitro pa
nehajo grascine loviti, pripravljeni
na Veliki Ponikvi, na Ajncah jamah
so ribici s svojimi saki. Ribarijo
in na veliki l:esljenici.
toliko casa v vrstah eden proti dru·
8. Na Leviscih vrzejo mreze Bi·
gemu, dokler voda popolnoma ne
stra dvakrat, Turjak in Sticna po
odtece. Ti ljudje imajo svoje sake
enkrat.
9. stiski samostan tudi eden rav·

(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
V jamah na Leviscih se zacne
ribja lov tri dneve za Kotlom. Ribarijo sicer v njih iste grascine
po istem redu, a dostikrat sta pri·
sla grascina Schneeberg in stiski
samostan na vrsto, ker se ribici
predolgo zamude, in ko je treba
cetrtic ali petic vreci mrezo, je ze
odtekla voda v jamo, kar se zgodi
pri vecjih jamah v dveh urah, pri
manjsih pa ze v eni uri.
Ko se je bila zadnja jama na Leviscih izpraznila, pozvoni cerkve·
nik pri sv. Janezu (zdaj na poko·
paliscu). Trzani in vascani - mos ki in zenske, stari in mladi - za·
s lisavsi zvon, Jete s saki, vrecami
in kosarami k jezeru, da pobero,
kar je ostalo ribicem. Vsakdo pa
mora, tekoc mimo cerkve, placati
cerkveniku dva vinarja.
Dospevsi do osusenega jezera,
iscejo eni ribe med travo in trs·
jem, drugi pregledujejo jame, tre tji
gredo celo v jame. Vsak poskusa
s vojo s reco, kjer hoce. Kar dobi,
je njegovo. Veselje je gledatl, kako
sto in sto !judi skace, leta, se
peha in podl po jezerski planjavi,
a za(ostno tudi, da Jjudje pri SVO•
jem delu popolno odvrzejo obleko
in letajo brez s ramu okrog. Menihi so skusali odpraviti to staro
pohujsljivo navado, a bila je prevec
ukoreninjena, zato niso dosegll po·
sebnega uspeha.

V teku let, odkar so . kupili ribl·
sko pravico menihi kartuzijanci iz
Bistre, se je red ribarstva neko·
liko spremenil. Plemeniti Fr. Steinberg, ki je zivel petnajst let v
Cerknlci, je popisal (str. 108.) na·
tancneje red, po katerem so pred
150 leti izvrsevali ribarstvo v je·
zeru, in sicer so ribarili z ravslji
tako-le: kakor hitro pricne qdtekati
jezero in se pokaze nribiski ka·
menu iz vode, naznaniti morajo to
grascinam, ki imajo ribolovno pra·
vico na jezeru, one osebe, ki so
nekaj dni poprej v to nalasc nastav•Jene. Ko ukrenejo vse potrebne
priprave, zacno polagati ravslje v
nastopnem redu:
1. Bistriski
samostan nastavi
ravsljev, kolikor hoce;
2. grascina turjaska nastavi v po·
stojnskem (zdaj cerkniskem) sodnem okraju tri, v Ioskem dva ravs lja;
3. ravno tako stori stiski samostan;
4. bistriski samostan nastavi pro·
ti . Gorenjemu jezeru pri Osredku
dva ravslja;
5. grascina turjaska nastavi tukaj
eden in
6. stiski samostan tudi eden ravselj;
7. blstriski samostan nastavi na
Levarci dva ravslja;
8. grascina turjaska nastavi tukaj
eden in

Upravicene grascme ne smejo
veckrat svojih mrez vreci, kakor je
tukaj zapisano.
Ko jeseni prigrmi voda zopet iz
jam, pricne se novo zivljenje na
jezeru. Da ribe pridejo zopet z
vodo vred iz podzemeljskih prosto·
rov, je gotovo, kajti tudi po najbolj
suhem letu se je nabralo cez zlmo
zopet dosti in vedno prav velikih
rib.
Navadno se jezero napolnjuje med
gromom in bliskom, in mnogi jezer·
ci se dandanes verujejo neki stari
bajki, da jezero izmece vodo in
ribe iz jam le vsled grmenja. Tudi
pozimi si jezerci privoscijo vcasih
zabavo in gredo lovit ribe, katere
potegnejo v tem casu bolj proti
Obrhu, kjer je voda, prihajajoca rav·
no izpod hriba, toplejsa kakor nize
v strugi ali pod ledom.
Zbere se mala druzba in se
odpelje na ribjo lov. Eden vodi
pocasi coin, drugi pa stoji . spredaj z ostml v rokah in pazi, kje bo
ugledal scuko, katero imenujejo je·
zerci navadno ribo. Ko jo zagleda,
namigne
brodniku, da ustavi
coin, on pa z&Zene ostl v globocino
in najveckrat privlece nasajeno ribo
ven. Neizkusenemu jo je tezko v
vodi ugledati in se teze nabosti,
vajena roka jo pa zgresi malokdaj.
Najteze pri tem delu je zmeriti
globocino in zapoditi ostl iz prave
daljave v vodo. ~cuka ima navado,
da stojl prav mirno. ~ele, ce jo
prepodimo ali ce skoci za zivezem, se premakne, potem pa zopet obstoji. Kadar stoji tako, da se
vsa vidi, jo je teze nabosti, kajti
tudi ona zapazi preteco nevarnost
In sine drugam. L&Ze jo je nasaditi,
kadar je med mahom ali pri kaki
korenini, ali za to je treba imeti
vajeno oko in roko. Oboje imajo
jezerci. Riba je izgubljena, ce le
k&Ze samo repno plavut, naj si bo
tudi do 3 metre globoko.
(Se bo nadaljevalo)
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