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poletnem usklajevanju · interesov 
Znano je, kako gozdarji in lesarji nase regiJe usklajujejo 

svoje interese v okviru poslovno-planske skupnosti gozdarstva 
in lesne predelave Notranjske. V juniju oziroma juliju sta bill 
kar dve seji poslovnega odbora omenjene skupnosti. Obakrat 
sta bill osrednji tocki dnevnega reda cene gozdnih sortimentov. 
Govorili pa so tudi o drugih strokovnih in splosnih problemili. 

V razpravi, ki je sledila 
predlogu novih cen, so gozdar
ji in lesarji l!lastopali vsak s 
svojimi tchtnimi argumenti za 
in proti. Cene osnovnih artik
lov, ki so veljavne po sklepu 
'julijske seje, so porasle doslej 
v letu 1987 (torej v pol leta) 
od 76 do 118 odstotkov. Nas 
kot kupce gozdnih sortimen-

tov seveda mocno skrbi strmo 
narascanje cen teh nasih. os
novnih surovin. Se bolj za
skrbljujoce pa je, da se J<;ljub 
rasti cen zmanjsuje tudi aku
mulacija -delovne organizacije 
gozdarjev, ceprav so uvedli in 
se razmisljajo o v.rsti ukrepov 
za lZboljsanje ucinkov njihove
ga gospodarjenja. Videti je, 

Soncne strani poletja ob Cerkniskem jezeru. 

da je krizni cas dokaj moeno 
oplazil skoraj. vse tiste druz
bene subjekte, ki se ukvarja
jo s pridelavo in predelavo le
sa. Zanimive so tudi ugotovit
ve, da je praviloma v slabsem 
polozaju tisti, ki se ukvarja 
z viSjo stopnjo predelave. Vi
deti je, da se stroski organiza
cijskega neznanja, tehnoloske 
neokretnosti in druzbene ne
ucinkovitosti sestevajo iz ene 
faze v drugo. Toda to je le 
ena plat medalje. 

Poseben pecat neugodnim 
rezultatom lesarjev -daje moz
nost (ali vcasih, kadar so cene 
zamrznjene tudi dovoljenost) 
rasti cen proizvodov iz lesa. 
Tako so v obravnavanem pr
vem polletju 1987 porastle 
povpretne cene zaganega lesa 
le za 60 odstotkov in vred.nost 

. dolarja (torej ceo na tujih 
trgih) le za 44 odstotkov. Ob · 
takih primerjavah se pravza
prav lahko celo zacudimo, da 
kot gospodarski osebki sploh 
se obstajan_:~.o. 

Videti je, da so sanacijski in 
drugi skrajni ukrepi pri go
zdarjih in pri predelovalcih 
lesa vendarle dali vsaj krat
korocne rezultate, saj se je 
skupna izguba vseh, primerjal
no s prvim 6etrtletjem, delno 
zmanjsala {pri gozdnem go~ 

spodarstvu in pri J avorju iz 
Pivke je celo izginila). 

Ciani poslovno planske slmp
nosti so se pri obravnavi pol
letnih rezultatov mocno zave
dali, da se bliza nevarno tret
je cetrtletje z mrtvo pohistve
no .sezono in z veliko (za ta 
cas znacilno) nelikvidnostjo. 

Glede nevarnosti prevelikega 
poudarka samo eni panogi go
spodarstva in glede na znano 
ekolosko katastrofo umirajo
cih gozdov, je v okviru po
slovno planske skupnosti dana 
posebna pobuda. Zelimo, naj 
se pricne vrsta aktivnosti za 
dolgorocen, pa ceprav pocasen 
proces povecanja deleza tudi 
drugih gospodarskih dejavno
sti v regiji. Ce je le mogoce 
naj bi bile taksne, da bodo vza
jemno ~povratno) delovale na 
oblikovanje in zadrfanje pest-

re in mocne kadrovske sestave 
tudi v nasih krajih. V ta na
men je bil ze navezan prvi 
stik s predstaVnikom gospo
darske zbornice SR Slovenije. 
Dogovorili smo se, da s posre
dovanjem medobcinske gospo
darske zbornice pripravimo 
kratko pregledno gradivo, s 
katerim bi opozorili na polo
zaj in probleme gospodarstva 

v regiji. Zatem pa bi skusali 
opredeliti dosegljive, realne 
cilje gospodarske dopolnitve 
ali prenove. Vse to pa brez 
veli~ih utvar, :ker jim sedanji 
cas ni naklonjen. 

Pomembno je, da s politiko 
' majhnih korakov prenehamo 
prestopati na mestu. 

Z. Zabukovec 

Obtinsko polletno poslovan je 
Nov zakon o celotnem pri

hodku prinasa vecje spremem
be v obracunskem sistemu, ki 
naj bi omogocile realno ugo
tavljanje celotnega prihodka, 
zato podatki niso povsem pri
merljivi s podatki v enakem 
obdobju !ani. Tako nekatere 
novosti vplivajo na povecanje 
celotnega prihodka, npr. v ce-

. lotni prihodek stejejo 

prihodki dose:leni z daja
njem gotovih proizvodov ali 
osnovnih sredstev v zakup 
z uporabo proizvodov, blaga 
in storitev za lastne potrebe, 
uporabo lastnih proizvodov, 
za potrebe skupne porabe, 
odpravljena je obveznost 
zmanjsanja celotnega pri
hodka za dobicek, ki ni bil 
vnesen iz tujine in za proda
jo blaga in storitev na kre
dit, ce za ta kredit nima krit
ja za te namene, 
nov zakon tudi prilagaja 
ugotavljanje celotnega pri
hodka novim deviznim pred
pisom iz preteklega leta. 

Zaradi nekaterih sprememb. 
se celotn,i. prihodek tudi zmanj
suje. Tako na primer zakon iz
kljucuje revalorizacijski del 
obresti oddanih kreditov in 
drugih terjatev oziroma reva
lorizacijske prihodke iz celot
nega prihodka. V celotni pri
hodek so vkljucene le realne 
obresti nad stopnjo inflacije. 
Ravno tako se celotni priho
dek ne povecuje za ucinek re
·valorizacije zalog v znesku ob
res ti in tecajnih razlik. Spre
membe v zakonu o celotnem 
prihodku so vplivale tudi na 

dinamiko in struk.turo porab
l]enih sredstev. 

V cerkniSki industriji je pro
izvodnja v prvem polletju le
tos za 17% manjsa kot v ena
kem obdobju lani. Najbolj se 
je znizal obseg proizvodnje v 
lesni industriji (Brest). 

Tudi izvoz se je v tern ob.
dobju zmanjsal glede na ena
ko obdobje lani za 10 %. Tako 
je rast izvoza na konvertibilno 
obmocje manjsa za 17,1 %, na 
klirinsko obmocje pa za 
29,7 % . 

Med pomembne nosilce izvo
za cerkniskega gospodarstva 
vstevamo Kovinoplastiko Lo:l 
- (Tozd Inox, Tozd Okovje) 
ter Brest Cerknica - (Tozd 
Pohistvo, Tozd Masiva, Tozd 
Zagalnica).Po podatkih Narod
ne banke (po tecaju ZIS-a US. 
D, = 451,60 din) je Kovino
plastika Loz izvozila v vredno
sti 1.332.846 tisoc din (indeks 
183,6), Brest pa 1.900.418 tisoc 
din (inde~s 71,3). ZniZala se je 
tudi vrednost uvoza repr.oduk
cijskega materiala in opreme 
(indeks 63 ,0). . 

V prvem polletju letos je 
4.940 zaposlenih v cerkniSkem 
gospodarstvu ustvarilo 
53.434.640 tisoc din celotnega 
prihodka (indeks 191,8), 
13.617.697 tisoc din dohodka 
(indeks 204,6) in 2.331.490 tisoc 
din sredstev akumulacije. . 

Z izgubo so sklenile polletno 
poslovanje stiri temeljne orga
nizacije in sicer trije Brestovi 
tozdi (Pohistvo s 601.995 tisoc 
din izgube, Tozd Masiva z 

(nadaljevanje na 2. strani) 
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Kupce vabijo~ -boljSi-;prodajni •• pogOJI 
Obrocno odplacevanje.,in nizke obresti 

Vroci poletni meseci - pri prodaji pohistva je to obicajno 
su5no obdobje - se iztekajo. 

Po vecletnih statisticnih pokazateljih se pricne prodaja po 
zati.Sju v dopustniskem easu vidneje poveeevati v avgustu. 

v septembru postane v prodajalnah Zivabneje, ·saj kupci ze 
razmisljajo o izbiri pohistva za »jesenske selitve«. 

Ob vseh teh dejstvih se nam 
postavljata dve vprasanji: pr
vic, kaka smo v nasi malopro
daji delali v minulih pocitni
cah in drugic, ·kako pripravlje
ni pricakujemo glavno prodaj
no sezona. 

Za minule tri mesece na5im 
prizadevanjem lahko postavi
mo skupni imenavalec: boj za 
kupca je vse vecji, vse pestrej
se pa so tudi oblike za pospe
sevanje prodaje. 

Opa.Zamo, da zelijo tudi 
mnagi drugi proizvajalci na 
najrazlicnejse nacine pritegni
ti pozornost kupcev. Vse bolj 
so v ospredju razlicni popusti 
pri gotovinskih placi1ih - tu
di do 30 odstatkov - in vse
mogace oblike prodaje na ob
rocna odplacevanj~. 

Taka lahko kupec pri razlie
nili proizvajalcih izbira med 
tremi, sestimi ali dvanajstimi 
obroki in razlienimi obrestni· 
mi 111erami, pologi itd. 

Zaenkrat so ti procesi izra
zitejSi v :industrijs-kih proda
jalnah, vse bolj pa se vanje 
vkljucuje tudi ostala trgovska 
mrefu. 

Vsekakor je obrocno odpla
cevanje trenutno glavni vzvod 
pri dvigovanju prodajnih re
zultatov. Taka se 1rupci med 
razlicnimi izdelki vse bolj od
loeajo tudi za nekoliko dra.Z
je, za katere pa pr oizvajalci 
ponujajo ugodne prodajne po
goj~ - ni.Zji polog, daljse od
plaeevanje, niZje obresti, 
manjsa anuiteta. 

Visoka stopnja inflacije pr'i 
tovrstnih nakupih seveda de
luje v zadovoljstvo kupca. V 
kol.ikSni meri pa najnovejse 
ugodnosti za potrosnika vpli
vajo na ceno proizvoda, je za-

enkrat se vprasanje brez odgo
vara. 

Novim ,pogojem ponudbe 
smo se morali :prilagoditi tudi 
pri prodaji v lastni malopro
dajni mreZi, saj bi v nasprot
ne:r;n zaradi cenovnih razlik ob 
menjavah cen (ponudba nase
ga blaga pri ostalih ponudni
kih iz star~ zaloge po nizjih 
cenah) ostal!i. brez kupcev. 

Tako smo ze v zaeetku letos
njega leta potrosnikom ponu
dili momost nakupa pohistva 
na dvanajst obrokov z eno 
dvanajstino pologa in baneni· 
mi obrestmi. To obliko smo 
kasneje spremenili le toliko, 
da smo povecali polog na 15 

Prodaja do avgusta 
V prvih sedmih mesecih smo 

v maloprodaji izpolnili 58 od
stotkov letnega naerta proda
je, sedemmesecni naert pa 
smo presegli za 20 odstatkov. 
Spodbudni so tudi prvi podat
ki v avgustu. Omeniti velja, da 
so vsi saloni, razen salona v 
Banja Luki, v prvih sedmih 
mesecih ustvarili ostanek do
hodka. 

V letosnjem letu smo v de
setih prodajalnah prodali po· 

Prodajalna 

Cerknica 
Maribor 
Zagreb 
Bitola 
Sarajevo 
Banja Luka 
Beograd 
Titov Veles 
Split 
Skopje 

Delo na polnojarmeniku v TOZD Zagalnica. 

odstotkov. Zaradi nezadovolji
ve prodaje predvsem progra
ma Vesna, ter da bi se spod
_budili povpra5evanje po spal
nici Nada in otroskem progra
m"!- Igor BL, smo junija ponu
dili kupcem novo obliko obroc
nega odplacevanja za omenje
ne izdelke: na sest obrokov, 
prvi obrok je 30 odstotkov po
loga, ostalo brez pbresti. Ko 
smo to obliko razsirili se na 
ostale programe, se je povpra
sevanje pri nas precej poveea
lo. Glede na vse vecje zanima
nje kupcev za novo obliko na
kupov in vedno vecjo ceno de
narja, pa smo uvedli pri naku
pu tudi popust pri gotovinskih 
vplaeilih nad tristo tisoc din 
vrednostno po mal'Oprodajnih 
cenah. 

Z omenjenimi ugodnastmi 
za kupca smo v preteklih me
secih uspeli zadrZati prodajo 
v planiranih vrednostih oziro
ma smo jih celp nekoliko pre
segli. 

histvo vee kot pet tisac kup
cem. Najvee so obiskovaloi 
povprasevali po kuhinjskem 
pohiStvu (blizu 40 odstotkov 
prodaje), sedeznih garniturah 
in ploskovnih programih iz 
cerkniske temeljne organizaci
je Pohistvo (eetrtina vse pro
daje). Lepo je stekla tudi pro
daja spalnice Nada. 

Kako smo prodajali po pro
dajalnah: 

Izvrs. plana Izpoln. letni 
1-7 vOfo pla!n vOfo 

117 56 
157 89 
113 50 
106 53 
102 46 
104 45 
93 49 

115 58 
156 68 
120 55 

Seveda ob tern, ko prodaja 
teee dokaj ugodno, nik~or ne 
smemo pozabiti .na kupca, ki 
si bo sliko o · Brestu pridobil 
sele po nakupu. Dobra bo, ee 
bo izbrano pohistvo prejel v 
obljubljenem roku, brez odrg
nin (kakovostno), z vsem pri
padajocim okovjem ... Zago
tovo pa bo slabsa, ce bomo po
nakupna spoznanja odmaknje
na od obljub prodajalcev. 

Prihajajoei meseci pa prina
sajo tudi nova p ricakovanja. 

ze v septembru bomo kup-

BRESTOV OBZORNIK 

cern ponudili nov program 
Rubin za oprema dnevnih sob. 
Kljub temu, da je program 
nov, je proizvodnja lepo ste
kla in upamo, da bo tako tudi 
pri prodaji. Ponudbo sedeznih 
garnitur bomo obogatili z gar
nituro I.nes, v novembru pa 
bo kupcem na voljo tudi nova 
kuhinja Brest 2004. Zelimo, da 
naj bi tudi novosti v nasi po
nudbi dodatx:J.O ozivele povpra
sevanje po nasih iz.delkih. 

V. Frim 

Sanacijski program lozda Masiva 
Temeljna organizacija je zasla v izgubo ob spremembi pogo

jev zunanjetrgovinskega poslovanja. Ne bi rad ponovno nasteval 
kaj vse sem sodi, ker mislim, da so o tem dovolj govorila ze 
sredstva obvescanja. Delni vzroki za izgubo so tudi notranje 
slabosti in znaten delez vlozenih sredstev za posodobit~v pro
izvodnje. 

Na pogoje zunanjetrgovin
skega poslovanja lahko zelo 
malo vplivamo, vendar se te
mu ne mislimo in tudi ne mo
r emo odreCL V sedanjem tre
nutku pa je edina kar nam 
ostane, da poizkusamo izbolj
sati svoje delo in organizacijo. 

Latinska beseda sanirati po
:meni i.Zboljsati, u rediti, popra
viti. .Zal tega v praksi dosti
krat ne zmaremo, saj je to 
najprej potrebno · storiti pri 
samem sebi in sele nato pri 
drugih. Sanacijski iprogrami 
taka cesto izgubijo svoj os
novni smisel, vsaj dokler se 
polozaj resnicno ne poslabSa. 

Pri sestavljanju sanacijskega 
programa smo se odlocili, da 
proizvodnega programa do 
konca leta ne bomo spremi
njali. Le-tega smo spremenili 
po koneanem prvem eetrtlet
ju letasnjega leta. ObdrZali bo
mo pretezno proizvodnjo za 
izvoz, le da bomo veejo skrb 
in pozornost namenili selektiv
nosti izdelkov glede na dose
zene cene. 

Spremenili :pa bomo odnos 
do vseh vrst zalog in temelji
to zmanjsali vse vrste stro-
skov. . 

Zato bo potrebno spremeni
ti dosedanjo slabo praikso ne-

pravoeasnega prilagajanja za
htevam trga, kar bomo izvedli 
taka, da bodo bolj ucinkovito 
sodelovale komercialna, nabav
.na in proizvodna sluiba. To bo 
pomenilo boljso oskrbo pro
izvodnje in hitrejse proizvod
ne cikluse. 

Na vseh podroejih bomo 
· skusali izboljsati delovno di

sciplino in doseei daljsi efek
tivni delovni cas sleher.nega 
zaposlenega (produktivno delo 
naj traja sedem ur na dan). 

Spremenili bomo tudi dose
danji naein nagrajevanja po 
delu. Premagati moramo mi
selnost a pravieni uravnilovki 
in resnieno preiti na nagraje
vanje po delu in ;rezultatih 
dela, ki nam jih prizna trg. 

z boljso pripravo sablon, 
orodij in drugih pripomoekov 
moramo kar najbolj skrajsati 
cas za nastavitev strojev. 

Smo v CasJU, ko se moramo 
podrediti zahtevam trga in ne 
moremo vee raeunati na po
moc drugih. Sele potem, ko 
homo razumeli, · da edinole s 
prodajo nasih izdelkov lahko 
zagotovimo sredstva za obrato
v.anje, moremo pricakavati 
boljse rezultate poslovanja. 

· M. Kusic 

Obtinsko polletno poslovan je 
(nadaljevanje s 1. strani) 
263,559 tisoc din in Tozd Jelka 
s 323.084 tisoc din izgube) in 
Tozd Novolit Nova vas kjer je 
40.863 tisoe din izgube. 

Kot je ze omenjeno, je po 
podatkih iz periodiG~ega abra
cuna za prvo polletje povprec
no zaposlenih po stanju konec 
meseca 5026 delavcev, na pod
lagi delovnih ur pa 4940 delav
cev, katerim je obracunan 
osebni dohodek v prvem pol
l!!tju veeji za 114,4 %. 

Povprecni meseeni· cisti 
osebni dohodek na delavca na 
mesec je 176.740 din (ind. 
215,4). 

Osebni dohodki so se najhi
treje poviSevali v Kovinopla
stiki Loz, saj s-o billi za 140,6 % 
visji kot v enakem obdobju !a
ni. 

Zdruzeno delo je obracunalo 
za porabljena sredstva 

39.816.943 din, kar je za 87,8 % 
vee kot lani ob enakem casu. 

Za obracunano amortizacijo 
je bilo porabljenih 2.469.973 ti
soe din, kar je za 134 % vee. 
Amortizacijo povecuje tudi re
valo:nizacija obracunane amor
tizacije, ki se prav tako nado
mesca iz celotnega prihodka. 

Akumulacija je obraeunana 
v znesku 2.331.490 tisoc din in 
se je poveeala z indeksom 
334,7. Delez akumulacije v raz
porejenem dohodku se je po
veeal za 62,9 strukturnih toek, 
in je znasal 17,1 % . 

Na 100 din povprecno porab
ljenih poslovnih sredstev so 
organizacije ustvarile 4,8 din 
sredstev za akumulacijo, kar 
pomeni, da so organizacije v 
primerjavi s prvim polletjem 
lani izboljsale akumulativno 
sposobnost poslovanja za 
84,6 % . I. Mihelcic 
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Nekaj vee o soremembah osebnih dohodkov . . 
Delavski svet delovne organizacije je dal v javno obravnavo, 

ki bo trajala do 7. septembra, spremembe in dopolnitve samo
upravnega sporazuma o skupnih osnovah in merllih za prido
bivanje in razporejanje dohodka. 0 spremembah se homo odlo
cali na referendumu okrog 25. septembra. Poudariti velja, da 
je cas za javno razpravo precej kratek, vendar obseg predlaga
nih sprememb ni tako velik, da bi jib ne bilo mogoce v tern 
casu temeljito prou~iti. 

Naj nastejemo najvaZnejse: 
- iz druzbenega dogovora 

in panomega sporazwna se 
uvaja enotna mera uspe5nosti, 

- dodatek na delovno dobo 
ni vee sestavina minulega de
la,. pac pa je vsebovan v Zivem 
delu. Obstojece listine ne bo
mo spreminjali, zato bo vsak 
delavec tudi v prihodnje dobi- · 
val dodatek v enakem odstot
ku. ce sporazurna ne sprejme
mo, bo osebni dohodek za sep
tember brez teh odstotkov, 

Tako bodo jubilejne nagra
de za 10 let delovne dobe SO 
odstotkov povprecnega oseb
nega dohodka v SR Sloveniji 
po zadnjern zakljucnem oz. ,pe
rioclicnern obracunu, za 20 let 
75 odstotk:ov in za 30 let 100 
odstotkov. Prav taka se bo 
sprernenila tudi osnova za. na
grade delavcem, ki gredo v po
koj. Tudi te nagrade bodo za- · 
radi spremenjene osnove visje, 

razumu. Po tern predlogu lah
ko znasa do 15 odstotkov ce
lotnih sredstev za osebne do
hodke. Osnova za ugotavljanje 
pa je mera uspesnosti. Pri 
takSn.ih rezultatih .kot jih be
lezimo sedaj, pa nirnamo moz
nosti izplacila ne ;po starih ne 
po novih dolocilih, 

- iz samoupravnega sporazu
ma smo zaradi zelo pogostih 
sprememb zakonodaje crtali 
celotno poglavje »Nadomestilo 
osebnih dohodkov«. To poglav
je smo prenesli v pravilnik o 
delitvi sredstev za osebne do
hodke. Zaradi tega smo se od
locili, da se istocasno s spre
membami sporazuma obravna
va tudi pravilnik o delitvi 
sredstev za osebne ddohodke. 

V zadnjih dneh bodo pate
kale organizirane javne razpra
ve · obeh predlogov. Zelimo, 
da se v obravnave vkljuci kar 
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TOZD Mineralka - oplemenitenje plosc. 

.najvecje stevilo delavcev in da 
s svojimi kriticnimi priporn
bami prispevajo k oblikovanju 
samoupravnih aktov, ki bodo 
vzpodbujali . tudi doseganje 
boljsili rezultatov. 

J. Opeka 

tudi ognjeodporna vrata z raz
meroma visoko stopnjo pozar
ne zascite. 

- v sedanjem sporazumu 
imamo pri nadomestilih oseb
nih dohodkov (dopusti, voja
ske vaje . .. ) doloceno, da je 
osnova za nadomestilo delav
cev povprecni osebni dohodek 
v zadnjih treh rnesecih. Po no
vern pa n aj bi bilo za izplacilo 
dohodek v tekocem rnesecu. 
To pomeni, da bi se na ta na
cin zmanjsala razlika med na
domestili in osebnimi dohodki 
za redno delo, 

- v sporazumu. se dodaja 
novo poglavje »Ugotavljanje 
odgovornosti in izplacilo oseb
nih dohodkov v primeru . izva
janja predsanacijskega oziro
ma sanacijskega postopka.« 

Zakon o sanaciji nas zavezu
je, da moramo v svojih · samo
upravnih aktih opredeliti po
stopek za ugotavljanje odgo
vornosti organov upravljanja 
in poslov9dnega organa, oziro
ma posameznih clanov teh or
ganov, delavcev s posebnimi 
pooblastili iii odgovornostmi 
ter drugih delavcev v prirneru 
nelikvidnosti, rnotenj v poslo
vanju ozirorna v poslovanju 
z izgubo. V primeru ugotavlja
nja odgovornosti pa se lahko 
tern delavcem zrnanjsa osebni 
dohodek tudi za 30 odstotkov 
osnove, 

Uporaba negor plosc in vermikulita 

. Negor plosce so primerne 
tudi za izdelavo negorljivega 
pohistva, ki bi bilo uporabno 
pri opremljanju poslovnih 
zgradb in ,ladij. Vzorec, ki je 
bil razstavljen na beograjskem 
sejmu, je · pri obiskovalcih 
vzbudil precej zanimanja, zato 
smo se odlocili, da ta projekt 
se naprej intenzivno razvija
mo. 

- osnova za .nagrade za de
lovne jubileje je bila doslej 
povprecni osebni dohodek v 
SR Sloveniji v preteklem letu, 
sedaj pa bo osnova povprecni 
ose'bni d.ohodek v SR Sloveni
ji po zadnjem periodicnem 
obracunu oziroma zakljucnem 
racunu. Tako bodo po novem 
jubilejne nagrade visje, ([le 
glede na to, da so odstotki 
nizji. 

- odlocili srno se tudi, da 
opredelimo rninulo delo kot je 
opredeljeno v panoznem spo-

Dijaki na pocitniskem delu v Brestu. 

Proizvodnj a negor plosc, ki 
se je 'Pl1icela sredi leta 1980, je 
bila prvotno namenjena plas
maju v ladjedelnistvo ~n grad
benistvo. 

Nasa prizadevanja so teme
ljila na ocenah, da bomo 
prodajali samo surove plosce 
brez kakrsnekoli pov.rsinske 
obdelave. cas pa je pokazal, 
da predvsem gradbenistvo in 
nekatere druge panoge rabijo 
predvsem oplemenitene oziro
ma povrsinsko obdelane plo
sce. 

Zato smo postavili linijo za 
povrsinsko .obdelavo z dekora
tivnimi premazi in linijo ia 
oplemenitenje z laminati. Po
vedati je treba, da sta obe li
nij:i. izdelani v delavnicah Toz
da Strojegradnja in da obratu-
jeta brez za'Pletov. . 

Negor plosc zaradi specific
nosti tehnoloskega procesa ne 
moremo furnirati sarni, zato 
sodel:ujemo s kooperanti. 

v zadnjem casu . pa ugotav
ljamo, da bi veljalo zaradi go
spodarskih gibanj razsiriti 
asortiman izdelkov, s tern pa 
seveda tudi tdiSce. · 

Nasi strokovnjaki tako ob 
sodelovanju z zunanjirni sode
lavci intenzivno raziskujejo 
moznosti uporabe plosc in ver
mikulita v najrazlicnejse na
mene. 

Vecletne raziskave za upo
rabo ekspandiranega vermiku
lita v kmetijstvu so zakljuce
ne. Rezultati so vzpodbudni v 
toliksni meri, da smo se odlo
cili pripraviti vzorcno kolicino 
koncnega izdelka, ki ima po iz
javah strokovnjakov zelo dob
re lastnosti. Posebej razvese
ljivo je tudi dejstvo, da izde
lek ne onesnazuje okolja. 

Tud.i· raziskave uporabnosti 
verrriilrulita za protipozarno 
zascito kovinskili nosilcev ne
pravilnih oblik so koncane. Re
zultati testiranja so razrnero
ma ugodni, zato lahko priea
kujemo, da se bo tudi ta izde
lek uveljavil na triiScu. Poleg 
tega se ekspandiran material 
lahko uporablja tudi za izde
Iavo izolacijslcih lahkih beta
nov, kot prosto nasut iwlacij-

ski material, za izdelavo ver
mikulitnega· gipsa, izolacijske 
samotne opeke ipd. 

Za uporabo gotovih plosc v 
gradbenistvu imamo razvitih 
vee . tipov ognjeodpornih pre
delnih sten, oblog in stropov, 
v zadnjem casu pa so razvili 

Ocenjujemo, da bo ob inten
zivni obdelavi triisca mogoce 
plasirati vse doslej raziskane 
razlicice plosc, seveda pa bo 
treba temu prilagoditi tudi 
proizvodni proces. C. Godesa 

. Utinkovitost investiran ja 
Na splosno velja, da moras investirati, ce noces zaostajati. 

Vedno znova pa se postavlja vprasanje, koliko sredstev je po
trebnih in kako jib v procesu obratovanja obrniti sebi v prld. 
Se posebej je teZko v sedanjem casu, ko trine zakonitosti se 
ne veljajo v celoti. 

Vse od leta 1969 do 1984 v 
Tozdu Masiva nismo vlagali 
sredstey v stroje in opremo. 

V letu 1984 smo pridobili 
kredit IFC in ga uporab~li za 
nakup nekaterih najpotrebnej
sih strojev. v . naslednjih letih 
smo dogradili kondenzacijsko 
susilnioo in proizvodne prosto
re. v zacetku letosnjega leta 
pa smo zaceli z izgradnjo de
cimirnice. 

V se velike spremembe v te
meljni organizaciji so se torej 
zgodile v zadnjih treh letih, . 
kar pa pomeni vecji napor za 
vse vzdrievalne sluibe i-n tudi 
za proizvodnjo. Pri besedi na
por mislim na vzdrlevanje in 
oskrbovanje 'Il.ovih strojev z 
drugacnimi notranjimi poveza
vami, elektroniko itd. Pouda
riti moram, da smo veliko del 
v okviru pogonskega servisa 
zelo dobra opravili sami. Pred 
zimo so na vrsti se nekatera 
za.kljuooa dela, kot so ogreva
nje prostorov in ureditev na
kladalne rampe. 

.Celotno · nalozbo investicij.e 
smo izvajali ·po delih glede na 
moina financna sredstva. Ta
ka sedaj potrebujerno nekoli
ko vee casa, da bomo dosegli 
prave ucinke. Ob tern je tre
ba poudariti, · da se stroski 
elektricne energije, pogonskih 
goriv itd. nenehno .povecujejo 
in da bomo pri koncnem izra
cunu morali upostevati tudi to. 
Trenutno imamo najvec tezav 
s privajanjern na novi nacin 

dela, ki ga narekujejo novi 
stroji in oprema. 

Resnicna vrednost investi
cije se torej se ne more po
kazati in potreb.no bo se veli
ko truda, da bomo dosegli re
zultate, ki jih pricakujemo. 
Znacilnost vseh novih strojev 
je, da imajo svoj »enakome
ren tempo dela«, ki porneni 
stalnejso prisq'tnost delavca 
na delovnem mestu, bolj orga
.nizirano vzdrievanje in termi
niranje proizvodnje. Nekateri 
mislijo, da je samo laije delo 
ze dovolj za upraviceno inve
sticijo, vendar je to odlocno 
premalo. Da bomo lahko od
placevali nove stroje, bo po
trebno tudi bolj nacrtovano 
in usklajeno delovanje vseh 
strokovnih sluib. 

Dolocena sredstva bomo mo
rali cllameniti tudi izobraZe:va
nju !judi za oskrbovanje po
sameznih strojev (interno izo
praZevanje ob delu). 

Tovarna je pravzaprav pre
novljena (najvec kar smo fi
nancno v tern trenutku zmog
li), kljub temu, da ni vse novo. 

Sedaj je vrsta na vseh stro
kovnih sluibah temeljne in 
delovne organizacije, da orga
niziramo proizvodnjo tako, da 
bo dajala najboljse ucinke. Ne 
smemo se ustrasiti napak, ki 
so nastale in bodo se nastaja
le, saj pravi rek: kdor dela 
gresi, se bolj pa gresi tisti, 
ki ne dela. 

Brez dela pa ni :napredka, 
ki si ga vsi zelimo. M. Kusic 
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v Oopust tako i rugace 
Dopust, letni oddih, pocitnice - kako vse ne imenujemo ti

stih nekaj poletnih · dni, ki naj bi pili namtmjeni predvsem 
pocitku, nekaksnemu krajsemu begu iz vsakdanjika, ko za 
nekaj casa lahko pozabimo ita predirljivo zvonjenje budilke v 
zgodnjih jutranjih urah. Nekaksno nenapisano pravilo je, da se 
ljudje v vrocih poletnih dneh skupaj z druZinami ali prijatelji 
odpravijo bodisi na morje, v bribe ali kam drugam. Vendar pa 
ta »navada« iz leta v leto postaja za mnoge le iluzija, saj vse 
plitvejse denarnice komajda se prenesejo obicajne mesecne iz
datke. Druga, se temnejsa plat medalje pa je ta, da se v do
pustniskih dneh v slogu »naredi si sam« doma marsi.J:tdo loti 
del, za katera bi sicer moral drago placati obrtnikom. Kako 
spociti se po takih »delih« vracamo na delo, pa je seveda dru
go vprasanje. 

V nasi delovni organizaciji je zaposlenih tudi precej ljudi, ki 
jim je dodaten vir dohodka (in dela) vecja ali manjsa kmetija. 
Taksnim je daljsa odsotnost od doma skoraj nemogoca, ce 
seveda .nimajo koga, ki bi namesto njih poprijel za delo v hlevu 
in na polju. Da je cas dopusta in lepega vremena tudi eas, ko 
se da najvec narediti na »parceli« vedo vsi, ki so se podali na 
pot (do)graditve lastnega stanovanja. Le redkim uspe najti cas 
in »premozenje«, da preiivijo vsaj nekaj dni zunaj vsakdanje
ga, ubijajocega ritma. 

Torej - moznosti preiivljanja dopusta je nesteto, vsilk posa
meznik, druiina, ga prezivi drugace. Brestovi delavci, kot ste
vilni delavci na soncni strani Alp, ga preZivljajo vsak po svoje. 
Glede na eas, zdravje, denar. Nekaj smo jih ustavili sredi dela 
in jih pobarali o tern kje in kako so preiiveli dopust, kako so 
ga preiivljali prejsnja leta in seveda, kaj jim dopust pomeni . 
ali kaj mislijo, da bi moral. 

Prisluhnimo jim: 

DARK.O OZBOLT (Zagalnica) 

· Z zeno sva prezivela 10 dni 
na morju. Bila sva v prikolici 
delovne organizacije na otoku 
Pagu. Otroka sta ze velika in 
sta sla po svoje, talco sva letos 
Z zeno letovala Sarna. 

Dopust sem preZivel prijet
no, ob domaci hrani - kuhala 
sva si namrec sama. Motilo pa 
me je, da je prikolica prevec 
oddaljena od morja, vendar je 
bila na sreco v senci. 

Zadnja leta prezivljam do
pust na podoben nacin kot 
letos. Ponavadi sta bila z na
ma tudi otroka. Mislim, da se 
mora clovek v casu dopusta 
dodobra spociti, kar zase lah
ko trdim. Letos sem pogresal 
malce vee rekreacije, · saj na 
Pagu ni primernih igrisc', kjer 
bi se clovek lahko razgibal. 
Tako · obstaja nevarnost, da se 
ob dobri hrani in lenarjenju 
clovek se zredi! 

MILENA STRLE (Z~alnica) 

Z mozem in otrokoma smo 
5 dni prebili v hribih. Sicer pa 
sem precej dopusta izkoristila 
po dnevih predvsem za kosnjo 
in drugo delo na kmetiji', saj 
6 glav goveje zivine in prasici 
zahtevajo svoje, kljub temu, 

da · si delo olajsamo s stroji. 
Dopust sem izkoristila tudi za 
popravilo strehe :ria skednju, 
dostikrat je bilo odvisno tudi 
od vreinenskh razmer. 

Dopust skoraj vsako leto iz
koristim na podoben nacin. v 
hribe grem z druzino zaradi 
ljubega miru, sicer pa se mi 
zdi bolj pomembno, da bi v 
casu dopusta opravili doma 
kaj koristnega. 

Ko gre clovek od doma se 
veliko zapravi, poleg tega pa 
imam vedno skrb kako je do
rna. V sa skrb za hiso in zivino 
je na ramenih starsev, 'pred
vsem aceta. 

FRANC MODIC (Pohistvo) 

Letos nisem imel pravega 
dopusta, taksnega, da bi res
nicno pustil vse skrbi doma 
in se kam odpeljal. 

Dopust mi letos odteka po 
dnevih za adaptacijo hise. Vza
mem ga, kadar imam delavce 
in za druga pota v zvezi z zi-· 
davo. Ob delu pri hiSi bi si 
sicer lahko privoscil tudi kak
sen krajsi dopust, a kaj, ko 
je dopustni.Skih dni premalo' 
za oboje. Vsaj nekaj dni pa 
bi ga rad prihranil za slikanje, 

ki mu rad posvetim marsika
teri prosti trenutek. 

Prejsnja leta, ko sem bil se 
sam, sem rad hodil na morje 
predvsem s sotorom. Sedaj pa, 
ko sem si zacel ustvarjati dru
zino, sem se temu zacasno od
povedal. Upam, da bo zidanje 
enkrat koncano in takrat bo 
cas za pravi dopust. 

Gotovo p.a ga ne born vee_ 
prezivljal v sotoru kot vcasih. 
Za druiino so Brestove pocit
niSke prikolice veliko primer
nejse in mislim, da bi moral 
sleherni delavec nekaj dni res
nicno pocivati - pa ne v 
brezdelju, temvec naj bi pocel 
reci, za katere ob delavnikih 
zmanjka casa - kot na pri
mer za moje slikanje. 

JANEZ ZAKRAJSEK 
(Pohistvo) 

Dopust sem z zeno in dve
ma otrokoma prezivel na Hva~ 
ru. V najemu s:rho imeli hisico 
in smo si sami kuhali. Letos 
smo bili na morju 17 dni. V 
tern casu smo se veliko Ukvar
jali tudi z rekreacijo, pa ne 
taksno, za katero so potrebni 
sportni objekti. Hodili smo 
namrec na dolge sprehode, ve
liko plavali in ribarili. Pra.Ze
nje na soncu zame ni pravi 
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pocitek, kajti z gibanjem si 
clovek nabere moc1 za nove 
delovne naloge, ki ga cakajo 
do rna. 

Dopust obicajno prezivljamo 
kot letos, vendar smo navadno 
na morju se nekaj dni vee, tu
di .po tri tedne. Pozimi gremo 
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tudi .kaksen dan na smucanje. 
Tudi v prihodnje nameravamo 
dopust podobno preziveti, ven
dar bomo mor:da kdaj ~orje 
zamenjali s hribi, vsekakor pa 
ga bomo prezivljali v sport
nero duhu. 

V dopustniSkih dneh bi 
ljudje morali zamenjali oko
lje, oditi od doma. 

v drugem okolju clovek po
zabi na vs.akdanje skrbi in se 
vrne na delo z novimi mocmi. 

KRISTINA PRUDic 
(Delavska restavracija 
Cerknica) 

S svojimi tremi · ottoci in 
prijateljico starejse hcerke 
sem prezivela· 9 <ini v Brestovi 

-·· . . 
prikolici v Ymagu. Ker imamo 
doma sedein glav Zivine in dva 
prasica, moz ni mogel z nami. 
Tako. nas je le peljal in priSel 
iskat, vmes pa je skrbel za 
domacijo. 
· Za morje sem se odlocila 

predvsem zaradi otrok, ki so 

Dum na SUvnici vabi 
Iz Doma na Slivnici smo dobili vabilo, da lahko tudi tam 

prezivite svoj dopust. Najbd se cerkniski obcani tja ne bodo 
podali ·na letovanje, na daljsi izlet pa prav gotovo. 

Dom na Slivnici nudi hrano in prenociSce in je odprt v torek 
od 15. do 21. ure, v sredo, cetrtek, petek od 10. do 21. ure ter 
v soboto in nedeljo od 8. do 21. ure. 

. V domu so na voljo sobe za 2, 3, 4, 5 ali 10 oseb (skupna 
lezisca). 

Ob pon~deljkih je dom zap.rt, za zakljucene druibe pa je · 
dom odprt po dogovoru. 

Za sku pine do 8 oseb je mozen tudi prevoz iz C~rknice. V se 
informacije Iahko dobite vsak ;ponedeljek od 8. do 11. ure na 
telefonsko stevilko (061) 215-589 (Zlato Matic). 

BRESTOV OBZORNIK 

sicer prejsnja leta bili tudi v 
koloniji, a se tam niso naj
bolje pocutili. 

bevet dni je kar prehitro 
minilo tudi zame, saj se mi je 
kar prilegla sprememba in 
sem si dodobra odpocila. 

Kuhanje na morju je cisto 
nekaj drugega kot doma, ko 
imas ob stedilniku se sto dru
gih skrbi. Veijetno born tudi 
prihodnje leto podobno :erezi
vela dopust, saj ce ne zaradi 
sebe, me bodo gotovo otroci 
spet pregovorili. 

BETKA VESEL (Zagalnica) 

Sem ivalidka II. kategorije 
in delam le po stiri ure. Vsa
ko leto grem za nekaj dni v 
toplice v . Dobrno, ker mi to 
zelo dobra dene. Ker mi do
hodki letos ne dopuscajo vec
jega razkosja, born sla le za 
dva dni. s sinom namrec po
pravljava domaco -hiso v Pod
preski, kjer bi rada Zivela, ko 
born slav pokoj . Veliko dopu
sta sem porabila po dnevih, 
ko smo nabavljali material 
za adaptacijo. 

Tudi prejsnja leta sem si 
privoscila nekaj dopustniskih 
dni v toplicah, ker mi morje 

ne odgovarja. Dokler ni bil 
sin zaposlen je del stroskov 
krila tudi delovna organizaci
ja. Mislim, da si clovek mora 
privosciti vsaj kaksen dan do
pusta, da se odtrga od dela 
i.n spremeni okolje in si res
nicno vsaj za nekaj dni spo
cije. 

Pripravila V. Lavric 
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Prostorska urejenost naSe obtine 
Obcina Cerknica meni 482,54 

kvadratnega k.ilometra ter meji 
na obcine Ljubljana V<ic-Rud
nik, Logatec, Postojna, Ilirska 
Bistrica, Ribnica in Cabar. V 
sedanjem obsegu je nastala 
leta 1961 s 1pridruzitvijo dote
danje obcine Loska do1ina in 
dela obcine Loski potok. Po
krajina zajema del Notranjske-. 
ga krasa od Planmskega polja 
do Pokojiske planote, do Snez
nika in Kozjanskega vrha pri 
Babnem polju. Na zahodu se 
obcina naslanja na Javornike 
in Sneznik, kjer seze najvise do 
1700 m, najniZe pa se spusea 
na Planinsko polje (448 m). Re
lief je poln kraskih vrtac, ko
tanj in jam. V podnebju se 
odrafajo celinski vpliv.i in vpliv 
J adranskega morj a. 

Obcino sestavlja 7 krajevnih 
skupnosti: Cerknica, Rakek, 
Grahovo, Loska dolina, Cajnar
je- Zilce, Nova vas in Begu
nje. 

V grobem lahko obmocje 
obcine razde1imo na odprt ne
naseljen in poseljen prostor 
(naselja in inftrastruktura). Za 
oba prostora so znacilne dolo
eene dejavnosti, ki prostor tudi 
spreminjajo. 

Za odprt nenaseljen prostor 
nase obcine so znacilne pred
vsem naslednje dejavnosti: go
zdarstvo, kmetijstvo, lovstvo, 
ribiStvo, cebelarstvo, medtem 
ko je turizem in rekreaaija se 
sekundarnega in nakljucnega 
pomena. Te dejavnosti gospo
darijo in .spreminjajo naravni 
prostor in se morajo zato 
usklajevati z usmeritvami var
stva okolja. 

Gozdovi pokrivajo 65,5 od
stotka celotne povrsine obCine. 
Od tega je 97 odstotkov lesno
proizvodnili, ostalo pa so go
~dovi posebnega pomena in va
rovalni gozdovi. Posledica za
ra5canja kmetijskih zemljisc 
so malodonosni gozdovi. Zaradi 
procesa susenja du propadanja 
jelke kot posledice onesnafe
vanja ze 25,9 odstotka vseh 
proizvodnih gozdov predstav
ljajo nevitalni jeloVii gozdov:i. 

Osnovne planske gozdnogojit
vene usmeritve so naslednje: 
- uskladitev razporeda poru
senih razvoznih baz sestojev s 
pospeseno obnovo nevitalnih 
jelovih sestojev, 
- boljse izkor.iscanje rastisc
nega potenciala z dviganjem 
lesnih zalog do optimaln:ih, 

Lepota in moznosti za turizem. 

- uskladitev odnosa gozd -
divjad. 

Obseg zemljiSc, sposobnih za 
kmetijsko proizvodnjo se krci. 
Kmetijske povrsine obsegajo 
15.237 ha ali 31,6 odstotka vseh 
povrsin obCine (glede na pod~
tek po kategorizaciji kmetij
skih zemljisc iz leta 1983), 
6554 ha ali 13,6 odsrotka pa je 
trajno zascitenih zerhljiSc, ka
terih namembnost se razen iz
jemnih primerov ne sme spre
minjati. 

Naravne razmere in prevla
dujoci znacaj travnika v struk
turi ·kmetijske zemlje narekuje 
usmer.itev kmetijstva v inten
zivno ziv:inorejo, pridelavo kr
me in poljsain ter ozivitev paS
niStva na povrsinah, kjer ni 
mozno strojno spravilo krme. 
Nacrtuje se vlaganje v izl;>alj
sanje zemljiSc s pomocjo hi
drornelioracij (414 ha) agrome
lioracij (658 ha) in ko~asacije 
(1186 ha). 

Obe dejavnosti, tako kme
tijstvo kot gozdarstvo sta os
nova za obstanek tin razvoj 
razprsenih in .od sredisc od
daljenih naselij in zaselkov, 
vendar ne moreta vee zagoto
viti taksne poseljenosti pro
stora kot je bila pred vojno. 
Zato bi bilo nujno v tern red
ko poseljenem odprtem pro
storu zagotoviti razvoj turiz-· 
rna, rekreacije, obrti. 

ze dolgo casa se zavedamo, 
da imamo bogate naravne da
nosti za razvoj turizma in re
kreacije. Primarnega pomena 
za nadaljnji razvoj turti.zma pa 
je varovanje in vzdrzevanje 
naravnih in ustvarjenih vred
not ter cistega okolja. Zato je 
nujno upostevati varovalne 
usmeritve, ceprav velikokrat 
to pomeni drazjo resitev. Vec
ji problem v tern smislu pred
stavljajo predvsem hidrome
lioracije, ki povzrocajo vecje 
preobrazbe v prostoru. 

V obcini je skupaj 127 na
selij s 14.624 prebivalci (leta 
1981). Znacilnosti poseljenega 
prostora v obO:ini so naslednje: 
vecino predstavljajo rnajhna 
va5ka naselja brez pomemb
nejsih neagrarnih aktivnosti, 
majhna po stevilu prebivalcev. 
So pa pomemben dejavruk kot 
sestevek celote in' imajo veldk 
vpliv v podezelskem prostoru 
in na celotno organizacijo in 
urejanje prostora. 

Kar 73 naselij ima manj kot 
50 prebivalcev (9 ,4 odstotka 
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prebivalcev), SarnO dve vee kot 
1000 (20,6 odstotka vseh pre
bivalcev obcine). stevilo pre
bivalcev v hribov~tih manjsih 
naseljih se je v letih 1961 do 
1981 staln.o zmanjsevalo. 

Prebivalci so se postopoma 
osredotocili v nizje lezecih na
seljih in ob glavni proiiJ.etnici 
Unec-Prezid. 

Praznenje hr.ibovitih obmo
cij se pocasi sicer umirja, to
da prebivalstvo se stara in po
javlja se vprasanje prezivetja 
marsikatere vasi. Ta · proces 
povzroca vedno vecje konflik
te v izrabi prostora v niZjih 
predelih, medtem ko se v viS
j:ih predelih zemlja zarasca. 

V obcini imamo obsezna ob
mocja naravne dediscine, le . 
malo pa je imamo normativno 
zavarovane (Rakov skocjan, 
vrh Snezni:ka, naravni gozdni 
.rezervati) . Predv.ideva se raz
glasitev obseznih obmocij No
tranjs:kega regijskega parka 
(Cerknisko jezero, · obmocje 
ISke in Zale). Na teh obmoc· 
j:ih je potrebno rabo prostora 
bolj prilagajati interesom var
stva kakor kje drugje v obci
ni. Predvsern bo treba uskla
diti interese varstva okolja, 
razvoja turizma in rekreacije, 
kmetijstva in gozdarstva ter 
poselitve. 

Vzporedno s tern prihaja do 
opuscanja stanovanjskega fon
da v visjih predelih dn pomanj
kanja v nizjih. 

VeCina · vaskih naselij kaze 
tendenco novogradenj .in adap
tacij. Red:kokatero naselje je 
se ohranilo dokaj nedotaknje
no podpbo. Podoba preobraie
nih naseldj pa ni najlepsa, saj 
so novograditelji velikokrat 
prepusceni sami sebi in svoji 
lastni pobudi. V niZje lezecih 
naseljih s pospeseno stano
vanjsk.o gradnjo pa urejenost 
ni dosti boljsa. Tudi vnaprej 
so vecje povrsine za stanovanj
sko gradnjo nekmeckega go
spodarstva predvrl.dene v cen
tralnih krajih: Cerknici, Rake
ku, Starem trgu, Novi vasi, 
Uncu, Grahovem, Veli.kili Blo
kah. Ta obmocja se urejajo z 
zazidalnimi nacrti. V drugih 
naseljih, kjer se vedno prevla
duje kmetijstvo pa so predvi
dene p.ovrsine za siiTitev kmec
"kih gospodarstev. Ta prostor 
se bo urejal z prostorskimi 
ureditvenimi pogoji. 

Pri urejanju poseljenega in 
odprtega prostora bomo mora
li upostevati interes varstva 
kulturne dediscine (arheoloska 
obmocja, dediscina 1\fOB, 
umetnostna zgodovina in na
selbinska stavbna dediscina). 

Na bolj varovanih obmocjih 
bo potrebno graditeljem nudi
ti vee pomoci pri izbiri pravil
nih nacrtov, oziroma njihovem 
spreminjanju. Nepravilno lo
cirani objekti, slabo oblikova
ni objekti, ki ne spostujejo iz
rocila, povzrocajo v prostoru 
ravno tako doloceno »Onesna
zenost«. Tu je predvsem prob
lem tipskih projektov, ki niso 
prilagojeni nasernu prostoru. 

Ce se dotaknemo se pocitni
skih naselij v obOini, ugotovi

. roo, da imamo za to namenje-
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Dovolj kruha tudi z lastnih polj. 

ne kar precejsnje povrsine, ki 
pa jih v prihodnje ne bomo 
sirili, temvec le dopolnili ze 
obstojeca naselja. 

lndustrijo in proizvodno 
obrt bomo gradili na ze obsto
jecih obmocjih industrije. Na
cela lociranja industrije ter 
njene siritve pa narekujejo . 
dolocene posege v trajno varo
vana kmetijska zemljisca 
(predvsem Novolit Nova vas). 

Posege v kmetijska zemlji
sca bo povzrocila se izgradnja 
elektroprenosnega omrezj a, 

siritev peskokopov (Podskraj
nik, Zelse, Klance), nacrtova
na izgradnja obvoznic za Cerk
nico in Stari trg, l.okalna cesta 
Dobec-Kozljek ter Sle~enska 
cesta. 

siritev obmocij pokopalisc 
ter obmocja za dru.Zbene cen
tralne funkoije v Cerknici in 
Starem trgu: pri vecini izmed 
teh povdin gre le za rezerva
cijo prostora za najprimemej
so lokacijo, ko bo potreba do
volj ,izrafena. 

(nadaljevanje na 8. strani) 

Praznovanje Bresta 
V letosnjem oktobrq pramu

je Brest svoj jubilej - 40. ob
letnico ustanovitve. Delavski 
svet delovne organizacije je v 
ta namen ze konec lanskega 
leta imenoval posebno komisi
jo, ki je pripravila program 
praznovanja. V letosnjem letu 
pa je .delavski svet imenoval 
skupno komisijo za koordina
cijo vseh aktivnosti ob jubile
ju ter komisije oziroma nosil
ce za posamezne aktivnosti 
praznovanja. 

Program je zastavljen taka, 
da aktivnosti obelezevanja 40-
letnice ustanovitve potekajo 
prakticno preko celega letos
njega leta, poseben poudarek 
pa borno namenili jubileju v 
mesecu oktobru. 

Druga pomembna znacilnost 
progama je, da je prilagojen 
sedanjim gosporlarsJGm razme
ram v Brestu in sirSi skupno
sti. Poseben poudarek smo na
menili racionalnosti pri upo
rabi sredstev, kar je bilo po
sebej poudarjeno tudi pri ~
nancnem ovrednotenju prazno~ 
vanja. 

Posamezne aktivnosti so po
vezane s stalnimi nalogami, ki 
jih vsa leta sproti izvajamo. 
To so predvsem !Propagandne 
in poslovne aktivnosti, kamor 
sodi tiskanje gradiv s priloz
nostnim ~nakorn 40-letnice 
Bresta, propagandne oddaje 
po radio in televiziji, jubilejne 
znacke, itd. 

Prav taka bo v letosnjem 
letu tudi tradicionalno sreca
nje jubilantov. Ob praznova
nju 40-letnice Bresta bomo le
tos prvic podelili tudi posebna 
priznanja delavcem Bresta; 
priznanja naj" bi zasluinim de
lavcem podeljevali tudi v pri
hodnjih letih. Obseg priznanj, 

kriterije za podelitev, skratka 
vse v zvezi s tern bomo po
drobneje opredelili v poseb
nem pravilniku. 

V letosnjem jubilejnem letu 
bo Brest tudi organizator tra
dicionalnih sportnih iger Soz
da Slovenijales, ki bodo prav 
tak.o v znamenju praznovanja 
40-letnice. Ob jubileju ne bo
mo pozabili tudi na poslov.ne 
partnerje, s katerimi tesno so
delujemo in brez katerih nase 
posloyanje ne bi moglo pote
kati. s priloznostno cestitko 
in simbolicnim zneskom se 
bomo spomnili tudi delavcev 
in upokojencev Bresta, ceprav 
to pot ne bomo organizirali 
posebnega jubilejnega sreca
nja kolektiva. 

Za nami je tudi ze tradicio
nalno tekmovanje gasilcev ne
katerih vecjih slovenskih le
sarskih organizacij, ki je bilo 
prav taka v znamenju 40-letni
ce Bresta. 0 tern je bilo ze 
vee napisanega v prejsnji ste
vilki nasega glasila. Osrednja 
prireditev ob obletnici Bresta 
pa bo prav gotovo slavnostna 
seja delavskega sveta. 

Jubileju bomo namenili tudi 
oktobrsko stevilko Obzornika. 
v casu sportnih iger in ob sa
mi obletnici v oktobru bomo 
v salonu pohiStva v Cerknici 
organizirali tudi razstavi slik. 

To je bezna predstavitev 
sprejetega programa prazno
vanja 40-letnice Bresta, .ki srno 
ga prilagodili duhu easa. To
rej je po eni strani racionalen, 

. hkrati pa ucinlrovit in pester. 
Ob tern jubileju se moramo· 

spomniti tezko prehoj~ne Ere
stove poti, predvsem pa se za
zreti v prihodnost in se zai]li
sliti, kaj nam je storitf za 
boljsi jutri. M. siraj 
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lz drugih lesarskih kolektivov 
V ELANU bodo vzdrzevalci 

med kolektivnim dopustom 
opravili stevilna vzddevalna 
dela na strojih in na:pravah. 
Za letosnji kolektivni dopust 
zelijo, da bi opr.avili vee na
log, kot jim dopuscajo zmog
ljivosti, vendar so morali kljub 
vsemu opraviti selekcijo in da
ti prednost nalogam, kot so pre
zraeevanje, odp.ra.Sevanje, vzdr
zevanje energetskih naprav, 
strojne linije in prikljucitvi 
novih postrojenj, novih objek~ 
tov in podobno. 

LESNO - Tozd Tovarno 
i:vernih plosc v Otiskem vrhu 
je 27. maja v okviru medna
rodnega sodelovanja obiskala 
skupina 27 predstavnikov iz 17 
drzav Afrike, Azije in Latinske 
Amerike. Obisk je potekal v 
okviru tritedenskega medna
rodnega seminarja, ki ga je 
skupaj z Organizacijo zdrufe
nih narodov za industrijski 
razvoj organiziral Sozd Uniles. 

Obisk je bil za udelerence 
vsestransko zanimiv, saj se je 
vecina prvic srecala s tovrstrto 
proizvodnjo. 

STOL Kamnik je, kot ze ne
kaj let nazaj, tudi v letoStn.jem 
letu pripravil odprte dneve za 
lesarje. Ta dan je namenjen 
vsem osnovnosolcem, ki jih 
zanimajo lesarski poklici. Le
tos so bili ti dnevi se posebej 
zanimivi, ker bodo letos v 
Kamniku dobili . oddelek sred
nje lesarske sole, kjer se bodo 
.izobraievali ucenci za poklic 
lesarja sirokega profila. 

INLES iz Ribnice zaseda po 
kolicini oglasov v jugoslovan
skih casopisih in revijah 23. 
mesto med vsemi j\].goslovan
skimi delovn.imi organizacija
mi. Letni plani ogla5anja za 
leto 1987 vsebujejo predvsem 
naslednja navodila: ime IN
LES mora biti vedno in pov
sod prisotno, kupca je treba 
obvescati o njihovi dejavmsti, 
dosezkih in novostih, kupcu je 
treb~ povedati vse tisto, kar 
je potrepno vedeti pred naku
pom stavbnega pohistva, vsa 
sporocila kupcu pa morajo bi
ti v njegovem jeziku. 

V NOVOLESU so do sedaj 
izdelali okrog 3000 otroskih 

LOGA.SKO 

okrajno glavarstvo. 
Zetul~episni in zgodovinski opis. 

U·re(Ul Vojteh .lUbnikar. 

V LOGATCU. 

htlalo ~Drustvf) ncitdjcv in ~olskih !Jtijateijev okraja Loga.Skega". 

1889. 

BABINO POUE 

Afro potujoc po novej cesti zapu· 
stis zadnjo vas Starotrskega sol
skega okraja, zastre se tl svet, da 

ne vidis pred seboj druzega .nego 
skalovje in pritlicno drevje. Po pre· 
cej strmej cesti vozis se blizo tri 
cetrt ure skozi gozd, v kojem ugle
das le semtertja kako visoko - de
bela drevo. Zeljno pricakuje5, da bi 
se ti svet odprl in bi zagledalo 
tvoje oko lepsl prlzor. Pa glej, kma
lo se ti zelja izpolni! Odpre se ti 
svet in z vesel)em zagledas pro
strano ravan - Babinopoljsko po-

igralnih vozickov z imenom 
Ajda. Najvec izdelkov so do
slej prodali domacim vzgojno
varstvenim ustanovam. Svoj 
prostor so nasli tudi med vi
soko kakovostnimi izdelki ju
goslovanskih proizvajalcev v 
brezcarinskih prodajalnah. Ne
kaj izdelkov so propagandno 
poslali tudi v Avstrijo in Ang- . 
lijo. Sodelujejo pa tudi z revi
jo Zdravje, ki te izdelke pro
daja svojim narocrukoni. 

MEBLO koncuje i oprem
ljanjem hotela Historia v Vern
deli v Pull. Po obsegu del in 
vrednosti je ta hotel najvecji 
objekt, ki ga opremljajo v le
tosnjem letu. Opremljajo 232 
sob, 8 apartmajev, obloge v 
hodnikih nastanitvenega dela 
in polivalentno dvorano v sklo
pu hotela. V se temeljne orga
nizacije, razen Tozda Pohistvo 
Nova Gorica, so izdelale stan
dardne izdelke, medtem ko je 
Tozd Pohistvo vso opremo iz
delal po posebej izdelanih pro
jektih. 

Skupna vrednost del znasa 
450 milijonov <linarjev. · 

lje. Ob juznovzhodnl strani prijazne 
te dollne, dober streljaj od ceste, 
stoje ti zidane hislce podolgovate 
vasl Babino polje. Mlslil si, da si 
ugledal vze vso vas. 

A kmalu zagledas tudi v nasprot· 
nej strani malo vasico, koje hisice 
stoje deloma na majhnem holmcu. 
To je vas Bukovica, z malim gra· 
dicem vrhu golega hribca. Ti dve 
vas tvorita okolis Babinopoljskega 
solskega okraja. -

Ustno izrocilo bajuje, da je neke· 
daj stala vas na severu te prostra
ne ravnine. In tudi dandanes vidis 
tamkaj se ostaline stare cerkve sv. 
Nikolaja. Prihrul pa je baje v ne
zgodnih casih kruti Turek v mirno 
vaslco ter po svojej starej navadi 
unicil vso vas in nje prebivalce. 
Jedna sama baba se je bila skrila 
v gnoj (steljo), ter se tako otela 
gotovej smrti. Njeni potomci se
zidali so si novo vas, ter si jo na· 
zvali po onem dogodku, babi v spo
mln, Babino polje. 

Krog in krog obdajajo Bcibinopolj
sko polje razlicni grici in hribovi, 
tako, da je svet samo proti jugu 
deloma odprt. Tu ti je trni vrh, 
Shodolnik, Bahkovac, hrib Bela vo
da, Petelinov hrib, Drasca, Pozerje, 
Vra.Zji vrtec, Smrekovec, Skalovec, 
Beriscek, Solica, Pozarisce, Milanov 
vrh in drugi hribi. 

Dober streljaj proti jugu stojl 
mejnik, ki loci Kranjsko od Hrva·. 
ske. Ljudje pripovedujejo, da je 
segal nekdaj tu debel zid iz jed
nega hriba v drugi nasprotni hrib. 
To zldovje imelo je v sredi velika 
vrata. Stari pradedje Babinopoljskl, 
ki niso se poznali smrtonosnih 
pusk, doganjali so pred ta zid raz
licno divjad. Pred durml stali so 
mozje z lesenimi batJ in koli, do
bra vedoc, da prihruje vsa zverjad 
k vratom. Tu so pobili stari ocetje 
marsikatero zival. 

Na Vrazjem vrtcu vrh hriba bil 
je po ljudskej pravljicl zakopan dra· 
gocen zaklad, ki bi ga bilo moci le 
v temnej noel vzdigniti. A ker je 
hodil vrah vsako noe na omenjeni 
vrh plesat, ni si upal nihce po 
zaklad. 

Vas Babino polje steje kakih 77 
stevllk. Sredi dolge vasi stoji pre
cej licna podzupnijska cerkev s 
tremi altarji. Skozi vas vodi stara 
cesta, ki gre skozi Babino polico 
na Stari trg. Zupnijsko poslopje 
stoji ze devet let zapuseeno. Odda· 
ljeno je le-to poslopje od cerkve 
dokaj. Nasproti zupnije, tik ceste 
je pritlicna zidana s ola, ki je bila 
dozidana lansko poletje. Na jesen 
II. oktobra leta 1888 otvorila se je 
bila sola slovesno. Prvi ueitelj te 
sole, spisatelj teh vrstic je B. 

BRESTOV OBZORNIK 

NAJNOVEJSA VEST 

Delavski svet delovne organizaClJe je na ·svoji 16. seji, 
v torek 25. avgusta imenoval novega glavnega direktorja 
nase delovne organizacije. To funkcijo bo v naslednjem · 
stiril~tnem mandatnem obdobju opravljal Darko Lesar, 
dipl. ing. lesarstva. 

Novosti v krijiznici 
FON Z.: DOLINA SOCE 

Fotomonografija p re<istavlja s 112 barvnimi fotografijami 
dolino prelepe reke Soce od izvira do Solkana. Vsebuje bogat 
geografsko-geoloski, zgodovinski in arheoloski opis ter naravne 
in gospodars.ke znacilnosti doline. 

TORK.AR E.: OD TOD DO KAJMAK.CALANA 

Knjiga prinasa avtorjeve spomine s planinskih poti in brez
potij sirom nase domovine. 

WOODIWISS K. E.: PLAMEN IN CVET 
Zgodba se dogaja okrog leta 1800 v Angliji. Po zvrsti je to 

zgodovinski roman, poln napetosti in zapletov. 

PAHOR B.: ZATEM.'\IITEV 

Roman je vznemirjiv tekst o zivljenju, ljubezni, krizah in 
odlocitvah izobraienca v najtezjih preizkusnjah slovenske zgo
dovine v Trstu. Glavnega junaka poznamo ze iz romanov 
Onkraj pekla so ljudje in V labirintu. 

Schuller. Poprej podueevali so za 
silo tukajsnjo mladino cerkveni 
opravitelji Babinopoljske podzupni
je in pa upokojeni ueitelj hrvaskl 
J . Pibernik, koji je sluzboval vee 
let v sosednej hrvaskej vasici Pre
zidu. 

Zasluga, da se je dozidala sola 
Babinopoljska, gre posebno bivse· 
mu gospodu glavarju Logaskemu 
grofu Pace·ju. 

Za vsakdanjo solo bilo je 
godnih 
godnih 
obiskujoeih 
obiskujoeih 

za ponavljavno s~lo pa 
godnih 
godnih 

Ker na dalec okrog, razven hrva· 
ske vasi Prezida, ni nikakorsne va· 
si in je vas Babino polje krog in 
krog obdana s hribovi in griei, je 
dusevno stanje tukajsnjega prebi· 

. valstva na precej nizkej stopnji. 
Babinopoljec, koji je vzrastel brez 
pouka, osamljen od vsakorsnje zve
ze, bil bi pae se bolj milovanja 
vreden, ko ne bi bil obicaj, da za
puste skoraj vsi moski po zimi 
svojo domaco vas ter se razkrope 
kot tezaki in tesarji po sosednej 
Hrvaskej; Ogrskej, da celo ·Ruskej 
zemlji. V tujlnl privadijo se popo· 
tovanja dokaj koristnega. 

V gmotnem oziru nahajajo se tu 
tudi marsikatere neprelike. Polje, 
dasi tudi ·imajoee dobre kemiene 
sesta:vine, more se imenovati sred· 
nje rodovitno. Uzrok tej pielej ro· 
dovitnosti iskati je mimo ne ravno 
umnega obdelovanja, zlasti v jako 
neugodnih meteorologicnih svojstvih 
krajevnih. Bliznji Sneznik, huda bur
ja, pomladanska in jesenska slana, 
mrzlo poletje so hudi nasprotniki 
tukajsnjemu poljedelstvu. 2ito obro
de.va le slabo; koruza celo nic. Je
dino krompir in zelje reS!' kmeto· 
valca v dobri letini siromastva in 
bede. Tudi sadno drevje ne rodi 
dokaj. Sadjarstvo je sploh na jako 
nizkej stopnji, dasi tudi bi po mne· 
nji spisatelja teh vrstic rodilo vsaj 
bolj pozno sadno drevje dober sad. 
Na jesen rad menjava Babinopoljec 
krompir za ovocje in si tako omo
goci uzivatl zlahtni sad drevesni. 

Na drugo stran pa zasluzi kmet 
Babinopolskj deloma bivajoe v tu
jini, deloma trgovajoc z lesom in 
zasluzajoc z zivino in voznjo mar
sikak denar. Tudi zivinoreja daje 
Babinopoljcu dokaj dohodkov. Pa ne 
samo neugodni podnebni odnosaji 

H. Mele 

s tore zivljenje tu neprijetno. Vlada 
tu se druga nadloga - pomanjka· 
nje vode. Ob strehah napeljani so 
zlebovi v primitivne vodnjake, ka· 
mor se nateka deznica. Ob casu 
suse in po zimi morajo si ljudje 
dov&Zati vodo zase in za zivino iz 
bliznje ze omenjene vasi Prezida. 

Pri vsej revscini in nezgodi je 
pa Babinopoljec veselega znaeaja, 
radodarnih rok in bujne domisljije. 

deekov leta 1889 3!1, 
deklic leta 1889 33, 
deekov leta 1889 38, 
deklic leta 1889 30; 

deckov leta 1889 13, 
deklic leta 1889 16. 

Domoljubje, v ozjem pomenu ljube· 
zen do svoje domace vasice je pri 
Babinopoljcu dokaj razvito. Rad ti 
hvaH svojo vas in svoje polje in o 
tacih prilikah mu ne manjka po
hvalnih besedij. Pomenljivo je tudl, 
da se nahaja v vsej vasi samo ka· 
cih 4-5 priimkov in da so si ljud· 
je drug druzemu v sorodu. Pripove· 
dujejo, da so se na Polje priselile 
kake tri rodbine iz ldrije, ter se 
tako 5 casom pomnozile, kar je 
precej verjetno. 

Bliznji gradic na holmcu male po
stranske vasice Bukovica je dan· . 
danes zapuseen in ima samo svo· 
jega oskrbnika - logarja. Poprej 
bival je vee let tu na gradu nek 
star grof, upokojeni castnik, ki je 
pa po nezgodah ubozal, ter zivel 
v. malem gradicu jako samotarno 
od milosrcnosti svojih bogatih so· 
rodnikov. Dandanes je gradic last· 
nina tubranske grajske gospode. 
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brestov 

obzornik 

PREDLOGI ZA IZDAJO NOVIH ZAKONOV 
S sprejetjem zakona o zdruzenem delu so se nakazale potrebe tudi 

po sprejetju mnogih drugih spremljajocih predpisov. Z njimi skusamo 
pomagati pri urejanju vsakdanj ih vprasanj, ki se pojavljajo v zdruzenem 
delu in za katere sodimo, da morajo biti na sedanji stopnji razvoja nase 
druzbe enotno urejena. Na skupscini so bili sprejeti qsnutki naslednjlh 
predplsov: . 

zakon o delovllih razmerjih, zakon o referendumu in v drugih oblikah 
osebnega izjavljanja, zakon o volltvah in odpoklicu organov upravljanja 
in o lmenovanju poslovodnih organbv v organizacijah zdruzenega dela in 
zakon o organu samoupravne delavske kontrole. 
NOVA ORGANIZIRANOST 

Zakon o ekononiskem poslovanju s tujino prinasa veliko novosti na 
podrocju zunanjetrgovinskega prometa. Nov sistem bistveno drugace 
opredeljuje . polozaj, vlogo in odgovornost zdruzenega del a In republik. 
Funkcijo o razdeljevanju ustvarjenih deviz s prodajo blaga ali storitev 
v tujino bo novi zakon nalagal samoupravnim interesnim skupnostim. 
V njih organizaclje zdruzenega dela uveljavljajo in opravljajo svoje pra
vice In odgovornosti v deviznem slstemu. 
MEDNARODNI LESNI SEJEM V CELOVCU 

Tudi letos je bil v avgustu tradlcionalni lesni sejem v Celovcu. Sejem 
je razdeljen v dva dela: prikaz pohistvenih lzdelkov ter prikaz strojne 
opreme in orodja. V pohistvenem delu je bila razstavljena tudi nasa 
Mojca. Posebnost lesnih sejmov v Avstriji je tudi zacasni prikaz in pro· 
daja gospodinjske opreme in gospodinjskih pripomockov. 
NOVA. DEJAVNOST V TOVARNI IVERNIH PLOSc 

Septembra bo v Tovarnl lvernih plosc stekla poskusna proizvodnja ele
mentov z zaobljenimi robovi. Bistvo novega tehnoloskega postopka je 
naslednje: ivernim ploscam, ki so predvidene za posamezne elemente, se 
s posebnim rezkarjem zaobli robove. Plosce se nato oblepi z lamlnati, 
ki se dajo naknadno obllkovati. Tako oblikovano pohlstvo deluje bolj 
estetsko in je prijetnejsega videza. Zaobljeni robovi so se najprej po
]avili pri kuhin]skih delovnih ploscah, nato pa se pri drugih vrstah 
pohistva. 
PRIHODNJI RAZVOJ TRGOVINE 

V srednjerocnem razvojnem programu imata temeljna organizacija Trgo
vlna Rakek in delovna organizacija Nanos Postojna za obdobje 1977 do 
1980 predvideno izgradnjo vecjega trgovskega objekta. Novi objekt naj 
bi bil bogata zalozen z industrijskim blagom, predvsem z lzdelki traj
nejse vrednostl. Poleg industrijskega dela prodajalne basta tudi vecja 
sodobnejsa samopostrezna prodajalna ter restavraclja. 
NOVA STRU~NICA IN BRUSILKA V TOVARNI POHISTVA MARTINJAK 

V maju so v Tovarni pohistva Martinjak dobili novo struznico z bru
silko za okrogle elemente Genini. To sta dva samostojna stroja, ki ju 
;Jovezuje transportna veriga. Prvi stroj je struznica Kafiro 90/ AC, drugi 
pa brusilka LAR/90. Narocenih imajo tudi nekaj strojev, za katere pa 
iim primanjkuje prostora. 

Letovanje otrok 
. SIS za otrosko varstvo je tudi v letosnjem Ietu organiziral 

letovanje na5ih otrok v jugoslovanskem druZbeno-rekreacij
skem centru Puntifela pri Pull. Otroci so letovali v dveb. izme
nab po 10 dni od 1. do 20. julija. 

V prvi izmeni je letovalo 49 
otrok v drugi pa 44, sk.upaj 
torej 93. Starost otrok j e bila 
od 4 do 14 let. Za desetdnevno 
letovanje je bilo potrebno pla
cati 55.000 dinarjev v stirih 
obrokih. Nekaj otrok pa je le
tovalo brezplacno. Z adaptaci
jo stavbe Istranke, ki smo jo 
opr.avili skupaj z Ilirsko Bi
strico in Postojno v Puntizeli, 
smo pridobili resnicno lepo 
moznost za letovanje nasih 
otrok. Plaia resda ni idealna, 
pa vendar so bili otroci srec
ni in veseli, saj je v tern jugo
slovanskem otroS.kem centru 
poskrbljeno tako za zabavo in 
rekreacijo, kot za kulturn.e pri
redj.tve. Otroci, ki letujejo v 
Punti:leli so iz vseh krajev Ju
goslavije in se tukaj med se
boj spoznavajo. 

Morarn reci, da so se razme
re v tern centru v dveh letih 
bistveno sprerne.n.ile na bolje. 
Urejenosti centra, prehrani, 
higieni, zdravniSki sluzbi, za
bavi itd., je bilo namenjeno 
neprirnern.o vee pozorn.osti 'kot 
prejsnja leta. Letos nismo ime
Ii noben.e poskodbe in vsi otro
ci so se vrnili zdravi domov. 

Pohvali ti moram tudi delo 
vzgojiteljev in vaditeljev, ki 
so se ves cas ukvarjali z otro
ci. Vee kot petnajst otrok se 
je naucilo plavati. v okvru 
centra je bil organiziran pla
valni maraton, katerega srno 
se udelezili tudi mi. Nasi otro
ci so sodelovali v vseh kultur
nih in sportnih dejavnostih, ki 
jih je organiziral center. 

Otroci so irneli torej zani
rnivo in pestro letovanje. 

Nacrtujerno, da se bo na
slednje leto letovanja v Punti
.Zeli udelezilo se vecje . stevilo 
.otrok - okoli 120. Letos sta 
stroske organ.izacije, prevoza, 
placilo vaditeljem itd. krili te
lesnokulturna skupnost in kul
turna skupnost. Veeji delez 
financiranja pa je odpadel na 
otrosko varstvo. 

Zato zelimo za naslednje 
leto pritegniti k financiranju 
kolonije se druge interesne 

·skupnosti, delovne organizaci
je in vse tiste, ki zelijo zdru- . 
ziti in uskladiti interese tako, 
da bi bili stroski letovanja 
otrok za starse cirn manjsi. 

F. Tursic 
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Program Rubin 
Dolga in trnova pot je hila pot, da se je zamisel za program 

Rubin spremenila v izdelek. 
Program R~bin smo v pricakovanju na dober odziv trga 

predstavili na Ianskem beograjskem salonu pobistva. Res je 
bilo zanimanje zanj veliko in s tem so bila izpolnjena tud.i 
nasa pricakovanja. Takoj po sejmu smo se lotill realizacije 
serije in trud vseh, ki so sodelovali, se je obrestoval: serija je 
pripravljena, v tisku je prospekt, tudi reklamna akcija je 
stekla, skratka, pripravljeni smo za agresiven nastop na trliscu. 

Ka.ksen pa je ta nas pro-· rino in garderobno omaro. Za
gram? Mislim, da se kar pre- nimivi in nekoliko drugacni 
cej razlikuje od ostalega po- sta pri Rubinu vitrina in gar
histva za opremo dnevnih sob. derobna om.ara. 
Program je sicer sestavljiv, Vitrina smo izdelali v dveh 
vendar je to namenski pro- izvedbah, in sicer klasicno in 
gram, ki bo sluiil izkljucno samosvoje oblikovano prireza
opremljanju dnevnih sob. Za- no vitrina. Vitrina postaja ta
kaj namenski? V svetu ze ne- ko kot nekoc osrednji ele
kaj casa te:lijo za tern, da se ment pri vsaki postavitvi po
prehaja s klasicnih sestavlji- histva. 
vih programov za opremljanje 
vseh prostorov na individualne 
namenske programe. Ce hoee
mo slediti evropskim toko
vom, moramo pocasi (a ne 
prepocasi) tudi mi spremeniti 
svoje poglede na opremljanje 
bivalnega prostora. 

Garderobne omare po na
sih stanovanjih cesto kazijo 
podobo dnevnih sob. Da sem 
ugodil zelji trga, sem razvil 
plitko garderobno omaro, glo
boko 400 mm in visoko 1350 
milimetrov. Program zajema 

tudi garderobno omaro klasic
nih dimenzij. Omarice se med 
seboj spajajo horizontalno in 
vertikalno tako, da je drsenje 
omaric onemogoceno. 

Omarice smo razdelili na 
dva sirinska modula: 450 mm 
in 900 mm, ter na tri visinske 
module, 450 mm, 900 mm in 
1350 mm. Sarno velika garde
robna omara je visoka 1800 
milimetrov. Samostojne police 
se pritrjujejo neposredno v 
zid. 

Program je obogaten z ma
sivnim lesom, ki zmanjsuje 
clovekovo odtujenost od na
rav.nih materialov. V ta na
men so uporabljeni tudi na
ravni plemeniti furnirji. Zaen
krat smo izdelali serijo v tem
norjavem tonu in inacico z 
belimi sprednjimi ploskvami, 
pripravljamo pa popolnoma 
belo izvedbo. Upam, da se bo 
izdelek uveljavil na triiscu in 
da nas trud .n.i bil zaman. 

A. Vivod 

Na.Sa stanovanja IJ>OStajajo 
cedalje m.an.jsa, pohistvo vse 
draije in tako pri izbiri po
histva dobro premislimo, kaj 
bomo kupili. 

VECJI PRISPEVEK ZA TOPLI OBROK 

Nas klasiaru kupec zahteva 
v svojem r egalu prostor za te
levizijski sprejemnik, bar, vit-

Od 1. avgusta 1~'87 dalje · bodo delavci Bresta za vsak 
topli obrok prispevali po 80 dinarjev, kar je 40 d.inarjev 
vee kot doslej. Razlogi za visjo ceno so predvsem cedalje 
dra:lji prehrambeni artikli, vecji rezijski stroski in izpad 
dohocLka, ki je ze konec leta 1986 znasal 19,5 milijona 
dinarjev. 

.. 

·. 
. I . 

-~ 
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6. letne igre . Sozda 
Sloveni jales v [erknici 

v soboto, 12. septembra bodo potekale ze s·este letne igre 
delavcev Sozda Slovenijales proizvodnja in trgovina. Organiza
cijo teh iger je letos prevzela DO Brest - · jubilant, ki slavi 
40-letnico obstoja. 

Ideja o organiziranju let
nih iger sozda je ozivela zlasti 
po ukinitvi lesariad, na kate
rih so se zhirali lesarji in go
zdarji iz vse Slovenije neod
visno od poslovnih grupacij. 
Porodila se je iz zavesti, da 
ho razvoj sozda uspesnejsi in 
iskanje. novih poti lazje, ce 
nas bodo poleg poslovnih zdru
zevale tudi tovar iSke in celo 
prijateljske vezi. Tako poteka
jo vsakoletno poleg letnih tu
di zimske igre in mladinska 
srecanja. 

K.ljuh vidni skrom.nosti, ki 
se kaie v zmanjsevanju ali ce
lo ukinjanju nekaterih sprva 
predvidenih aktivnosti v pro
gramu praznovanj ob juhileju, 
je potreb.no poudariti, da tudi 
z organizacijo te prireditve ne 
gre za razmetavanje denarja. 
Igre so zastavljene tako, da 
se samofi.nancirajo s startnino, 
to je s prispevkom v·seh sode
lujocih _ekip. Preostala potreh
na sredstva bomo pridobili z 
izdajo posehnega biltena s 
prop.agandnimi oglasi, ki bo 
izsel pred igrami. 

V organizacijskem smislu 
predstavljajo igre veliko ob
veznost, se zlasti zaradi po
manjkanja objektov pa tudi 
strokovnih in amaterskih ka
drov na podrocju telesne kul
ture v nasi obcini, zato bomo 
storili vse, da bodo igre pete
kale na nivoju, kakrsnega se 
od najvecje clanice sozda tu
di pricakuje. 

Za igre se je prijavilo 17 de
lovnih organizacij clanic sozda 
s skupno 111 ekipami v osmih 
moskih in petih zenskih sport
nih disciplinah, v katerih bo 
skupno nastopilo preko 600 
sportnikov. 

Program iger za 12. septem
ber 1987: 

ob 7.30 prihod ekip v Cerknico, 
ob 8.00 povorka vseh sodelujo-

cih od Bresta do otvo
r itvenega prostora pred 
osnovno solo. V prime
ru slabega vr emena bo 
povor.ka odpadla, otvo
ritev pa bo v telovad
nici, 

ob 8.15 otvoritev iger; 
ob 8.30 pricetek predtekmo-

vanj, . 
ob 17.30 zakljucek tekmovanj, 
ob 18. uri zakljucna prireditev. 

PROSTORSKA UREJENOST 
NA~E OBCINE . 

(nandaljevanje s· 5. strani) 
V letu 1984 sprejeta nova 

zakonodaja za podrocje ureja
nja prostora narekuje izdelavo 
celotne planske in izvedbene 
dokumentacije do leta 1990, 
kar pomeni znatna fin~cna 
sredstva. Zato jn tudi zaradi 
casovnih omejitev prihaja do 
prohlemov, kar obcuti tudi 
vsak posameznik, ko zeli gra
diti. 

TekmovaliSca : 
1. kegljanje zenske: .na 

kegljiscu hotela sport v 
Postojni, 

2. kegljanje- moski: na keg
ljiscu Bresta, 

3. namizni tenis - moski in 
zenske: v telovadnici na 
Rake.ku, 

4. odbojka - moski: v telo- . 
vadnici OS Cerknica, 

5. kosarka - moski: na as-
1altnih igriscah pred os 
Cerknica, 

6. streljanje - moski in .Zen
ske: na tribuni telovadnice 
v Cer.knici, 

1. sah - moski in ze.nske: v 
avli · Os Cerknica, 

8. balinanje - moski: na ba
liniscih pri Brestu, 

9. mali .nogomet - moski: 
prva skupina na travnatem 
1griscu pred OS Cerlmica, 
ostale tri S:kupine pa na 
1griscih v Starem trgu, 

10. odbojka - zenske: v telo· 
vadnici Os Stari trg. 

V sa popoldanska finalna 
tekmovanja hodo na navede
nih ohjektih, zakljucni del v 
malem nogometu pa ho pred 
Os Cerknica. 

Po predvidevanjih se bodo 
najdaljsa tekmovanja konca1a 
oh 18. uri. Ob tern tasu se bo 
pricel tudi zakljucni del s kul
turno-zabavnim programom m 
razglasitvijo rezultatov. Ce bo 
vreme lepo, bo to pred OS 
Cerknica, v primeru slabega 
vremena pa v restavraciji Na
nos nad blagovnico v Cerkni
ci, ki bo ZFl takO veliko sport
no druzino sicer nekoliko tes
na - pa vendar se edina zado
voljiva. 

Od nastopa sportnih ekip in 
skupne Brestove ekipe prica
·~uJemo seveda veliko uspehov 
- se z1asti, ker so nas tudi 
doslej na teh prireditvah Bre
stovci venomer razveseljevali. 
Na dosedanjih petih igrah je 
Brest kar stirikrat dosegel pr
vo mesto in enkrat tretje me
sto v skupni uvrstitvi. Kot da 
ti rezultati zelijo opozoriti ko
lektiv Bresta, da se da z veliko 
volje in zagnailOsti poleg sport-

nih rezultatov ne nazadnje do
seci tudi boljse poslovne re
zultate, zlasti v casu, ko nam . 
ne gre tako kot bi zeleli. 

Omeniti pa moramo se no
vest letosnje prireditve. Igre 
namrec nameravamo popestri
ti s kulturnimi aktivnostmi, 
kar naj bi bila vzpodbuda, da 
se bodo ze naslednje igre pre
imenovale v dan sporta in 
kulture Sozda Slovenijales. V 
ta namen organiziramo prvic 
prodaj.no razs tavo del likovnih 
amaterjev iz vrst clanic Sozda 
Slovenijales v Salonu pohiStva 
v Cerknici. Razstavo bomo. od
prli · ob 9 .30. 

Zatem homo goste razstave 
prepeljali na grad Sneznik, 
kjer si bodo lahko ogledali 
urejeno polharsko zbirko. 

Naj si ob koncu napovedi 
vsi skupaj zaielimo 12. sep
tembra lepo vreme, da bi si 
delavci Bresta in ostali obca
ni lahko m.noZicno ogledali 
tekmovanja ter se skupaj po-

• veselili z zlitjem prijetnih ob
cutkov gledalcev, tekmovalcev 
in organizatorjev po uspesno 
opravljenem delu. I. Stefan 

Taborniske 
LETNI TABOR ODREDA . 
JEZ~RSKA SCUKA 
CERKNICA 
PODBELA 87 

Letos smo cerk.niske scuke 
taborile v -dveh izmenah. Sta
rejsi taborniki smo proti Pod
beli odrinili ze 24. julija. Po
stavili smo si sotore, uredili 
tabor in se pripravili na pri
hod- nasih najmlajsih. Zaradi 
slabega vremena smo morali 
odhod prve ·izmene prestaviti 
za dva dni, tako da so nasi 
murni, medvedki in cebelice · 
p r iSli v Breginjski kot sele 
konec julija. 

V tej izmeni je taborilo 45 
clanov nase organizacije. Raz
deljeni smo hili v pet vodov, 
ki jih je vodilp pomlajeno vod
stvo tabora. Program smo pri
lagodili vremenskim pogojem, 
kajti dezevalo je kar vseh 
osem dni. Tako smo si ogle
dati ok.olico, spoznali smo se 

· z domacini, eden od vodov je 
odsel na izlet na Kobariski 
Stol, uredili smo si vodove ko
ticke, tiskali . . . Zaceli smo 
spoznavati taborniSke vescine, 
tako vescino partizanskega ku
rirj~. ribica, kuharja, kmeto
valca in poznava).ca ognjev. V 
Stari vasi smo obiskali vojas
nico in se pomerili z vojaki 

M. Urbas TOZD 2:agalnica - sortiranje surovine. 

BRESTOV OBZORN 

FiiiTii v septe~nbru 
3. 9. ob 18. in 20. uri - italijanski akcijski film BOMBA 

DER. 

4. 9. ob 18. uri in 6. 9. ob 20. uri - ameriSki pustolovski fil 
DAKOTA HARRIS. . 

5. 9. ob 20. uri in 6. 9. ·ob 16. uri - ameriska komedi 
DIRKA CANNONBALL, II. del. . 

7. 9. oh 18. uri - ameriski mladinski film NEVIDNI VOZNII 
10. 9. ob 18. in 20. uri - italijanski akcijski film NOVI BAl 

BARI. 

12. 9. ob 20. uri in 13. 9. ob 16. uri - ameriska komed.ij 
TRAPASTA DETEKJ'IVA. 

13. 9. ob 20. uri :.._ ameriski film KRONICNI SAMOMORILE( 

14. 9. ob 20. uri - jugoslovanska kriininalka sEST 2RTEV. 

17. 9. ob 18. in 20. uri - ameriski akcijski film CYBORG. 

18. 9. ob 20. uri - ameriSka kriminalka GOLA KLETKA. 

·19. 9. ob 20. uri in 20. 9. ob 16. uri- italijanski akcijski filr 
ODHOD BOJEVNIKA IZ BRONXA. 

20. 9. ob 20. uri - ameriSka drama ANGEL ALI PROSTJ 
TUTKA. 

24. 9. ob 20. uri - ameriska komedija-grozljivka MOJ SOSEI 
JE VAMPIR. 

26. 9. ob 20. uri in 27. 9. ob 16. uri - ameriSki akcijski ft 
· sAKALI - AmeriS.ka pravica. 

27. 9. ob 20. uri-angleska kriminalka BASKERVILLSKI p 

28. 9. ob 20. uri - francoski eroticni film NAJSTNICA. 

novice 
o raznih disciplinah. Natisnili 
smo si skupne r.azglednice, na
sitke . in podobe na majicah. 
Novost na tern taboru je bil 
Nori dan: ves dan so se do
gajale smesne n.arobe reci. 

S prvo izmeno smo poka
zali, da smo p r avi taborniki : 
osem dezevnih dni smo prezi
veli pod platneno streho, ven
dar smo se imeli prav tako 
lepo kot nasi vrstniki na 
morju. 

Druga izmena se je ze na 
zacetku izkazala kot silno res
na, saj je sedem kolesarjev 
priSlo v 120 km oddaljeno Pod
bela kar s svojimi kolesi. Osta
lih 48 se je pripeljalo z avto

"busom. 
.Ze prve dni snio zaceli s 

spoznavanjem okolice, odsli 
smo na biv.akiranje, organizi
rali smo celodnevne iz!ete, 
spoznali smo se z domacimi in 
njihovimi navadami, sodelovali 
smo s sosednjimi tabori. 

V Podbeli so tacas taborili 
ze taborniki iz Nove Gorice in 
iz Crnuc. Spoprijateljili smo 
se na sportnih igrah, saljivem 
tekmovanju in tahornem og
n ju, ki je gorel pozno v noc. 

Osrednja vescina v tej iz
meni je bila vescina partizan
skega kurirja. To je pomenilo 
24 ur samote, 24 ur tiSine, 24 
ur lakote in druge podobne 
naloge. To vescino je obvlada
la kar dobra polovica vseh ta
bornikov. 

Delovno vzdusje se je na
daljevalo s »pom0cjo« lepega 
vremena . Starejsi smo odsli na 

· planinske izlete na Stol in 
K.rn. Dve skupini kolesarjev 
sta si ogledali italijanski Ce
dad, nakupili smo polne na
hrbtnike kave. Delali smo v 
tiskarni in imeli obiske. Ta
borniSki krst in ohcet sta 
ostali poslastici za zadnjo 
noc .. . 

· S tabora smo se odpravili z . 
zeljo, da se v te lepe kraje se 
vrnemo, saj smo se tu naucili 
veliko koristnega. Tudi od lju-

di, ki so nam vedno priskocil 
na pomoc. 

Vodstvu in vodnikom gre za 
hvala, da so z vzorno organi 
zacijo izpeljali taborjenje sto 
glave mnozice t abornikov, kaJ 
je vsekakor velika delovna pre 
izkusnja. 

DRUGE AKCIJE 

5. septembra grejo TT-ji na 
podrocni mnogoboj, k1 bo v 
Kute.Zevem pri Ilirski Bistrici. 
Tu se bodo pomerile vse prvo· 
uvrscene ekipe z obcinskih 
mnogobojev. 

Vod Grizli bo konec septem· 
bra odsel na Vesela srecanja 
MC, kar je nagrada za uspesno 
celoletno delo v odredu. 

OJs Cerknica 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lovne organizacije BREST Cerknica, 
n. sol. o 

Ureja uredniski odbor: Sreco DROBNI~, 

Viii FRIM, Franc GORNIK, Viktor JERI~, 

Karmen KANDARE, Peter KOVsCA, Danilo 
MLINAR, stefka MIKSE·SEBALJ, Anton 08· 
REZA, Janez OPEKA, M i ran PETAN, ZdravkQ 
ZABUKOVEC. 
Foto: Joze sKRW. 
Odbor za obvelicanje )e druibenl organ 
upravljan)a . Predsednlk odbora: Franc 
MlAKAR. 

Glasilo sodi med proizvode iz 7. tocke 
prvega odstavka 36. elena zakona 0 ob· 
davcen)u proizvodov in storitev od pro· 
meta proizvodov (mnenje sekretariata za 
informiranje izv~nega sveta SR Slovenl)e 
st. 421·1/ 72 z dna 24. oktobra 1974). 

Nak.lada 2800 izvodov. 
Tisk.a 2eleznisk.a tiskarna v Ljub· 
ljanl. 


