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Judi prihodnje leto v znamenju tezav
0 LETOSNJEM GOSPODARJENJU IN NASIH PRIHODNJIH NALOGAH

va morala podpirati izvoznike,
sicer rie bo mogla odplacevati
dolgov v tujint.

ki so dohodkovno najmanj zanimivi.
Delna preusmerltev na domaee triiSee je ob domaci konjunkturi kratkotrajno · lahko
uspesna, dolgorocno pa to ne
more biti strateska opredelitev
na§e poslovne politike. Boj na
domacem trgu je namrec neizprosen; srecujemo se s budo,
pa tudi nelojalno konkurenco
in z neenakimi pogoji za gospodarjenje (na primer bukovino dobi kollkurenca znatno
ceneje kot mi).
Zavedati se moramo, da perspektivna resitev ni na domacem trgu, ampak v spreminjanju in iskanju taksnih izvoznih
programov, ki bodo dohodkovno zanimivejsi. Prl tern je treba
upostevati dejstvo, da bo drZa-

TEZAVEN POL01:AJ LESARSTVA IN BRESTA
Letosnji rezultati gospodarje.
nja kaZejo, da smo v izredno
te:Zavnem polozaju. Znano je, da
se je celotno slovensko lesarstvo na5lo v zagatah in da so
rezultati v primerjavi z drugimi panogami najslabSi, kar se
ka:Ze v veCini kazalcev, osebni
dohodki pa so sploh najniiji.
Trdimo lahko, da je Iesarstvo
prav zaradi nekaterih ukrepov
ekonomske politike, nove devizne zakonodaje, pa tudi lastnih
slabosti v najtezjem poloiaju.
Brez ustreznih druZbenih posegov in velikih naporov v kolek·
tivih se homo Ie teZko izvlekli.
Vse to je znacilno tudi za
Brest.

Leto 1986 je prvo leto novega srednjerocnega obdobja, za katero
smo si kot druZba med drugim zastavili tudi velike obveznosti do
tujine, ki jih je bilo treba izpolniti.
Obenem je bilo to Ieto velikiih druibenih dogovorov- kongresov,
na katerih smo ocenili prehojene in zastavill prihodnje razvojne poti pri dograjevanju gospodarskega, samoupravnega in politicnega
sistema.
Letos smo izvedli tudi najveejo »reorganizacl:jo« na zunanje trgovinskem pod.rocju z uvedbo novega deviznega sistema, ki je mnoge
kolektive postaVIil v izjemno teiak poloZa.j, pri eemer so se ielje
moeno kriiale z dejanskim stanjem, ki ga ugotavljamo sedaj.
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LETO 1986 IN BREST
Za letosnje Brestovo gospodarjenje ugotavljamo, da se
vedno ostaja glavni problem
tehnoloska zastarelost v pobi§t.
venih temeljnih organizacijah.
Velik problem predstavljajo
tudi energetske zmogljivosti v
nekaterih temeljnih organizacijah.
Se vedno i scemo usmeritve
v zahtevnejse programe.
Velik problem predstavlja pomanjkanje lastnih sredstev, pri
cemer velja poudarlti, da so najeta sredstva izjemno draga
(obresti) in nam to dejstvo
mocno pritiska na na5o likvidnost.
Zaznamujemo lahko dokaj veliko povprasevanje po izdelkih
doma in v tujini. Tako ni bilo
vprasanje zapolnitev proizvodnih zmogljivosti, pac pa najti
dohodkovne programe. To je zahtevalo ogromno naporov predvsem od strokovnih delavcev in
organizatorjev v temeljnih organizacijah, pri cemer se je bilo treba kar najbolj ucinkovito
prilagajati zabtevam domacega
in tujega trga.
Poudariti velja, da je Brest s
svojimi nad 30 odstotki izvoza
fizicne proizvodnje ze v zacetku leta zaradi nove devizne zakonodaje dofivljal bude udarce,
saj je bila veeina izvoznih programov precej pod se sprejemljivo dohodkovnostjo in je
znasal delez do pokritja lastne
cene 50 do 60 odstotkov.
Najbolj nedohodkovni programi so bill prl ploskovnem
pohistvu (predvsem Pohistvo,
Jelka, Gaber, Tapetnistvo). Podobno je bilo tudi pri masivnem pohistvu. To najbolje poka:Ze primer Masive, ki je hila
lani najuspesnejsa temeljna organizacija, letos pa je postala
dohodkovno problematicna.
Omeniti velja §e to, da je
Brestovega konvertibilnega izvoza nad 50 odstotkov usmerjenega v Zdruiene driave Amerike, kjer vrednost dolarja v
primerjavi z drugimi valutami
pada, kar se odra:Za v slabi dohodkovnosti izvoza na dolarsko
obmocje.

IZVOZ ALI DOMAtl TRG?
Na5a usmeritev v izvoz, opredeljena s planom, je bila z
ukrepi gospodarske politike in
deviznim zakonom moeno ogrozena, zato smo za letomje drugo polletje napravili nekatere
popravke plana v TOZD Pohistvo, s katerimi bi zmanj5evali
izvoz in krcili tiste programe,

·srecno 1987

Izvozna usmerjenost, tehnoloska zaostalost in opremljenost,
pomanjkanje lastnih sredstev,
problematika kadrovske strukture, premajhna ucinkovitost prl
iskanju novih, dohodkovno zanimivejsih programov, premalo
ucinkovita poslovna in samoupravna organiziranost vse
to opredeljuje sedanji poloiaj in
gospodarske rezultate Bresta.
KAKO IZ ZAGAT?
Letosnji devetmesecni rezultati, ld se bodo, kot ka:Ze, do
konca leta se poslab§ali, nas
silijo v iskanje najprimernejsih, najbolj ucinkovitih in vcasih
tudi
kratkoroenih
re§itev;
predvsem gre prl tem za iskanje novih programov, boljso organiziranost in dopolnjevanje
poslovne politike.
(Nadaljevanje na 2. strani)
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Tudi orihodnje leto vznamenju teZav

(Nadaljevanje s 1. strani)
Dejstvo je, da brez poveCan.ega fizienega obsega proizvodnje
in brez dohodkovnej~ih programov stanja ne bomo mogli
reSiti. Posebej velja to za pohiStvene temeljne organizaclje
in najbolj za 'lOZD l"ohiStvo.
Za to temeljno organizacijo
snujemo v okvirU delovne orgawzaclje v soaelovanju z razvoJwm mstitutom Slovenijalesa
in suZD Slovenijales razvojni
program. l"a program zaenkrat
se 1SCe izhod v naaaljevanju lesarSKe pro1Zvodnje. .t'r1 tem naj
bl Stevuo zapostenih ostalo pnbJi.i.no enako kot aoslej, poveCala naj bi se prou:vounJa in
neKo.lJJI;.o porasla raven aonoakOvmn programov.
Za uresw.cnev tega programa,
ld sicer Se ni ao.~~.:oncno oblikovan, bo potreomn . precej
sreustev, te naj to temeljno orgawzaClJO usposooimo . za ~ve
tiUClJSKO nalO:tOO m lZpelJaVO
sam~ mvesUClje.
va razresnve tega vpr~anja
j e oavlSen polOZaJ celotne ae.lovne orgawzaClje.

POLEG TEZAV TUDI USPEHI
Kljub te:lavam smo letos
venuarle aosegli tuai nekaj
ugouneJsih rezwtatov.
.Naluzoa v MaslVi gre poCasi
h koncu. Zakljucuje se opremljanje tovarne z najsoaoonejSJ.IIU stroji. .Nedvomno bo ta invesuClja prtspevala k razvijanju zantevneJSlh in dohOakOV·
no aonosneJslh programov v
M.asivl, kar .labko vpuva tudi
na nekatere programe v aruglh
t emeijmn organu:aclJah.
Koncana je tudl nalozba v
lverki. Upravljeno je bilo veeje
popravilo in zamenjan del aotraJane opreme. S tem smo dosegu, da obseg proizvodnje ne
bo paaal in aa bomo onranili
kvameto iverk na aokaj VlSOki
ravm. ce se ne bi louli tega
posega, bi kvaliteta iver~ ~
oos~ proizvoanje padla m b1
blla ta prou:voanja resno ogro~

V programskem in organizacijskem .smislu se doKoneno
ooUKuje nova temeljna organizaCIJa
Strojegraanja.
:.t.elo
Utip~o se je ta na.Sa nova aeJavnost preastavila ze na letoS.
nJem ljuotJanskem sejmu lesno
oouelovalDID strojev in naprav.
Letos smo zamenjali tudi
precej opreme v druglh temeljnih organizacijah, bill pa so
tudl posegi v dopolnjevanje
tehniCnlh sredstev in tebnolo-

gtje.
Na

po~ju

trienja smo letos dosegll pomembne uspehe
prl oblikovanju na.Sih programov in jih nekaj tudi posredovali ~cu (na primer program
Igor). Prl tem velja poudaritl,
da smo okrepili skupino oblikovalcev, ld je sposobna pripravltl popolnoma nove progra-

me za veCino temeljnih organizacij. To je pokazal tudi teto~nji sejem pohi~tva.
Na poaroeju trtenja smo tudi redno zasledovali inUacijska
gibanja in temu ustrezno obJ.tkovah politiko cen prou:vooov.
l"ri tem smo se postt!Zevall noVih atraktlvnejsih komercialno
propagandnih prijemov.
Se oolj bo treba spremljati
k.aUrulaciJe za vsak proizvoo
posebej in se sproti oazivati
aogajanjem na tri:iScu kar zadeva vbodne in konene cene.
OSEBNI DOHODKI
Letomji gospodarsld rezultati
so pogoJevali tuai aebelino pla¢ilne kuverte. \'se !eto smo s1
pru:adevali, aa bi bila rast oseomn aonoaKov USklaJena z gioanJem llZlcm.b Kazaicev preavsem proiZvod.nje in izvoza.
Na$1 oseom uonuUKl so gotovo oaraz nasega gospoaars~ega
staDJa m rezwuuuv gospoue&rJeDJa; glOlJeJO se nelS.Je ua l'uvprecJu s1ovensKe~a .l.~cu-sl.va,
au Ce.tO pOO DJlm.
.Na poarocJu oseomb. aonoukov 1e~os l.USl.llO un:sn..cm nacctOVa.DIJl natog, Kar zaa~:va .uaagraJI:VaDJe s~t:ema nagraJc;VWlJi:lr
pr~;:uvSt:w nagraJeVi:UlJI:
u~.lllAu
vnusu m kvaule~e u~:li:l. rn lem
Je se preceJ nereseW:D vl'rasi:lllJ,
.11.:1 Jm oo u-eoa Clmpr~:J rc;su.t.
lt gtavnem, Dati• Il:tOSDJJ. oseom
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aruzoeDlll usmerilev na pourocJU aeutve m .a:sres~uvm .rezwLa~ov gospoaarjenJa.
KAK.u 1-'IU.tiUDNJl:: .i.£'f0!

Napovedi za gospodarjenje v
letu l:flfl so ze1o t~vne.
uruzbeni aoKumenu, K1 so sedaJ v ooraviiav1, an so ze bill
spreJeU, postav1Jajo prea ce.totno aruzoo m gospouarstvo u:reano zantevne IJalOge, ztasu
Kar zaa eva fizi.Cni ooseg prou:voanje, povecanJe iZvoza, unancno ureanev m uravnowzenJe v
gospoaarstvu, d.onoakovno ucmKovnost in koneno, oapravtJanJe
vsega, kar v zaostrenm pogoJm
preavsem meanaroane KoliKUrence ne more vzariati.
'l'akSne arui.bene usmeritve
terjajo, da se tuUi na .asrestu temelJltO poglobimo v na.Se aoseC1anJe programe in naerte.
Brez velikega prizadevanja
kolektiva za poveeanje fizienega
obsega proizvodnje, zmanjsevanja vseh vrst stroS.I!.:ov od ))~
ta« do reprezentance, brez moCnega prizadevanja za izvoz, ne
glede na zunanje udarce - in
brez iskanja novih dohodkovnejsih programov, Brest ne bo
mogel
us~no
uresnieevati
druibenih usmeritev, nitl se kosati z zahtevami domaeega in
zunanjega ~Ca.
Prihodnje leto bo nujno, da z
naSimi partnerji, tudl bancnimi,
zacnemo rdevati vprasanje pomanjkanja obratnih sredstev

kot enega izmed poglavitnih virov za odplaeevanje izredno visokih obresti, .ki tiscijo Brest
(zneski obresti za obratna sredstva ~ajo letos vee kot vsa
sredstva za osebne dohodke).
Ze sedaj je · tudi jasno, da
Brest posega v TOZD ¥o~tvo
ne bo mogel uspdno razre5iti
sam, brez ustrezne pomoCi v
okviru SOZD Slovenijales, bank
in celotne delovne organizacije.
Ob.l.ikovanje razvojnega teama
je vpra5anje Brestovega razvoja
m njegovih temeljnib organizaClj in ena poglav1tnib na1og, 1U
jih bo treba prib.odnje leto izpeljati.
:t.ato moramo vse razvojne kadre in potenClale zUruiiU, okrepiti razvojno sluibo, z.i.astt pa
Kaarovsko obllkovatt razvOJni
team, ki bo moral stonu aosti
vee kot je bllo na tem poaroeju storjenega doslej.
~troKovwm aetavcem, ld so
mtaal m sposobni, je treoa omogoC!tt, aa svoje znanJe ustvar·
JalnO VlOZljO V razVOJDO UelO pri
lSkanjU DaJUcinKOVUeJSega razvoja temelJnlh in ae.luvn~: organu:acije.
JJoaati je treba, da je vpra5anje nagrajevanJa ten .~~.:aurov
KlJuenega pomena, ce nocemo,
aa bomo 1meli tuw r~zw1.ate.
l'ri tem moramo presec1 p.ruaaevanja po uravnuovKl m o.Ll\.usrcna glt:aanja na -nagraJeVauJ.:.
\' pnnoanJem 1etu oomo ruorali pogtaulJaU tual samoupravne oanose v okvuu augraJ~:IIa
nja nasega pouucnega :;J.Stema.
.rretentau uo poueono naso samoupravno organlZlranost m
traneJe opreae.u.l.i v10go strokovnin sluzb v teme!JmD organizaC1JaD m v Skupnm aeJavLlustill.

,

.t'otrebnega bi bilo vee zaupanja mea posameznum 1emei)aJ.·
nu orgawzac1jami ter vow>a:vt
temeljw..tl orgawzacij m ae1ovne
organu:acije s tem, aa je treoa
krepitl tuai upravleeno stroKovno in d.ru.Zbeno polltieno Kntiko; to naj prtspeva k oapravljanju slaoosti. :t.aostriti moramo tudi odgovornost strokovnill
in vodilnih delavcev za uspesno
gospodarjenje in pribodnj1 razvoj Bresta.
Velike te:lave, ki jih priCakujemo v letu 1987, bo treba re~evati javno, strpno in organizirano, cesar pa ne bo moe doseCi brez uspdnega dela druibeno politicnih organizacij, samoupravnih organov in vseh delavcev Bresta.
Prlhodnje leto homo praznovali 40-letnico Bresta. Praznujmo ta jubilej delovno in ustvarjalno ter krepimo medsebojno
povezanost in soodvisnost!
Vsem Brestovlm delavcem in
upokojencem, ter drugim, ld berejo ~e ·glasilo, .Zelim mnogo
zdravja, osebne sreee in delovnih uspehov v Ietu 1987!
Tone K.r~evec
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Seja sveta obCine
V petek, 5. decembra 1986 je · politiCnima delavcema za njuno
hila v Cerknici razsirjena seja 70-letnico. To sta nosllca partisveta obcine. Na seji so predstav- zanske spomenice 1941 Alojz Mia·
niki dru.Zbeno politicnega Zivlje- kar-Ljubo in Vinko Sumradanja v obcini seznanlll prisotne z Rados.
glavnimi vpr~anji - predvsem
Seje se je udeleilla vecina §e
s podroeja gospodarstva. Glede Zivecih obeanov - nosilcev parna razmere so bill posebej izpo- tizanske spomenice 1941 oziroma
stavljeni lesnopredelovalna indu- tistih, ki so bill s svojim delostrija, kmetijstvo in gostlnstvo s · vanjem tesno povezani z nasimi
turizmom. Beseda je tekla tudi kraji. Med njima sta hila tudi
o smereh oziroma nacinih izbolj- oba Ziveea castna obcana obcine
sanja gospodarstva, torej 0 moz- Cerknica France Popit, . predsednostlh za resitev perecih vpra- nik predsedstva SR Slovenije in
sanj.
Janko Rudolf, narodni heroj. Vsi
Seja je imela tudi slavnostno slavnostni gostje so prejeli tretji
obelezje. Na njej so prisotni ce- zvezek pravkar izdanih Notranj- .
stitali dvema znanima druibeno- skih listov.

Razbremenjevanje
gospodarstva ,'..J
. j

Razbremeniti gospodarstvo to je zahteva, ki jo zelo pogosto slisimo v razpravah na raz1i&tih ravneh. Dru.Zbena rezija
je visoka in njene potrebe zagotovo presegajo mofuosti gospodarstva, ki ni v nic kaj zavid.ljivem polozaju. Obracunski
sistem, ki je v veljavi, omogoea
porabo, ki teinelji na realnih
kazalcih gospodarjenja, Tako
prenizka vsakoletna revalorizacija vrednosti osnovnih sredstev
omogoca izkawvanje prenizke
amortizacije, ki vpliva na vecji
dohodek, le-ta pa je osnova za
vso nadaljnjo delitev. Pribli.Zno
enake posledice ima prenos
ucinka revalorizacije zalog materiala in gotovih izdelkov do
visine placanih obresti za
obratna sredstva v celotni prihodek (kar sicer ni obvezno).
Zato ni cudno, da je odpisanost
osnovnih sredstev v Sloveniji
(tudi na Brestu) okrog 80-odstotna. Kak.o v takem gospodarskem polozaju obnoviti te.hnologijo, pa je zelo zapleteno vprasanje, ki ni tema nasega sestavka.
Obremenitve oziroma prispevki iz bruto osebnih dohodkov
delavcev tudi neprestano rastejo. To bi po naravi bruto osebPosamezni prispevki in davki so zrasli za naslednje odstotke:

nih dohodkov moralo ni.Zati no-

minalno vrednost osebnega dohodka delavca. Kaj pa v seda·
njih casih to pomeni, je vsakomur jasno, zato se na ta racun
veca masa za osebne dohodke
in tako je gospodarstvo zopet
dodatno obremenjeno.
Sedaj pa poglejmo kako so.
rasli prispevki, davki in razn:1a
zd.ruZevanja v letosnjih prvih
devetih mesecih v primerjavi z
enakim
obdobjem
lanskega
leta.
Za vse prispevke, davke, zdruzevanja in posojila za nerazvite
je BREST lani izdvojil 544 milijonov dinarjev, letos pa ze
1252 milijonov dinarjev, .kar je
za 130 odstotkov vee.
Ob tem se je povprecni neto
osebni dohode.k na Brestu povecal za 112 odstotkov, bruto rnasa za osebne dohodke pa za
115 odstotkov. Navedene primerjave jasno ka.Zejo za kakSno
razbremenjevanja gospodarstva
gre. Ce se bo taka politika nadaljevala, km.alu ne bo mogoce
od kje se kaj vzeti. Ocitno pa
se bo nadaljevala, saj so novi
prispevk.i na vid.iku (pokrivanje
izgube v elektrogospodarstvu).
Nov obracunski sistem, je sicer
predvidel nekatere drugacne re.sitve, vendar bo verjetno v letu
1987 uveljavljena le sprememba,
ki bo preprecila delitev inflacijskega dohodka.

- zdru.Zevanja za SIS materialne proizvodnje
- prispevk.i in davki iz osebnih dohodkov
- prispevki za znanost in kulturo
- prispevki za pokojninsko in invalidsko zav.
- prispevki za socia1no varstvo
- prispevki za socia1no varstvo
- prispevek za zdravstvo
- republiski davek
- posojilo za nerazvita podrocja
- prispevek za izobra.Zevanje
Kako prlhodnje Ieto? -

so razml§ljali tudl na Ietnih konferencah sindikata

-

136
129
234
181
101
101
109
784
40
110

odstotkov,
odstotkov,
odstotkov,
odstotkov,
odstotek,
odstotek,
odstotkov,
odstotkov,
odstotkov,
odstotkov.
P. Kovsca
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a in zanke
na podroCju .izvozno-<ievizne-te·
cajne zako.n:oda!ie.
· P.redvsem pa so v obdelav:i
s:r.remembe cele v.rste tudi ·d rugih pomembndh zakonov. Kad je
njli.hov gl.avni namen?
Zailroni, kli. za:devajo celot:Illi pri·
hodek !in dohodek, amorti.zacijo
de v 1988. letu na vrsto zopet vra- druZbenih proizvodniih sredstev,
canje zajetnega obraka dolga do sanacijo lin -p renehanje orga.ndzatujine. Tudi cena nafte na:kazuje c:ij zdiruZenega dela, ·t emelje bannove dvti.ge. Kadar pa se podr'a.Zi cnega, denarnega in lcrecLiJtnega
enerf?)ija, se kot: domine pridru- sistema, vpra5anje ceo, nelDjalne
zujejo ootala podrocja.
kollikurence ter monopolov ter
v;pras:a nje proineta blaga in stoSpremembe da, toda proucene in ritev d:oma <in s tujdno, .so v nov:i
primeme
:vseb.illi preteZ:no nruraWI.a!llli v
Ker je res ze s1k:mjni eas, da <trlnejso dn :zJaostrenejso smer, zal
spremerrimo op[sane · napake, je pa 0 n!j~h lahko recemo tud.!i tole:
potrebna -temeljd:ta s.prememba v
- verjetno prfuajajo nekalri!ko
naCinu run vsebinii vlad.an:ja oziro- pomo (10 let) m
ma ;predpisova:nja goopodarstvu.
- nihce se nd popolnoma goMnogok!rart: gre v pozabo, da 1je v
J ugosla<vi.ji z dolgorocnrim progra- ltov lkaj pninaSa.jo.
mom gospodarske stabHizacije
Po pTVIih ocenah dmajo ti zater z reso1uaijo 13. koogresa ZKJ koni za podlago premaJ.o vsebin·
in •tudi z drugimi dokumenlli. op- -sk.ih anaJ.iz dn se poraja v.prasa!l'edeljeno taiko gospodarljenje, .k.i nje ailii. jih je modro sprejeti. in
<bo •sloneLo na ·v eojem delO'VIaiiljt~ uveljavi1li v .r azmeroma Jcratken1
trga, a:ealnejsemu wedn-otenju casu. Res pa je, da so nekatera
vseh praizvodnih Oinli.teljev, sti- predlaga.na doloOila nujna, ee ho·
mulrjlranju smisel.nega izvma, .raz- cemo 1Ja.Ustav.i!lli. izral'li:to negativbremeii!jevanju gos.podwst'Va, za- ne smeni v gospodrurstvu.
radi p:ovedanega lin :tudi. zato, ker
Podobno, kar je moe ugotoviti
dosedaJI'lji naoo, :kii je ltemu na- za celotno gospodarstvo, velja
sproten, ne daje odol:mih re:zulta· pra:kt~eno tudi za Brest. P.red.castov, eklonomska pom·trl.ka v letu no biz veseljem podprlli vse zao1987 ne sme odstopa1li od mllkaza- st!rene pogoje gospodarjenja in
rnh usmerdtev, ee nocemo doZ:ive- se spusti·lli v boj s konkurenCnimi
1li popolnega gospoda!rskega zlo- pr<XimajaJci, s cemer bi. pcihajalo
ma.
tudi v na5i pano!¢. do novlih kvaResoluoija za gospodarjenje v litet.
letu 1987 ima 'V -svojem besedtlu
Danes pa smo glede 'D!a vse zuveliko besed 02Jiti'oma usme.nitev, nanje Cini<tel:je (predvsem -dii.rigiza katere se zavzemamo:
rana vecletna (ne)akumulativza zmanjsevanje inflacije, za nost) :Pnislli ·do stapnje nekonku·
ofel'l2li!vnejso !UNOWJO po'hi1li·ko, za renene telmi.Ono-tehnoloske Op·
.poveOa.nje rtrlnega v;pH.va IV' go- remljenosti tin d:o neza:interesri.ranosti. ka.drov za delo v lesno-pre.spod<~·r.stvru lin podobno. Toda take besede ·SO -bile :tudi 'V ·d oseda- delovalni dndustl"ij:i (.k ar se v po·
n jd:h Tesoluoijah. Spremljajoei slediai 'kaZe kot SUibjek!tii\Tila sln·
pred,pis.i, zlasti pa njli.hova upo- host).
raba in •k.omprom~saJI'Sokii ukrepi
Zato je podpOII'a rtaklim zaostritpa so lbilli vetiko$-at obrnjeni v vam lahko tudi dvorezen rnee.
nasprotno smer.
Zlasti je vprasljtiv prehod iz eneZato je zelo pomembno, Imks- ga reZima v drugega. Vsekalk.or,
na bo spremljajoca za:konodaja. dolgorocno gledaJI'lO m chugega
Ko ta stevri.Jka Brestovega obzor- izhoda, kot postaviti realne-trZne
·mka nastaJja, odloea zvema s.knp- pogoje m vel<ilko vemno ([lasega
sOina 0 cell 'W'Sti. pomembnlih za- gospodarstva.
lronov -s podrocja gospodar.stva.
Z.al bo -naj<brl premalo sprememb
Z. Zabukovec

Z ekonomsko politiko za 1986. smo si bill v Jugoslaviji
postavili precej optimisticne cilje. Zal devetmesecni rezultati
poslovanja pa tudi ocene do konca leta niso dovolj vzpodbudne. Kje so glavne teiave, kaksne so temeljne usmeritve
za izvajanje ekonomske politike v letu 1987 in kaj to pomeni za delovne organizacije?

no
~ti

la·
lase
ar·
na
lomi
tdi
ne
ed·
in

l si
:tji
nj- .

l o:lo:la{oun
.ke

Jet

so
1IJ.a

lih
l Z

:ga
ruite
nlze
je
!tO
venaza
1ri.n o
:va
na>ce
pa
:>vi
1je
u).
;er

re! tu

ba,
::ij:JV,
:JV,

ov,
OV,
{,
{,

ov,
ov,
ov,
:>v.
ica·

-.

Tdave in zapleti v gospodarstvu
V n.aSem gospodlars-tvu lahko
za:sledimo nekaj iNazi,to negaJtivnih pojavov oziroma f?)ibanj, med
katerirm so najvrldnejSi nas>lednji:
- ZmaJI'ljwje se pmast industnijske praizvodnje, kar zal velja za JugosiaV'i'jO .in za Slovecijo.
- Upada a!kwnulaaijska ozkoma reprodukoij ska sposoh!no~t.
Zaradi. oolgQII'OCllO premaJhnib
nalozb so v mnogih organ.izaci
j ah osnovna sredstva tehnolo$ko
zastrurela in se skoZli amormizaai·
jo ne obnav:hjajo. T~ je ~nerno·
goeena rast prodlllktivnos1ll.
- Imamo okrog 100-odstotno
inflacijo, krur ne npodbuj~ tk .1~
'kanju rezultatav na .podla~ bolJ:
sega dela, temvec vse bolJ tud.!i
k upOTalbi spekU!lacij u.n cen:ovtnih
tJrlkov v rinf.lacijski spirahi. Vaircevanje je se vedno gospodarsko
neumna poteza.
- Obremenjenost gospodarstva z na:}razllianejSimi wstami ob·
veznosti se ·v edno mste, kljub besedno drugace opredeljenim usmer.i:tvam.
- ZunaJI'ljetrgovinska gibanja
v letu 1986 prevec ods·topa!io od
naartovan<ih. Skupn.i ,i:zNOZ (ID
konv6I'!!ibilni) upada <in bo manjSi, kot: je bH v letu 1985.
- Dogov-o rjene potitike rea1ne·
ga tecaJa ne .izvajamo.
- Ne -i:zNa:j.a:mO h!itrej5ega prehoda na vecjo Vllogo tr.ga.
- Nerealno vrednoteni proiz·
vodm pogoji (obresti, tecaj, cene
v nadgradnji, delo ...) povzrocaj-o napacne poslovne odloCi. tve na
vseh ravneh in s tern dolgorocno
napacno usmer1anje gospodarstva.
Kdo pa so botrl oziroma kje so
virl tovrstnega obna§anja?
Med glavne vzroke nedvomno
lahko uvdcamo dejstvo, da je pri
nas se vedno v veHkem obsegu
prisotno adrnicistralli.vno ll!I'eja·
nje gospodarsk!ih vprasanj z drzavne ti'avni in to - praktieno
brez vehl.1ke odgovomosti.
Namesrt:o, da bi razen nekaj
glavnlih sistemslcih odloOi.tev preostale zadeve oresevali sami gospodarskJ. osebk.i (pred.vsem delovne organrizaoije) ob polni odgovornosti.lin ob posledlcah, :kJi. b i
}ih zadele, ~e za-r adi neo?vl~ova
nja zadev az centra poJavl~·a potreba po vedno vecjem ad.mi'llistratrl.vnem apruratu. Gospodrurst·
vo pa je postalV'ljeno pred tako
rekoc gromozanske lrupe ~dpi·
sov, ki se d:nevno sprem'l!DtJaJO.
Tako p:rakti.ono ne vemo, kaltere
orga:D!i~aaije so us.pe5ne ~n lkatere
niso, pa tudi nacrrova:nje je bolj
zadeva intuicije kot: strokoVtilosti ..
Zarad~ potrebe po socia1nem
miru se _posled.!ice adrnm<istrativnih napalk ce5ujejo z nov:imi ad·
mirns.tmlli.Wl'imi pose~.
Med njami so najneva-rnejsi:
- a<irnnm&trartivno razporejanje dohodka od uspesnih (?) organizaoij zdruienega dela k neuspe&mm (?),
- nekoota:-olirana
pr:imarn.a
emisija (tiskanje nove mase denarja) ter .p okmivanje izgub, zlasoti trlno neper.spektiWlih ocganizacij ali celih dejavnosti,
- zadrlevaJI'lje obstojece gospodarske struk!ture, ne glede na
realne potrebe t!rga,
- dusenje vsaj delne uveljcwit· .
ve »trga delovne sile«.
Skupni rezulmt opi'Sacih <in se
nekaterih drugih pojavov je
zmanjseva!Ilje uO:inlrovitosti celotnega gospodarskega sistema.
Navedene ocene in ugotovitve
nakazujejo, oda je -stallllje v nasem
gospodarstvu se naprej zapletc!·
no in krizno ter bo gospodarje.nje
v letu 1987 nedvomno se teije
kot je bilo letos. Poleg tega pri·
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ZDRAVO, BOZO!
Namesto prispevka za novoletno stevilko Brestovega obzomika ti pisem nekrolog.
Petnajst let sva sodelovala. Uspe~no. Prijetno. Delovno. Najina sreeanja so bila obicajno kratka, toda zmeraj prisrcna,
pri.jateljska, snujoea, ustvarjalna, obcasno is.k rlva in duhovita,
vcasih tudi zamorjena.
Z ene ali druge, ali z obeh stranl.
Govorim v dvojini, vendar mislim,- da govorhn namesto nas
vseb, ld smo te pomali, delali s teboj in te brali.
Bill smo prijatel}i svoje vrste. Nikoli prevee blizu drug drugemu, nikoli se nismo spu§cali v intimnosti. V tvoji dru.Zbi ni·
smo nikoli nikogar obrekovaH, s tabo nismo nikoli prali pe·
nlla. Ti si bil zmeraj zunaj tega in nad tern. Nekako nisi sodil
ne v ta eas in ne v ta .kraj, eeprav ni:koli nisi mogel ne iz
casa in ne iz k.raja. 2:e po prvih, mnogo obetajocih letib slufbe
med zvedavimi postojnskimi gimnazijci si se vrnil nato stran
Ja:vom.ikov. Tu je btl tvoj prostor- samo na tej zemlji si se
potutil kolikor toliko doma. Skoda, da tu nisi imel kam pognati korenin. Tu je bilo premalo bistrih fantov in deklet, da
bi jim lahko svobodno in vehementno razdajal svoj izraziti,
pronicljivi profesorski talent. Le na kratko si lahko zaplaval
v vodah knjiievne in jezikovne vzgoje Brestovih telmikov, v
casu lesarske tehnicne §ole v Cerlmi.ci.
Tako si pristal na Brestu. Pri Obzorniku si lahko uresnicil
vsaj delcek svojih Z.i.vljenjsldh sanj, vsaj trohico svoje osvoboditve - i n ustvarjalne sprostitve. Potem so prisli Notranj·
ski listi in vse tebve okrog njih. Tri debele knjige so zdaj
pred nami. Nikoli nisi hll cisto zadovoljen z njimi.
Nikoli nisi bil zadovoljen s tistimi drobci kulture, s katerimi
drobnjacimo tudi po Notranjskern.
Vedno ostane vse neobdelano, v kosckih, v 'trenutkih preblisldh, potem pa spet zapademo v vsakodnevno povr§insko
norenje- za dohodkom, za dobickom, za reemi, za videzom.
To te je ubijalo. In ubilo.
Se dolgo potem, ko si prisel iz Postojne v Cerknico, ne vern,
morda do danes, si imel v postojnski k!njigarni odprt racun.
Posiljali so ti vse, lear je vrednega lzSlo v Slovenskib zalozbah,
domacega in tujega. Tudi v bratskih jezikih si bral kot v slovensCini. In se navdu§eval. Sam.o v trenutkih, ko si poroCal
o novi dobri knjigi, sem te cutil res sreenega. UZ.i.val si nad
prebliski clov~kega svobodnega duha, ki se ga -ne da zakleniti
v noben birokratski predaL Tako si bil vendarle tudl sreeen
clovek. In tak si osreeevad. tud:i druge. Mnogo si nam dal. V
teh k.ratkih letih.
Zaradi tak§ne razgledanosfi po vsem najZlahtnej5em, o cemer je sanjal Clove§ki geoij v preteklosti in sodobnosti, so bill
tvoji pogled.i pogosto §i:rsi, strpnej§i in demokratienejsi, kot
smo jib vajeni v povpreenih, ljubosumnih in samoljubnih reZimih preteklih in na§ih easov. Tako je ~lo mimo tebe celo
dolgo obdobje kieastega, malome§canskega potrosnitva, ne
da bi te le za hlp zamikalo, potegnilo v svoje kolesje, :rre da bi
te le kdaj oearalo s svojimi ponarejenimi blestivkami, ne da
bi te le za trenutek vrglo s tvoje uravnane cloveske poti.
V bistvu si ostal zves,t svojim §tudentskim sanjarijam iz
Sestdesetih let - tistim easom, ko je Ameriko zaznamoval
John Kennedy, Rusijo 111-Weov, na5 svet pa oearljiv razcvet
Titove neuvr~cenosti. Takrat smo upali v lep~e, v clove5ko;
verjeli smo v sreeo sveta. Takrat smo pisali pesmi. Tudi ti s·i
jih pisal. Vecji del za.-se. Najvee jih je ostalo neizpetih. S seboj
si jih odnesel - domov v dolino.
Dragi prijatelji! Cerlmi<Canil
23. decembra smo se poslovill od glavnega urednika Brestovega obzornika, od enega na§ih k.rajanov, o katerih bo moral
pisati Brestov obzomik, ce bo nadaljeval s tradicijo, ki jo je
ves eas gojil Bozo kot njegov urednik, ce bo nadaljeval s prikazovanjem certknl§ldh portretov: posebnih in zanimivlih, drugacnih, nepovpreenih, cisto svojsldh osebnosti, ki so vsaka po
sv9je vtisnile peeat temu k.raju in tem ljudem, njihovemu
nacinu Zivljenja in gledanju nanj.
Bo:lo, bil si med. njimi in hvala ti za to. Janez Praprotnik
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Novoletna kramljanja
Kaj nam je prineslo iztekaj~e se leto? Kaj nas je razocaralo, razjezilo, uialilo ali razveselilo? Kaj pricakujemo od
novega, prihajajocega leta 1987?
Spremembe na bolje, na lepse? To so vprasanja, ld v teh
praznicnih dneh pogosto rinejo v na5a obicajno nema razmisljanja.
Delcek le-teh, ld bi jim mirno dolocili skupni imenovalec
»~O uspe5no - srecno« smo nabrali med delavci na5ega
kolektiva.
Bemarda PETRI(~, predsednica delavskega sveta delovne organizaclje
Letos se je kot osrednja tema razpl'av, skrbi in odlocanja
na organih upravljanja, predvsem na sejah delavskega sveta
delovne organizacije pojavljala
problematika gospodarjenja ter
oblikovanje in sprejem stevilnih
ukrepov za racionalizacijo poslovanja, s katerimi smo zeleli
in poskuSali kar najholj pravocasno kljuhovati hitrim sprememham na zakonodajnem podrocju. S tem mislim predvsem
na sprememhe tOa podrocju zunanjetrgov.inskega
poslovalllja,
ki so nas v zelo kratkem casu
pripeljale v dokaj neugoden poloiaj.
Obrazlozitev taksnega poloiaja
je za delavce se toliko tezja in
manj r azumljiva, ker istoeasno
kot stratesko usmeritev se vedno postavljamo izvoz.
Ob prohlematiki gospodarjenja so se cez vse leto vlekla
aktualna vpra5anja osehnih dohodkov, za katera lahko recemo,
da niso ne odraz prizadevanj delavcev, ne v skladu z rastjo Zivljenjskih stroskov in teZko jih
poveztijemo celo z rezultati poslovanja.

nju gospodarskih tezav. Ko ocenjujemo naSe gospodarjenje, ne
moremo mimo znanih dejstev,
da je celotna lesno p redelovalna
industrija v tezavnem polozaju.
V takem polozaju se je zna8el
tudi Brest kot velik izvoznik.

Osrednja tema razprav je hila
gospodarjenje in prilagajanje
hitrim spremembam nase zakonodaje in zunanje trgovinskega
poslovanja. Glede na stevilo
vseh zaposlenih v nasi obcini je
prevelik delez lesne industrije.
S predstavniki obcine smo imeli
vee razgovorov 0 resevanju nastalih teiav. Zal bi o tern morali -razmisljati ze prej.
Vsi se strinjamo, da je potrehno lesno industrijo prestrukturirati ali pa preiti na
zahtevnej~ izdelke. Vsa ta razmisljanja in akcije pa se zausta'Vijo pri investicijah, saj v
trenutnem stanju nismo sami
sposobni nositi tako velikega
bremena. Priznati pa je treha,
da hi bile rdece stevilke manjse, ce bi odpravili lastne napake in bi se bolj prilagodili
pogojem poslovanja.
Zagotavljanje materiaJne in
socialne varnosti je temeljna
naloga sindikata. Vedno tezji
Vse bolj 'postajajo sociaJ.na pogoji za gospodarjenje, negakategorija in ne realno placilo
tivna gibanja na podrocju
za vlozeno delo.
osehnih dohodkov in inflacija
Ob teh vprasanjih je zivljenje so ze k.repiko naceli delavcev
teklo po starih tirih brez vec- zep. V sindikatu se zavedamo,
jih posebnosti. Veliko bolj kot
da taksno nagrajevanje mocno
doslej pa je cutiti delavcevo
ogroza motiviranost delavcev za
skrb za vsakdanjik, povezan z
boljse delo. Mislim, da se na
razmisljanji, kako najti poti za
Brestu prevec striktno drzimo
drugacen in boljsi jutri.
resolucije o izplacilih osebnih
v naravi cloveka je, da ved- dohodkov,
ki so pod -n adzorom
no pokaie tja, kjer ga Zuli. Oh
obcinskega izvrsnega sveta.
tern pa je potrebno povedati
Tudi sistem VZD je ob staltudi kaj lepega. Ena od zadnjih
prijetnost i, ki smo jih dozi- nem spreminjanju dobil bistveno drugacn o podobo od prvotno
veli, je bil zelo uspesen nastop
sprejetega. Glavni razlog, da se
na beograjskem sejmu pohistva.
stvari na tern ·p odrocju zelo poTo je bilo vsaj za trenute k tudi
easi spreminjajo, ie neenoten
svetleca stran nasih hotenj , da
pristop in obicajno zelo razliena
bi bili uspesnejsi, boljsi.
mnenja, ki iznicijo sleh erni
Pa v letu 1987?
Nacrte imamo, voljo tudi. To predlog.
pomeni, da si bomo prizadevali
S cim sem bil zadovoljen v
nas •l esarski voz, ki je sicer ve- - letosnjem letu?
lik in raznolik, peljati tudi v
Pozitivno lahk,o ocenim deloprihodnje kar najbolj varno in
vanje cl anov konference, ki v
uspesno. Vse to pa seveda ob
razpravah nimajo dlake na jeugodnih zunanjih dejavnikih, ki
nam letos niso hili najbolj na- ziku. Vendar zal sindikat s svojim delom ni kaj veliko prispeklonjeni.
val k izboljsanju gospodarjenja
v Brestu. S tern nikakor nisem
Janez KVATERNIK - predzadovoljen.
se~
konference sbldikata
Bresta
Za leto 1987 si zelim, da bi se
postopoma izboljsali pogoji goTako kot vsa leta poprej smo
spodarjenja in bi se zmanjsale
se tudi letos srecevali s stevil- obresti od kreditov, ki so sedaj
nimi teiavami. Sindikat je pri- vecje kot osebni dohodki zazadevno sodeloval pri razreseva- poslenih.
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POHISTVO

Janez ZAKRAJSEK
Mnogo zadovol.jstva sem rv le<tosnj em .J.etu doZ:ivel ob delu z
mladrlno. Zadovoljen .sem bill tudi med sodelavoi, saj -smo marsikaj n.axed.ili pl1i. sv.ojem delu.
Manj pa sem zadovoljen z osehni-m dohod!kom. V ll:laSi -temeljni
orgaD!illaoi:ji o:lJi.roma delovni organizaciji se vedno namrec nismo uspeli z nagrajevanjem delavcev po nj:ihovem dejanskem
delu lin ro na VISeh rarvneh od direktarja pa do sna2d1ke.
PriCalkujem, da bodo naS-i voodiJ.nli. delaivoi spozna:ld, da je potrebno spremenitrl. oz.i:roma dopolmti sistem na~ajevanja za
celat.no delovno argaa:lizaoijo tatko, da bomo enkxat ze presli od
besed k dejanjem. Vee delas, vee
zasluZi..S.
PriCakujem in upam, da homo
ilroo.eno zaVI11i poslovanje z .i.z-gubo v naSi .temeljm organi:z;aoij.i. s
tern, da bomo pois-ka1i notranje
rezerve lin jill uspe5no tuc:hi. uvedl-i
lin -reailii.7JiTa~li v proizvodnj-i.
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MASIVA

Marjan KOSIC
Zelo teiko je odgovoriti na
kratko, ker je vse prevec stvari, ki se med seboj prepletajo
v slabem in dobrem. Pa vendarle lahko recem , da sem bil
zadovoljen, ko je do vseh zaposlen:ih v temeljni organizaciji
le prisla informacija o stanju
les~e industrije pri nas, kot
tudi o stanju na zunanjih trliscih in smo temu lahko dati
v~cji _poudarek. To se pravi, da
m bilo zapletov ob podaljsanem delovnem casu rezijcev v
proizvodnji. Zadovoljen sem bil
tudi z delom rezijskih sluib v
casu remonta, ko so delavci pogonske sluibe dokazali, da
znajo hitro in kvalitetno popraviti tudi danes ze zastarele
stroje in naprave. V letosnjem
letu smo tprvic presegli dva in
pol milijonov dolarjev izvoza in
bi lahko bil zadovoljen, hkrati
pa neza dovoljen, ker bo rezultat, p!I"ikazan v dinarjili, slab.
Ob tem se je pokazalo, da so
to rezultati investicije, kljuh
temu, da se ni dokoncana.
Vse bolj sem nezadovoljen
zaradi velike togosti v organizaciji dela. Tu mislim predvsem na prevec dolgorocne .postopke nahav surovin in repromaterialov in na odstopanja v
proizvodnji. v sedanjem casu
so potrehne hitrejse akcije na
zahteve trga.
Nezadovoljen sem bil s prepocasnim r esevanjem u cinkovitejsih izvoznih vzpodbud, kar
ima za posledico veliko slabsi
rezultat kot sicer. Bilo j e precejsnje povprasevanje po nasih izdelkih v tujini in doma
in hi se sicer kratkotrajno resmcno lahko preusmerili na domaci trg ter tako dosegli boljse rezultate, vendar to dolgorocno vsekakor ni dobro.
Kaj pricakuje5 od prihodnjega leta?
v prihodnjem letu si zelim,
da hi hila tudi v dejanjih in ne
samo v besedah dana vecja
podpora izvozu, sicer bo vsa
velika vnema proizvodnje zvodenela.
Ze v letosn jem letu smo zaceli s proizvodnjo zahtevnejsih
stolov (visji cenovni razred) in
zelim si, da hi tako v pogledu
kvalitete, kot tudi odpremnib
rokov uspeli. Ocenjujem tudi,
da homo v prihodnj em letu
dokoncali zaceto investicijo.
V novolel:n!ih okramlj anjili z de·
lavoi TOZD MASIVA so sodelova·
le Pa'V'la Stritof, Milka Misac in
Mar-ija zaaar, vse ZaJpOSlene pri
tapeckanju sedeiev, v tapetn.is·
kern oddelku ter Dragi Hribar

e

ki se je zaradi kopieenja zalog
zelo zni:iala oziroma upadla,
tako da je obseg proizvodnje
zaostal za planirano. Poleg tega
so na stabilnost vplivali tudi
novi modeli sedeinih garnitur
za izvoz in neurejeno n agrajevanje proizvodnih del~vcev. Pri
vsem tem pa moramo upostevati tudi to, da smo v tern letu
zaposlili precej nove delovne sile, ki zaradi pomanjkanja strokovnega znanja ne more narediti toliko kot delavec z vecletnimi delovnimi izkusnjami.
Ker je nas kolektiv zelo mlad
in sestavljen pretezno iz zenske
delovne sile, ima to za posledico
izreden porast porodniskega dopusta in sicer na 8,5 Ofo razpo·
loZljivega urnega fonda za TOZD
v mesecu n ovembru. Za samo
proizvodnjo to pomeni 15 Ofo porodniske od razpolozljivega urnega fonda proizvodnje. Ugotavlj a se tudi, da delovna storilnost konstantno pada od leta
1983, ter da se slaho izkorisca
delovni cas. Iz tega lahko sklepamo, da je del vzrokov za slaho poslovanje TOZD t udi v nasem odnosu do dela -i n do izvrsevanja delovnih nalog.
v zacetku leta 1987 predvidevamo dokoncanje rekonstrukcije
tovarne, ki ho zahtevala tudi
novo organizacijo vodenja proizvodnje. Slahi poslovni rezulta·
ti v letu 1986, dokoncanje rekonstrukcije -in planske obveznosti v let u 1987 postavljajo
pred delovni kolektiv zahtevno
nalogo - to je p ozitivno poslo·
vanje, kar je osnova nadaljnjega obstoja in razvoja temeljne
· organizacije.
v prihodnje homo dali vee poudarka razvoju novih modelov,
ker je ohstojeee v celoti kopirala naSa konkurenca, ki ima
ni:Zje proizvodne stroske in zato
lahko tudi niZje prodajne cene.
Za realizacijo tega cilja so zadolzeni strokovni delavci iz oddelka za oblikovanje, ki naj hi
prinesli vee svezine v nase oblikovanje, proizvodnjo in pro·
dajo, s tern pa tudi holjse poslovne rezult ate v letu 1987.
TAPETNISTVO
Vsem delavcem Bresta zelim
boljse poslovne rezultate, ter se
Joze GORNIK
vee osebnega zadovoljstva kot
Leto 1986, ki ie ze skoraj za v preteklem letu.
nami, j e za lesno industrijo v
pogledu gospodarjenja eno od
najslabsih v povojnem obdobju.
Razmere se niso izognile niti
pr oizvodnje ohlazinjenega pohistva v Slove niji, kot so Meblovo Stehlo iz Nove Gorice,
ZLIT Trlic in Nova oprema iz
Slovenj Gradca, ki so imele v
tekocem letu m oteno poslovanje
zaradi slabih poslovnih rezultatov, podobno kot nasa temeljna
organizacija. Vse to kaze na nezavidljiv polozaj lesne industrije
nasploh.
Kje so vzroki za nastalo stanje?
Zvezna r esolucija o gihanju
gospodarstva je predvidevala
bistveno boljse pogoje gospodarjenja, kot pa so dejansko
MINERALKA
hili.
Matija MISIC
Na teh predvidenih pogojih so
hili grajeni vsi nasi plani, za
Poslovno leto 1986 je za
katere smo kmalu ugotovili, da TOZD Mineralka, glede na doso hili nerealni, saj je hila in- sezene rezultate dokaj uspe8no.
flacija bistveno vecja, kot smo
Poslovni uspeh je skoraj v celoplanirali. Enako velika odstopa- ti rezultat prizadevanj v okviru
n ja so bila tudi pri nas, saj se
sprejetih zozenih pogojev
ne dosega fizieno planiranega poslovanja in .n aporov prodajne
ohsega proizvodnje, prodaje in sluihe. Pomembno je bilo zagoizvoza, kar se vse dodatno od- toviti
pravocasno,
oziroma
raia na slabih poslovnih rezulsprotno dobavo na5ih h'Jdelkov
kar najvecjemu stevilu ku<pcev.
t atih.
Ocenju jem, da smo nastete naZa naso temeljno organizacijo
loge opravili s polno odgovorlahko u gotovimo, da smo imeli
proizvodnjo v prvem polletju nostjo in prizadevnostjo na
razprodanci za tri mesece vna- vseh ravneh poslovanja.
prej. To j e pozitivno vp livalo :na
Nedvornno nam prihodnje leto
proizvodnjo, saj je bil plan ob
ne obeta nic ugodnejsih pogojev
polletju tpresezen, negativno pa
poslovanja kot smo jih imeli
na poslovni rezultat, ker se je doslej. Pricakujem, da homo v
proizvode, ki so hili proizvedeni
prihodnjem letu vsi delavci napo novih stroskih, prodajalo po
se temeljne organizacije popristarih cenah.
jeli za delo tako, kot smo znali
Z dyigom prodajnih cen se je letos, s t em, d.a bomo na razvojnih nalogah delali se intenuspesnost poslovanja izboljsala,
zivneje. Ocenjujem, da bomo v
kasnej e pa, zaradi zmanjsane
prodaje, zelo poslabsala. Zmanj- prihodnjem letu osvojili visje
stopnje predelave vermikulita,
sana prodaja je negativno vpli(Nadadjevanje na 5. s·t ranj)
vala tudi na delovno storilnost,

ki opravlja dela na obra6unu
osebnih dohodkov.
Dela'Vike .i.z Tapetn!istva so po·
vedale naslednje:
v letoS.njem letu so bile kar
zadovoljne, saj je bilo dela vee
kot dovolj, -seveda pa so bile obOalsino premescene po drugih oddelkih tovarne, zaradi cesar pa
negodujejo. Tudi osebni dohodek jim ni v zadovoljstvo.
v palihodnjem letu zeliijo, da hi
se sta.nje v Bxestu lizbolj.Salo, kar
hi seveda vp1ivalo rudi na holj se
osebne dohodke. Tudi Oi.mvec
stalnega dela si. zelijo, da ne bi
bilo potrehno ska'kati po dru~
oddelkih. Medsebojne odnose
imajo v oddelku ze sedai dobre in ze1i~o, da naj ostanejo 5e
v pr.ihodnje talci.
Dragi Hribar je tudi zadovoljna s svojrl.m delom, .k.i ga je vedno dovolj, najsiho v tovarni ali
doma.
Nrl. pa zadovoljna z wednotenjem 111jenega dela , dci je klj.u b
vlozenim naporom nehvalefuo in
je ve1i:kok.rrat ta.rca -delavcev, k.i
oCitajo svoje nizke osebne dohodke.
V p.rtihodnjem ietu pnicadcuje ve~
obzilmosti do svojega dela, pa
tud.i -u spehe v kolek,trl.vu,· kar bi
se -izraialo t udi v :bo~jsih d<ili.odkih delavcev in v njlihovem zadovoljstvu. Zeld tudi b oljse medsehojne odnose ter uspehov in
ui.ravja vsem delawcem.
Kramljal: V. Jerlc
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(Nadaljevan.je s 4. strarui.)
ki ga bo moine uporahljati za
mvjocaz!Jienejse ruunene, predvsero
pa za kmetijstvo in gradhenistvo.
Na koncu zelim v prihaj ajocem letu vsem Brestovim delavcem chilo srece in delovnih
uspehov.
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e SKUPNE
DEJAVNOSTI
Marina DOLNICAR
Tezak gos:podai!slci. polofuj v
svetu, dom<:XV'ini in v .naSd delovnl
organ~zaaij:i so znaCiim za leto
1986.
Zapletene razmere v n.aSi d:rlaVli so terjale vrsrtJo ukrepov, ki so
nujno potrehilli za .razresevanje
nastalega stanja. Vse to tudi Brestowm delavcem nalaga veli.ko
odgovornostli in zavzetostJi pri
opravJjanju delOV<DJih nalog, saj
homo le ·t ako lahko .premagalri. te
tezke case.
Za novo leto 1987 z'etim, da hi
nasa delovna organizaoija uspela
prebrodiM Oi.mvee ltezav, vsem oh6anom in Bresltovcem .ter svoji
d:rui;>ini pa aimvec £d:ravja, osebne srece in veselo praznovanje
Silvestra.
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Alojz DROBNIC
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Letos je hilo v Iverki precej
hurno. Lahko recemo, da smo
dosegli nekaj uspehov, se vee pa
neuspehov.
K uspehom v nasi temeljni
organizaciji lahko stejemo to,
da nam je letos uspelo vsaj
delno obnoviti glavno proizvodno linijo z nahavo nove natresne postaje in s temeljito obnovitvijo glavne stiskalnice. S tern
sicer se ni hilo storjeno vse,
kar b i si zeleli, pa kljub temu
upamo, da smo odpravili glavne
vzroke za slahso kvaliteto plosc,
ki nas je pestila ze dalj casa.
Da smo poleg rednega letnega
remonta opravili omenjena dela, smo morali za dalj casa
ustaviti proizvodnjo. Nacrtovali
smo dvomesecni zastoj proizvodnje, v resnici pa smo potrebovali nekaj dni vee. Glavni vzrok
temu je bila - ne po nasi krivdi - zamujena dobava sestavnih delov za natresno postajo,
pa tudi nekoliko obotavljajoce,
premalo prizadevno »finisiranje«
ob zakljucku remonta in pogonu tovarne.
Znacilno za poslovanje nase
temeljne organizacije je veliko
nihanje v prodaji. Letos je bilo
to nihan.je se bolj izrazito kot
prejsnja leta predvsem zaradi
se vecjega uvoza plosc, sorazmerno visokih cen in slahse
kvalitete. Vsekakor je slabo
spricevalo za Iverko in Prodajo,
da nam med vee kot dvomesecnim mirovanjem proizvodnje ni
uspelo prodati zalog plosc, ki
so se nabrale do pricetka remonta.
Nihanja v proizvodnji in prodaji plosc so se zrcalila tudi v
financnem poslovanju. Izguho,
ki nas je pestila v prvi polovici
leta, nam je uspelo oh tricetrtletju preobrniti v pozitiven re-

. .

.__

..

zultat. Oh zakljucnem racunu za
kern polozaju pa nam, kljuh ve1986. leto pa spet pricakujemo
likim prizadevanjem kolektiva
poslabSan.je v uspesnosti poslo- · grozi
slabsanje
kadrovske
vanja, saj bodo vecji stroski za
strukture, znizevanje produkremont in zelo slaha prodaja v
tivnosti in ogrozanje izvoznih
zadnjem cetrtletju pustili slabe
nacrtov. s takim stanjem pa
posledice.
ne more hiti nihce zadovoljen.
V novem poslovnem letu ne
Temeljna organizacija se je
prieakujemo bistvenih premikov
ves cas razvijala v ozko spev pogojih za gospodarjenje. V
cializacijo za proizvodnjo kuIverki imamo moznost, da si
S tern smo dvignili raven
olajsamo poslovanje z boljso hinj.
kvalitete kuhinj tako po ohlikvaliteto. Z boljso kvaliteto in
s preusmeritvijo v vecjo proiz- ki kot funkcionalnosti. Kuhinje
vodnjo oplemenitenih plosc bi vseh vrst nam ostajajo glavni
uhlaiili
nihanje v prodaji, proizvodni program tudi za nazmanjsali zaloge in dosegli ust- slednje leto. Proizvodna prizadevanj a so ves cas usmerj ena v
reznejso ceno.
Da bi dosegli to, pa ni po- boljso organizacijo za hitrejse
prilagajanje trlnim zahtevam.
membno samo, koliko smo in
Zato smo v tern letu zaceli fibomo posodobili nasa proizvod- n~i.ratli.
negorljlive plosce. Izdena sredstva, temvec moramo
lali smo negorljive pregradne
»posodobiti« (izboljsati) tudi nas
odnos do dela, naso prizadev- stene za potrebe ladjedelnice
nost in se zavesti, da k uspesno- v Puli.
Pri tern delu moram pohvasti kl.iub vsem zunanjim tezaliti izredno prizadevanje kolekvam naj·v ec prispevamo sami.
Z zeljo, da hi v novo leto sto- tiva, da sri:J.o izdelali pregradpili z optimizmom in pripravlje- ne stene do zahtevnega roka, s
takim kolektivom in proizvodnostjo, zaceti stvari obracati na
bolje, zelim vsem clanom in so- nim kadrom pa homo kos se
delavcem Iverke veliko zdravja, tezjim nalogam, ki nas cakajo
osebnega zadovoljstva in poslov- v prihodnjem letu.
nih uspehov v letu 1987.
V letu 1987 ho predvidoma iz.
redno tezko gospodariti in pri
tern uspesno poslovati. Z natancno izdelano strategijo po8 ZAGALNICA
slovanja bi morali poslovno leAnton PISEK
to 1987 uspesno zakljuciti. ZaV vsem dolgol~tnem delu v to pricakujem dohro zastopalesni industriji m v Brestu nost nasih kuhinj v prodajalocenjujem leto 1986 za eno naj- nah na jugoslovanskem tr gu, z
tezjih v poslovanju. Kljuh do- novimi oblikovanimi osvezitvahremu delu v proizvodnji, do- mi pa pricakujem boljso prodaseganju fizicnega obsega pro- · jo, kot v letosnjem letu.
izvodnje, realizaciji izvoza, pa
to delo, zal ni dalo pricakova
nih rezultatov.
Vse opozarjanje lesarjev na
tezave, ki so bile prisotne celo
leto 1986, se je zal uresnicilo.
Kljuh pomembnemu delefu, ki
ga stvarijo lesarji v neto deviznem ucinku pa se prakticno ni
nic naredilo glede vrednosti dinarja nasproti tujim valutam.
Tudi ohremenitve gospodarstva so se samo se povecale,
ne pa zniZale.
Kaj naj bi pricakoval od prihodnjega leta?
Uresnicitev dolgoletne zelje,
da bi dohili jasne ekonomske
pogoje gospodarjenja ter se e PRODAJA
boljsega sodelovanja v kolektivu. Nic ni tako dohro, da ne Slavko MISIC
hi hilo lahko holjse! Srecno
Letosnje leto lahko ocenimo
1987!
kot razmeroma uspesno na podrocju prodaje. V dokaj zaostrenih pogojih gospodarje;nja
in v visoki inflaciji, ter ob
padanju kupne moci smo vrednostno na pla:nimni prodaji. To
ocenjujemo kot uspeh z ozirom
na delne preusmeritve izvozni-

8 SKUPNE
DEJAVNOSTI

ne za leto 1987 so v gospodarskih :k;rogih ,p recej .pes.irrnistifue
zaradi ohveznosti driave do tuj.ine ter velikih lastnih notranjih sla~bosti. Zato ugodnejsih
pogojev poslovaaJ.ja ter z.manjsevanja obveznosti ne moremo
p ricakovaJti.
V postopku sprejemanja je
tudi cela vrsto sprememb zakonov.
Po inf0111IDacijah, ki jih im.amo
o teh sprememhah, in po prvih
primerjavah se bo tudi polozaj
nase delovne organizacije PreU zaostril kot ne. Upamo, da bodo
vsi ti zakani venda:rle parnem.ili
bistven zasuk celotnega jugoslovanskega gospodaJrstva v pozitivno smer, ka:r hi v bistvu tudi
nam ustvarilo ugodnejse ~azme
.re za gospodaJrjenje - vsaj dolgoroeno.
Na kOIIlCU zelim vsem dela:vcem Bresta velilko delovni.h
uspehov ·i n osebne sreee v novern 1987. letu.

Peter KOVSCA

Joze FRANK

Pred enim letom smo si vsi
Ugodni ali neugodni pogoii
gospodarjenja ter lastna uspes- zelel-i, da hi hilo letosnje leto,
nost oziroma neuspeSa1ost poslo- ki je za nami, boljse od prejsvanja se naj:prej odrazijo na fi- njega, l:eprav smo oh tern rananenem pO<iTocjru. Ko ocenju- cunali na nadaljnje zaostrovajem leto 1986 s tega vidi:ka, mo- nje pogojev gospodarjenja. i:al
·r aan ~eei, da ne morem b1ti za- so se razmere spremenile tako,
da se je celotna lesna indudovoljen.
V zadnj.ih ·l etih, i.n tudi pre- strija znasla v nezavidljivem,
teklo to ni hilo izjema, smo pravzaprav kriznem . polozaju,
priea tako naglemu sprem:inj akljuh izjemam vendar pa
nju .p ogojev gospodarjenja in Brest ni med izjemami. Tako bi
predpisov,. _da. j~ je izTe~o tezlro rekel s Cern. sem b:il Jetos
zadovoljen. To, da je se dobro,
tezko slediti, se teze pa se JliD
je prilagajati.
ker smo se v takih razmerah
Se najhuje pri tern pa je, da skozi letosnje leto sploh prebili
so veckrat predpisi taki, da jih tako, kot smo se, bi tezko oznaenostavno ni mogoee izvajati, cil za kakrsnokoli zadovoljstvo.
.k er pri predlaganju iJn sprejemaGospodarjenja in poslovanja
nju n:ihce dovolj ne oceni, ikaj je samih Skupnih dejavnosti glede
realno mogoce izpelj ati in kaj
na njihovo specificno vlogo ne
ne. Kakm veeina jugoslovan- bi ocenjeval. Glede opravljanja
skega gospodarrstva tudi nasa denjihovih nalog in funkcij, ki jih
lovna organizacija posluje z mi- imajo do temeljnih organizacij
nima1nimi lastru.n:ci viri obrartnih ·in celotne delovne organizacije
.s.redstev. Zato se .dnevno srecu- pa tudi do druihe kot celote
jemo z likvi:dnostn.imi teiava.mi pa bi rekel, da so se tekoce naob dejstvu, da je v :poslovnih loge v glavnem opravljale. i:al
bankah :dena:vja dovolj in preje glede na navedene teiavne
vee, ;ki ga pa za~rad:i omejevanja gospodarske razmere ostalo neplasmajev ne smejo usmeriti v
uresnicenih in neobdelanih niz
gospodarstvo. Tako smo prisilje- · nalog. Oh vsem tern pa mini najem:a:ti posojila na taiko slim, da se mnogo delavcev taimem.ovanem »sivem tJrgu«, kjer ka v skupnih dejavnostih kot
je visma ohrestne mere odvisna v celotnem Brestu premalo zaod t-renutnega povpra5ev:an.ja veda razmer, v katerih smo,
ozirama !IJOllUdbe dem.aJrja. Tudi tudi v odnosu do lastnega dev saani delovni organizadji smo la in prispevka k skupnemu.
Se premalo ·storili, da bi zm.anjKaj pricakujem od prihodsali priman}kljaj lastnih sredstev, kajti mmali bi :llmanjseva- njega leta? Na kratko povedati v·s e vrste snroskov in zalog, no, nic dobrega, ce izhajam iz
poveeati koeficient obratanja letosnjih tezkih gospodarskih
sreootev, dosegati boljse placil- pogojev in razmer, ki v letu
ne pogoje pri ~r~ahavi m proda- pred nami ne bodo laije, ampak
ji nabavljarti na~jnujnejsa osnov- tezje. Toda s skupnimi prizadevanji vseh in vsakega delavca
n~ sredstva, ki bi dajala takojsnje ucilrulre ter dosegati boljse nasega kolektiva upam, da bo-.
mo kos tudi vsem tezkim zahteposlowe l!'ezultate.
Na ·t ern :podrocju nas caka tu- vam in nalogam tudi v . prihoddi v letu 1987 mnogo dela. Oce- njem letu.

t

e GABER
Igor GORNIK
Moramo opozomi.ti, da se je v
nek:-aj zadnjili, se posehej pa v
letosnjem ·l etu znasla lesna industrija v izredno tezkem polozaju. Visoka stopnja inflacije,
nere<l'len tecaj dinar.ja na:spro~i
tujim valutam, poslovanje s tujimi sredstvi, ukinitev izvoznih
spodhud v prvem polletju, dotrajanost tehnoloske opreme in
tudi drugi notranji in zunanji
vzrok~ dmajo vpilv na neugodne
rezultate. Zaradi stevilnih sprejetih druzbenih ukrepov imarno
delavci zelo malo vpliva na
histveno izboljsanje rezultatov
poslovanja. Poleg okrnjenih poslovnih rezultatov je ovirana tudi hitrejsa rast nasih ze tako
nizkih osehnih dohodkov. V ta-

kov pohiStva na domaci trg.
Znano pa je, da se pri padanju
kupne moCi prodaja pohistva
kot trajna dobrina se naprej
zmanjsuje. Potrosniki se laije
odpovedo nakupu ·p ohistva kot
pa zivljenjskim potrebam.
Najmanj zadovoljen sem bil z
visoko inflacijo, ki razvrednoti
vsa prizadevanja za boljse delo
in slahsa kupno moe ter standard delavcev.
Tudi v letu 1987 pricakujem
zaostrene pogoje gcispodarjenja
in tezave pri prodaji pohiStva.
Uspesni pa homo, ce homo kvalitetni pri proizvodnji, stalno
prisotni na trgu in hitri v dohavi. Pricakujem tudi vee uspehov druzhe na zmanjsevanju inflacije ter vee skrhi za realno
vrednotenje dela in osebnih dohodkov.
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Kako se obvarujemo prehlada ?
Najprej moram pojasniti, da
je prehlad zelo sirok pojem, ki
ga ljudje uporabljajo za razlicna vnetja zgornjih dihalnih poti, kot so vnetje nosne sluznice,
kihanje, kasljanje, vnetje zrela,
smrkanje ipd. Vsak prehlad pa
, ni n1,1jno povezan s poviSano te
lesn~ t~mperaturo. Povzrocajo
ga Vll'U:Sl.
Nekateri prehladi so dostikrat zgolj alergicna stanja, to
je reakcija na sredstva, ki drazijo sll.lZJll'ice (!I'a2ille VII'Ste :prahu,
pelod idr.) . Nekateri prehladi
so pa celo psihosomatski. Zaradi prevelikih telesnih in dusevnih naporov se zma.njsa odpornost organizma in ze nekoliko povecano stevilo povzrociteljev premaga organizem, ki tako oboli.
Prehlad lahko preprecimo ali
vsaj omilimo na vee nacinov.
.Ze star pregovor pravi »Cevlji
scitijo glavo, kapa pa jo veckrat
kvari.«

- Kdor torej skrbi, da je dobro obut in obleeen, se mu redko zgodi, da bi se prehladil.
- Za preprecevanje prehlada
je pomembno tudi utrjevanje
telesa na svezem zraku, s tern
se poZivlja krvotok.
Pri teku na svezem in hladnem zraku moramo paziti, da
dihamo skozi nos, da se zrak
pri tern, ko prehaja preko nosne sluznice nekoliko segreje, pri
cemer pride toplejsi v zrelo in
naprej.
- Cim se nekoliko oznojimo,
pri intenzivnejsi hoji ali drugih
telesnih aktiv.nostih, moramo
zamenjati perilo v toplem prostoru.
Se bolj kot ze prej navedeno
nas sciti proti prehladu tusiranje s toplo in nato s hladno
vodo, nato pa frotiranje z grobo
brisaco .
Spati je treba v hladni sobi,
katere temperatura zraka ne
sme presegatj. 15° C.

Novosti v knjiznici
MOSTOVI, zbirka leposlovnih knjig knjiZevnosti iz Grcije, Malija, Srbije, Bangladesa in romske knjizevnosti v Makedoniji:
RAKODAIDIS, Ph.: Otok v htninem parku, CONDE, M.: Sagu,
PAVLOVIC, .Z: Zid smrti, KAISAR, Sh.: Mornarjeva zena,
SERBEZOVSKI, M .: Za dezjem pride sonce.
MOJ roman 1986, zbirka prijetnih romanov znanih avtorjev:
MAILER, N.: Nepremagljivi ne plesejo, KIRST, H . H.: Dekleta v uniformi, JAKES, J.: Sever in jug, SEVELA, E.: Moski pomenek v ruski banji, VUCO, V.: Kako sem nehal sesati prst
MILCINSKI, J .: Lukec dobi sestrico
Prirocna knjiga v obliki slikanice z domiselnimi ilustracij.ami je primerna tako za odrasle kot za otroke.
.ZUPANCic, 0., GRAFENAUER, N.: Abeceda na· polju in v
gozdu ·
branjem se spoznamo z doslej se neobjavljenim .Zupancicevim besedilom v verzih za otroke, ki ga je dopolnil Niko
Grafenauer in ga z estetskimi ilustracijami opremila Jelka
Reichman. Tako so otroci dobili v roke odlicno slikanico.
H . Mele

z

Vsako jutro naj bi telovadili
ob odprtem oknu vsaj 5 minut.
Prehrana mora biti bogata z
vitamini (sadje, zelenjava, beljakovinska) minerali ter s cebeljimi izdelki.

Treba je tudi paziti, da prehlajeni ne kasljajo in ne kibajo
v zdrave, ker se povzrocitelj
prena5a · s kapljicami.
Dostikrat so vir oknzbe tudi
robci, ki jih uporabljamo veckrat, skupne brisace in mila na
javnih prostorib. Zato je najbolje uporabljati papirnate robce (brisace).
Tudi topel in sub zrak izsusi
sluznico nosu in zrela, zaradi
cesar postane le-ta manj odporna za infekcijo.
Ena izmed prehladnih obolenj
je odviS!Ila od odpornosti organizma ter od tipov in stevila
povzrocitelja. Vse kar je navedeno za preprecevanje prehlada,
velja tudi za gripo. Pri slednji
imamo pole~ navedenega moznost cepljenJa, k:i za ljudi pred
obolenjem ali pa bolezen tega
zelo omili (ublaii). Pri tern je
pa vaino (kar je bilo ze veckrat
napisano) da se s cepljenjem
zajame cim vecje stevilo ljudi
(posebno se stare, bolne in mlade) da se s tern prekine sirjenje
obolenja.
·
A. Smale

Dobro oblikovanie, dobro mestonaide

V prvih dneh decembra so se
na slovesni podelitvi nagrad in
priznanj srecali brestovi oblikovalci, delavci vzorcnih delavnic
in predstavniki temeljnih organizacij. Ponovno so pregledali
letosnje dosezke s . podrocja oblikovanja in naredili pravzaprav
koncni obracun nastopa na
"Beograjskem salonu pohistva v
Beogradu.
Se pred tern, lahko bi rekli,
sklepnim · dej a:nj em, so strokovne sluibe pripravile predlog
programov, ki naj bi jib v prihodnjem letu uvrstili tudi v
nas proizvodni program. Trg
zahteva nove reSitve, lepse in
boljse ~zdelke. Nekatere novosti,
ki smo jih predstavili v Beogradu, bomo v svojo ponudbo
vkljucili ze prihodnje leto.
0 razvojni poti oddelka za
oblikovanje in o dosezenib
uspehih je v uvodu spregovoril
pomocnik glavnega direktorja
Zdravko Zabukovec, ki je poudaril, da je v iadnjih dveh letih prav na podrocju oblikovanja na Brestu storjen vehlk korak naprej ." Brestovi oblikovalci so si ob razumevanju celotnega kolektiva, ki ve, da postajamo prav od dobro oblikovanih izdelkov zivljenjsko odvisni,
tudi v iztekajocem se letu prisluiili vrsto nagrad in priznanj.

Predvsem v zadnjih dveh letih
smo na Brestu postavili pravo
osnovo za boljse delo na tern
podrocju. Rezultati se ze kazejo.
Mnogo dela se ostaja, saj se
dosedanji oblikovalski usopehi se
niso v celoti pokazali tudi v
prodajnih in ekonomskih rezultatih.
Prav tako imamo na nekaterih podrocjih se slabe programe, ki jib moramo cimprej ukiniti in nadomestiti z novimi.
Dela je torej gotovo dovolj.
Na Brestu se nam vendarle
ni treba bati, da bi v prihodnje
ostali brez idej in dobrih izdelkov. Seveda pa bo treba zagotoviti, da bo tudi tehnologija
s proizvodnimi kadri sledila ob·
likovalskim dosezkom. Po koncani podelitvi priznanj so si
udelezenci izmenjali tudi nekatere izkusnje. Mnogo so si
imeli povedati. Mogoce pa bi
veljalo v prihodnjem letu o ob1ikovanju in uvajanju novih izdelkov organizirati tudi strokovno problemsko konferenco.
Vcasih se vendarle zdi, tako je
bilo cutiti v kasnejsem pogovoru, da bomo kmalu do dobre
zamisli se prisli, teze pa jo
bo spraviti v zivljenje in promet.
V. Frim
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(Nadaljevanje iz prejsnje stevilke)
Zanimivo je popisal lov kragulja
na race dr. Hinko Dolenec, kakor ga je sam opazoval na jezeru.
Sel sem na kamen pod jezerskimi njivami, gledal in se zamislil . . . Bog ve, koliko casa bi bil
se sanjaril, da se mi ni zazdelo,
da priletavajo od Cerknice proti
meni trope ptic. Komaj so posed·
le, povzdignejo se zopet in druge
za njimi; posebno, kar jih je sedelo na suhem in so bolj za vodo
stvarjene, pomaknile so se na
vodo ...
Pravo sem zadel, ko sem obdolzil kragulja, da kali lepi mir, Zm.erom vee trop je bilo po zraku.
Ugledal sem kragulja, ko se je
mirno vozil po zraku nad jeze·
rom, kakor bi mu vse to zivljenje
ne bilo prav nie mar. Ali predno
je se prise! prav do kraja, zavil je
zopet in se jel nekoliko vise pre·
peljevati. Prezal je na race, to so
takoj opazili skorci in drugi ptiei
in se nekoliko odmakruli, race
pa so odletavale proti dolenjemu
koncu jezera, in kragulj- je res za·
vii za njimi kakor skrben pastir.
Toda komaj so bile zadnje trope odletele v dolenji kraj, ze sem
ugledal druge, ki so se zopet po·
mikale proti meni, in zmerom vee
in vee. Reel smem, da se jih je
naletelo toliko, da bi bile ralo
sveta popolnoma pokrile, ko bi jih
stlacil eno poleg druge •. ~

dolenjem koncu jezera, ali daslrav·
no ga se vidim pred seboj kragulja, vendar letijo race ob krajih
gori in proti meni in - kaj pa
je to? Resnicno! se eden je prise! na kosilo. Dvema se je pa
ze teze braniti. Nagnala sta jih
skoraj vse proti meni, tudi prav
nad menoj so se vrtile in sumele . . .
Kar naenkrat zasumi od !eve
strani nad menoj in okoli mene
rae na tisoce, vse leti do tal in
Kmalu ugledam kragulja kakor
do vode. Sarno eni raci je ubranil
piko visoko v zraku ali obenem
kragulj resiti se v vodo in kaksnih
tudi ze celega, ko je kakor blisk
tristo korakov rid mene v hribu
sinil med race. Najblizje tej ne·
planeta do tal . . .
sreei so se, kakor jim je na·
Mikalo me je iti v strmi hrib
vada, potopile, in ko se kragulj
za njima, kar zaslisim od gozda
zopet privzdigne, bilo je prazno
sem nenavaden sum. Nisem vepod njim. Bolj oddaljene so pa
vzletele, na vse strani hitele in · del, ali se je porusilo kako veliko
drevo, ali cemu bi bil tu pripisoval.
sele kasneje se zbirale v trope.
Kar opazim skorcev vee nego
lz vode je pa kar vrelo rae, In
tisoc, vse v enem tropu skupaj.
kakor se je vsaka prikazala, odie·
Letijo doli proti Otoku, za njimi
tela je ali pa obstala in gledala,
pa skobec. Ko so imeli prileteti
kaj bo zdaj storiti. Ali tudi kragulj
do Otoka, vrzejo se naglo v stran
se je bolj ozivil .. .
in proti gozdu, sovraznik za nji·
Gotovo ga je tudi jezilo, da mu
mi; vrnejo se zopet proti jezeru,
je prvikrat pri taki mnozini ven·
skorec pride nadnje; zdaj sine
darle izpodletelo; zatorej se je
mednje, ali kakor bi trenil, vseh
naglo je prepeljevati za tropami.
tisoc, Bog ve, koliko jih je bilo, je
Kragulju je slo za to, da pride
naenkrat pod vodo - in zdaj zonad race, vendar zopet ne prepet zasumi kakor prej in sum
visoko, kajti, ako je on previsoko,
odmeva po gozdu.
so race, kadar se vrze nadnje,
prej na vodi in · pod vodo, nego li
Nikdar prej nisem slisal, se
on katero doseze. Race torej ved·
manj pa vide!, da bi se potapljali
no pazijo in se umieejo, da so
tudi skorci pred skobcem. In s ka·
ali na drugi strani od sovraz·
ko silo padejo v vodo! Preprican
sem, da hi se sum, ki ga · napranika, ali nad njim ali pa toliko
nizko pod njim, da so prej v vodl,
vijo s tem, da udarijo s tako silo
nego li je od med njimi. Ko bi
ob vodo in od take mnozice, cui
pa hotele kar na vodi obsedeti, se
pri tihem vremenu celo uro hoda
popelje kragulj tako nizko cez
dalec. Kakor cebele ·iz uljnjaka so
nje in ako treba zavrti, da bi mo·
svigali zdaj iz vode in se zbirali
gle kar pod vodo zdeti. Vse te zopet v posamezne trope.
spremembe se gode tako hitro in
Kragulj je jel zopet straiiti, pa
tocno, da se tega clovek ne mole tako, da ·bi · mu kaka tropa ne
re nagledati.
usia na siroko jezero . . . Ni dolgo
trajalo, da jih je prevaril in se zaDo zdaj je bilo vendar se var·
nosti, zdaj v gorenjem, potem v
podil mednje, in planili so zopet

vsi naenkrat v vodo. A tudi zdaj
mu je spodletelo . . . Od vseh strani je mrgolelo zopet iz vode, in
vsak potopljenec je letel le nizko
in pri vodi, dokler ni bil dalec
od >>Straha«, ki je zopet krozil. In
kakor bi kragulj obupal, da bode
danes kaj dobiti nad vodo, odleti
naenkrat proti suhem in prot! me·
ni. Ko je bil skoraj nad menoj, pomerim in vsaj ta ni strasil
nikdar vee skorcev! Drugi kragulj si je najbrz v tem casu tudi
prisvojil svoj koscek mesa, ali
se pa navelical.
Vse polno rae in pticev je zopet mirno poeivalo okoli Osredka in na njem, kakor bi ne bilo
nikdar drugace.
Kadar upade voda toliko, da ni
mogoce vee voziti se s colnom
po trsici, takrat se bliza najhujsi
cas za race, ki ze letajo ali so se
gole. Po trstju in travulji jih sledijo in lovijo psi, a kar jih pribezi
k jamam, so v nevarnosti, da ne
pridejo nastavljenim lovcem pred
oci. Kar se rae izvali bolj kasno,
ali se jih golf, jih malo odide ne·
varnosti, ki jim preti od vseh strani.
Najveselejsa doba, bodisi za ribice ali lovce, je med Masami,
ko jezero zacne navadno odtekati.
Glavna lov na race se vrsi vecji
del okoli Otoka, kjer . je najvec
vode in kjer najpozneje usiha. Ka·
kor odteka voda vedno bolj v
jame, tako se pomice tudi zival
za njo. Tik Otoka pri Leviscih se
godi ob svojem casu skoraj vsako
leto najbolj cudna zanimivost tega
jezera, da pozro jame naenkrat
vse, kolikor ga je se. Vse, kar je
se malo casa poprej plavalo ali
gibalo po vodi, ali v vodi, kar naenkrat ostane na suhem.
Vcasih so delali okoli Levisc ko·
ce iz Jocja. Zabili so stiri kole v
zemljo tako globoko, da so bill v

visini z vodo. Na vrh so pritrdili
desko. Koj zraven so tudi zabili
kole in jih pokrili z desko. To je
bil sedez. Lovec je sedel na
visjo desko, polozil na nizjo noge
in - ves zakrit v bicju .- cakal
na race. Ker so druge jame razen
Levisc ze odtekle, prepodili so
race okoli vozeci se lovci, da so
prisle enemu ali drugemu cakajocemu v koci na strel.
Ko se je leta 1722 posusilo jezero o sv. Jakobu, bilo je neizmer·
no rae. Kmetje so jih pobili in
ujeli toliko, da so prodajali debele
race po 3 krone.
Takoj potem, ko usahne jezero,
preletava neznano veliko ptic, posebno vran, po tej ravnini. Toda
kadar so ostanki pobrani, se umakne vse za zivezem, samo velika
krdela rae se se vidijo po stru·
gah in ob njih, po -katerih tece
se voda. Vendar priblizati se jim
ni mogoce, ker jih cepi vedno
dosti na suhem in nad bregom. Te
odletijo z drugimi vred, ki so v
bolj globoki strugi na vodi, predno je mogoce tako blizu priti, kar
strel doseze. Le prav zgodaj na
jutro, kadar so vse na vodi, se
primeri vcasih, da jih lovec zale·
ze. Pozna se pa vee ali manj po
vsem Kranjskem, kadar je jezero
popolnoma osuseno, kajti race se
raztepo na vse . kraje, koder najdejo se vodo, posebno se jih presell dosti na Ljubljansko barje.
Kadar se jezero spet napolni,
pridejo race iz vseh krajev nazaj. Valvasor celo pripoveduje, da
pride iz Vranje jame in Suhadolice
z vodo tudi veliko crnih, popolnoma golih in zivih, a slepih rae,
katerim vzraste tekom stirinajst
dni perje in katere zadobe tudi
vid. A to je prazna bajka, kajti do
zdaj se ni nihce vide! _takih rae.
(Se bo nadaljevalo)
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BRESTOV OBZORNIK

Propaganda in festival v Portoroiu

!tih
avo
tem
ejo.
se
se
i v
zulaterraJ.kimi.
1rle
nje
deltgo~ija

V soncnih novembrskih dneh
od 3. do 7. je bilo v Portorozu
tisoe in vee propagandistov,
strokovnih d elavcev na tretjem
Jugoslovanskem festivalu trlnih
komunikacij in na prvem Mednarodnem
festiva:lu
turisticnih propagandnih akcij (ITACA).
(lz stevilke 111 -

30. december 1976)

ZAHTEVNE NALOGE V PROIZVODNJI IN POGLABUANJE SAMOUPRAV·
NIH ODNOSOV

Za~tavljena je tudi na_loga,. da bi_ opravili rekonstrukcijo ozirama pre-

~redttev st~re tovarne _ tvern~h .. plasc. Ta~a. preu_rejena tavarna bo pratzvaj~la ognjevar~e plo~ce, kt Jth potr~bUJeJo nase ladjedelnice in gradbemstvo, del ~ratzvodnje pa bo namenJen izvozu. To dela bo seveda po-

oblcasi
nesi
bi
obiztro-

tekalo _vse pnhodnje leto, taka da na novo proizvodnjo lahko racunamo sele v 1978. letu. Seveda ba tudl ta dejavnost predstavljala
Brestovo novo temeljno organizacijo.
Posebej zelim podcrtati dejstva, da je bll nedavno sprejet ZAKON
0 ZDRUZENEM DELU. Ce smo letos aktivno sodelovall v javni razpravl
in ~j~govem oblikovanju, nas caka sedaj vellka In odgovorna nalaga,
preltti ta zakon v nase vsakdanje deJa in zivljenje. To bo nalaga nas
vseh, slehernega clana kolektiva.

1CO .

PLAN ZA LETO 1977

, je
>gobre
jo
Jrorim

Leta 1977 bo leto velikih aktivnosti druzbenopoliticnih in krajevnih
skupnosti:
- izgradnja in modernizaclja cest,
- izgradnJa sole m tetovaonice v Cerknici,
- modermzacija in izgradnja vodovooov v krajevnlh skupnostlh,
- razvoJ kmettJStva,
- rekonstrukCIJa etektricnih omrezij v krajevnih skupnostih.
- uveiJaVIJSnJe potrosnlskih svetov,
- uresntcevanje stanovanjske usmerjene gradnje,
- uvetJSVIJanJe komunatne skupnosti, kt povezuje interese zdru·
zenega dela.
Kl.UB SAMOUPRAVUALCEV

lniciativni odbor je predlozil skupsclni tudi program dela kluba, ki je
bil v celotl sprejet. Program dela je zelo obsir'en in zagotavlja, da se
bo samoupravtjanje kot ststem oruzoeno-ekonomskih . oonosov uveljavllo m krepuo na vseh podrocjih zivtjenJa in deta. DelovanJe kluba oo
usmerjeoo tako, da bo njegova deJavnost prlsotna v sleherni krajevni
skupnostt in temeljni organtzaciji zoruzenega dela.
L.ETOsNJI SALON POHISTVA V BEOGRADU

lz programov Tovarne pohistva Cerknica smo prikazali sestavljivl
program t'tka. S programom Pika smo prikazall siroko uporabnost tega
pontstva, saj je primeren za opremo dnevnih sob, spalnic, jedilnic, otroskth in samskih sob ter za opremo hotetskih sob. Ua bi vnesu nekaj
svezine v tronte ploskovnega pohistv~. smo prikazall program v petin
razliCnih In lahko trdimo, pnjetnih izvedbah.

Predsiavljenih je bilo vee kot
700 del v kategodjah oglasov,
video spotov, serij in celovitih
prezentacij. Poleg portoroskega
avditorija, ki je bil glavni prostar dogajanja, je bila se portoroska marina, katera je gostila razstavo tiskanih medijev
s satelitsko televizijo, lci je prenasala program pozno v noc. Ob
teh dveh prizoriscih pa je bila
tudi polnoena razstava skupine
Feniks kar v skladiscu soli.
Simbolicno.

Udelezence je najprej pozdra·
vil predsednik sreeanja Jernej
Repovs. Dobrodoslico so izrekli
Sima Davidovic, predsednik zveze zdruZenja ekonomskih propagandistov Jugoslavije, Tatjana
Kosovel, predsednica SO Portorot i.n Tone K!ra5ovec rpodpred·
sednik gospoda!rske zbomice Jugoslavije. Festival je zacel Marr·
jan RoZic, clan ZK SZDL Ju&?slavije. V svojem govoru Je
predvsem poudarjal pomembnost trlih komunikacij v sedanjem gospodarskem polozaju in
zdruZenega dela pri tem.
Po odprtju je sledil ogled video spotov v tekmovalni konkurenci, kombinira:n z radijskimi
reklamarni. Enak program je
bil tudi popoldan, zveeer pa je
bil ogled tujih nagrajenih video

GROMOV MEMORIAL
Keglja§ki klub Cerknica organizira na keglji§~u v Cerk·
nicl tradlclonalni 20. GROMOV MEMORIAL za mo§ke
dvojice, ki bo v nedeljo, 4. januarja 1987. Nastopili bodo
najboljsl keglja~i iz Slovenije ter keglja~i iz Zagreba in
Delnic.
Tekmovanje bo trajalo predvidoma od 9. do 21. ure.
Ljubitelji kegljanja vabljeni!

•

Kegljask·e novtce
KEGUACI USPEsNO
PRICELI TEKMOVANJE
Eki(pa
keglja5kega
.kluba
Brest je uspesno pricela tekmovarije v II. Slovenski ligizahod, v kateri ponovno nastopa v letosnji sezoni. Po treb
odigranib kolih so dosegli dve
prepricljivi zmagi na domacem
kegljiScu, ter dosegli neodloeen izid na gostovanju v Izoli,
kar se v kegljaskem sportu zelo tezko primed.

Rezultati:
1. KOLO:
Brest : Donit 5278 : 5019
2. KOLO:
Izola : Brest 5150 : 5150
3. KOLO:
Brest : Triglav 5442 : 5248
Lestvica:
kegljev
1. Gorica 6 tock
+ 739
2. SCT Ljubljan 6 tock + 613
a3. Brest 5 tock
+ .453
4. Trig1av 4 toeke
+ 295
5. Kocevje 2 tocki
- 189
6. Izola 1 tocka
- 457
7. Donit o toek
-438
8. Tomos 0 toek
-926

spotov. Vsak dan je tiskarna
Slovenija, ki je bila glavni sponzor festivala, izdelala barvni bilten in na ta nacin informirala
udelezence o programu. Propagandne nastope so imele tud.i
velike svetovne agencije, ki so
s svojo .kreativnostjo dale festivalu svoj pecat. v stirih dneb
so bila predstavljena tudi vsa
tekmovalna dela v konkurenci.
Strokovna Zirija je o:pravila svoje delo. Nagradila Je dela, ki
so bila po njenem m.nenju dobra, ceprav se veasih niso ujemala z okusom udelefencev. Je ze
tako in vendar je bilo opaziti,
da je jugoslovanska propaganda
zabeleilla napredek. Predvsem
je bil video delez Studio marketing Dela iz Ljubljane.
In kako se je predstavil
Brest? Za letosnji festival nismo prijavili nobenega dela, ker
enostavno dovolj kvalitetnega
za tako konkurenco nismo imel i Ugotavlj amo, da nimamo se
dovolj urejene celostne podobe,
zato so tudi stili TV reklam
(Maja 0, kuhinje Brest 2000, sedeme garniture, Igor) kot tudi
radijskib, razlicni. Nekaj vee je
bilo narejenega na prospektnem
materialu.
Poleg tega smo imeli propagandne akcije, ki so morale biti
pripravljene tako rekoe Cez noc
in gotovo je, da niso bile dovolj
strokovno pripravljene. S tem
so prinesle manj uspeha kot pa
se je od njih pricakovalo. V
prihodnjem letu bomo morali
bolj sistematicno in kreativno
pristopiti na podrocje propagande, kajti zavedati se moramo,
da je najdraija poceni p ropaganda!
J. Obreza

Taborniske
.
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0 NASEM LETOSNJEM GOSPODARJENJU IN SA MOUPRAVUANJU

rdili
lbili

' je
na
oge
1kal
!Zen
so
so
akajenerin

1ele

Ko govorlmo o gospodarjenju, ne moremo mimo razvoja Bresta, saj je
tudi to eden izmed kaza1cev a gospodarjenju z druzoenimi sredstvi.
V tern letu je bila koncana najvecja investlcija na Brestu oova
tovarna ivernth plosc. Ceprav zaraol tehnlcnih razlogov se ni tennlcno prevzeta, ze daje lepe rezultate. Sprejeli smo tudi srednjerocni
program, s katerim smo si postavill zelo smele cilje: novo tapetmstvo,
moaernizacijo prolzvodnje, novo proizvodnjo na stan lverki, grooi razrez
in kotJovnico v Starem trgu in drugo. Nekatere naloge iz srednjerocnjega programa v teh dneh ze uresnicujemo.
POVEZOVANJE Z JELKO

Za delavce Bresta prav gotovo nl novost, da potekajo ustrezne prlprave na povezovanje Jelke iz Begunj z Brestom. Za pripravo ustreznega programa o zdruzitvl je blla ze lmenovana skupna komisija, ki jo
sestavljajo predstavniki obeh delovnlh organizacij.
NASA KLUTURA
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Na nekem drugem mestu v tej stevilki p1semo o IZJemnem umetniskem dozivetju - o gostovanju znanega slovenskega umetnik~ P~l
deta Bibica. tal je bile tudi tokrat tako kot navadno ob kvalttetmh
kulturnih prireditvah: le tri vrste gledalcev, za katerimi je zevala crna
praznina.
Nehote se zastavlja vprasanje: kaj za vraga sl zelijo in pricakujejo
od kulture obcani nasega malega mesta?

Se nekaj odlikovanih
Na osrednjl obc.inski proslavi ob dnevu republike, kl je bUa

28. novembra na Rakeku, so vecim druibenopoliticnim delav·
cem iz nl!Se obcine podelill dr:Zavna odlikovanja. Odlikovanja

jim je .izrOCil podpredsednik obCinske skup~Cine Zdravko ZA·
BUKOVEC.
Odlikovam so bill:
- Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM· VENCEM:
Jan.ez Paldi, Franc Tarlelj, Franc Zigmund;
- Z REDOM ZASLUG- ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO:
Janez Praprotnik, Franc Urbas, Tone Urbas, Filip Zagar;
- Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM:
Drago Frlan, Jofe Juvanclc, Miroslav JuvanClc, Peter Kov~
ca, Ivanka Kran.jc, Leopold Oblak, Aleksandra Sega;
- Z MEDAUO ZASLUG ZA NAROD:
Stanislav Koeevar, Franc Modic, Ivan Plos;
- Z MEDAUO DELA:
Zofija Obreza in Anica Truden.

Tuell v m.rzlih zimskih mesecih tabornikom nikoli ne
zmanjka dela. Ce ne moremo
uiivati v naravi, pa se zapremo
v toplo sobico in se naucimo
mnogih stvari, ki jih preizkusimo potem, ko posije sonce . . .
Konec novembra (od 28. do
30. 11.) smo v Zilcah organizirali teeaj iz orientacije za vodnike in clane kluba. Tecaja se
j e udeleillo o.krog 30 na.Sih Cianov, ki so bill razdeljeni v dve
skupini - skupino tistih, lci se
orientacije sele u cijo in tistih,
ki zele svoje Zilan.Je dopolniti.
UC.i.li smo se vrisovanja tocke
v karto, risanja minskega polja, skice terena in profila terena. Starejsi taborniki in .klubovci pa so jo mahnili tudi na
daljsi nocni pohod. Ob veeerih
smo se srecali ob kult urnem
programu, z vodniki pa smo
skusali razresiti probleme, ki
se porajajo ob njihovem delu.
-
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..• in pogled na letomjo Breestovo postavitev

lanskoletoi »zmagovalec« sejma v Beogradu
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PRAZNOVANJE DNEVA

JLA

Tudi taborniki nismo pozabili na praznik JLA. V ta namen smo v ponedeljek , 22. decembra organizirali v telovadnici v Cerknici za vse starejse
MC, tabornike, tabornice in klubovce streljanje z zr-acno pusko. Najboljsi v svojih kategorijah so prejeli tudi nagrade.
Do konca leta nas caka se
veliko dela. Ob zakljucku starega leta bomo ob eajanki in
kulturnem programu, skupaj z
MC-ji priklicali Dedka Mraza,
vodniki in klubovci pa bomo
silvestrovali v nasi koCi v Leskovi dolini. Do konca leta bo
izsla tudi nova stevilka na5ega
informatorja Scuka, v kateri
bodo navodila 2la delo vodnikov in obvestilo o akcijah v
prihodnjih mesecih.
A. Znidarsic

~-

alo)

ORIENTACUSKI TECAJ
ZA VODNIKE

- -- --

-

-

·.

·"··~::""'""''""(

8

BRESTOVOBZORNJK

$TE

LEl

Nagradna ·kriZanka

30.

I
I
I
I
I
I
I
I
(

PO~IIETEK

DHOYANJA

I'Oii;~NOY

t

lJ\DO
TROHA

GABIII

£t81J

UI1ETNOST

NO

(LAT.)

STI
\

Z... DORJ\

198
pre
stv
7.e
fud

s

ga

ind
in
Opl

ZELATINA

SHRA

IZ ALG

za
izv•
daj
pre
vI
(

ENO DD
OZVEl':DIJ

no
VOC

se
zac
sln

NOVO

VI NO

s~~IJ

T rE

pol
pri
vile

IG~AlNA

KARTA

I
NIKOLA

rlADIJ

TEStA

NAGRADNI RAZPIS

.

Prav gotovo bi bill razocarani,
ce vam vsaj za novoletne praz·
nike ne bi pripravili nagradne
kriianke, s katero bi vam radi
nudili nekaj razvedrila, ker nam
Ze ni uspelo pripraviti posebne
zabavne priloge.

Na voljo pa vam je tudi nekaj nagrad in sicer:
1. nagrada 3.000 dinarjev,
2. nagrada 2.000 dinarjev,
3. nagrada 1.500 dinarjev.

ameriska melodrama FRANCOSKI LJUBIMEC.

9. 1. ob 19.30 in 12. 1. ob 18. uri V OCEH. .

Glavni In odgovoml urednlk Boio
LEVEC.
Ure)a urednlikl odbor: Sreco DROBNit,
VIII FRIM, Franc GORNIK, Vlktor JERit,
Karman KANDARE, Peter KOV!:CA, Bofo
LEVEC, Danllo MLINAR, l:tefka MIKIE·l:E·
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA,
Mlran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC.
Foto: Jo!e l:KRU
Odbor za obvei~n)e je druibenl organ
upravl)an)a,
Pradaednlk odbora:
Franc
MLAKAR

Naklada 2800 izvodov.
Tiska 2eleznlska tiskarna v Ljubljanl.

2. 1. ob 18. uri - ameriska komedija PREBUJANJE POMLADI.
3. 1. ob 19.30 in 4. 1. ob 16. uri - italijanski pUstolovski film
STIR! PEST! ZA RIO.
4. 1. ob 19.30 -in 5. 1. ob 18. ILITi - ameris·k a k>riminalka PRE·PLASEN OBRAZ.
8. 1. ob 19.30 -

BRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknlca,
n. sol. o.

Glasllo aodl mad prolzvode lz 7. toi!ke
prvega odstavka 36. ~!lena zakone o ob·
davun)u prolzvodov In storitev od prometa prolzvodov (mnen)e sekretarlata za
lnformlran)e lzvrinega aveta SR Slovenl)e
i t. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1874).

Filrni v januarju

Svoje r~itve v kuvertah s pripisom »nagradna kriZanka<< po~
Ijite urednistvu najkasneje do
vkljucno 22. januarja 1987.
Pri r~evanju vam zelimo vsaj
malce razvedrila, pri irebanju
pa cimvec sreee!

ameriSka ·krim.ilnalka SMRT

10. 1. ob 19.30 ·i n 11. 1. ob 16. uri - ameriski akcijsJ.<i fHm KONDORJEV LET.
11. 1. ob 19.20 - ameriska grozljivka NENADZOROVANA MOC,
15. 1. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film RDECI IN CRNI.
16. 1. ~b 19.30 in 19. 1. ob 18. uri - amerilli spektakel CONNAN, II.
17. 1. ob 19.30 in 18. 1. ob 16. uri - ameriski pu stolovski film
DIVJI OTOK.
"
18. 1. ob 19.30 - ameris.ki vojni film POlJA SMRTI.
22. 1. ob 19.30 - a.meriski fi1m NAJSTNICE.'
23. 1. in 25. I. ob 19.30 - ameris.ka gro~j.ivka PETEK TRINAJSTEGA, V, del.
24. 1. ob 19.30 in 25. 1. ob 16. u ri - ameriSki fantasticni film NOC
KOMETOV.
26. 1. ob 18. uri - aaneriSki pus-tolovski film BOGOVI SO PADLJ
NA GLAVO.
29. 1. ob 19.30 - ameriSka komedija FANTOVSCINA.
30. Lob 19.30 .:.._ avstralski film POBESNELI MAKS, III. del.
31. 1. ob 19.30 - ameriS.ki pustolovski film OSVAJALCI D2UNGLE.
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N ~si upokojenci
Letos so iz temeljne organizacije Masiva .iz Martinjaka odsli v pokoj naslednji -delavci:
Milka Kosinrlj odsla v pokoj
dne 6. 5.1986 z delovnega mesta
moznicenje.
Marija Ogrinc odsla v pokoj
dne 22. 6. 1986 z delovnega mesta embaliranje izdelkov.
Ani.ca Drobnic odsla v pokoj
cine 31. 8. z delovnega mesta
lepljenje.
Ivanka Tornic odsla v poko.i
dne 11. 9. 1986 z delovnega mesta rocno brusenje.

Mahne Mira odsel v pokoj
dne 2. 10. 1986 z delovnega mesta upravljanje bocnega vilicarja.
Za njihova pr>izadevno delo in
pl'ispevek k napredku nase
druibe se jim lepo zahvalju jemo in jim zelimo, da bi v sreci
in zadovoljstvu mivali zaslmeni
pokoj se mnogo let.
DelQvni kolektiv TOZD Masiva
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