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Otemeljih naše samoupravne ureditve

o

a
b
ji

ZAKON O ZDRU.:lENEM DELU JE TREBA PREVIDNO
OBDELOVATI
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Zakon o združenem delu (v nadaljevanju bomo zaradi pogostosti
uporabljali kratico ZZD) je bil sprejet 25. 11. 1976. Malokateri tako
pomemben zakon pri nas doživi desetletno starost - praktično
brez sprememb. Tudi malokateri zakon doživi toliko razprav, potr·
jevanj in zanikanj, kot jih je le-ta. Zdaj, po nekajletnem zatišju, ·
smo spet pričeli z intenzivnimi razpravami o spremembah. Zakaj
tega ni mogoče opraviti preprosteje?
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Da bi bolje razumeli, zakaj
toliko govora o morebitnih spremembah tega zakona, moramo
kar precej vedeti o njegovi vsebini in pomenu. Gre za zakon,
ki želi postaviti v življenje načelna ustavna določila in jih po
drugi strani dokaj podrobno obdeluje. Vsebinsko gledano, posega v vsa vprašanja, ki pomenijo
»Združeno delo«, ali se ga bi·
stveno dotikajo. Tako daje pod·
lago reševanju in urejanju zla·
sti z določili, ki se nanašajo na:
- pogoje za gospodarsko delovanje v združenem delu in za
ustvarjanje ter delitev dohodka,
- družbeno-ekonomske odnose med udeleženci združenega dela,
- statusne in druge oblike
(vrste) združenega dela,
- samoupravno pravo (sporazwne in pravilnike),
- delovna razmerja,
- pravice in obvemosti v
združenem delu,
- organiziranje
samoupravljanja,
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- načine odločanja v združenem delu ...
Z drugimi besedami: v tem
zakonu so z veliko mero zaupa·
nja v človeka in v njegovo pri·
pravljenost za delo postavljena
izhodišča za urejanje p r avic in
obvemosti posamemika do dru·
gih posameznikov v kolektivu in
naprej - za urejanje odnosov
med različnimi kolektivi.
Temeljni cilji zakona so, zagotoviti socialno, delovno-pravno in
ekonomsko ter splošno družbeno klimo, ki bo v danih pogojih
najboljša kombinacija pravic in
obvemosti.
Te naj bi se uresničevale z delom, ki ga je posameznik ali kolektiv uresničil v širši družbeni
skupnosti. Lahko zatrjujemo, da
je v ZZD skozi suboparni zakQnski tekst zastavljeno uresničenje
velikega socialno-ekonomskega
programa narodno osvobodilnega boja in socialne revolucije - vse v okviru samoupravlja·
nja kot najvišje vrednote sodobnega človeštva.

Formalno je torej pričela postopek za določene spremembe
ZZD komisija zvezne skupščine
za izdelavo sprememb in dopolnitev. Oglejmo si, katera so po
besedah komisije glavna izhodi·
šča sprememb oziroma dopolni·
tev in na katera področja posegajo. Da bi bilo bralcem tega
članka laže, bomo skušali tematiko na kratko prikazati v .šestih točkah.
l. Podlaga za izdelavo tez
(sprememb) so .široko potrjena
politična stališča, ki so se izoblikovala v intenzivni in daljši
družbeno politični dejavnosti v
Jugoslaviji.
Posebno podlago so predstavljale tudi ugotovitve in spozna·
nja iz ·praktične uporabe ZZD,
do katerih je v svojem delu pri·
šla omenjena komisija bi jih
obogatila z znanstveno raziskovalnimi .študijami.
2. V tezah so temelji ZZD
ostali in se ne spreminjajo, saj
tvorijo bistvo samoupravnega
urejanja zadev v združenem delu. Teze dograjujejo dosedanja
spoznanja in skušajo zamenjati
tisto, kar ni preneslo družbene
prakse.
V ta namen · bi se ponudile
predvsem rešitve, ki bodo omogočile zlasti:
- hitrejšo in učinkovitejšo
uporabo tehnoloških sprememb;
· - odstranitev nekaterih neskladij med pravicami in obvez·

nostmi delavcev v združenem delu, predvsem kar zadeva odnos
do družbenih sredstev;
- poenostavitev (racionalizacijo) nekaterih razmeroma za.
pletenih oblik oziroma načinov
samoupravljanja, da bi dosegli
večjo učinkovitost pri krepitvi
družbene materialne , podlage.
3. Težišče sprememb družbeno
ekonomskih odnosov je poudarjeno v naslednjem:
- pri ustvarjanju in razporejanju dohodka in pri delitvi
sredstev za osebne dohodke so
usmerjene rešitve za večje oziroma boljše ekonomsko stimuliranje delavcev;
- na področju delovnih raz·
merij so zasledovani cilji: hi·
trej.še zaposlovanje nezaposlenih,
postavitev pogojev oziroma za.
konskih možnosti za skrajševa·
nje tedenskega delovnega časa,
manjša zaščita slabih delavcev;
- na področju upravljanja z
družbenimi sredstvi je kljub raclonaJ_izaciji oziroma kljub krepitvi nekaterih funkcij zagotovljeno varovanje neodtujljivib
pravic delavcev in preprečeva·
nje nastajanja in krepitve odtujenih centrov moči, vključno
državnih.
4. V okviru določil o samo·
upravnem orgabiziranju sta vid·
ni predvsem dve u~meritvi: poudarjena prisotnost samoupravnih postopkov, kadar gre za
ustanavljanje organizacij zdru·
ženega dela z istočasnim omejevanjem pristojnosti družbeno
političnih skupnosti (države) pri
ustanavljanju le-teb ter uvelja·
vitev ustavne zasnove delovne
organizacije ·v obliki bolj kot
doslej vidnega osebka tržnega
poslovanja.
S. V tezah je predvideno tudi
nekaj povsem trdno določenih
rešit~v za področje samoupravnega odločanja in sicer:
- da se zmanjša .število vpra·
.šanj, o katerih delavci odločajo
z referendumom,
- da se natančneje kot doslej
določijo vprašanja, o katerih naj
odločajo delavci na zborih delavcev,
- da se okrepijo pristojnosti
delavskega sveta,
' - da se rešijo nekatera zaviralna vprašanja za učinkovitejše
delovanje delegacij,

- da se zagotovi samostojnost delavcev pri izbiri poslovodnega organa (direktorja) in
natančneje že z zakonom opredelijo njegove pravice in dolž.
nosti,
- da se okrepi odgovornost
delavcev za opravljanje samoupravnih funkcij v združenem
delu ter odgovornost poslovod·
nih organov za predlagane odločitve v poslovanju,
- da se zmanjša število (ponavljajočih
se) samoupravnih
splošnih aktov in
- da se opredelijo rešitve, s
katerimi bo zagotovljena učinko
vitejša zaščita samoupr.avnih
pravic ter družbene lastnine.
6. Ob tezah je poudarjeno, da
so nekatera vprašanja .še ·nerešena in jih je treba strokovno
politično obdelati pred spremi·
njanjem v ZZD. Med taka vpra·
šanja sodijo na prin;J.er:
- skupni prihodek med proizvodnimi in prometnimi (trgovskimi) organizacijami združenega dela,
- svobodna menjava dela,
- dograjevanje upravljanja z
družbeno lastnino,
-- povezovanje samostojnega
osebnega dela z združenim de·
lom,
- širše oblike povezovanja
združenega dela,
- ločitev med posamično in
skupno odgovornostjo,
- nagrajevanje na podlagi po·
slovne uspešnosti in podobno.
Odmevi in mnenja o spremembah so bili različni, kar
smo lahko zasledili v sredstvih
obveščanja,
predvsem pa v
skupščinskih razpravah. .
Sirša javna razprava se pravzaprav niti še ni začela, a je za.
nimanje za spremembe že vzburkalo marsikatero okolje. To kaže na različnost interesov in potrjuje pomen tega zakona ter
povzroča vse večje pričakovanje
njegovih sprememb. .Zal ni do- .
volj prostora, da bi se spuščaij.
v podrobnosti omenjenih reši·
tev. Vsekakor bomo o njih spregovorili, ko bo najšir.ša javna
razprava.
Kaj lahko rečemo o nakazanih
spremembah?
Predvsem, da je delo na njih
težavno iz več vzrokov:
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Bomo ob koncu leta uspešni?
Naše gospodarjenje v treh

četrtinah

leta

Večkrat smo že zapisali, da pomenijo rezultati devetmesečnega
poslovanja osnovne obrise končnih, letnih številk. Se posebej smo
jih z nestrpnostjo čakali letos, kajti ob četrtletju in polletju se
nam ni obetalo nič dobrega. Nekateri ukrepi zveznega izvršnega
sveta, ki so bili uveljavljeni v juliju, bi morali po napovedih pomeniti bistveno boljše pogoje za gospodarjenje izvozno usmerjene
industrije, kamor sodimo tudi mi.

Nekoliko povečana vrednost
tujih valut nasproti dinarju ter
višje izvozne spodbude so del·
no zavrle negativna gibanja.
Najbolj so dohodkovno prizadete tiste temeljne organizacije,
ki izvažajo v Zdnlžene dr;Qlve
Amerike, saj so posledice padanja vrednosti dolarja na svetovnem trgu kar občutne. Povedati pa je treba, da je kljub
padanju vrednosti dolarja le-ta
še vedno podcenjen v primerjavi
z dinarjem, kar nam nazorno kaže rast domače inflacije.
Poleg tega se tečaj dinarja do
tujih valut od pričetka julija da·
lje ni več spreminjal, zato lahko govorimo o trimesečni za.
mrzitvi tečaja. Logično je, da
pomeni taka politika pospeševanje uvoza in neustrezen (kljub
višjim spodbudam) dohodek v
izvozu.
Devetmesečni rezultati so na
osnovi omenjenih gibanj v izvozu in v bistvu nespremenjenega
položaja na domačem trgu ostali praktično na ravni polletja
in jih bo v zadnjih treh mesecih mogoče izboljšati le, če se
bo tečaj dinarja prilagajal realnemu razmerju do tujih va·

lut, z doseganjem načrtovane ali
višje vrednosti proizvodnje, z
boljšo prodajo na domačem trgu z zmanjševanjem vseh vrst
stroškov, posebej pa z zmanjševanjem vseh vrst zalog, da bi
tako dosegli boljšo kakovost in
manjše izdatke za obresti, ki so
nenormalno visoke.
PROIZVODNJA
Vrednost proizvodnje, ki smo
jo dosegli v delovni organizaciji
v tem obdobju, je 5,6 odstotka
nad načrtovano, kar gre predvsem na račun višjih cen, saj je
proizvodnja, merjena v norma prah (fizični kazalec), 4,1 odstotka pod načrtom. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem
je proizvodnja vrednostno večja
za 119 odstotkov, fizično (norma
ure) pa za 1 odstotek.
Načrtovani obseg proizvodnje
pa so po temeljnih organizacijah dosegali zelo različno.
POHISTVO
V tej temeljni organizaciji so
za proizvodnimi načrti najbolj
zaostali. Letni načrt so dosegli

O temeljih naše
samoupravne ureditve
(Nadaljevanje s l. strani)
- gre za vseobsežen, med seboj povezan zakon, ki je povzročil tudi mnoge dodatne rešitve
v drugih zakonih in podzakon·
skih aktih,
- sedaj veljavni ZZD je dokaj podroben in je nevarnost,
da se še naprej pojavijo neskladja med njegovimi določili
in dejanskim življenjem,
- zakon je kljub podrobnostim sistemski, saj je bistven za
značaj družbeno politične ure·
ditve in zato mora biti vsak
poseg . vanj temeljito in vsestransko premišljen,
-zakon je izredno humanistično poudarjen in je zato težko najti za večino sprejemljive
drugačne rešitve.
Gornje ugotovitve dajejo razen tega članka podlago za raz·
mišljanje, ki ga lahko na kratko izrazimo v nekaj točkah:
- zakon mora temeljiti na
veljavnih (ne na pričakovanih)
ustavnih določilih,
- zakon naj bi ne zahajal v
razmeroma toge · podrobnosti,

kot je v nekaterih primerih doslej, temveč naj trdno zastavi
v teoriji in praksi že potrjene
rešitve, od tam dalje pa naj na·
kaže možne (okvirne) smeri reševanja, ki ga lahko prepusti
drugim zakonom ali samoupravnemu urejanju,
- pravno tehnično gledano
kaže torej izdelati novo celovito
besedilo zakona, ki bo ohranilo
bistvene vrednote samoupravlja·
nja in dalo organizacijam v zdru·
ženem delu več prostora za njihovo delovanje; tak zakon bo
lahko bolj pregleden in znatno
krajši.
Drugače povedano: ne kaže torej zamenjati nekaterih podrob·
nosti ali dilem z drugimi dilemami. Bolje je, da utrdimo doslej nesporne rešitve, tiste, ki
pomenijo samoupravljanje in
krepitev materialne podlage kot
motiv in vzpon dobrega dela ter
jamstvo materialne svobode. Vse
ostale podrobne rešitve pa bo
pisalo samoupravno življenje s
svojim razvojem.
z. Zabukovec

(vrednostno) s 66,3 odstotka, fi.
pa je količina izdelkov
(merjeno z norma urami) manJ·
ša od načrtovane za 21,8 od·
stotka.
Vzrokov za takšno s~anJe je
več in sicer: širok proizvodni
program, ki terja veliko časa za
pripravo proizvodnje, pretežna
proizvodnja za izvoz, neenakomerna obremenitev proizvodnih
oddelkov (ozka grla), zastarela
strojna oprema, pomanjkanje
strokovnih delavcev ter nekaj težav s pravočasno dobavo kakovostnih materialov za površin·
sko obdelavo in okovja.
Novost v proizvodnji sta program IGOR, ki je bil v septembru že v prodaji na domačem
trgu Jer del progr.ama HELENA.

zično

MASIVA
Proizvodnja v MASIVI je v
pretežni meri namenjena izvozu
na konvertibilno področje (72-S
odstotka). Letni vrednostni načrt
je dosežen 82,5 odstotno, fizični
kazalec pa je še ugodnejši, saj
je v tem obdobju doseženega že
86 odstotkov letnega fizičnega
obsega proizvodnje.
UGALNICA
'Skupna vrednost proizvodnje
je dosegla 75,1 odstotka načrto
vane za letos, merjeno fizično pa
je dosežena 70,5 odstotno.
Zmogljivosti so bile skoraj
stoodstotno izkoriščene, le na
žagi je zaradi manjše dobave
hlodovine ukinjena tretja izmena.
GABER
Tudi v tej temeljni organizaciji je bila proizvodnja uspešna,
saj so dosegli že 83,3 odstotka
letne vrednosti, fizični obseg pa
je še boljši, saj je odstotek doseganja letnega načrta 85,1. K
takim rezultatom v proizvodnji
sta največ prispevali proizvodnja kuhinje BREST 11 in
BREST 2000 ter izboljšana oskr·
ba z materiali in surovinami.
Pripravljajo pa tudi novo proizvodnjo in sicer predelavo negor plošč za opremo ladij.

IVERKA
Iverka je med tistimi temeljnimi organizacijami, ki so bile
bolj uspešne pri doseganju načrtovane proizvodnje. Vrednost
je dosegla 85,9 odstotkov načrto
vane za letos, ugoden pa je tudi
fizični obseg, ki je dosežen 90,2
odstotno (v kubičnih metrih).
Motnje v proizvodnji so bile
v aprilu, maju in avgustu zaradi
okvar na strojih, občasno pa so
bile težave tudi pri brušenju
plošč.

TAPETNISTVO
Proizvodnja v tej temeljni organizaciji zaostaja za načrtova
no in sicer v vrednostnem in fi.
zičnem pogledu (72,8 odstotka in
67,7 ·odstotka glede na letni na·
črt). Glavni razlog za manjšo
proizvodnjo je v manjšem povpraševanju po našem oblazinjenem pohištvu, zaradi česar so
nastale zaloge, nekateri delavci
pa so bili razporejeni v druge
temeljne organizacije.
JELKA
Dosežena vredenost proizvod·
nje (pohištvo, žagan les in tesani
trami) je v skladu z dinamiko
doseganja letnega načrta (75,13
odstotka), po norma urah pa jo
presega za 3,1 odstotka.
Z večjo proizvodnjo v tretjem
četrtletju so nadomestili nižji
obseg proizyodnje v prvem ln
drugem četrtletju.
MINERALK.A

Sivalnica v TAPETNISTVU naj bi doživela prenovitev

....

Je najuspešnejša v vseh pogledih. Vrednostno je letni načrt

Delovni posnetek iz STROJEGRADNJE
proizvodnje dosegla s 107 od·
stotki, fizično pa z 89,5 odstotka.
Zaradi večjih naročil surovih
plošč je bilo občasno uvedeno
delo v tretji izmeni.

kontokorentu ni mogoč, ·zato
bodo morale planske službe
TOZD pošiljati naročila v uvozni oddelek čimprej (kjer je
možno, tudi 4 do S mesecev
pred uporabo).

STROJEGRADNJA
Formalno Strojegradnja še ni
temeljna organizacija, vendar
proizvodnja teče ločeno od pohištvene proizvodnje. Proizvodni
program zajema strojno opremo
za širinsko lepljenje lesa, površinsko prekrivanje in za profilno in medfazno brušenje. Glavne težave, s katerimi so se v preteklem obdobju srečevali, so bile: ~bava ustreznih reprodukcijskih materialov, pomanjkanje nekaterih strojev in druge
opreme, pomanjkanje projektantov in proizvodnih delavcev.
Il. NABAVA
Domači

trg
Osnovna značilnost nabave na
domačem trgu je bila letos boljša ponudba kot lani in pa izra·
zito naraščanje cen surovin in
reprodukcijskih materialov, ki
pa se je v tretjem četrtletju le
nekoliko umirila zaradi ukrepov,
ki so zahtevali vračanje cen nekaterim izdelkom.
Nabava blodovine in žaganega
lesa je bila v glavnem brez motenj, le dobava blodovine na
Jelko je zaostajala za načrtova·
no. Manjša proizvodnja ploskovnega pohištva je zmanjšala porabo turnirjev za približno 25
odstotkov. Posebne težave pa
nam povzročajo tanjši ~ji,
ki jih z našimi izrabljenimi
stroji težko kakovostno obdelujemo.
Več nevšečnosti je povzročalo
nabavljanje dekorativnih tkanin,
okovja, kartonov, površinskih
materialov ter polizdelkov iz kooperacije. Za takšno stanje je
bilo več vzrokov, med njimi pa
so najpomembnejši:
- naročanje iz temeljnih organizacij zelo pogosto kasni,
- dobavitelji ne spoštujejo
dogovorjenih dobavnih rokov,
- napake in slaba kakovost
materialov ter s tem povezane
reklamacije,
- zaradi manjših zalog in s
tem manjše vezave obratnih
sredstev zahtevamo večkratne
dobave manjših količin, dobavitelji pa se našim zahtevam le
težko · prilagajajo.
Uvpz
Uvoz je bil v devetih mesecih
dosežen z 62 odstotki glede na
letni načrt. Na uvoz s konvertibilnega območja odpade 74 od·
stotkov, ostalo pa smo uvozili s
klirinškega. Večjih težav pri uvozu reprodukcijskih materialov in
surovin ni bilo, saj smo imeli
dovolj uvoznih pravic, uvažali pa
smo tudi prek kontokorenta in
maloobmejnega prometa.
Kasnitev plačil v tujino povzroča največ težav pri uvozu
rezervnih delov, ker uvoz po

III. PRODAJA
trg
Po pričakovanju je bil obseg
prodaje na domačem trgu v
tretjem trimesečju slabši kot v
prvem polletju, zanimivo pa je,
da se tudi v septembru prodaja
ni bistveno povečala. Ponudba
pohištva še vedno presega povpraševanje, kar kaže, da se je
del proizvajalcev spet bolj
usmeril na prodajo doma. Odločilno vpliva na nakup cena pohištva, kar je bilo še pred kratkim manj pomembno.
Kakor kaže, nove konjunkture
v prihodnjih mesecih ne bo, za.
to bo nujno potrebno pri prodaj~ uvajati nove oblike in pri·
jeme.

Domači

TOZD POHISTVO
Z večjo proizvodnjo za dQmačl
trg so bile izpopolnjene zatoge
programa VESNA in MAJA O,
na tržišče pa je iz proizvodnje
prispel nov mladinski program
IGOR. Povečala
je prodaja
spalnice NADA, delež sestavljl·
vib programov pa se je zmanjšal, zato je nujno potrebno pri·
praviti nove izdelke, ki bodo
po okusu in v skladu s kupno
močjo kupcev.

se

TOZD MASIVA
Ta temeljna organizacija pretežni del proizvodnje izvozi, na
domačem trgu pa prodaja stola
in mize. Zaradi visokih cen teh
izdelkov prodaja ni bila najbolj
ugodna.
TOZD GABER
Prodaja kuhinj je bila dokaj
ugodna, še posebej kuhinj tipa
BREST 2000 in BREST 11. V
preteklem trimesečju je prišla v
prodajo nova kuhinja BREST
2003. Največja težava pri prodaji je dejstvo, ·da kupci kuhinj
tipa 2000 želijo kuhinje brez
stojk, čemur proizvodnja ne sledi dovolj hitro.
TOZD TAPETNISTVO
Prodaja pblazinjenega pohištva se je v zadnjem trimesečju
precej znižala. Nekatere naše
garniture na tržišču izpodrivajo
cenejše kopije drugih proizvajalcev. Ker so zaloge porasle, bo
stekla posebna prodajna akcija.
TOZD JELKA
Prodaja izdelkov te temeljne
organizacije je bila ugodna, za.
to so se zaloge pohištva in ža.
ganega lesa znižale. Povpraševa·
nje po programu HELENA je
upadlo, zato bodo do konca leta
(Konec na 3. strani)
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Likovni videz naše priloge je pust, dolgočasen in prazen kot
zemlja prvi dan potem, ko je nekako nastala. Zato razpisujemo NATEl:AJ za CELOTNO LIKOVNO PODOBO NASLOVA,
ki naj sicer ostane po nazivu nespremenjen. Najboljša rešitev bo nagrajena, s tem, da se bo od tretje številke dalje
neprestano ponavljala na vrhu priloge. Oddajte rešitve svojemu likovniku do novega leta!
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To številko posvečamo občinskemu prazniku in gasilcem
ob mesecu požarne varnosti. Zato so v njej zbrani prispevki
predvsem na temo - kakšno je bilo življenje KRPANOVCEV pred leti. Redki ste pisali, kakšno je - se vam zdi pr~
več vsakdanje? Se redkejši imate kakšno predstavo o tem,
kakšno bo. Poznate tisti pregovor: Kakor si boš postlal .••
Vaš urednik
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.življenje naših prababic in
pradedkov prav gotovo ni bilo
takšno kot danes . .živeti so morali nekako od svoje iznajdljivosti, saj takrat ni bilo industrije ali česa podobnega.
Vsakdanja hrana se je od danaŠJ!.Je zelo razlikovala. Zjut raj
so jedli žgance, zabeljene ali
pa tudi ne, za »južino« zelje,
kolerabo ali krompir, za večer
jo pa krompir v oblicah s ki·
slim mlekom. ·
To je bilo na vrsti (skoraj)
vsak dan. Nedeljska opoldanska
hrana pa je bil ješprenj, v katerega je stopil prašič. Pogost
je bil kruh iz makonc, le za
praznike so j edli belega, ob teh
priložnostih pa tudi meso. Vča
sih so gospodinje vse leto nosile moko na kupček, da so
spekle kruh za božič in za veliko noč.
živino in prašiče so najpogosteje prodali, da so plačali davke. Olje so dobivali iz žira, ki
so ga nabrali, posušili, iztrebili
in nosili mlet v .žirovnico. To
olje je bilo temne barve in zelo
gosto. Tudi kis je bil domač.
Olupke jabolk in vodo so postavili na toplo in čez nekaj časa
je to postalo kis.
Oblečeni so bili skromno in
največkrat vsi enako. Stari ata
večkrat pripoveduje, da je imel
vedno najbolj pokrpano obleko, saj jo je pred njim nosilo
osem bratov; bili so namreč
mlajši.
l:evlje so nosili skoraj samo
pozimi, posebno otroci. Jeseni so
čevljarja poklicali na dom. Ta
je sešil čevlje za vso družino in
ti so morali zdržati vse leto

ali pa še dlje. Ko so se otroci
hodili smučat , so morali vzeti
s podstrešja :najslabše čevlje, ki
so jih premogli v družini'.
Tudi o zdravniku v tistih ča
sih ni bilo govora. Ce te je bolela glava, so dali žerjavico v
vodo in ti si se držal nad tem.
Nato so te še namazali po vratu in glavi. Potem si šel spat za
eno u ro in glava te ni več bolela.
Kadar je imel prašič vročino,
so mu odrezali malo uhlja, da
je odteklo nekaj krvi, še nekaj
so krilili z rokami nad njim in
ostal je živ.
Pred vami j e samo nekaj opisov iz življenja naših prednikov.
Mogoče so živeli bolj pametno
kqt mi? Bolj skromno pa čisto
gotovo.
Aljoša Kraševec

Naši izleti
V tretjem razredu se · učimo o
življenju v naši občini. Da bi
naše kraje bolje poznali, bi si
jih morali ogledati. Ker so prevozi predragi, izletov ni. Ogledali si bomo bližnje kraje, kamor lahko gremo peš. Peljali
smo se v !Postojno in Predjamo.
V postojnsk em muzeju smo si
ogledali izkopanine in stare
predmete iz naše doline.
Cez vse leto pa zbiramo star
papir. Denar bomo rabili, ko
bomo šli v jeseni v šolo v naravi. Tudi denar že zbirarno.
Učenci 4. b
OS Notr. odred
Cerknica
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Naša shramba
Najbolj starinski prostor pri
nas doma je shramba, ki ji po
domače pravimo kašča . Zelo je
že stara. Lesene, svetlo rjave
polakirane stopnice vodijo v ta
del hiše. Skozi obe okni v kašči se vsako jutro prihrane svetloba in se razlije po štirih stenah, ki so že razpokane in okrušene.
Seveda se ob lepem vremenu
na njih prikaže tudi sonce. V
kotih si pajek kar prepogosto
sprede svoje pajčevine. Okna
imajo železne zarjavele križe. šipe so že razbite, zato je tudi p oleti v shrambi prijetno hladno .
Tla so iz betona. Tudi vanje je
že čas zasadil svoje zobe.
žitnice so narejene iz desk. V
njih vsako leto sp ravljamo p šenico in j ečmen, da imamo dovolj moke za kruh, ki ga spečemo v krušni peči. Seveda žit o
še prej zmeljemo v mlinu. V štirih žitnicah imamo žito, v preostalih štirih pa najrazličnej še
stvari, na primer svinjsko mast,
fižol, pinjo, posodo za umetanje
smetane, posnemalnik, s katerim so nekoč posnemali m le·
ko ...
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Stara vrata. Darko Zgonc (OS Nova vas)

Ko posušimo svinjsko meso,
ga spravimo v shrambo. Med letom si z njim popestrimo malico ali pa ga ponudimo gostom.
Na palicah visijo klobase.
žitnic se dotika skrinja, ki je
pri hiši že skoraj dvesto let. V
njej hranimo vreče za žito.
Na levi in desni strani žitnic
imamo dva lesena kovčka.
Naša shramba me vedno
spomni na pripoved o prejšnjih
časih, ko so ljudje živeli drugače kot danes. Všeč mi je, ker
so v njej tudi takšne stvari, ki
jih mogoče ne bomo nikoli več
uporabljali. Morda jih ima kdo
za staro šaro, meni pa pomenijo stik s predniki, jaz med
njimi stikam za svojimi koreninami.
Kadar moram kaj poiskati v
shrambi, se mi zdi, da bi bili
lahko strahovi v žitnicah. Ob tej
misli me je t udi malo strah, zato hitro prižgem luč in tako
preženem namišljene prikazni iz
glave in seveda tudi iz kašče.
Tanja Mestek, 7. c ·
OS Cerknica

Iz zgodovine Rakeka
Rakek, precej razpotegnjeno
naselje pod železniško progo,
ima 522 metrov nadmorske višine. Prej neznana kmečka vas
je zaživela po zgraditvi železniške proge leta 1857. Med obema
vojnama je bil Rakek obmejna
železniška postaja.
Staro vaško jedro je bilo v
preteklosti okrog cerkve sv.
Urha iz leta 1605. Ob cerkvi je
bilo tudi pokopališče. Rakek je
štel takrat 35 h iš s povprečno
150 do 200 prebivalci. Ko je začela razsaj ati kuga, so pokopališče prestavili n a sedanji p ro·
s tor.
Večjo cerkev so zgradili leta
1916 in jo kasneje predelali po
Plečnikovih načrtih.

Ob stari cesti med Cerknico
in Rakekom zgodovina pomni
hudo bitko med Francozi in Hrvati. Zmagali so Hrvati. Veliko
Francozov je obležalo, ostali pa
so zbežali.
Učenci so hodili včas ih v
cerkniško šolo, kar pa je bilo
pozimi zelo neugodno zaradi
burje in zametov. Leta 1881 so
prebivalci kupili od posestnika
Janeza Vidriha njegovo staro hišo ter jo za silo preuredili v
šolo. .že v prvem letu je obiskovalo šolo 40 otrok. Leta 1885
je zdravstvena komisija ugotovila, da je poslopje v spodnjem
delu Rakeka neprimerno in nezdravo, ker je bila postavljeno
na močvirnem zemljišču in v
gneči.
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KRPANOV ROD- priloga Brestovega obzomika.
Gradivo zanjo so pripravili učen
ci osnovnih šol občine Cerknica
pod vodstvom njihovih mentorjev. Uredil Janez Praprotnik.
I zid priloge je omogočila občin
ska izobraževalna skupnost.

Na pobudo Franca Lavriča je
kupil vaški odbor novo poslopje z zemljiščem vred. Kupna
vsota je bila 15.000 goldinarjev.
šola je bila oskrbljena s pitno
vodo, ker je imela vodnjak. Stala je na mestu,kjer je sedaj stara osnovna šola. Bila je dvorazredna in slovesno odprta 1886.
leta. V tej šoli se je leta 1888
rodil operni pevec, kasnejši profesor igralske akademije in prvak ljubljanske Drame Ivan
Levar.
šola je dvakrat pogorela: prvič leta 1919 zaradi italijanske
barake, ki je stala pred njo,

drugič pa med zadnj,o vojno leta 1944.
Zaradi gradnje železnice so v
vasi zasuli edini studenec s pitno vodo. Rakek je zato dobil
vaški vodnjak po pogodbi iz leta 1858. Vodo so napeljali po
vodovodnih ceveh iz cerkniškega
potoka. Vaški vodnjak je dal
vsak dan 600 litrov vode. Z njo
je Rakek životaril do leta 1912,
ko j e bil zgrajen današnji vodovod.
Pred dobrimi sto leti je imel
Rakek svojo opekarno. Bila je
majhna in je delala v nekaj barakah.
Med obema vojnama se je šte·
vilo hiš podvojilo in število ljudi
potrojilo. Odprli so meščansko
šolo, ki je delovala do · leta 1943
v sedanji stari šoli, D:ato pa je
imela posamezne razrede v zasebnih hišah.
·Glede na sodelovanje v narodnoosvobodilnem boju imajo Rakovčani častno mesto. Napredno predvojna delavsko gibanje jih je pripravilo za odpor
proti okupatorju ter jih usmerilo v boj za socialistično preobrazbo.
Po osvoboditvi je bil Rakek
sedež okraja.
Rakek ima danes več kot 1500
preoivalcev. Izgubil je nekdanjo
pomembnost obmejnega kraja,
ostal pa je transportno središče. Od leta 1964 ima na Rakeku svoj obrat Kartonažna
tovarna iz Ljubljane, ki zaposluje 230 delavcev.
Pogosto slišimo za Rakek
ime »vas na prepihu«. Z moderno cesto se je Rakek znatno
približal Ljubljani.
Pod bregovi Javornikov se
skriva redka znamenitost - Rakov škocjan. Tu se je nekdanjim
jamam udrl strop in je na ta način prišel Rak spet pod prosto
nebo. Na obeh koncih sta se pa
dela stropa ohranila in vzbujata občudovanje obiskovalcev
kot naravna mostova.
Tina Mlinar, 6. a r.

Jesenski listi

........

Sivče
Kogar bo pot zanesla med raztresene bloške vasice, bo morda
naletel tudi na Sivče. Iz okrilja
gozdov jih zidaja okoli tristo let
star cerkveni stolp.
Pred drugo svetovno vojno se
je vas imenovala Sveta Trojica
po zavetniku tukajšnje cerkve.
Marsikoga bo to ime spomnilo
na Levstikovega Krpana, ki naj
bi prebival nedaleč od tod. NaJ
bo trditev resnična ali ne, po
njem se imenujeta mešani in
moški pevski zbor, ki prepevata
že vrsto let.
Nekdaj je bilo življenje tu
bolj živahno. Delovale so tri gostilne, trgovina in šola. Ljudje
so se ukvarjali predvsem s pridelovanjem krompirja in drugih
poljščin, v hlevu pa je prežvekovala živina.
Med drugo svetovno vojno se
je le malo vaščanov bojevalo za
svobodo; več jih je nasedla domobranski in belogardistični
propagandi, precej pa so jih internirali.
Po vojni, ko so vasico preimenovali v šivče, se je stanje zelo
spremenilo. Danes jih je od
nekdaj petdesetih prebivalcev
ostalo borih trinajst. Večina je
starejših, upokojenih, mlajši pa
si kruh služijo v tovarnah. Del
vasi stoji na hribu, ostati del pa
niže v dolini, kamor so pred
nekaj leti speljali makadamsko
cesto.
Ceprav je kraj kar precej oddaljen od razvitejših središč, je
življenje v šivčah prijetno in
vsak izmed nas bi dvakrat premislil, preden bi se preselil drugam.
Miha Seljak,
7. c - Oš Cerknica
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Veter:..·ogenj voda

Naša vas. (Podpis

učenca

nepreberljiv)

Kako so živeli včasih
živim na Studencu. Hiša ni
nova, zato tistemu prostoru, v
katerem se največ zadržujemo,
pravimo »hiša<< , ne pa dnevna
soba. V njej hranimo na polici
nekaj starih stvari, ki me spominjajo na rninule čase.
Na polici je ura, ki jo je stari
ata prinesel iz Francije, kamor
je šel pred drugo svetovno vojna za zaslužkom. Leseno ogrodje je bilo uničeno od črvojedi
ne, zato je stari ata takrat, ko
je še kazala čas, naredil novo
ogrodje. Danes je samo še spomin na preteklost.
Na polici je tudi lončena, z žico prepletena posoda, v kateri
so včasih pekli potico. Sedaj pečemo v krušni peči le ob velikih
praznikih, ker je peka preveč
zamudna. Tega »modela« ne uporabljamo več.
Tudi železna ponev na treh
nožicah in popleten preluknjan
lonec nas spominjata na kuhanje v krušnih pečeh. Na polici
je še petrolejka, ki priča, da
takrat elektrike še ni bilo. Likalnik na žerjavico dokazuje, da
je bilo likanje bolj zahtevno in
težko opravilo kot je danes z
električnimi likalniki.
»Peglezen« je ves kovinski, samo ročaj ima lesen. Poleg njega
stoji mlinček za kavo. Na roko
ga je bilo treba vrteti. Ce ga
sedaj zavrtiš, samo škriplje, kave ne bi zmlel več. Pripomoček
poleg likalnika Ini je precej tuj.
Pravijo, da so ga uporabljali
ljudje z ravnimi lasrni. »Krep«
je to in z njim so si »Velnali<<
ali »krepali« lase pred posebnimi · priložnostmi. To so take
klešče, ki so jih segreli v žerjavici, da so se lahko »navelnali«.
Uporabljali so jih namesto navijalk.
V omari hranimo laneno rjuho. Sedaj je ne uporabljamo
več ker smo navajeni na bolj
mehke ne na tako ostre kot je
laneno' platno. Imamo jo za
spornin.
Nekaj let je nad hlevom viselo več lanenih štren, pripravljenih za tkanje. Ker so se zad-

Sanje (Tomaž Hiti)

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

NADLEžNA MUHA
Muha, muha, muhica,
ti si malopridnica.
Vedno letaš in sitnariš,
vedno mi po glavi šariš.
Ti dobila boš plačilo,
ko bo mene vse minilo.
Takrat sitna muha stoj,
tekli bova, da bo joj.
Janja Pakiž
učenka 3. razreda
OS Tone Sraj-Aljoša
Nova vas
REBUS
KO KOSI
Tem putkam vzemi strešico in
dobil boš vsaj tri enake sadeže.
Kako se imenujejo?
Jože Avsec
S. r. - Nova vas
šALA
NAPAKE
»Dvajset napak v eni sami
nalogi!« se huduje oče nad svojim sinom. »Kako je to mogoče?«

»Vsega je kriv. učitelj,« se brani šolar, »ki išče samo napake.«
Toni Mazij
6. r. - Nova vas

Izkopali smo letošnji krom~
pir in zato smo lanskega kuhali
za kure. Da ne bi kurili štedilnika, smo zakurili na ognjišču
na vrtu, pred katerim stoji kup
gnoja. Gnoj je iz skoraj same
slame in sena.
Dolgo je plamen lepo pla~o
lal in voda v loncu s krompirjem je že zavrela. Oči je ravno
prebiral letošnji krompir in tako se je spraznila kartonska
škatla, v kateri je bilo veliko
gnilega. Skatla je bila za.to. r~
močena in raztrgana. Oči JO Je
poveznil čez lonec in ogenj. Nekaj časa sva stala ob ognjišču,
potem pa naju je mama poklicala h kosilu. Sla sva.
Med kosilom je sestra pogledala skozi okno in nenadoma
opazila go~t oblak dima, k.i. se
je valil miiDO bloka. Z OČIJem
sva planila na balkon pogledat,
če se ni kaj vnelo.
»Gnoj se je vžgal!« je rekel
oči.

Oba sva se zagnala po stopnicah proti kozolcu. Tam sva
pograbila vsak svoje vedro vode in se zapodila h gnoju. Gašenje se je začelo. Vsa živčna in
nestrpna sva začela polivati
ogenj. Ko sta bili posodi prazni, sem ju pograbil in brž tekel
po novo vodo v stanovanje. Oči
je med tem pograbil posode z
vodo, ki je stala tam umazana,
pripravljena za ..zalivanje vrta.
Polival je še s tisto.
Jaz hitim z obema posodama
spet k ognju, za mano sta še
mami in sestra, vsaka s svojo
posodo v roki. Eno od svojih
kangel dam očiju, z eno pa polivam sam. Mami in sestri vsak
podtakneva po eno od praznih
posod, sama pa pograbiva polne,
ki sta ju prinesli. Gasiva še s
tisto vodo.
Zapiha veter in tisti konec
gnoja, ki sva ga že pogasila,
spet zažari. Iz mokre črnine se
~pet pokaže rdeča, vroča bar-

va. Vse je treba spet od začetka. Se bolj sva živčna in razburjena. Zdaj, ko je posoda, ki
sem jo imel v roki, prazna, tudi
jaz tečem gor po vodo. Sestra
teče po lopato, s katero oči meče zemljo na ogenj. Ko se vrnem, je gnoj že malo temnejši.
Spet zapiha in pojavi se spet
plav, hudoben, zloben plamen;
sovražim ga, kolnem ga in s·p roti ga polivam z vodo in ga zatiram. Voda, voda! Sp et jo neseta mami in sestra. Voda, voda! Kakšna tekočina! Kako sem
jo tisti hip vzljubil. Nikoli je
nisem pii, a zdaj ·se mi zdi tako
dobra, mrzla.
Borijo se trije naravni elementi: ogenj, voda in veter. Gasimo, gasimo. Pot nam teče z
lic. Dihamo hitro, glasno. Položaj se boljša: samo da ne bi
pihalo! Joj, ta veter!
Samo še ponekod žari slama,
rdeča je, vroča, nesramna. Oči
se bori s to barvo z lopato, jaz
z vodo. Zmaga je že naša, a spet
zapiha in ogenj se spet naje, dobi energijo, moč. Se vode, še
vode! Sumi v možganih. Spet
sta tu sestra in mami s posodami v rokah. Se to vodo zlijem
na ogenj in k9nec je z njim. Veter ga hoče še spodbuditi, a
brez uspeha.
Pred nama stoji kup gnoja.
Cm je, mrzel je, od njega kaplja
voda. Rad imam to črno barvo.
Kako jo ljubim. Zmeraj sem jo
sovražil, ker je povezana s smrtjo.
Z očijem se spogledava. Iz oči
si bereva, da sva srečna, vesela.
Zap.ihai je veter, zdaj spet moj
prijatelj. Pohladil me je. Tako
blag je, nežen, tako lepo me pohladi.
Na izkušnjah se učimo: škatla ne sodi cela na ogenj in ognjišče ne poleg gnoja.
Crt Praprotnik
8. r. - Nova vas

Naš šolski izlet
Vsi smo nestrpno pričakovali
izlet. Ko je pripeljal
avt obus, smo vstopili: učenci
tretjega razreda so zasedli sprednji del avtobusa, učenci šestega
zadnji del, mi pa smo imeli sredino.
Naš avtobus je ubral pot proti Cerknici, Uncu :in že je drvel
po avtocesti proti Ljubljani.
Naša prva postaja je bila na
Trojanah. Tam smo poskusili dobre trojanske krofe.
S Trojan nas je pot vodila po
Savinjski dolini do Sempetra. Na
t ej poti smo se prvič srečali z
nasadi hmelja. Ko smo se pripeljali v Sempeter, smo zagledali
veliko SIPOVIH kmetijskih strojev. Največja zanimivost v Sempetru pa je bil antični park.
Ogledali smo si izkopanine stare Celeje iz dobe Rimljanov.
Lahko smo videli stare nagrobne spomenike in grobnice, v katere so polagali žare s pepelom
pokojnih.
·
Kratek postanek je ~il tudi v
tovarni nogavic Polzela. Nekateri učenci so si celo kupili nekaj
nogavic.
Zatem smo se odpeljali v Titova Velenje. Spet smo bili prij etno presenečeni. Stari grad
nad Ve:Ienjem varuje vse polno
starih umetnin. Ogledali smo si
lep in velik rudarski muzej ter
stalno razstavo slik našega umetnika Lojzeta Perka. Zelo lepa je
tudi galerija del likovnih umetnikov iz njihovega kraja. Tam
smo imeli možnost, prvič v življenju videti umetnost afriških
ljudstev.
Prepolni najrazličnejših vtisov
smo odšli še do velike živali
(mamuta). Nismo ·se mogli načuditi velikosti te živali.
Velenje je res lepo novo mesto. V njem vidiš same moderne stavbe, široke ravne ceste in
veliko zelenja.
S težavo smo se prebijali po
ozki dolini in po še ožji cesti
načrtovani

do Topolšice. Tam je izvir termalne vode in zdravilišče
za pljučne bolezni.
Med najpomembnejše dogodke s tega izleta pa si štejemo
to, da smo si lahko ogledali
spominsko sobo, v kateri je bila
podpisana kapitulacija Hitlerjeve Nemčije. Na listi vidimo tudi
podpis našega rojaka Matevža
Haceta iz Loške doline.
Po gostoljubnem sprejemu v
osnovni šoli Topolšica in · dobrem kosilu, ki smo ga dobili v
njej se je naš avtobus začel
obračati proti domu.
želeli smo, da bi si v Radmirju ogledali muzej cerkvene
umetnosti. Ker pa sta tam prav
tedaj imela duhovnika pogreb,
nam to ni uspelo.
V poznih popoldanskih urah
smo se ustavili pred cerkvijo v
Gornjem gradu. Tam bi si bilo
moč ogledati tudi zanimivo arhitekturo te cerkve i:n zanimive
umetniške stile. Ker nismo mogli dobiti vodiča, da bi cerkev
odklenil in nam jo razkazal, smo
odšli praznih rok.
Sonce se je že nagibalo k zatonu. Izletniki so imeli v denarnicah še zadnje dinarje. Močno
razgreti in žejni smo prispeli v
staro mesto Kamnik, ki je stisnjena v vznožju Savinjski alp.
Nešteti kupčki sladoleda so nas
ohladili.
Vsi srečni in zadovoljni smo
se vračali proti domačim krajem. Bloško planoto je že zajel
večerni mrak. Travnike in polja
je pokrila siva megla. Prižgale so se tudi prve luči. Vsa
planota se je pripravljala k noč
nemu počitku. Mi pa smo hiteli vsak po svoji stezici do svojega doma in ugotovili, da j e
povsod lepo, a doma najlepše.
Katja Lah
S. r. OS Nova vas
- Bloke

Stara vrata. (Nataša Kraševec,
Oš Nova vas)

Moj polh
Koliko lepih in nepozabnih.
zgodbic bi nam zaupali naši gozdovi v teh jesenskih dneh, ko
je odprt lov na polhe! Vesele
druščine se zbirajo po gozdovih,
se zabavajo, pečejo dobrote na
ražnju in prisluškujejo, kako pada žir in tu pa tam zacvili polh,
ki se je ujel v skrinjico.
Dobro vem, kje imajo polhi
svoja dupla in tako me je radovednost privabila v gozd, ·d a
bi videl, kaj se tam dogaja. Našel sem majhne polhe, ki so
bili še čisto nebogljeni. Sklenil
sem, da enega vzamem domov.
V si so ga bili veseli in celo mami ni imela nič proti novemu
družinskemu članu.
Ko smo mu gobček pomočili
v mleko, je kmalu hlastno cmo·
kal in pil, potem pa dremuckal
ves dan. Lahko smo ga nosili
po rokah, se z njim igrali in
sploh je bil zabaven. Vsak dan
je popil več mleka, ta naš Miki,
vsak dan sem mu strl več lešnikov in on si je pod trebušč
kom nabiral vedno več sala.
Vedno večji je bil, in največja
nesreča je bila, ker je bil vedno bolj radoveden. Zvečer ni
hotel več spati. Hotel se je igrati in če mu je le uspelo priti
iz svojega bivališča, je raziskoval po stanovanju. Plezal je po
zavesi, oknu in pogledal, če je
kaj za omaro.
Ko je mami zjtraj opazila, da
cv~tovi vijolic ležijo vsepovsod
in da so listi fikusa sesekljani,
se je kar sesedla. »Bernard, zdaj
je tega dovolj! Polh mora takoj
od hiše!« Joj, kako. mi je bilo
hudo! O'či mi je priskočil na pomoč. Mamico je pregovoril, da
je Miki še ost;H pri nas. In sem
si rnislil: pa smo spet zmagali
za nekaj dni!
Ko je bilo mami dovolj polšjih muh, je postavila pogoj, da
lahko še ostane pri hiši, prenočevati pa mora v kopalnici. Tam
ni rož, zaves, omar in tam ponoči naredi najmanj škode. Kadar pa mame ni bilo doma, sva
se. rnidva veselo igrala po stanovanju.
Nekoč ga je oči našel v
školjki. Z zadnjimi močrni se je
hotel r ešiti iz nje. Obrisal ga je
in položil nazaj na ležišče. Neko
jutro pa polha ni bilo ne v kopalnici n e v stanovanju. Oh, kako mi je bilo hudo!
Oči ni hotel povedati, kaj se
je zgodilo z njim. Prav gotovo
je v kopalnici našel kakšno vodo. Ker sem bil žalosten, mi je
zamolčal resnico, kajti polha tako ne bi več dobil nazaj.
Letošnjo jesen že spet stikam
po duplih. Celo mamico na tihem pripravljam na novega družinskega člana, saj je prav gotovo že pozabila na Mikijeve
vragolije.
Beno Turk, 8. b.
OS Stari trg pri Ložu
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Bomo ob koncu leta uspešni1
(Nadaljevanje z 2. strani)
v proizvodnji spalnice TATJANA
po posebnem naročilu.
TOZDIVERKA
Zaradi nemotene proizvodnje
v zadnjih mesecih in manjše proizvodnje ploskovnega pohištva
so zaloge narasle, vendar se bodo med daljšim remontom
IVERKE, ko bo proizvodnja stala, bistveno znižale.
TOZD žAGALNICA
Zaloge pohištva so se v preteklem trimesečju znižale glede
na stanje ob polletju, porasle pa
so zaloge žaganega lesa.
TOZD MINERALKA
Tudi v tem obdobju je prodaja mineralnih plošč presegla
načrtovano, zato so se tudi zaloge zmanjšale.
IZVOZ
Devetmesečna realizacija izvoza delovne organizacije je dosegla vrednost 8.166.121 dolarjev,
kar pomeni 67 odstotkov letnega načrta.
Na konvertibilno
območje
smo izvozili za 7.374.286 dolarjev
ali 90 odstotkov vsega izvoza.
Fizični obseg izvoza je enak lanskemu v tem obdobju, odstopanja od načrtovanega pa so posledica zavestne odločitve, da zaradi izredno nizkih cen nekaterih programov ne bomo več iz.
delovali.
V POHišTVU je bil največji
del nedohodkovnih programov
ukinjen, zato je zaostajanje za
načrtovano vrednostjo izvoza občutno. Po pričakovanju bo ta
temeljna organizacija do konca
leta dosegla 80 odstotkov letnega načrta izvoza.
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V MASIVI je načrtovani obseg izvoza močno presežen. Ob
takem gibanju do konca leta bo
letni načrt presežen za 7 odstotkov.
Vrednost izvoza, ki so ga dosegli v žAGALNICI, ustreza načrtu; primanjkljaj je v finalnem,
presežek pa v primarnem delu
proizvodnje. Po oceni bo letni
načrt delno presežen.
.
JELKA je dosegla načrtovan
izvoz v finali, pri izvozu primarnih izdelkov pa ga je celo
presegla. Glede na dogovorjene
posle je ocenjeno, da finalni del
ne bo dosegel letnega načrta, izvoz primarne proizvodnje pa bo
tekel po načrtu.
Tudi v GABRU so se zaradi
tehnološke neprimernosti in neustreznih cen odrekli delu proizvodnje za izvoz, zato bo letni
načrt predvidoma izpolnjen le
80 odstotno.
Odstotek izvoza v TAPETNišTVU je glede na celotni prihodek nizek, vendar kljub temu
ne dosega načrtovanega obsega.
Realno je pričakovati, da bo letni načrt izpolnjen 70 odstotno.
Izvoz ivernih plošč je bil omejevan, vendar je še vedno nad
načrtovano vrednostjo. Zaradi
remonta v IVERKI bo izvoz v
celoti ustavljen in tako bo letni
načrt izpolnjen 82 odstotno.
MINERALKA je v izvozu
pod načrtovanimi vrednostmi. Glede na dogovorjene
posle se bo povečal samo izvoz
na klirinško območje, zato bo
izvoz za 25 odstotkov pod načr
tovanim.
močno

IV. FINANCNI REZULTATI
Finančni rezultati so po treh
četrtinah leta približno enaki kot

so bili ob polletju. V primerjavi
s polletjem sta sicer še dve temeljni organizaciji z izgubo več
(poleg POHišTVA še MASIVA
in TAPETNišTVO), vendar so
ostale poslovale uspešneje, tako
da je skupna izguba v delovni
organizaciji nekoliko nižja kot
je bila.

Pri primerjavi rezultatov s
polletjem moramo upoštevati
prenos izvoznih stimulacij, ki so
bile plačane oziroma knjižene po
l. juliju v rezervni sklad (ne
v celotni prihodek), kar je bilo
storjeno v skladu s spremembo
zakona o ugotavljanju celotnega
prihodka. Ta sredstva pomenijo
akumulacijo, ki je tudi osnova
za izračun meril, ki določajo
možnost oziro1na izračun višine
osebnih dohodkov, istočasno pa
je mogoče s temi sredstvi ob
(
koncu leta pokrivati morebitno
izgubo.
Najuspešnejša temeljna organizacija je bila MINERALKA,
sredstva za sklade pa so ustvarili še IVERKA, žAGALNICA in
.
GABER. Ostale so imele le toliko ustvarjenega čistega dohodka, da so zagotovile kritje sredstev za osebne dohodke (PRODAJA in S~) in delno tudi za
rezervni sklad (JELKA), kar pomeni, da so poslovale na meji
uspešnosti.
IGOR v cerkniškem salonu pohištva
Delovna organizacija je tako
kot celota dosegla 18.117.220.000
dinarjev celotnega prihodka (in·
deks 196 v primerjavi z lanskim), pomeni pa 82,5 odstotno
doseganje letnega načrta. Porabljena sredstva so rasla z enaLeto bo naokrog, odkar smo mladinski program Igor domačim
kim indeksom in so tudi nad kupcetn,
obiskovalcem beograjskega salona pohištva, prvič prinačrtovano vrednostjo (83,3 letkazali.
Več kot uspešno. Po enem letu ga bodo tisti, ki so si ga v
nega načrta) . Najhitreje so zo- Beogradu nadvse želeli, lahko tudi kupili. Kar dolgo so ga ne·
pet rasle obresti in sicer izka- strpno pričakovali, če seveda niso medtem nanj že pozabili, svojim
zujejo indeks rasti 219 v pri- malčkom pa sobe opremili z drugimi programi. številne reklame,
merjavi z lanskim letotn ter so ki
kupcem vsiljujejo ta ali oni izdelek, lahko poslušamo vsak dan.
tudi presegle načrtovano raven Spomnimo
se le na program Roky.
(98,8 odstotka letnega načrta).
Dohodek je rasel počasneje
kupec lahko izbira v treh izvedSeveda bi nam vsak poslovnež
kot celotni >1rihodek in porabbah - beli, rdeči in natur obočital, da ne znamo izrabiti
ljena sredstva (indeks 193) in je ugodne priložnosti, privlačne no- delavi.
pod načrtovano vrednostjo (65
vosti, prednosti, ki smo si jo
Program je v celoti odkupil
odstotkov letnega načrta). ln·
pridobili z dobrim oblikovaSlovenijales in ga bo prodajal
deks rasti čistega dohodka je 178
njem, svojega trenutka. To si podobno kot program Helena
in je dosegel 61,6 odstotka letprek skladiščno prodaj-nega cenvečkrat očitamo tudi sami, a
nega plana, kar seveda potrjuje kaže, da nismo sposobni delati
tra Crnuče. Je pa glede na to,
neugodna gibanja.
da je Slovenij-ales končno odlodrugače, načrtneje. Prvo serijo
Kljub temu, da so sredstva za programa smo delali tako dol- čitev o nakupu sprejel precej
osebne dohodke porasla z in- go, da so že največji njegovi
kasno, bilo pri usklajevanju dodeksom 215 glede na enako lan· navdušenci nanj pozabili, ob- kumentacije, šifracije in tehnike
sko obdobje in dosegla 81,9 od- . enem pa smo zamudili še tiste prvih odprem nekaj težav, vendar upamo, da. bo -blago do kupstotka letnega načrta, so naši mesece, ko so nakupi otroških
ca v prihodnje vendarle hitro in
osebni dohodki še vedno med
sob najbolj pogosti.
kva litetno prispelo.
nižjimi v lesni v~ogi.
Na program pa niso pozabili
Za prvo serijo je dogovorjeno,
Namesto načrtovanega ostan- organizatorji beograjskega salo· da bomo izdelke za prodajalne
ka čistega dohodka v znesku
na pohištva, ki so od nas že - bLizu tristo sestavov bo, od274.557.000 dinarjev (tri četrtine zahtevali potrdila o proizvodnji premili neposredno, preostalo pa
letnega načrta) je bila tako v ce- programa, saj bi morali v nav skladiščno prodajni center Crlotni delovni organizaciji ustvar- sprotnem že dodeljene nagrade
nuče. Glede na visoke zaloge iz·
jena izguba v višini 311.852.000 vrniti v glavno mesto. No, ka- delkov v črnuškem skladišču pa
dinarjev, kar je manj kot znaša
korkoli že, prve sestave smo
se sedaj poraja bojazen, da prorezervni sklad delovne organiza- kupcem odposlali ob koncu sepgrama ne bi mogli v celoti odcije - 395.850.000 dinarjev; to tembra.
premi-t i takoj, k.ar pomeni, da bi
pa zagotavlja kritje izgube in
bil nesortiran pri nas in v CrProgr-am za proizvodnjo in
izplačilo normalnih osebnih doprodajo smo pripravili komponi- nučah. Vsekakor bomo morali
hodkov v naslednjem trime- bilno; torej je program poljub- ta vozel slfupno čimprej razsečju.
no sestavljj,v, pač glede na po- vozljati, saj si ne moremo privoščiti, da bi kupec na narotrebe in želje vsakega kupca. Za
Pri tem znova poudarjamo, da
prvo serijo osemsto petdesetih
čeni program čakal mesec ali
smo morali v skladu z zakonotn
znesek stimulacije v višini sestavov smo glede na informa- dva. Se posebej sedaj ne.
cije in potrebe prodaje na de161.051.675 dinarjev namesto v
belo izdelali eno garnituro, s
celotni prihodek vnesti v rezervni sklad, kar pomeni, da je de- tem da so sestavi ostali nesprem enjeni, torej enaki razstavlj ejanska izguba 150.800.000 dinarnim na beograjskem salonu
jev (za enak znesek zmanjšamo
tudi rezervni sklad, ki bi pri ta- pohištva. Kupcem so tako <na
kem računu znašal 234.798.325 di- voljo trije različni sestavi v
dveh izvedbah - borovi in beli,
narjev).
Leto dni je že minilo, ko smo
dopolnjuje pa jih stol, ki ga
P. Kovšca
opazili, da v nekaterih obdobjih (konicah) računalnik ne more slediti vseh zahtevam, ki jih
dobiva prek termi·n alov. To stanje se še slabša, saj večjim zahtevam sledi tudi večje število
podatkov, kar tudi vpliva na hitrost njihove obdelave.
Sedanja oprema Je omejena
tudi s širitvijo terminalske mreže, saj imamo na voljo le štiri
priključke za telefonske zveze,
tako da sedaj ni možno povezati z računalnikom JELKE in
MASIVE.
že več kot dve leti iščemo
možnosti, da bi odpravili sedanja ozka grla pri računalniku in
da bi prišli do konfiguracije, ki
bi zadoščala še za nadaljnji dve
ali tri leta. Vsaka možnost pa
je zelo zgodaj propadla, saj je
bila vedno povezana s toliko
sredstvi, ·ki bi jih Brest težko
prenesel.
Zadnje čase (eno do dve leti)
j e postala zelo aktualna nabava
Precej dotrajana naša IVERKA doživlja največji remont doslej
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vendarle v prodaji
No, prve informacije:,ki smo jih
dobili na zagrebškem velesejmu,
pa tudi kasneje, pa že kažejo,
da bomo morali v najkrajšem
času preiti na prodajo programa po elementih. Ker je program sestavljivo pripravljen in
smo take zahteve trga tudi pričakovali, pa prebod ne bo predstavljal večjh ovir. Tako skupaj
s Slovenijalesom že pripravljamo vse potrebno za prehod na
prodajo po elementih in upamo,
da bodo kupci že v novembru
kupovali in izbirali elemente po
svoji želji.
Ocene programa v »drugem
krogu« so torej dobre, le na
precej visoke cene sestavov, ki
pa so povezane z visoko kakovostjo, je nekaj pripomb. Bo
pa program kupcem tudi po tej
plati dostopnejši, ko bomo prešli na prodajo po elementih.
Kakšni bodo prodajni rezultati in seveda tudi ekonomski
učinki programa, pa bomo videli čez nekaj mesecev.
V. Frim

Se letos večji

PRIPIS

Med redakcijo te številke glasila smo dobili tudi novico, da
je program IGOR na celjskem
sejmu »Vse za otroka«, ki je bil
od 21. do 26. oktobra, prejel še
eno priznanje - >>zlato zlbkoa: ln
diplomo. Priznanje je še en dokaz, da je ta program oblikovno resnično dober izdelek.

računalnik?
rabljene opr.eme (največ iz Zvezne republike Nemčije). Takšna
oprema je tudi več desetkra t
cenejša od nove.
Na razpis, ki smo ga dali sredi poletja, se je javilo več ponudnikov, od katerih je eden nudil še posebej ugodne pogoje
kar zadeva ceno in plačiLne pogoje. Tako si obetamo še letos
drugo, sposobnejšo opremo.
S to opremo bomo pridobili
na hitrosti računalnika, večji
zmogljivosti diskov, občutno
razširili terminalsko mrežo ter
pridobili še n ekaj manjših raču
nalnikov, ki pa bodo povezani
z velikim za potrebe vodenja
proizvodnje v TOZD Pohištvo.
Oprema bo tri leta v :najemu,
potem pa postane naša last.
Stroški AOP bodo glede na leto
1986 .narasli za okrog 10 odstotkov, vendar na 75 odstotkov stroškov iz leta 1985, ko smo za
sedanji računalnik še plačevali
najemnino.
S. Ferfila
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Priprave na beograjski salon pohištva
Kako letos? Vprašanje je pravzaprav skoraj brez odgovor~
Odgovor v celotni Prodaji, razen v oddelku za oblikovanje,
je jasen: »Bolje«. Ne razumite
tega kot opravičilo vnaprej! Nismo pesimisti in se tudi ne
podcenjujemo. Hotel sem le začeti tako, da bi razumeli, kako
težko je uspeh, dosežen lani, ponoviti, kaj šele izboljšati.
Oblikovanja pohištva in celotne predstavitve delovne organizacije smo se letos lotili zelo
resno in strokovno. Ce naj
začnem s predstavitvijo modelov, moram poudariti, da so za
letošnji Brestov program značil
ne novosti. To pomeni, da bo
sleherni razstavljeni element nov
v vseh pogledih. Torej ne bomo
razstavljali izdelkov, ki jih že
proizvajamo.
Oddelek za oblikovanje ima
pet arhitektov. Mislim, da je to
že vsem znano. Trije nastopamo
·z novimi modeli. Ureditev sejemskega prostora sta prevzela
dva arhitekta, organizacijsko in
oblikovno pomoč sta prevzela
ostala dva sodelavca v oddelku.
Torej so vsi popolnoma vključe
ni v delo.
Sodelujemo s programi:
AVTOR: dipl. ing. arh. CUKALA MATEJA
PROGRAM: JEDILNICI »KVADRAT«
AVTOR: dipl. ing. arh. VIVOD
ANDREJ
PROGRAM: RUBIN- DNEVNE SOBE
FUEGO - NEGOR - PISARNISKA OPREMA
AVTOR: dipl. ing. arh. žAGAR
TOMISLAV
PROGRAM: KUHINJA BREST
3000
AVTORJA: dipl. ing. arh. žAGAR. in VIVOD
PROGRAM: JEDILNICA
ONIKS
ZUNANJI SODELAVCI; dipl.
ing. arh. ROJEC LEVICAR POLONA
PROGRAM: ELEKTA - KOMPONIBILNI PROGRAM

Skladišče

REMEMBER ME- SPALNICA
AVTOR: dipl. ing. arh. COLLONI TATJANA
PROGRAM JEDILNICA »MARTINI«
SEDEžNA GARNITURA
SAMOSTOJNI DVOSED
TOZD TAPETNISTVO: Sedežna garnitura v dveh izvedbah
To bi bila vsebina razstavnega prostora naše delovne organizacije.
Vprašanje, kako te izdelke
predstaviti in zbežati iz sedanjih

Vsi u pamo, da bo tako kot
si želimo. Samo še pika na i s
strani propagande, pa bo Brest
ostal v tisti luči, v kakršni ga
poznajo na tem največjem salonu pohištva.
T. žagar

Zatišje pred nevihto
KAKO SE GWUEJO CENE SU·
ROVIN IN REPROMATERIALOV
V zadnjih letih smo v diagramih o gibanju cen navajeni gledati precej velike strmine, kar
nam ponazarja velike podražitve
vhodnih materialov. Letošnje leto je v tem vsekakor vodilno,
saj takih kazalcev v tako kratkem obdobju še nismo beležili.
Levji delež rasti cen smo beležili do junija, ko je zvezni iz.
vršni svet izdal odlok o vrača
nju cen nekaterih proizvodov ter
istočasno predpisal tudi roke o
poprejšnjem obveščanju zveznega zavoda za cene o podražitvah.
Letos smo imeli tudi mi take
dobavitelje, ki bi morali vrniti
cene na določeno raven (znižati), vendar razen red.lcih izjem
so se dobavitelji posluževali vsega mogočega, da jim tega ni
bilo · treba storiti. Vsi ti
ukrepi so vseeno zavrli divjanje,
tako da so v III. četrtletju cene skoro stagnirale. Toda kaj bo
sedaj?
V začetku novembra bo pretekel 120-dnevni rok mirovanja
· cen in 2600 delovnih organizacij
iz vse Jugoslavije napoveduje
spremembo cen za več kot 5000
proizvodov, katerih veliko v svoji proizvodnji uporabljamo tudi

hlodovine na Jelki

Pri skladiščenju hlodovine se
nam na JELK! stalno pojavljajo težave zaradi prostora. To je
sicer sezonskega značaja, vendar so potem posledice čez vse
leto.
Spomladi in jeseni dobivamo
v kratkem času velike količine
hlodovine, ki jih ne moremo
presortirati po debelinskih razredih, v glavnem prav zaradi
premajhnega prostora. V zadnjih treh letih, odkar obratuje
tesalnica, se je stanje bistveno
še poslabšalo, ker del prostora
zavzema odrobna hlodovina.
Zaradi teh težav smo že prejšnje leto pričeli odkupovati zasebna zemljišča, kar nam je po
dolgotrajnih prepričevanjih, razgovorih in uradnih postopkih tu-

okvirov p_redstavljanja, je bilo
prepuščeno preostalima dvema
arhitektoma (Gorec Janez in Janja) v sodelovanju z Viktorjem
Kernom in Bernardo Vrenko. S
skupno pomočjo smo izdelali
osnovno idejo, ki bo kmalu izpeljana.

di uspelo. Sele sedaj so resnič
ni izgledi za razširitev skladišča
in s prvimi deli naj bi pričeli
že letos.
Poleg tega, da se bo novi del
smiselno priključil, nam bo to
omogočilo
lažjo manipulacijo,
nižje zložaje, dostop do hlodovine z več strani, vmesne transportne· poti in boljše sortiranje,
kar pomeni tudi boljšo izrabo
surovine.
Kasneje bi bilo treba skladišče v celoti asfaltirati; to pa so
za enkrat le želje. Najnujnejši del okrog žagalnice, tesalnice
in nekatera prometna mesta,
kjer se nabira blato, prah in
stojijo luže, pa bi morali urediti, ker je stanje zelo kritično.
G. Svet

mi. Zaradi bojazni pred ponevnimi zamrznitvami cen zahtevki
za podražitev velikokrat .niso realni, saj si vsakdo z zahtevkom
poizkuša ustvariti tudi rezerve,
ki bi jih lahko izkoristil v »hudih časih«. Letos smo priča že
100-odstotni infla~iji (99 OJo- vir
Gospodarski vestnik) medtem,
ko je rast tujih valut precej
manjša, še posebno pa dolarja.
Zaradi nerealnega tečaja dinarja
so uvoženi materiali čedalje cenejši (čeprav še vedno dragi),
tako da smo mnogokrat prisiljeni uvažati materiale, ki jih
je tudi doma dovolj. Taka poslovna politika je po eni strani
vredna kritike, toda trenutni gospodarski sistem nam omogoča
»dihanje« samo še s takimi potezami.

Spodaj prikazani odstotki podražitev glavnih naših materialov za prvih devet mesecev so
zelo visoki, toda ne še dokonč
ni, saj računamo, da se nam bodo odstotki »popravili« še za
okrog 20 do 30 odstotkov do
konca leta. Ali je torej čudno,
da je pohištvo tako drago?
Pregled indeksov rasti cen
oktober 1986 : l. l. 1986
J elovi hlodi

195

Bukovi hladi

201

Les za lesne

blodovine na JELKI je pretesno

plošče

176

Lesni ostanki

170

Bukov žagan les

169

Furnirji

185

Pohištveno okovje

153

Ipren

200

Tapet. blago

149

Korita

20~

Lepilo Lendur

140

Površinski materiali

165

Melanit- FP

210

Vijačno

145

Stekla -

Skladišče

Iz našega programa -

blago
ogledala

143

Polizdelki iz koap.

180-190

Iz prikazanih indeksov rasti
cen vhodnih materialov letos je
razvidna povprečna BO-odstotna
rast, če pa ibi računali ponderacijsko povprečje, pa bi prišli še
do višjega odstotka, saj nam v
strukturi :nabave lesne surovine
predstavljajo sorazmerno velik
delež, katerih odstotki podražitev so sorazmerno visoki.
M. Levar

kuhfnja -

2003

Prodaja kuhinjskega pohištva
Za prodajo kuhinjskega pohištva, ki obsega menjalno fazo
družbene reprodukcije, v kateri
sodelujejo številne gospodarske
organizacije in porabniki, med
katerimi poteka prodaja kuhinjskega pohištva neposredno ali s
posredovanjem trgovskih organizacij, lahko ugotovimo, da je bila v prvih devetih mesecih dokaj
ugodna, saj je vrednostno dosežena z indeksom 112. Letni plan
prodaje je dosežen z 78 odstotki,
pri čemer je ~!ede na sezonsko
nihanje prodaJe in gibanje cen
predvideno 40 odstotkov prodaje
v prvem polletju in 60 odstotkov
v drugem.
Glede na leto 1985 znaša vrednostni indeks prodaje 251. Mesečni pregledi prodaje kuhinj kažejo upadanje količin in vrednosti prodanih elementov. Tako
je bilo v obdobju od januarja
do septembra prodanih 24.176
elementov kuhinje BREST-11,
7.463 elementov kuhinje BREST15, 21.525 elementov kuhinje
BREST-2000, 7.333 elementov kuhinje BREST-2001 in 700 elementov kuhinje BREST-2002.
V avgustu smo J?aleto dosedanjih front kuhinJ generacije
BREST-2000 razširili in sicer s
fronto v post forming izvedbi,
oplemenitena z jesenovim fine
line fumirjem.
Za načrtovar~,e količine prodaje kuhinjskih elementov lahko
rečemo,
da prodaja kuhinje
BREST-2002 ni dosegla pričako
vanih rezultatov, saj je bilo v

obdobju od aprila do septembra
prodanih pičlih 700 elementov,
čeprav je bilo načrtovanih okrog
1000 elementov samo za postavitve po' posameznih prodajnih
območjih. Zato je predvideno,
da kuhinjo BREST-2002 nadomestimo z ustreznejše izvedbo
fronte.
V oktobru naj bi izdelali še
dodatnih 1.430 kosov front, s katerimi naj bi zmanjšali zaloge
furnirja ter dopolnili strukturo
sedanje zaloge kuhinje · Brest2002. Podobna slika se kaže pri
prodaji kuhinjskih elementov z
uporabo stojk in distančnikov,
kjer je čutiti opazno upadanje
naročil, saj so stojke dodatni
elementi, ki povečajo ceno sestava za okrog 20 odstotkov.
S prodajo kuhinj dobi vloženo delo v proizvodnjo in menjavo družbeno priznanje, ker ga
tržišče potrjuje in se prek prodajne cene pojavlja v ustvarjenem dohodku.
In kako je s prodajnimi cenami pri nas? Po zadnj em povečanju cen kuhinjskega pohištva lahko na osnovi primerjalnih pregledov cen z ostalimi proizvajalci ugotovimo, da so naše
cene še veedno previsoke in sicer različno po tipih kuhinj. Izmed možnosti za povečanj e prodaje kuhinjskega pohištva je vsekakor tudi širjenje maloprodajne mreže, podprte z ustrezno reklamno prodajno akcijo.
S. Ceček

Izobraževan je naših lesarjev
Da bi v Brestu ublažili velik
primanjkljaj delavcev z lesarskimi poklici, smo se že v aprilu
pričeli prizadevati za organiziranje izobraževanja ob delu za
pridobivanje lesarskih poklicev.
Na razgovore, ki smo jih organizirali z mlajšimi delavci, smo
vabili nad 120 mladih. Vabilom
se je odzvalo 70 delavcev.
Na sestankih smo jim obrazložili potrebe J?O delavcih z lesarskimi poklic1, programi in potekom izobraževanja za pridobitev poklica ter o ostalih pogojih in zračilnos tih tovrstnega
izobraževanja. Zatem smo jim
razdelili prijavnice za vpis. Najprej se je prijavilo za izobraževanje ob delu 36 delavcev.
Največ (30 delavcev) se jih je
odločilo, da si pridobi poklic lesarja širokega profila IV. ~top
nja (nekdanji mizar).
Z yodstvom srednje tehniške
in naravoslovne šole v Postojni,
še posebej pa z vodstvom lesarske usmeritve, smo se dogovorili, da organiziramo izobraževanje ob delu za vse prijavljene. Predavanja, vaje in izpiti
bodo v Cerknici na osnovni šoli.
V začetku bo pouk trikrat, kasneje pa štirikrat na teden po
štiri ure dnevno od 15.30 do 19.
ure.
Ob takšni intenzivnosti pouka
bi program za IV. stopnjo izo-

braževanj a predelali v štirih l etih. Stevilo ur je nekoliko manjše kot je v rednem izobraževanju. Programa ya nikakor ne
smemo več krajsati, ker bi tako
lahko prizadeli obseg in kvaliteto znanja, ki n aj bi si ga pridobili slušatelji.
23. oktobra so se predavanja
že pričela. Na prvem predavanju je bilo prisotnih 24 delavcev. Slušatelji so bili seznanjeni
s potekom in načinom izobraževanja ter z vsebino posameznih
predmetov. Učno snov vseh
predmetov bodo posredovali v
seminarski obliki profesorji s
srednj e tehniške in naravoslovne
šole iz Postojne.
Večina slušateljev je mlajših
delavcev, ki so se v zadnjih nekaj letih zaposlili v naših temeljnih organizacijah. Med njimi pa sta tudi dva, ki sta že
starejša kot trideset let. Največ
jih j e jz Pohištva, sledijo pa Gaber, žagalnica, Tapetništvo, Jelka, Masiva, Iverka in Mineralka.
Slušatelji te »večerne šole« bodo
redno zaposleni in se obenem
izobraževali. Vse tiste dni, ko
bo pouk, bodo odsotni od doma
najmanj 12 ur, tisti pa, ki se na
delo vozijo, pa tudi 15 in več
ur na dan.
Vsi, ki se bodo redno udeleževali predavanj, vaj in izpitov,
(Konec na S. strani)
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BRESTOV OBZORNIK

Slovesno ob občinskem prazniku
Skoraj ves letošnji oktober, poln zlatih barv, se je kopal v je·
senskem soncu. Cez ves mesec so se zvrstile najrazličnejše prire·
ditve v počastitev občinskega praznika. Resda ni bilo odprtih k~
večjih objektov ali zastavljenih novih investicij, bile so to zvečine
kulturne, športne in druge prireditve. Pač odraz našega sedanjega
gospodarskega trenutka. O večini teh prireditev poročamo v poseb·
nih sestavkih.
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Osrednja slovesnost je bila
razširjena slavnostna seja ob·
činske skupščine. PosebeJ velja
poudariti, da je bil njen potek
izredno skrbno pripravljen, tekoč in smotrn.
Osrednji govornik je bil predsednik občinske skupščine Tone
Urbas. Spregovoril je o težavnem predvojnem življenju notranjskega kmeta, o napadu na
močno italijansko posadko v Ložu in na veliko skladišče razstreliva v Bezuljaku ter o graditvi ljudske oblasti med vojno
in revolucijo.
Največ pozornosti je seveda
posvetil sedanjosti in naši vpetosti v sedanje gospodarske razmere. Med drugim je dejal:
»:Ž:ivimo v zapletenem položaju,
v času, ko nas pretresajo gospodarske in druge krize, ki pred
nas postavljajo še .o dgovornejše
in težje naloge. Splošne težave
gospodarstva še najbolj občuti
jo v Brestu, v katerem še vedno dela polovico delavcev v industriji občine in ki skupaj z
vso lesno industrijo spoznava,
da so časi velikoserijske proizvodnje daleč za nami. Zahteva
po modernizaciji proizvodnje in
majhnih serijah, ki se lahko hi·
tro prilagajajo trgu, si le težko
utira pot. Prav v lesni industriji
najbolj primanjkuje strokovnega kadra, edinega oblikovalca
novega razvoja. To pa terja tudi
spremembo uravnilovske politi·
ke.

te bo potrebno najti nova .mesta

in nove programe.

Zanesljivo bomo združevali
sredstva v te namene, vendar nikakor ne za podaljševanje sedanjega stanja, temveč le za take
razvojne programe, ki bodo dol-

neizrabljene možnosti za razvoj
kmetijstva in drobnega gospodarstva, posebej pa se je za.
ustavil ob družbenih dejavnostih.
»Poleg krize v gospodarstvu
smo priča izredno zaostrenemu
položaju družbenih dejavnosti.
Vse to je pripeljalo do novih
spoznanj, da prejšnje usmeritve niso dale pravega učinka,
prej nasprotno. To spomanje je
danes prodrlo tudi v organizacije združenega dela, ki so vsaj
v začetku postopka za drugačno

ODLIKOVANCI
Ob letošnjem · občinskem prazniku je bilo na slavnostni seji
OQčinske skupščine podeljenih tudi več državnih odlikovanj.
Red dela z zlatim vencem je dobil Anton Kebe;
Red republike z bronastim vencem sta dobila Franc Levec
in Miro Mlakar;
Red zaslug za narod s srebrno zvezdo so dobili Anton Bav·
dek, Marija Lenarčič-:lagar, Fikret Mehadži~, lvanka Udovič
Mehle, Zdravko Zabukovec in Janez Zupančič;
Red dela s srebrnim vencem so dobili Nada Harmel-Kac, Ci·
ril Komac, Leon Razdrih in Anton ZigmliDd (Cerknica);
Medaljo zaslug za narod je dobil Anton Zigmund (Loška
dolina).

goročno zagotavljali rešitve. Dokaz temu j e cela vrsta manjših
organizacij združenega dela, ki
so desetletja capljale . za razvojem. Ključ njihovega razvoja
so mladi strokovni kadri. Kazalci uspešnosti v Kovindu, Kartonaži, Avtomontaži, Novolitu, PKP
LKP so dovolj prepričljivi za
taka razmišljanja.
Zaostren položaj ne dovoljuje
odlašanja, saj bodo jutri težave
in rešitve še težje. Nič ne po-

obravnavo družbenih dejavnosti
pokazale dovolj razumevanja.
Vse to pa bo seveda premalo,
če ne bomo tudi znotraj dejavnosti poiskali in uresničili neizkoriščene možnosti. Tudi v teh
dejavnostih ne more in ne sme
biti nobenih ovir za učinkovite}
še oblike povezovanja ·in orga·
niziranja. Naš cilj je večji razmah stroke, skladen celovitejši
in enotnejši položaj teh dejavnosti v občini. Tako oblikovane
dejavnosti bodo lažje in odloč
neje zagovarjale in uresničevale
interese izvajalcev v vseh oblikali svobodne in neposredne meLETOSNJA OBCINSKA PRIZNANJA
njave dela v samoupravnih inTudi letos so bila na slavnostni seji občinske skupščine ob
teresnih skupnostih.
občinskem prazniku podeljena priznanja »19. oktober« in plaNobeno sklicevanje na neko
kete kolektivom in posameznikom.
precej nedoločeno, širšo družbo,
ki bi morala zagotoviti normalPRIZNANJI STA DOBILA:
ne pogoje, ne more nadomestiti
- Delavsko prosvetno društvo Svoboda Loška dolina za dol·
pravega kulturnega dialoga, v
goletno orgllllliziranje kulturnega življenja v krajevni skup·
katerem bodo izvajalci, povsem
nosti in občini;
enakovredno s celotnim zdru- temeljna organizacija kooperantov Cerknica - v sestavi
ženim delom, odločali o nadaljGG Postojna - za samoupravno povezovanje kmetov njem razvoju teh pomembnih
lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje.
dejavnosti.«
Zal uspemo delo na svojih delovnih mestih oziroma za us·
. Precej pozornosti je posvetil
pešno družbenopolitično delovanje pa so dobili PLAKETE:
še organiziranju splošnega ljudskega odpora in sodelovanju s
Roman Gorjan (KS Rakek), Jože Goxnik. (Brest oz. KS Gra·
sosednjimi občinami in svoje be·
hovo), Franc Kovačič (Kovinoplastika), Jože Kraševec (KS
sede strnil:
Loška dolina) in Branko Mihelčič (Kovinoplastika).
»Tudi danes mora biti, potem ko so dogovori in sklepi
jasni in sprejeti, edino merilo
Zqruženo delo mora svoje ka- maga jamranje in tarnanje za- dejanje. Kot v NOV, tudi danes
dre ustrezno nagrajevati in bit- radi sistemskih rešitev; v vsa- potrebujemo ljudi z odgovornim
ka za to mora biti opravljena kem sistemu lallko uspešno go- delom, visoko moralo, z likom
najprej znotraj združenega dela,
spodari samo tisti, ki je priprav- pravega komunista, kateremu
ljen in sposoben stopiti v korak bodo sledili kot takrat vsi ostali
v sindikatih, delegacijah in vseh
ljudje, združeni v socialistični
drugih oblikah združevanja in z razvojem v svetu, ki je dovolj
odločanja delavcev. Hitreje in
kvaliteten, da se lahko enako- zvezi. Da bi prišli do pravih
dejanj pa je potrebno dosledneodločnejše je treba zato spoznapravno meri tudi na svetovnih
je uresničevati pluralizem samotrgih.«
ti, da je samo razvoj tisti, k~ bo
upravnih interesov v delegatomogočil obstoj in zagotavljal
Omenil je tudi nesprejemljivo skem sistemu, vendar z dorazvoj. Razvoj, ki bo nujno prin esel modernizacijo, bo samo še stanje v gostinstvu in turizmu, grajevanjem, da bi bil tako razaostril problem obremenjenosti
lesne in kovinske industrije glede zaposlovanja in nezaposlenih in
stih, ki prihajajo iz šol. Tudi za
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IZOBRAZEVANJE NASIH LESARJEV
(Nadaljevanje s 4. strani)
bodo delali le v dopoldanski iz.
meni. Napor, ki ga bodo morali
premagati, bo precejšen in pot
do pridobitve poklica lesar širok
:r.rofil precej trnjeva. Mislim, ~a
Jlffi moramo pn premagovanJu
teh naporov vsi pomagati, še
zlasti delovna okolja, v. katerih
ti slušatelji delajo, organizatorji
izobraževanja in predavatelji, pa
tudi svoj ci.
Upajmo, da bodo ta prizadev.anja le rodila uspehe in da bomo uresničili zastavljene kadrovske cilje.
J. Otoničar

občinskem

Dobitniki .letošnjih

občinskih

priznanj

pramiku

zumljivejši tudi našemu občanu
in delavcu ter da bi zato postal
učinkovitejši.

Notranjci, čeprav trmasti, so
s svojo doslednostjo izborili svojo skupnost, zato smo prepri·
čani v njih in jim zaupamo.«

JANKO RUDOLF -

vne
jših
netenjiže

Naši odlikovanci ob

Praznovanja so se torej iztekla. Caka nas pač vsakdanjost,
ki bo sleherni dan terjala od
nas premagovanje sedanjih težav v prizadevanjih za boljši
jutri.
B. Levec

CASTNI OBCAN NASE OBCINE

Na letošnji slavnostni seji

občinske skupščine

so med dru·

gim proglasili narodnega heroja Janka Rudolfa za

častnega

občana občine

Cerknica.
Janko Rudolf je zrasel na notranjski zemlji v Selščku pri
Begunjall, kjer je živel vse do štirinajstega leta. Zatem je ži.
vel na Jesenicah in v LjUbljani in se že zgodaj vključil v na·
predno delavsko in komunistično gibanje.
Med narodnoosvobodilnim bojem se je od mitraljezca povzpel do komandantskih in komisarskih funkcij v 18. in 30.
diviziji. Za svoje jliDaštvo je bil proglašen za narodnega heroja, poleg tega pa je tudi nosilec Partizanske spomenice
1941 in drugih visokih odlikovanj.
Po vojni je opravljal najodgovomejše funkcije, predvsem
v družbeno političnih organizacijah.
Kljub opravljanju teh funkcij si je zlasti prizadeval za
obnovo in gospodarski razvoj Notranjske, sodeloval pri raz.
reševanju težav, pri utrjevanju in razvijanju revolucionar·
nih tradicij in pri ustvarjanju socialistične družbene zavesti.
Janko Rudolf se je tako oblikoval v času pred drugo svetovno vojno, v njej in po njej v izgradnji samoupravne socl·
alistične družbe v izjemno osebnost revolucionarja.

Ex te·mpore ,,19. oktober''
16. oktob~ je bila v Brestavem salonu pohištva v Cerknici
odprta razstava likovnih del,
ustvarjenih in izbranih na III.
tradicionalnem ex temporu »19.
OKTOBER«. Letos j e sodelovalo
20 slikarjev iz raznih krajev Slovenije. Od 4. do 13. oktobra (9
dni), kolikor so imeli po pravilniku časa za ustvarjanje, so nanesli jesenske barve našega kraja na svoje platne.

izbor za podelitev nagrade. Ker
smo letos imeli na voljo samo
tri nagrade, jill je bilo toliko
tudi podeljenih. Za prihodnje pa
računamo
na večjo podporo
združenega dela, saj je to koristno tudi zanj, ker s tem pridobi kvalitetna slikarska· dela.

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

Na ex temporu so več ali
manj uspešno sodelovali tudi naši domači likovnil.d,; žal med
njimi le en sam profesionalec.
Morda so se ostali zbali stroge
žirije ali pa preprosto niso imeli časa in tako izpustili priložnost za preizkušnJo in uveljavitev v lastnem kraJU.
Na splošno je ta prireditev še
ena popestritev dogajanj v slovenskem likovnem prostoru in
še posebnega J?Omena za cerkniško občino, SaJ j e posvečena občinskemu prazniku. :letimo si to
akcijo negovati in dograjevati v
njeni tradicionalni obliki ter jo
postaviti v prostor, enakovreden
podobnim doma in v tujini.
M. Jadrič
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ZAPISKI PO DVEH NOCEH
BRANJA
Pred nami je tretji zvezek Notranjskih listov. Res smo dolgo
čakali nanj pet let, z.a to pa
je zdaj
zajetnejši:
obsega
okroglih petsto strani enakega
formata kot prva dva, ki skupaj štejeta le 100 strani več. Mogočna knjiga torej, ki zaradi
čudno birokratske vezave in lisasto zelene barve platnic - na
zunaj žal daje vtis srednje deb elega fascikla. Tudi papir je
slabši, kot smo ga vajeni, tisk,
posebno nekaterih fotografij, veliko preveč razmazan in knjiga
je zelo šlampasto obrezana. Tehniki so torej svoje delo opravili, milo rečeno - manj uspešno.
Vendar smo zbornika lahko
spet veseli, vsaj tako, kot smo
bili prvih dveh. Njegova vsebina
je namreč nadvse raznolika, bogata, razen n epomembnih izjem
tehtna in na primerni znanstveni ravni.
Prav k tej znanstveni ravni želim reči kritično misel, ki pa je
seveda čisto osebna, napisal pa
jo bom vendarle, z namenom, da
jo izdajateljski svet in uredniški odbor pri naslednjih zvezkih
morda le vzameta v pretres, jo
upoštevata, ali pa tudi ne.
Gre za cel sklop krajših strogo znanstvenih prispevkov petih
različnih a vtorj ev-zgodovinarjev,
katerih dva obravnavata prvo,
eden pa drugo polovico 19. stoletja, dva snežniška grajsko posestvo in snežniške (gospode),
eden Steberčane in njih posest,
eden pa okrajna glavarstva in
glavarje na Notranjskem. Ne trdim, da prispevki niso zanimivi,
vendar. se zdi, da so taki le za
zelo omej en krog zgodovinskih
sladokuscev. Hhkrati pa se bojim, da bo iz teh drobnih znanstvenih kamenčkov tudi kdaj
kasneje,· ko jih bo na voljo cel
kupček, težko sestaviti berljiv in
pregleden zgodovinski mozaik.

(Nadaljevanje iz prejšnje številke)
še drugo pripravo za ribjo lov
imajo jezerci. To so žimnate · zanke
na tankih, precej dolgih palicah. S
t emi love manjš e ribe, katere še
niso za osti in so tudi manj plašne. Ribič se približuje počasi ribi
z zanko. Ako se mu posreči, da ji
zajame glavo, potegne hitro, in ona
obvisi v nji.
Najbolj zabavno pa je gledati
fante, kadar !zbijajo ribe pod ledom. Manjše ribice se pred več
jimi pomaknejo kolikor mogoče h
kraju in tičijo pod ledom v mahu
ln travulji. Fantiči si napravi.W. trde
bunke, izrezane ponajveč iz kake
korenine ali grče, in jih nasadijo
na precej dolge palice. Vsa pripra·
va se imenuje »kladivce«.
lovci ali ribiči se nastavijo v vrsto in dalje grede potrkavajo po
ledu. Riba, nad katero potrka ravno kateri, šine izpod mahu ali trave, takrat pa udari najbližji s silo
za njo. Ako zadene po ledu ravno
nad njo, pokaže riba takoj belo; to
kaže, da je omedlela, ali se zvrne
popolnoma mrtva na hrbet. Ribiči
pristopijo z bunkami, prebijejo led,
polože ribo na Jed poleg prebite
luknje, pa hajd napreJ!
Ali da bi ribo zadel kar na prvi
mah, se ne posreči vs elej in celo
malokdaj. Tudi ne šine riba ravno
naprej, nego največkrat po strani
proti globoki vodi, včasi tudi nazaj pod ribiči ; kjer se ustavi, se

Morda bo tole že hudobno,
je zelo dobronamerno:
najbrž je veliko laže iz debelih
fevdalnih arhivov izbrskati imena, debla, veje in kolena, ženitve, rojstva, vzpone in bankrote
(skoraj izključno) tuje gospode,
kot pa zgodovinsko vemo prikazati življenje njihovih tlača
nov in redkih svobodnjakov; katerih potomci smo navsezadnje
(&koraj) vsi in kar nas prav
zaradi tega tudi precej bolj zanima; (da ne govorimo o družbeni t eži enega ali drugega razreda).
Ta izrazit sladokusni blok prehaja v osrednjo narodno osvobodilno tematiko prek nekaterih, za poprečnega Notr anj ca gotovo bolj privlačnih in zgovornih naslovov. Gre za furmanstvo med obema voj<narna in
za zgodovinski r azvojni prikaz
zadružništva na cerkniškem območju od začetkov pa do konca
druge svetovne vojne. V tem delu sta tudi oba prispevka, ki v .
tej številki Notranjskih listov
prv~č posegata v Logatec in v
Postojno. (Pri tem iskreno pogrešam ustrezen »prilog« naših
pobratenih Cabrancev!)
V nadaljevanju beremo dva
tehtna prispevka o Franu Gerbiču in njegovi nesrečni hiši, o
češkem pesniku Nerudi, ki je
obiskal svoj čas tudi Notranjsko in o njej pisal, o starejših
upodobitvah Cerknice - in še
kaj.
Naslecbljih 270 strani (torej
več kot celotni prvi zvezek!) zavzema tematika iz narodno
osvobodilnega boja. Težo v tem
sklopu nosita dva prispevka:
Lojzeta UJeta Grahovo z okolico
m ed NOB (do Italijanske
ofenzive) in Spomitni lani umrlega revolucionarja iz Loške doline Franceta Strleta-Nina. Eno
in drugo je dragoceno gradivo,
še posebej, ker so tudi Ninovi
spomini opremljeni z izčrpnim
znanstvenim ap aratom, ki ga je
prispeval prof. Anton Avsec.
čeprav

s kali voda. Vsi se obrnejo za ribo
in kaližem, in vsak maha z bunko,
a ne vselej po ribi, večkrat tudi
po sosedovi nogi. Krik s e vname:
»Glej jo! Daj jo! O joj, moja noga!
Brani ji v bregi «
Na spolzkem ledu pade tudi marsikateri, drugi nanj, in tako se vse
giblje, obrača, pada, maha, dokler
riba ne pokaže belega ali pa ne
uide·v globočina . Kadar se zgodi to
ali ono, nastavi se zopet vrsta in
nadaljuje lov. Samo kakšen ranjenec zaostane in preti jokaje: »le
čakaj, ti bom že vrnili« Ali kadar
zagleda, da je spet riba v sredi, pozabi bol eči ne in ako tudi nekoliko
šanta, je kmalu zopet med .ribiči .
Nekdaj so ribarili v večjem številu tudi pozimi. Ko Je odtekla voda pod letom toliko, da se je moglo loviti v kateri jami, pridejo
kmetje v samostan na loško prosit
dovoljenja, katero dobe s pogojem, da oddajo polovico ulovljenih
rib v samostan.
Predno odidejo na lov, prebero
se imena zaznamovanih, da se ne
vkrade kak neoglašenec med nje.
Nato se razdeJe na več družb navadno iz ene vasi skupaj. Več
krat je dosti prepira med njimi,
ker vsaka družba hoče loviti tam,
" kjer je največ rib.
led pretolčejo ali presekajo na
najpripravnejšem kraju, kjer morejo s saki na dno. Začne se lov.
Ker je led na mnogih krajih prebit ln ima več lukenJ, ni tako tr•

r

r:

Poleg teh dveh tematsko najšir ših in tudi n ajobsežnejših prispevkov v tem delu zbornika
srečamo še vrsto časovno in vsebinsko ožjih razprav: o Borovniški četi , o Loških odredili in
njih poveljnikih, o Zidanškovem
bataljonu, o notranjskih parti·
zanskih tehnikah in še o marsičem. Ce smo pravični: pripomba o kamenčkih za mozai·k velja
tudi za nekatere prispevke k
zgodovini NOB.
Vrnimo se na začetek: Prvih
dvajset strani Notranjskih listov
III je posvečenih Križni jami,
tej (spet bom hudoben!) ljubosumno skrivani zakladnici notranjskega kraškega podzemlja.
Prav je, da jo je urednik uvrstil na častno mesto te knjige,
saj se b.omo bralci tako vsaj ob
opisih in številnih (škoda, da ne
barvnih!) fotografijah voda in
kapnikov lahko popeljali p o
vseh, menda dvain dvajsetih jezerih in z avtorjem prehodili
vseh 8230,7 m etrov dolžine teh
j am, hkrati pa raziskovali še
redke živalice v njih. žal je priložena skica skoraj brez legende in se samo z njo v žepu ni
treba spuščati v jamo. Kdaj bo
ta biser odprt za nas, ki nimamo lučke na čelu?!
Vs eh naslovov v zborniku nisem naštel. To tudi ni bil namen. Bralec bo v njem našel še
marsikaj neomenjenega. Vse bo
za koga zanimivo, vsak bo pa
našel v njem marsikaj zase.
Verjetno je bil strah pred previsoko ceno tisti, ki je urednike
in izdajatelja pripravil do tega,
da so se odpovedali slehernim
barvnim prilogam, ki prva dva
zvezka tako privlačno požlahtni:jo. Krika že, kriza, toda ne na
račun kvalitete!
Sicer je pa cena zbornika, kot
so povedali na odlično obiskani
in polemični predstavitvi ob občinskem prazniku za ta obseg
in zvrst literature (skoraj vsi

den in marsikateremu ribiču se
udere, da izgine pod vodo. Komaj
ga izvlečejo, je že drugi notri. Zmočeni tečejo kar mogoče hitro k
ognju, tam slečejo obleko in oblečejo kožuhe. Privoščijo si tudi požirek žganega in· ostanejo toliko
časa pri ognju, da se popolnoma
posuše in ogrejejo.
Ko je lov v eni jami dokončana ,
strese vsaka družba ribe iz vreč na
led, in eden jih razdeli vpričo prelata z Loškega ali kakega uradnika
na dva dela. lepši del odbere
uradnik za samostan, ostanek pa
si razdeJe sakarji tako) med seboj, napolnijo vreče in odrinejo
proti domu.
Ko jezero do leta 1655 pet let
ni odteklo, ujeli so na jami Rešetu,
ko so prvikrat vrgli mreže, toliko
rib, 'da so jih naložili na 21 voz,
drugikrat na 17 in tretjikrat še na
9 voz.
Posebno obilna ribja lov je bila
leta 1714, ko se do takrat ni celih
sedem let jezero posuš ilo. Ravno
pustni torek dne 13. februarja je
zamrzlo jezero začelo odtekati na
vseh jamah razen na Kotlu. Ta dan
hoče prelat ribariti po navadnem
ribjem redu ln sicer le s svojimi
ljudmi in podložnimi. Ali ribja lov
se vrš i radi pomanjkanja ribičev
tako počasi, da odtečejo nekatere
jame, ne da bi ujeli eno samo
ribo. Prelat sklene torej pogodbo
s sakarji, da smejo loviti, ako oddajo polovico ujetih rib v samo·
stan. Zadnji čas je že bil in hiteti
je bilo treba z lovjo; kajti jame
Vodonos, Rešeto in Križ so začele
hkrati odtekati.
Sakarjl ne morejo pričakati, da
bi bilo vode odteklo toliko, kolikor
je je potreba za ribarstvo, nego
prebijejo v naglici led, gredo na
ledene plošče in poskušajo srečo z
mrežami. Tovariši jim pomagajo
z dolgimi drogovi, s katerimi brodijo po vodi. Seveda pade pri
tem delu marsikdo v vodo, all ta·
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S predstavitve tretjega zvezka NOTRANJSKIH LISTOV
prispevki so vendarle plod pravega znanstvenega dela) r es kar
prenizka: petsto starih jurjev.
Zato sem prepričan, da bo
naklada (2500 izvodov) hitro pošla, da s ~ bo knjiga pogosto gre-

la v rokah bcročih Notranjccv.
S tem pa bo njeno poslanstvo
izpolnjeno, delo prizadevnih av·
torjev in organizatorjev opa vsaj
moralno pla čano .
J . Praprotnik

Novosti v knjižnici
NOTRANJSKI LISTI, 3. knjiga
Obsežna knjiga, ki prinaša zan imive podatke iz starejše zgodovine in iz časa NOV v naši občini, obravnava kulturno-zgodovinske podatke, vsebuje pa tudi prispevke iz s0sednjih občin.
BELA KRAJINA
Knjiga je prva iz zbirke »Hodil po zemlji sem naši«, ki bogato
prikazujejo s številnimi barvnimi fotografijami posamezne slovenske pokrajine.
ROB, knjižna zbirka
Zbirka prinaša letošnj o slovensko poezijo mladih avtorjev. Predstavljeni so Peter Kolšek z zbirko Elegije, Andrej žigon z zbirko Krt v sedlu, Edelman Jurinčič z zbirko Mladi junci v ntmu
jeseni in Esad B abačic z zbirko pesmi Kavala.
Ok

POSEBNO OBVESTILO
V knjižnici si lahko v prvi polovici novembra ogledate raz·
stavo del Josipa Ribičiča, posvečeno stoletnici njegovega rojstva. V drugi polovici novembra pa bo razstava del Maričke
.Znidar.šič in večer, na katerem bo predstavljeno njeno pesniško in publicistično delo.
V knjižnici lahko kupite tudi 3. knjigo Notranjskih listov po
5.000 din, imamo pa tudi še 2. knjigo Notranjskih listov po
3.000 din in Monografijo Lojzeta Perka po 2.000 din.

koi teče, ko priplava na breg, k
ognju, kjer se. ogreje in posuši.
Skoraj neverjetno je slišati, koliko
množino rib so takrat ujeli, posebno linjev. Ribič i so jih vlekli nepreneh·oma iz jam, dokler je bilo
kaj vode notri. Marsikateri jih Ima
toliko v svojem saku, da jih ne
more sam potegniti izpod ledu.
V Reš etu in okoli jame ima več
sto ljudi opravila. Ujete ribe mečejo iz košar, vreč in sakov na
pos eben prostor na kupe, kjer nanje pazi eden izmed družbe. Pri
toliki množici ljudi nastane navadno nered, in umevno je, da je uš la
v zmeš njavi kaka lepa riba. Ali
kdo bl gledal pri tako obilni lovi
na vsako ribo!
Dobilo se jih je ta čas več zas tonj, kakor v slabših letinah za
denar. Prodajale so se po pet do
šest funtov (okoli 3 kilograme)
težke po 7 kron. Ribiško jamo blizu levišč (zasuta že od 1757. leta),
v kateri so smeli vsi ribiči zastonj
loviti, so prodali takrat za 30 goldinarjev tedanje veljave plem.
Steinbergu, ki je nalovil š tirinajst
polnih voz najlepših rib.
Ko je bila lov končana, vzame
graščinski
uradnik polovico rib,
drugo polovico si razdele ribiči
med seboj, denejo jih v vreče , sake, mreže, košare ali jerbase in
jih kričeč odpeljejo na vozeh ka·
kor v slovesnem sprevodu domov.
Kri kaplja z vozov, na prostem pa,
kjer so delili ribe, je polno krvi.
Ker je bil v postu hud mraz, prepeljevall so zmrzle ribe po deželi,
prodaJali so jih celo na štajersko,
v Trst in Reko.

•
Kakor plava v jezeru premnogo
rib, je tudi na vodi in na bregu neš tevilno raznovrstnih rac. Tudi drugih ptic, kakor gosi, š korcev, kra·
guljev, jastrebov, vran ln enakih sovrstnikov se ne manjka, celo ibisi
in labodi s e včasih prikažejo.

lov na race, katerih je mnogo·
krat na tisoče in tisoče zbranih, se
vrši v vsakem letnem času . Lovsko pravico do rac in druge divjačine na jezeru ima samo _graščina
Haasburg.
Velika (divja) raca je najvažnej·
ša za nas, ker od nje izvira naša
domača raca. V druš tvu z njo pridejo na jezero tudi mnoge druge
manjše divje race, kakor krehlje,
regije, žvižglje, žlicarice.
Nekaterim racam so dali jezerci
domača imena, to so špeglarjl, rja·
voglavke, črni zvonci, potavkarji,
pasavke, panderki, konopnice itd.
Velike race se selijo jeseni iz
severnih krajev in prilete v ve·
likih jatah na naše vode, posebno
na jezero. če ni zima prehuda, prezime tukaj; kadar pa zamrznejo vo·
de, gredo nekatere dalje na jug,
od koder se s pomladi povrnejo,
mnogo pa jih os tane tudi čez zimo
na jezeru, katero pri Obrhu ne za·
mrzne in kjer dobe dovolj živeža.
V južnih krajih prezime najraje na
močvirjih in jezerih, kjer jih je včas i n11 stoti soče skupaj. že meseca
februarja ali marca se vračajo z
drugimi skozi naše kraje na se·
ver.
Ali pomlad je nestanovitna! Do·
s tikrat prestopi topli južni veter v
burjo, katera s preminja dež v sneg.
Na tisoče rac in drugih popotnih
ptic prevari ·nestanovitnost vremena. Silijo sicer dalje, a ne mo·
rejo naprej radi burje in s nega. Do
tal morajo in čakati , da se utolaži
vreme, kar se dostikrat zgodi tako
naglo, da že jutranje sonce obseva
pobeljene vrhove. Pogosto dohiti
potujoče ptice tako mrzlo vreme
ob jezeru. Takrat je rac, malih in
velikih, največ žvižgelj, gosi, obrežnih ptic in škorcev na vodi in ob
kraju neizmerno dosti, posebno pa
je okoli Osredka in na njem včasih
glava pri glavi. Ob sončnem vre·
me nu se vzdignejo in odlete naprej
proti severu, mnogo jih pa ostane
tukaj.
(Se bo nadaljevalo)
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Rdeče

številke v SlS

O STANJU V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH
DRU2:BENIH DEJAVNOSTI V OBCINI CERKNICA
Direktorji organizacij združenega dela in predsedniki sind.i kalnih
osnovnih organizacij so bili na skupnem sestanku seznanjeni med
drugim tudi z izjemno kritičnim stanjem v · SlS družbenih dejavnosti v občini. Oblikovali so skupno stališče, da se z njim prek delegatov v delavskih svetih seznariijo vsi delovni ljudje in občani.
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Nogomet za pokal franca Cebohina
V počastitev občinskega praznika je bilo v organizaciji ZTKO
in TVD Partizan Loška dolina
organizirano tekmovanje v · nogometu za prehodni pokal Franca Cebohina. Sodelovalo je šest
moštev. Polfinalne tekme so bHe
na Rakeku in v Starem trgu.
Na Rakeku so igrala moštva
NK Rakek, NK Cerknica in veterani iz NK Rakek. V finale
se je uvrstil NK Rakek, ki je v
odločilni tekmi :premagal veterane; le-ti so na Igrišču pokazali, da še vedno dobro obvladajo
nogometno igro.
V drugi polfinalni skupini, ki
je igrala v Starem trgu, so bila
moštva TVD Partizan iz Loške
doline, NK Slivnica in lanski
zmagovalec šD Sovica iz Grabovega. V tej skupini je zmagal
TVD Partizan Loška dolina.
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Za prihodnje bo potrebno razmisliti, da bi turnir razširili tudi na nogometne ekipe izven
naše občine. Tako bi bil turnir
bolj množičen in kvaliteten, kar
bi dalo pravo težo spominu na
znanega nogometaša Franca Cebohina.
F. Turšič .

Taborniške novice

ve-

ebno

nejo,

Finalni obračun je bil 19. oktobra ob 14. uri na stadionu v
Starem trgu. Tekmo je zelo dobro sodil štefan Bajc iz Begunj. Tekma je bila kvali.tetn~
in športna, tako, da sodnik m
imel pretežkega dela. škoda je
le, da ni bilo več gledalcev,
čeprav je bilo vreme za igro
idealno. Z malo več športne sreče je zmagal TVD Partizan iz
Loške doline z rezultatom S:4 in
tako osvojil prehodni pokal.

1

O LOKOSTRELSTVU
Novo taborniško sezono smo
začeli z lokostrelskim tekmovanjem, ki je bilo 19. septembra v
Kolenu. Udeležili so se ga člani
vseh enot našega odreda. Najboljši v vseh kategorijah pa so
odšli na republiško lokostrelsko
tekmovanje - zlato puščico v Ljubljani, ki je bilo S. oktobra. Tam smo dokazali, da smo
v tej panogi bolj šibki in da bo
treba za boljše rezultate več načrtnega dela že z najmlajšimi.
Vključili smo se tudi v praznovanje občinskega praznika in
organizirali občinsko lokostrelsko tekmovanje na Slivnici pri
Stalah. Ceprav je bilo na dan
tradicionalnega pohoda na Slivnico mraz in deževno vreme, pa
se je marsikdo ustavil pri Stalah in si ogledal boj zagrizenih
lokostrelcev.

MILOVANOVICEV MEMORIAL
Letošnji Milovanovičev m emorial je bil S. oktobra v Izoli, tokrat
1 prvič po novih pravilih. To je
1
v bistvu orientiring: čim hitreje
pot, ki je vrisana v
1 prehoditi
karti in poiskati prave kontrolne točke . Iz našega odreda

se je tekmovanja udeležilo S
ekip - J agode so zasedle 4. in
6. m esto v svoji kategoriji (do
12 let), Packe so bile 6., tabornice (1S, 16 let), 4. mesto in starejši taborniki prav tako 4. mesto. Ceprav to ni ~ilo samo ta~
borniško tekmovanJe, pa so SI
vse ekip e pridobile nove izkušnje v orientaciji s karto.

HISKA, HISKA . . .
Ker nimamo u streznih bivalnih prostorov za zimski čas, smo
se odločili, da si jih uredimo sami. Na pomoč nam je priskočilo
GG Snežnik iz Starega trga in
nam odstopilo poslopje v Leskovi dolini, ki je dokaj dobro
ohranjeno, vendar pa je nujno
potrebnih nekaj popravil.
Sicer pa nas do konca leta
še mnogo dela - posebej
dobro se moramo pripraviti na
občni zbor, ki bo 7. novembra.
2:elimo si, da bi se ga udeležilo
tudi čimveč staršev naših članov
ter s svojimi mnenji in pripombami pripomoglo k boljšemu
delu.
A. 2:nidaršič
čaka

V preteklih nekaj letih so bile
družbene dejavnosti smatrane
predvsem kot oblika porabe.
Sredstva za ta namen so zato s
posameznimi začasnimi in interventnimi zakoni omejevali, s či
mer je upadal njihov delež v
družbenem proizvodu (v letu
1980 je ta delež znašal 7,59 odstotka, v letu 1984 pa le še 6,84
odstotka) .
Zaradi omejevanja sredstev so
v okviru družbenih dejavnosti
najprej črtali vse investicije,
opuščali so nujna vzdrževalna
dela objektov, opuščati nabavo
in zamenjavo osnovnih sredstev
ter opreme, učnih in vzgojnih
pripomočkov, osebni dohodki delavcev v družbenih dejavnostih
so zaostajali za osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu.
Vse to je pripeljalo do izjemno osiromašene materialne osnove in tudi do nezadovoljstva zaposlenih, ki tudi: Pri nas ~e gr~
zijo s protestrumi ustav1tvarm
d ela.
Z omejevanjem sredstev za
družbene dejavnosti smo letos
dosegli spodnjo mejo, pod katero ne bi smeli, če nočemo resno
ogroziti p~odnjeg~ razvoj~.
Težko finaneno stanJe pa terJa
tudi takojšnje ukrepanje. ·
Sredstva za družbene dejavnosti znašajo
za
leto
1986
1.940.000.000 dinarjev, realno načrtovane
potrebe pa so za
okrog 700.000.000 dinarjev večje:
Samo v občinski zdravstveru
skupnosti so realno nač~ov~ni
odhodki za S20.000.000 dinarJeV
večji 8d p~odkov, v o~činski
izobrazevalru
skupnosti
za
120.000.000 dinarj ev in v občin
ski skupnosti otroškega varstva za 60.000.000 dinarjev.
V občinski zdravstveni skupnosti je bila izguba oziroma primanjkljaj sredstev b_eleže~ ze y
letu 1982. PrenašanJe prrmanJkljaja iz let~ v Jeto, izpad ne·
katerih drugih w.rov prihodkov
(solidarnost) in hitrejša rast cen
zdravstvenih storitev predvsem
v Kliničnem centru, vse to je
pripeljalo do stanja, ki je doseglo kritično točko.
V občinski izobraževalni skupnosti programe osnovnih šol ž«=:
nekaj let omejujejo, čeprav bi
morale šole na podlagi novega
zakona razvijati nekatere nove
dejavnosti. .
.
.
z izgradnJo šolskih objekJ.o~
je sicer vsem učencem v obcmi
omogočen
enoizmenski P.oull;,
žal pa so zaradi tega matenalni
stroški bistveno porasli. Posebno
finančno breme ustvarja
tudi
razsežnost šolskih okolišev, zaradi česar je treba kar 28,6 odstotkom učencev zagotoviti prevoz v šolo.
V J?reteklem obdobju smo v
občiru namenjali izjemno pozornost tudi izgradnji objektov za
družbeno organizirano vzgojo in
varstvo predšolskih otrok (trenutna zmogljivost 460 otrok).
Hkrati z izgmdnjo objektov
smo tudi že vnaprej v veliki m eri določili porabo sredstev za
program vzgoje in varstva predšolskih otrok.
številni ukrepi za zmanjšanje
porabe sredstev v okViru vzgojno varstvene organlizacije so v
preteklih letih sicer blažili finančne težave, sedaj pa so postali neučinkoviti, saj so že občutno presegli spodnjo kritično
mejo.
Delež sredstev, ki jih prispevajo starši, se v prihodku
vzgojno varstvene organizacije
Cerknica iz leta v leto zmanjšuje, delež občinske skupnosti
otroškega varstva pa se zato
veča. Delež občinske skupnosti
otroškega varstva znaša letos že
83 odstotkov celotnega prihodka
vzgojno varstvene organizacije
v

Cerknica, medtem ko j e še v letu 1983 znašal le SO odstotkov.
Povedati velja, da so programi
ostalih samoupravnih interesnih
skupnosti oblikovani na minimalnih osnovah, ki omogočajo
le trenutno preživetje, izraziteje
pa izstopa predvsem vprašanje
obnavljanja ter
vzdrževanja
kulturnih in telesno kulturnih
objektov.
·
Ker kaže tudi v prihodnje računati z zmanjšanimi materialnimi možnostmi, je za ozdravitev sedanjega stanja predvidenih več rešitev.
l. Iskanje možnosti za nujne
racionalizacije programov
v
okviru vseh samoupravnih interesnih skupnosti in v okviru
vseh izva jalskih organizacij družbenih dejavnosti.
TOZb Zdravstvo Cerknica je
za zmanjšanje stroškov zdravstvenega varstva imenoval posebno komjsij'O, ki je predvidela
predvsem naslednje ukrepe:
- zmanjšanje števila receptov
ter zmanjšanje vrednosti receptov,
- zmanjšanje bolniškega staleža,
- zmanjšanje števila napotitev uporabnika v specialistične
ambulante ter bolnišnično in
zdraviliško zdravljenje,
-zmanjšanje oziroma odpravljanje podvajanja zdravstvenih storitev (labor~torij ski izvidi .. .),
- izvedba in organiziranje nekaterih specialističnih ambulant
v Cerknici (okulist, ortoped, diabetolog ...),
- zmanjšanje števila reševalnih prevozov,
-zmanjšanje vseh vrst ,materialnih stroškov delovne organizacije.
Občinska izobraževalna skup·
nost nakazuje naslednje možnosti za zmanjšanje porabe sredstev:
prevozov
- racionalizacija
otrok,
- združitev vseh osnovnih
šol v enovito delovno organizacijo,
- ukinitev podaljšanega bivanja,
- .o pustitev nekaterih dodatnih programov (šola v naravi ...).
V okviru občinske skupnosti
otroškega varstva pre dvidevajo
naslednje ukrepe:
- večja obremenitev staršev
otrok, ki so vključeni v organizirano varstvo,
- ukinitev morebitnih ekonomsko 111eutemeljenih oddelkov,
- ostrejša politika pri odločanj u o dodelitvi družbenih pomoči otrokom oziroma doslednost pri uveljavljanju temeljnega načela socialne politike, po
katerem delavci praviloma zagotavljajo socialno varnost sebi in

svoj!m družinam predvsem s
svoJrm delom.
Večina predvidenih ukrepov
bo dala pričakovane uspehe šele
čez daljše obdobje, zato so nujni še dodatni ukrepi, ki ·bodo
dali bodisi takojšen finančni
učinek ali pa boljšo organizacijo dela.
2. Trenutne možnosti za pri.dobitev republiških sredstev solidarnosti se kažejo le v občin
ski zdravstveni skupnosti v višini S5.000.000 dinarjev, medtem
ko je v ostalih interesnih skupnostih izločilno merilo družbeni
proizvod na prebivalca, ki v občini Cerknica presega 80 odstotkov republiškega povprečnega
družbenega proizvoda na prebivalca.
3. Povečanje dohodka v občini
in s tem obsega sredstev za
družbene dejavnosti oziroma povečanje prispevnih stopenj predvsem za zdravstvo, kjer se
sredstva zbirajo iz dohodka. Izvršni svet skupščine občine je
ocenil, da se bo dohodek do
konca leta v občini v primerja vi
s preteklim letom povečal z indeksom 220. Iz tako ocenjene
rasti dohodka za leto 1986 se
lahko sredstva 2)a družbene dejavnosti povečajo z indeksom
214 na priliv iz leta 1985. Obseg
sredstev za družbene dejavnosti
se 111a podlagi te usmeritve ter
ob povečanju prispevne stopnje
za izobraževanje v višini 0,39
odstotka iz bruto osebnih dohodkov ter pri zdravstvu za 4,1S
odstotka iz dohodka poveča za
okrog 250.000.000 dinarjev.
4. Neposredna svobodna menjava dela organizacij združenega dela s področja družbenih dejavnosti z organizacijami združenega dela s področja gospodarstva v obliki pokrivanja materialnih stroškov. Z · neposredno svobodno menjavo dela naj
bi se pokrivali predvsem najnujnejši investicijski stroški ter
nekateri stalni stroški kot j e
kurjava in prevozi otrok.
Načelno
naj bi m aterialne
stroške izvajalskim organizacijam krile organizacije združenega dela z območja krajevne
skupnosti, kjer je sedež izvajalske organizacije.
S. Prenos preostalega primanjkljaja v prihodnje leto v okvirni višini 300.000.000 ·dinarjev.
6. Izdelava programov v izvajalskih organizacijah za učinko
vitejšo organizacijo dela ter
dvig kvalitete uslug oziroma storitev za neposrednega uporabnika.
7. Akcija, da se v slovenskem
prostoru sporanunemo za učin
kovit, racionalen in predvsem
pravičen sistem financiranja z
zakonom dodeljenih in zagotovljenih pravic občanov.
Posledice sedanjega načina financiranj a se namreč v gospodarsko šibkejših občinah k ažejo
v veliko večjih obremenitvah
osebnih dohodkov (večje prispevne stopnje), v manjšem obsegu in kakov(;)St i storitev ter
v slabšem materialnem položaju
izvajalcev.
Z. Jerič

Mesec požarne varnosti
V mesecu požarne varnosti je
prav, da dejavnosti na področju
požarne varnosti še povečamo,
da pritegnemo vse delovne ljudi k še učinkovitejšemu preprečevanju požarov. Vse več požarov ugotavljamo kljub preventivnemu delu, obveščanju in
osveščanju delavcev ter gasilskih organizacij, skratka, vseh
obrambnih dejavnikov. Priče
smo vedno novim in novim požarom, katerih vzroki: pogosto
tičijo v malomarnosti človeka.
Zato se lahko upravičeno · vprašamo, ali smo storili vse, da do
požara ne pride.
Naj ne bo škoda drage tehnike za zgodnje odkrivanje požarov in za avtomatsko gašenje,
saj nam sam požar lahko napravi katastrofalno Wličenje. Se-

veda nas tudi draga tehnika ne
reši pred požarom, če naše ravnanje ni obrambno osveščeno.
Poglejmo okrog sebe: ali ne
vidimo polno cigaretnih ogorkov po tleh tudi v industrijskih
objektih, skladiščih, celo tistih
z vnetljivimi snovmi, pisarnicah.
Velikokrat namenjamo ogromne vsote denarja za investicije,
nimamo pa nekaj malega za zagotovitev ukrepov požarnega
varstva.
N~o
staro
zakoreninjeno
miselnost je potrebno stalno
spreminjati. Pozornost je potrebno posvetiti izobraževanju
občanov, opozarjanju delavcev,
pa ne samo v mesecu požarnega varstva, ampak čez vse leto.
V. Jerič

•

.BRESTOV OBZORNIK

LE'

brestov

Pol
ha
nje
vtera
j,
danes,
jutri
obzornik
Oktober navadno vsako leto pomeni vrh polharije; letos je bil za.
radi lepega vremena menda še posebej ugoden in po naših gozdovih je kar mrgolelo polharjev. Zato smo pobarall dvoje naših
sodelavcev- polharjev, kaj je pomenilo polhanje nekoč, kaj danes
(zabava, družabnost ipd.) in' kako bi ga morda vključili v turistično
ponudbo našega območja.

(Iz številke 109 -

Jože KLANCAR -

HISTVO

29. oktober 1976)

ZASTAVLJENE CIWE DOSEGAMO. Gospodarjenje v devetih letošnjih
mesecih.

Za celotno delovno organizacijo BREST je pomembno ugotoviti, da
smo v letošnjih devetih mesecih uspeli izpolniti postavljene cilje zlasti
v naslednjem :
- povečanje izvoza,
- zmanjšanje uvoza,
- aktiviranje investicijskih naložb,
- razvoj samoupravljanja,
- zagotavljanje zakonskih določil na področju upniško-dolžnišklh odnosov,
- zmanjševanje zalog.
PREDSTAVUAMO PIKO. Novost iz

~restovega

programa.

že nekaj let je od tega, ko je Brest sprejel Idejo o novem sistemu
pohištva, ki :naj bi počasi nadomestil Brestov osnovni .program. Ob pomoči Brestovlh strokovnjakov je avtor v tem času prilagodil idejo Brestov! tehnologiji in danes je pred nami omara, ki je zrela, da bi jo počasl začeli vk ljučevati v proizvodnjo, ki je dovolj sveža in izvirna, da
bo vzbudila zanimanje na tržišču in ki je obenem dovolj podrejena Brestu, da ob njeni vpeljavi ne more priti do nerešljivih težav.
PRODAJA V NASIH SALONIH POHISTVA

Pr<>daja pohištva v lastnih prodajalnah v Cerknici, Marlboru in v Zagrebu predstavlja nekaj nad 20 odstotkov celotne prodaje pohištva na
domačem trgu. Ce bi vse tri prodajalne smatrali za enega .kupca, bi lahko
ugotovili, da je to naš drugi največji kupec, takoj za Slovenijalesom
TOZD 400. Poleg tega pa je takšna prodaja tudi najžlahtnejša za delovno organizacijo, saj dobimo blago plačano takoj, ob sami prodaji trajnemu kupcu, plačati nam tudi ni ·t reba rabata in superrabatov, ki jih
dajemo trgovini ·in nam zmanjšujejo dohodek, z maržo pa pokrivamo
stroške poslovanja in ustvarjamo še dodatni dohodek, ki se razdeli nazaj
v proizvodne temeljne organizacije.
OLIMPIJA -

šTI

BREST

Znano je, da je BREST sklenil z dosedanjim košarkarskim klubom
OLIMPIJA iz Ljubljane posebno pogodbo, s katero bo realiziral. nekater'e
svoje naloge iz okvira ekonomsko-propagandne dejavnost-i.
Ker je košarkarski šport v Sloveniji, pa tudi v Jugoslaviji močno priljubljen, je v zvezi s tem razumljivo prišlo do dodatnih najrazličnejših
novic Iz »dobro obveščenih krogov•. Da bi bili lahko obvesčeni o tej
zadevi, jo želimo osvetliti z najpomembnejšimi dejstvi.
Košarkarski klub OLIMPIJA je naši delovni organizaciji posredoval ponudbo, da je pripravljen sodelovati pri izvajanju ekonomsko-propagandne
dejavnosti Bresta s tem, da p.redvsem propagira ime BREST ter da sodeluje z BRESTOM pri izvajanju njegovih drugih ekonomsko-propagandnih
prijemov v okviru delovanja kluba.
NASI MEDSEBOJNI ODNOSI

Naj nanizam samo nekaj navodil inštruktorjev ali mojstrov v proizvodnJi, ki sem jih neštetokrat tudi na lastna ušesa ·slišal : Nisi še namazali Kaj me buljiš? Butrne, kaj me š e nisi nikoli videl? ln tako naprej
in tako naprej. Takšne prijetne, pa še lepše besede so največkrat namenjene mlajšim delavcem ali del avkam, ki zaradi flevednosti ne ugodijo
vsem potrebam ob delu. Namesto, da -bi inštruktor vzgojno .potrpežiFvo
in preudarno pazil tudi na spoštovanje lepih medsebojnih odnosov med
delavci, največ krat s takimi besedami povz roč i le njihovo poslabšanje
in zaostrovanje.
PRIJETEN KULTURNI VEčER. Prisrčno srečanje z notranjskimi umetniki.

V okviru praznovanj občinskega praznika in akcije ·človek , delo, kultura• je temeljna kulturna s kupnost pr·ipravila tud i srečanje z umetniki
- domačini.

Vabilu so se prijazno odzvali besedni ustvarjalci iz Loš ke doline Matevž Hace, M arička žnidarš ič i·n Vinko Sumrada-Radoš, pesnica ln pisat elj ica iz Dolenje vasi Magda Stražiščar, slikarja Lojze Perko in Mflan
Rot t er drams ki, films ki in televizijski igralec Boris Kralj; ·starosta slovens kih umetnikov Maksim Gaspari pa se je v ganljivem pismu opravičil,
ker zaradi betežnosti in bolezni ni mogel priti , da .pa živi in čuti z not ranjsko zemljo.

Filtni v nove 111br u
l. 11. ob 19.30 in 2. 11. ob 16. uri - ameriški fant astični film
MOž Z ZVEZDE .
.
2. 11. ob 19.30 - francoska drama TIFFANY.
6. 12. ob 19.30 - ameriški pustolovski film POSEBNI AGENT.
7. 11. ob 18. uri in 9. 11. ob 19.30 - jugoslovanska komedija žiKINA DINATSIJA.
8. 11. ob 19.30 in 9. 11. ob 16. uri - ameriška kriminalka DAN
MORILCEV.
13. 11. ob 19.30 - ameriška kome dij a PRVE IZKUSNJE.
14. 11. ob 18. uri in 16. 11. ob 19.30 - ameriški akcij ski film
ISKALCI.
15. 11. ob 19.30 in 16. 11. ob 16. uri - ameriška akciijska drama
DOLINA SMRTI.
20. 11. ob 19.30 - n em ški psihološki film DVIGALO V OKVARI.
21. 11. ob 18. uri in 23. 11. ob 19.30 - ameriški akcijski film
OBRACUN V VELIKEM MESTU.
22. 11. ob 19.30 in 23. 11. ob 16. uri - francoski pustolovski film
PUSTOLOVSCINE GWENDOLINE.
27. 11. ob 19.30 - ameriška drama REZILO BRITVE.
28. 11. ob 18. uri - film še ni predviden
29. 11. ob 19.30 - jugoslovanski film MALI ROP VLAKA.

TOZD PO.

Polhanje se je ohranilo le v
našem delu Notranjske, delno
pa tudi v nekaterih delih Dolenjske in na Kočevskem. V starih časih je bilo polhanje življenjska nuja. Ljudje so si zaradi težkega živlJenja t.e daj lahko z njim privoščili dobrega in
okusnega mesa, obenem pa !iztržili še nekaj denarja od prodanih kožic, da je bilo za sol in
za popravilo obutve pred zano.
Natopili so tudi polš1e masti, ki
jim je služila za zdravljenje ran,
oteklin in ozeblin.
Pri pobiranju polhov so uporabljali sveče, oljnice, bakle ali
petrolejke. Pri tem so presta·
jali veliko strahu pred hudiče
vim bičem, s katerim je poganjal polhe na pašo. Marsikateri
očanec je celo pribežal domov,
ker se mu je hudič le preveč
približal.
Danes je polhanje svojevrstna
rekreacija in razvedrilo. Pravih
polharjev je malo; več je udeležencev polhanja. Ta vrsta pol·
harjev se »tišči« pri ognju, ker
se tudi malo bojijo hudiča. Hitro se ohrabrijo z dobro kapljico, zjutraj pa pustijo precej onesnaženo okolje.
Sodobni polharji gredo radi
polhat tja, .kamor se kar z avtom pripeljejo do polharskega
ognja. Pravi polharji pa imajo
danes take reflektorje, da še hudiča preženejo. Na polharijo prinesejo toliko »papice« in »pupice«, da je polšje meso daleč najslabša poslastica.
Lov na polhe se vključi v turistično ponudbo ~ahko le tako,
kot je že tradicionalna polharska noč v Loški dolini. Pr.i. tem
polhanju se lahko nacediš dobre
kapljice, zaplešeš in zapoješ, namesto polha pa ujameš mačka.
Drugačne vključitve polhanja v
turistično . ponudbo si ne znam
BRESTOV OBZORNIK - glullo delovne organizacije BREST Cerknica,

n. sol. o.
Glavni ln odgovorni urednik Božo
LEVEC.
UreJa urednllkl odbor: Srečo DROBNIC,
Vlil FRIM, fi'Wic GORNIK, VIktor JERIC,
Kllm14ln KANDARE, Pater KOVICA, Bolo
LEVEC, Denllo MLINAR, ltefka MIKIE·IE·
BAlJ, Anton OBREZA, J.,_ OPEKA,
MII'WI PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jole IKRU
Odbor za obveii!anJa Je drulbenl orgen
upravlJanJa.
Precbednlk odbora:
FrMC

MLAKAR
Glasilo aodl med PfOizvode Iz 7. WU
prvega odltavka 36. flena Zlk- o CJb.
dav~nJu proizvodov ln .mrltev od promele proizvodov (mnenJe aekretarlam Zli
InformiranJe lzvrinege aveta SR SI-'J•
it. 421-1/72 z dne 24. oktobra 1874).

Naklada 2800 Izvodov.
Tiska 2eleznlika tiskarna v LJubljani.

S košarkarskega turnirja v

zamisliti; morda le, če bi polharsko društvo določilo vodiče
v gozdove, kjer so bukovi trši
in žir.
V septembru se začne jelenov
ruk in prav gotovo bi ga motilo kričanje turističnih polharjev
pq naših gozdovih. Kaj bi rekli
k temu lovci? že sedaj so slabe volje.
Zakon je pred nekaj leti zašči
til te male živalice s tem, da je
določil datum za začetek lova.
Ce pa ·bi polhovo meso dali še
na jedilnik specialitet in ga nudili turistom za drag denar, bi
bilo najbrž potrebno polhe zaščititi pred popolnim iztrebljenjem.
. Tudi polhi so ravnotežje v na·
ravi!
Vinko ZALAR - TOZD JELKA
Včasih smo polhali zaradi prehrane. Polhanje pa se je sedaj

zelo razmahnilo in bi se polhi
kmalu izničili . Zato je bil sprejet zakon o prepovedi Iova polhov pred 25. septembrom.
Da bi obranili tradicijo polhanja smo dober kilometer ven iz
Dobca zgradili polharski dom, v
katerem se zberemo ob polhanju. Nekateri pridejo tudi iz
Ljubljane. Vsakič pripravimo
specialiteto iz gob in polhov.
Predvsem pa polhe lovimo zaradi masti, ki je še posebno dobra proti razpokanju kože na
rokah.
Včasih smo imeli drugačne
pasti kot sedaj. Ob dežju so se
namočile in so rade zatajile, pri
sedanjih pa tega ni. Na polhanju smo pekli koruzo, sedaj pa
druge dobrote.
Poudariti moram, da so naša
polhanja pri Dobcu zares prijateljska. Ker pa je pri nas kraški teren in je polno jam, so
velike možnosti padcev, zato organiziramo dežurstvo.
Menim, da bi lahko polhanje
vključili v turistično ponudbo
našega kraja s ;primerno reklamo, vendar pa takšne prireditve
ne smejo biti preveč množične.
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UPOKOJENCI TEKMUJEJO
Občinska zveza društva upokojencev Cerknica je ob občin
skem prazniku priredila kegljaški turnir, na katerem so nastopila tri društva upokojencev
iz naše občine.

REZULTATI EKIPNO
l. DU Cerknica
2. DU Rakek
3. DU Bloke

kegljev
735
720
483

POSAMEZNO
l.
2.

Drobnič,

Cerknica
Homovec~ Rakek

kegljev
205
199

3. Kos, Cerknica
itd.

198

BRESTOVA KEGLJACA
USPESNA TUDI NA DRžAVNEM PRVENSTVU
Igralca
kegljaškega
kluba
Brest sta uspešno nastopila na
državnem prvenstvu posameznikov, ki je bilo na kegljiščih v
Skopju. Tam sta zasedla Založnik (1723) 19. m esto in Gornik
(1702) 26. mesto, kar sta bila
drugi in tretji rezultat izmed slovenskih tekmovalcev. Uvrstitev
bi bila verjetno precej boljša,
če bi na tekmovanje prispela
pravočasno, tako pa sta zaradi
zamude letala nastopila takoj po
prihodu v Skopje.
.
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Košarkarske .novice
CERKNISKE KOSARK.ARICE
USPESNO ZACELE
Košarkarski klub Cerknica je
v počastitev občinskega praznika - 19. oktobra - organiziral
prvo soboto v oktobru turnir.
štirih ženskih ekip prve slovenske lige. Poleg domače ekipe so
sodelovale še Metka - Libela
iz Celja, Comet iz Slovenskih
Konjic in Cimos iz Senožeč.
Zmagovale c turnirja je bila
ekipa Metka-Libela iz Celja, ki
je v finalu premagala Comet iz
Slovenskih Konjic. V tekmi za
.tretje mesto pa je bila eki:pa Cimosa bolj a od domačink.
ZTKO Cerknica je za zmagovalno ekipo prisp evala pokal in
diplome za vse s odelujoče ekipe.

počastitev občinskega

praznika

PrE

11. oktobra so cerkniške košarkarice nastopile v uvodnem
srečanju v prvi slovenski ligi in
se pomerile z ekipo Kladivar
iz žirov.
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Cepr av je ekipa Kladivarja že
dolgoletni član I. slovenske lige,
so domače košarkarice z borbeDO igro v drugem polčasu za.
služeno zmagale in osvojile prve
točke. Rezultat tekme je bil 62:
56.
ž al v drugem kolu Cerkni čan
ke niso bile tako u sp ešne, saj
so izgubile s Cimosom, večlet
nim prvoligašem (menda tudi s
pomočjo sodnikov domačinkam).
A.

Perčič

z r

