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NaSe gospodarjenje v preteklem letu
Zopet se je obrnilo leto in prisel je cas za pregled in obravnavanje dosezenih poslovnih rezultatov v letu 1986.
Verjetno ze dolgo easa nismo s toliksnim pesimizmom cakali,
kako se bodo racuni »izsli«. Preteklo leto je bilo namrec eno
najbolj crnih za lesno industrijo v celoti. V vsakem cetrtletju
je bila namrec ugotovljena vecja izguba, ki je po tretjem periodicnem obracunu v Sloveniji znasala ze blizu 1300 starih milijard dinarjev.
Podobno se je dogajalo tudi
na Brestu, saj smo ze med
letom ugotavljali, ·da so gibanja neugodna in da na koncu
leta ne moremo pricakovati
bistvenih sprememb na bolje.
Med glavnimi vzroki za taksne rezultate so najbolj ocitni:
predimenzioniranost
celotne
slovenske lesne industrije ter
posameznih obratov, ki so za
hitro prilagajanje proizvodnje
potrebam td:isca neokretni,
slaba akumulativnost v preteklih letih, poredvsem na racun izvoza, zato tudi zastarela
in iztrosena oprema, pomanjkanje lastnih virov za obratna
sredstva, visoka inflacija, velikokrat slaba organiziranost
in ekstenzivno zaposlovanje.
Kljub vsem deklaracijam in

napovedim lahko trdimo, da
izvozniki v preteklem letu nismo bili delezni nikakrsne
druibene podpore, nasprotno,
s politiko te~aja dinarja proti
tujim valutam je bil stimuliran predvsem uvoz.
In kako so vse te neugodnosti vplivale na nase poslovanje?
Dosezeni financni rezultati
temeljnih organizacij so taki,
da razen v dveh (IVERKA in
MINERALKA) ne zagotavljajo
nikakrsnih sredstev za sklade,
v POHISTVU in TAPETNISTVU pa je bila ugotovljena izguba, ki je sicer pokrita s
sredstvi rezerv TOZD in nepovratno odstopljenih sredstev rezerv nekaterih drugih
delovnih organizacij. Novo po-

slovno leta smo zaceli z zelo
skromno zapuscino preteklega
leta.
Oglejmo si bistvene znacilnosti posameznih podrocij poslovanja, .ki najbolj vplivajo
na koncni financni izid.
PROIZVODNJA

TOZD

~

....,

>N

>t(ljOO
'-0

<1.)-o

oCl~
.....

z~

POHISTVO
- Pohistvo
- Strojegradnja
MASIVA
:ZAGALNICA
GABER
IVERKA
TAPETNISTVO
JELKA
MINERALKA
PRODAJA

4.151.648
243.320
1.606.544
1.730.988
1.971.947
4.339.904
1.754.375
1.461.840
1.206.300
40.454
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276.658
1.743.950
1.707.574
2.209.519
4.021.972
1.604.008
1.502.850
l.823.333
117.750
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Doseganje nacrtovanega ob·
sega irt vrednosti proizvodnje
91,4
je osnovna naloga poslovanja
102,8
in od tega je v veliki meri od151,2
visno, kaksni bodo dosezeni fi118,7
nancni rezultati. Delovna organizacija je v letu 1986 dosegla .
SKUPAJ
9.234.353
18.566.074
103,3
94,6
103,3
odstotka
nacrtovane
vrednosti (19.174.047.000 dinarjev), kar je za 108 odstotkov
vee kot leta prej.
Vidimo, da vrednost nacrto- kot tudi tisti za domace tr:liFizicni obseg proizvodnje, vane proizvodnje ni bila dose- sce, le nacrta kooperacije niso
merjen ·v norma urah, pa je zena v zAGALNICI, IVERKI dosegli.
manjsi od nacrtovanega in je in TAPETNisTVU, fizicno pa
V zAGALNICI niso dosegli
dosezen 95-odstotno.
so nacrtovane kolicine proiznacrtovanega obsega proizvodvedli
le
v
MASIVI,
GABRU
in
Gibanje
proizvodnje
po
nje, kar velja taka za zago
vrednosti in fizicno za vse te- MINERALKI.
kot za stolarno.
meljne organizacije je videti
Pomembno je povedati, da
Na zagi so imeli tezave s
iz razJpredelnice:
v strukturi fizicnega obsega
slabo
kakovostjo hlodovine,
proizvodnje predstavljajo . izpoleg
tega
pa so jo spomladi
vozni i:odelki 48 odstotkov.
Najvecji delez v strukturi ce- napadli se skodljivci, kar je
lotne vrednosti proizvodnje pomenilo slabso kakovost zase vedno nasi furnirano. po- ganega lesa. V drugem pollethistvo (26 %), sledijo iverne ju pa je zaga obratovala v
plosce (21 %), masivno in ku- dveh izmenah, to pa je bilo
hinjsko pohistvo (po 11,5 %), premalo, da bi dosegli plan.
V stolarni so gl.avni vzroki
mineralne plosce (9 ,5 %) , :lagan les in tesani trami (9 ,3 %) manjsega obsega proizvodnje
in tapetniSki izdelki (8,4 %). v premajhni zmogljivosti kroGlavne znacilnosti proizvodnje jilnice ter obcasnih motnjah
po temeljnih organizacijah so pri nabavi rezil, lepil in vezanih plosc.
bile naslednje:
V POHisTVU so se v glavnem srecevali z ze znanimi
tezavami (slaba oprema, ka·
drovski problemi, majhne serije, nihajoce obremenitve).
Dodatno so na obseg in kako·
vast proizvodnje negativno
vplivale se nepravocasne dobave in neustrezna kakovost
nekaterih materialov (furnirji, iverke, povrsinski materiali) .

cestitka zenskemu delu nasega kolektiva je na 5. in 6. strani.
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MASIVA je nacrtovano pro. izvodnjo dosegla taka fizicno
kot vrednostno. Dosdeni so
bili nacrti izvozne proizvodnje

GABER je izpolnil proizvodne nacrte tako vrednostno, kot
fizicno. Vecjih tezav v proizvodnji ni bilo. Izpadel je del
proizvodnje za izvoz, nekaj
tezav pa so imeli pri uvajanju
proizvodnje predelnih sten iz
negor plosc za ladje.
IVERKA ni dosegla nacrtovane proizvodnje predvsem
zaradi okvar na vaznejsih
strojih. Opravili so tudi vecji
remont, ki je trajal od 6. 10.
do 12. 12. Pri ponovnem zagonu tovarne pa je nastopilo
(nadaljevanje na 2. strani)
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NaSe gospodarjenje v preteklem letu
(nadaljevanje s 1. strani)
vee tezav pri usklajevanju
funkcij nekaterih sklepov, kar
je povzrocilo dodatne zastoje
in .iz,pad proizvodnje.
TAPETNISTVO. V tej temelj.ni organizaciji je bila proizvodnja niZja od nacrtovane
zaradi slabe prodaje gotovih
izdelkov v tretjem trimesecju, ki je ni bilo mogoce vee
nadomestiti, kljub delu ob
prostih sobotah. Tudi dejanski casi izdelave so bili daljsi,
kot pa so bili nacrtovani.
JELKA. Vrednostni nacrt
proizvodnje je bil presezen,
fizicni pa je bil Ie 0,64 odstotne tocke pod nacrtovanim.
Bolj~e rezultate bi dosegli, ce
ne bi v prvem trimeseeju izpadla proizvodnja zaganega
lesa in tramov zaradi slabega
vremena, dokaj razdrobljene
proizvodnje in tezav pri nabavi kakovostnih izdelavnih
materialov.
MINERALKA je najuspestemeljna organizacija,
saj je presegla tako vrednostni, ·k ot fizicni obseg proizvodnje. Proizvodnja · pa je bila
usklajena z zahtevami kupcev,
zato je prihajalo v posameznih obdobjih do nihanj in je
bilo sprico tega potrebno daljsa obdobja delati v treh izmenah.
nej~a

PRODAJA. V tej temeljni
organizaciji je proizvodnja v
vzorcni delavnici viSja od n acrtovane za 19 %.
STROJEGRADNJA je presegla letni nacrt proizvodnje
kljub temu, da je bilo nekaj
ovir pri doseganju se boljsih
rezultatov (slab~a organiziranost, nabava materiala, premajhne strojne zmogljivosti,
kader). Program p:roizvodnje
pa je usmerjen na tr i podrocja:
-- strojna oprema za sirinsk.o lepljenje lesa,
-- za povrsinsko prekrivanje (lakiranje, luzenje) in
- za profilno in medfazno
brusenje.
NABAVA

Domaci trg:
POdludba je bila boljsa kot
leta 1985. Glede na to so se
tudi nekoliko izboljsali plaCilni pogoji, ki pa se vedno p re-

cej odstopajo od na~ih prodajnih.
Cene so se gibale zelo razlicno, v glavnem pa so sledile
inflaciji. Najbolj so se z ozirom na leto 1985 povecale cene bukovega furnirja (indeks
247), pohistvenega okovja (indeks 230), tapetniSkega blaga
(indeks 208) ter dekor papirja
(indeks 199).
Najvec tezav so povzrocali
kratki dobavni roki, ki so bill
posledica hitrih sprememb v
proizvodnji, ali pa na kratek
rok vezana izdelava vzorcev za
nekatere kupce o~roma sejme.
Podrocje kooperativnega sodelovanja je ostalo organizacijsk.o 111espremenjeno, ka:Ze pa
temjo obracanja k proizvajalcem iz drugih republik, kjer
so cene niZje.
Uvoz:
Uvozili smo za 907.136.000
dinarjev raznih reprodukcijskih materialov, surovin in rezervnih delov. Letni nacrt je
bil dosezen 77-odstotno.
V vrednosti uvoza predstavlja konvertibilno
obmocje
77 %, klirinsko pa 23 odstotkov.
Najvecja tezava pri uvozu
je kasnitev placil v tujino,
kajti banka je devizno nelikvidna. Zato pretece vee mesecev preden dobi nas dobavitelj placilo, to pa pomeni
veliko oviro pri sklepanju nadaljnjih poslov. Iz teh razlogov je bil pretezni del u voza
realiziran preko kooperacijskih pogodb (kontokorent) in
maloobmejnem prometu.
Devizne cene uvoznih materialov se v letu 1986 nis.o spreminjale, izjema so lepljeni
furnirji in lesne robne folije,
kjer je bila rast 7-odstotna,
pri povrsinskih materialih pa
1 do 4-odstotna.
PRODAJA

Domaci trg
Vrednost ,p rodaje je bila v
letu 1986 za 23,2 odstotka nad
nacrtovano, seveda pa moramo
pri tern upostevati rast ·cen,
tako da ta podatek ne ka:Ze
tudi enako fi~cno rast prodaje. Pozitiven premik je vsekakor, da so bile zaloge na
koncu leta za 8 odstotkov niZje kot so bile zacetne, vendar
pa vsi cilji, ki so bill oprede-

13,5 odstotka ter je porasel z
indeksom 208 glede na leto
1985. Ti pokazatelji bi bili nedvomno slabSi, ce ne bi med
letom prenasali ucinkov revalorizacije v celotni prihodek
ter zmanjsali amortizacijo za
tisti del, ki je bil obracunan
za ze odpisana osnovna sredstva pri TOZD, ki imata izgubo i·n tistih, ki bi jo imele, ce
tega ne bi storili.
Cisti dohodek je za 16,2 odstotka vecji od planil!'anega, in
je za 98 odstotkov presegel
dosezenega v letu 1985.
Ostanek cistega dohodka je
dosegel 14 odstotkov nacrtovane vrednosti in 62 odstotkov vrednosti iz 1. 1985. Poslovnega sklada ni formirala
nobena temeljna organizacij.a,

ljeni s · posamezmnn sanacij- FINANCNI REZULTATI
skimi programi (predvsem v
v si ucinki nasega prizadevaPOHISTVU) niso bili dosenja, delovanja okolja in sploszeni.
nih gospodarskih razmer 'se
Dokaj ugodna je bila tudi izka:Zejo v financnem rezultaprodaja primarnih izdelkov, tu. Neizpolnjeni proizvodni napredvsem 'negor plosc in za- crti, manjsa prodaja na domaganega lesa_
.cem trgu kot bi bilo nujno za
Minulo leto je bilo s prodaj- obcut nejse zmanjsevanje zalog
nega vidika znacilno po tern, in povecano obracanje sredda je bila precej visoka kon- stev, zmanjsevanje izvoza in
junktura v zacetku, ter vse njegova nedohodkovnost, vima njse p.ovprasevanje proti soke obresti ter notranje slakoncu leta.
bosti so prispevali k neugodNenehno tece proces raZ!nih nemu financnemu rezultatu.
V tabeli so prikazani glavni
prodajnih akcij, prizadevanj
za doseganje cim boljsih pro- elementi za celo delovno orgadaljnih pogojev, ter na obliko- nizacijo.
valnem podrocju, kjer je bil
v zadnjih letih dosezen ·viden
lndeks
Indeks
napredek. Na sejmih smo KATEGORIJA
na 1.1985
na plan
predstavili vrsto novih programov, ki so prejeli tudi vidna 1. Celotni prihodek
27.550.769
192
120,6
in pomembna priznanja.
2. Dohodek
5.646.788
208
113,5
3. Cisti dohodek
3.704.015
116,2
198
Izvoz
125.722
151
65,5
4. Rezervni sklad
5. Poslovni sklad
Prodaja na tuja tdiSca ze
6. Izguba
281.770
641
drugo leto upada, kar je posledica zavestne odlocitve, saj
dohodek, ki ga dosegamo na
tujem, ne zagotavlja normalZ izgubo sta poslovali TOZD zato to pomeni tudi izredno
nega nadaljevanja poslovanja. POHISTVO (175.104 tisoc di- slabo osnovo v zacetku letosVrednost izvoza je dosegla narjev) in TAPETNISTVO njega leta.
lani 10.877.034$ ali 89,4 od- (106.666 tisoc dinarjev), posloIzguba v obeh TOZD bo
stotka letnega plana. Od tega vanje pa je moteno tudi v krita do oddaje zakljucnega
je 9.509.874 $ (87 %) konverti- ostalih temeljnih organizacijah racuna z nepovratnimi sredbilnega izvoza, klirinskega pa z izjemo MINERALKE.
stvi in sicer iz lastnih rezerv,
Celotni prihodek je delovna rezervnih skladov drugih te1.371.160 S ali 13 odstotkov. V
primerjavi z letom 1985 je iz- organizacija dosegla z indek- meljnih organizacij in odstopvoz manjsi za 8 odstotkov, ozi- som 120,6 glede na letni nacrt ljenih sredstev rezerv drugih
roma za 878.000 $. Delez pohgt- in z indeksom 192 v primer- delovnih organizacij .
va v izvozu je seveda najvecji javi z letom prej . Dohodek je
(76,7 %), sledijo :lagan les z tudi vecji od nacrtovanega za
P. Kovsca

Pri kalkulacijah Skriplje
Pred casom, slabi dve leti
je od tega, smo se v Brestu
odlocili, da bomo kalkulacije
obdelovali s pomocjo racunalnika. To so nam narekovali
vse vecji problemi, pogojeni
z visoko inflacijo ter neprestanimi spremembami cen surovin, materialov in izdelkov ..
Skratka, ustvarjene so bile
taksne
dru:lbenoekonomske
razmere, da smo morali zaceti
sproti spremljati in analizirati gibanje cen in njihov vpliv
na dohodkovnost, ter analizirati in na novo dolocevati cene izdelkom.
Temu bi tezko sledili s kalkulacijami po klasicnem nacinu, zato smo v t a sistem
vkljucill racunalnik.
Na zacetku so roorale
ustrezne slu:lbe poleg priprave
sistema racunalniske obdelave
v racunalnik vnesti vrsto novih podatkov. Tehnoloske slu zbe temeljnih organizacij so
morale za svoje izdelke vnesti sestavnice · (tehnolosko listo), nabavne sluzbe pa cene
surovin in materialov. V nadaljnjem procesu je potrebno
podatke, ki se spreminjajo
(obicajno so to cene), stalno
azurirati.

Nova moznicarka v Jelld

11,3 odstotka, iverne plosce
s 6,2 odstotka ter negorljive
plosce s 5,8 odstotka.

Kasneje smo u gotovili, da
pri taksnem nacinu obdelave
kalkulacij s pomocjo racunal-

nika se vedno skriplje, kar pomeni, da kalkulacije- ki jih
obdela racunalnik, niso vedno
»u:litne«. Zato smo si v zadnjem casu mocno prizadevali,
da odpravimo vse napak:e, oziroma, da do napak ne bi vee
prihajalo. Sistem obdelave kalkulacij naj bi torej deloval
brezhibno. Ustrezne sluzbe so
dobile zadol:litve in naloge;
tudi z nekaterimi .odprtimi
vprasanji in nejasnostmi smo
opravili. Nekaj drugih pomanjkljivosti ki jih je pokazala praksa, pa kljub vsemu
nismo dovolj hitro odpravili.
Predvsem nabavna slu:lba
(domaci trg in uvoz) morata
poskrbeti za sprotno vnasanje
novih cen materialov. Tudi
sifre novih materialov sme odpirati ali brisati le nabavna
slu:lba (temeljna organizacija
da le zahtevek).
Za interno kooperacijo mora poskrbeti nabavna slu:lba,
kljub neposrednim dogovorom
med posameznima temeljnima organizacijama. Tehnologi
morajo v celoti razcistiti z
vsemi materiali, ki so v sestavnicah.
Sluzba AOP mora ob sodelovanju drugih sluzb poskrbeti za natancna in jasna navodila, tako da bo vsak udelezenec v tern sistemu vedel,
za .katere podatke je odgovo-

ren, ter kako in kdaj jih mora dajati v racunal.nik.
Stvari so bile tako postavljene ze ob zacetku uvajanja
tega sistema. Razna, tudi drobna vprasanja pa niso bila dovolj dorecena, kar je imelo
za posledico nejasnosti in napake. Tudi odnos vseh, ki bi
morali dajati posamezne podatke, ni bil vedno dovolj odgovoren. Tudi drobna, pa ceprav nezavestna napaka pri
posameznem podartku lahko
na kon cu povzroci »Veliko napako«.

Napake in slabosti v nasem
organiziranju in v sistemu deJa pridejo na dan prav ob
racunalniSki obdelavi. .Predvsem je potrebna natancnost,
doslednost in odgovoren octn os do izpol.njevaJnja dol:lnosti.
J. Frank

BRESTOV OBZORNIK

3

Cospodarski natrt za leto 1987
Pripravljen je tudi drugi del planskih dokumentov za letosnje
leto. To je sam nacrt, ki konkretizira poslovno politiko in v numericnem delu izraza opredeljene cilje ob upostevanju predvidenih
pogojev in moznosti.
Nekatere opredelitve na posameznih podrocjih:
ZAPOSLOVANJE

V letu 1987 v delovni organizaciji ne nacrtujemo poveeanja
stevila zaposlenih. Po temeljnih
organizacijah je predvideno giballlje stevila zaposlenih razlieno
glede na potrebe proizvodnje in
poslovnega procesa. Tako nacrtujemo povecanje v temeljnib
organizaci1ah Strojegradnja in
Prodaja ter v delovni skupnosti
Skupne dejavnosti. Pri delovni
skupnosti gre za povecanje stevila zaposlenih zaradi nezasedenosti nekaterih strokovnih del in
zaradi predvidenega formiranja
razvojnega teama. Pri Strojegradnji pa gre za novo dejavnost, kjer je kljub predvidenemu
poveeanju skupno stevilo zaposlcnih se vedno sorazmerno
ruajbno.
Obcutnejse zmanjsanje stevila
zaposlenih nacrtujemo v temeljnih organizacijah Pohistvo in
Tapetnistvo, kar smo v TOZD
Polu~tvo v bistvu delno ze realizirali konec lanskega leta.
Morebitno trenutno pomanjka~
nje zaposlenih v posamezni temeljni organizaciji homo Se naprej resevali s prerazporeditvami delavcev med temeljnimi organizacijami.
NABAVA

v nacrtu nabave so stevileno
opredeljene predvsem potrebe
po deviznih sredstvih za oskrbo
proizvodnje. Uvoz surovin, repromateriala in rezen·nih delov
(za tekoce in investicijsko vzdrzevanje) nacrtujemo v letu 1987
za 22 odstotkov vee od realiziranega v preteklem letu. Po podrocjih uvoza je poveeanje razlicno; s klirinskega nacrtujemo
poveeanje uvoza za 51 odstotkov,
s konvertibilnega pa za 14 odstotkov. V strukturi predstavlja
nacrtovani delez uvoza s konvertibilnega podrocja 72 odstotkov.
Nacrtujemo tudi za preko 2
milijona dolarjev uvoza opreme
po sistemu leasing. Le-ta naj b1
bil realiziran v okviru nacrtovane investicije za TOZD Pohistvo
in uvoz preostalega dela racunalniske opreme.
PROIZVODNJA

Vrednostno prikazan , obseg
proizvodnje se poveeuje z indeksom 215, kar je v najvecji . meri
posledica uskladitve proizvodnih
cen s porastom cen surovin in
repromaterialov. Fizicni obseg
proizvodnje n.aj bi bil za 0,7%
visji od doseienega v letu 1986,
ob tern, da v letu 1987 nacrtujemo v norma urah tudi proizvodnjo Strojegradnje, medtem ko
za leto 1986 tega podatka nimamo. Brez Strojegradnje je nacrtovana proizvodnja za 2,6 %
niZja od dosezene v letu 1986.

Nova natresna postaja v Iverki

V strukturi fizicnega obsega
proizvodnje nacrtujemo veeji deleZ za domaci trg. .P a tudi v primerjavi z dosezeno fizieno proizvodnjo v letu 1986 je predviden porast pri nacrtovani proizvodnji za domaci trg (indeks
112), medtem ko predvidev.amo
zmanjsanje prl proizvodnji za
tuji trg (indeks 89).
NiZjo fizieno raven obsega
proizvodnje od dosezenega v letu 1986 nacrtujemo v TOZD Mineralka, Masiva in Gaber, vendar moramo pri tem poudariti,
da je hila v letu 1986 dose2ena
proizvodnja tako visoka zaradi
dodatnega dela ob prostih sobotah, v dodatnem delovnem
casu in zaradi prerazporejanja
delavcev ter ob6asnega · dela v
treh izmenah, medtem ko je za
leto 1987 proizvodnja nacrtovana
za dve izmeni brez dodatnega
dela.
Porast fizicnega obsega proizvodnje nacrtujemo v temeljnih
organizacijah Iverka, Tapetnistvo, Strojegradnja in deloma tudi
Jelk.a.
V vrednostni strukturi izdelkov se v primerjavi z letom 1986
nekoliko poveeuje delez strojegradnje, zaganega lesa in ivernih plosc, zmanjsuje pa delez
mineralnih plosc. Bistvenih odstopanj v strukturi v primerjavi
z letom 1986 ni.
PRODAJA

Povecanje prodaj~ brez interne realizacije nacrtujemo z indeksom 206: Indeks porasta prodaje ni enak indeksu porasta
proizvodnje. Temu so vzrok razlicne osnove, na katere primerjamo.
.
Celotno prodajo, vldjucujoc interne realizacijo, nacrtujemo za
99 odstotko-y visjo v primerjavi
z lansko.
v strukturi. naerta prodaje
(vrednostno) je delez izvoza 19
odstotkov, kar pomeni, da nacrtujemo manjsi delez, kot smo ga
dosegli v letu 1986.
Vrednostno nara5eanje prodaje na domacem trgu je predvideno z indeksom 230. Potrebno
je vloZiti vse napore, da omenjeno realizacijo dosezemo a'li
celo preseiemo.
IZVOZ

Izvoz nacrtujemo predvsem
glede na predvidene potrebe po
deviznih sredstvih in seveda tudi
glede na na.Se realne mofuosti
prodaje na zunanjem in hkrati
tudi domacem trgu. Izredno pomembno vlogo je pri nasem letosnjem nacrtovanju poleg ze
omenjenega odigrala tudi slaba
dohodkovnost izvoza, izvirajoea
predvsem iz paritete dinarja do
konvertibilnih valut. Istocasno
pa je plasma na domacem trgu
ob dejstvu, da se vse vee orga-

nizacij preusmerja na domaci
trg, vse tezji.
Letos nacrtujemo za 1,5 odstotka nizji skupni izvoz (izrazeno v dolarjih) kot srno ga dejansko dosegli v letu 1986. Sarno
konvertibilni izvoz pa nacrtujemo za 8 odstotkov viSji od dosezenega v lanskem letu.
Dinarsko :povecanje izvoza za·
radi predVIdenega nara~canja
tujih valut v primerjavi z dinarjem nacrtujemo z indeksom 142,
kar je veliko manj od predvidenega poveeanja prodaje na domacero trgu.
V strukturi izvoza izdelkov nacrtujemo vecji delef mineralnih
plosc in lesnoobdelovalnih strojev in naprav ter manjsi delez
lVernih plOSC in zaganega lesa.
Predvidevamo, da bo pohistvo
v izvozu zastopano z enakirn delezem kot v preteklem letu. Po
podrocjih prodaje nacrtujemo
za 9 strukturnih tock povecan
delez konvertibilnega izvoza v
:prirnerjavi z dosezenim razmerJem med konvertibilo in kliringom v letu 1986.
NALO:lBE

v letosnjem letu nacrtujemo
dokoneanje nalozbe v TOZD Masiva in nalozbo v TOZD Pohistvo. V tej temeljni organizaciji
je predracunska vrednost nacrtovana v visini 1.456 milijonov
dinarjev. Pri tern predvidevamo
zagotovitev lastnih virov sredstev iz amortizacije v visini rnilijarde dinarjev, preostali del pa
iz .amortizacijskih sredstev leta
1988. Vendar potrebujemo v
TOZD pohi~tvo poleg opredeljenih vlaganj (za domaco opremo
in del za gradbena dela) tudi
uvozno oprerno. Nacrtujemo, da
bi le-to uvozili po sistemu leasing, kar smo ze opredelili v poglavju nabave.
FINANCNI REZULTATI

Pri celotnem prihodku nacrtujemo nominalno rast z indeksom 180 v primerjavi z letom
1986. Dohodek naj bi nominalno
porasel za 94 odstotkov, kar pomeni poeasnejso rast porabljenili sredstev od rasti prihodka.
To naj bi dosegli z racionalnejso porabo materiala in manjsim
delezem obresti. Te moramo doseci na podlagi hitrejsega obracanja sredstev in s tern tudi
manjsimi potrebami po izposojenih virih sredstev.
Nacrtujemo, da bo cisti dohodek porasel za 80 odstotkov.
Najvecji delez v cistern dohodku
predstavljajo sredstva za osebne
dohodke. Le-ti naj bi v masi porasli za 85 odstotkov. Razporeditev ·sredstev v poslovni sklad
nacrtujemo v TOZD Mineralka,
manjse zneske (praktiC:no le za
pokrivanje obveznosti do gospodarske infrastrukture na republiski ravni ter do ~ospodarsko
manj razvitih republik m pokrajine) pa se v TOZD Gaber, Tapetnistvo, Strojegradnja in Prodaja.
Posebej moramo pri nacrtu za
leto 1987 poudariti dejstvo, da
TOZD Pohistvo izkazuje izgubo
(979 milijonov din) in da kljub
vecjemu stevilu inacic pri nacrtovan.iu .nismo uspeli z izracunom pozitivnega rezultata. Vendar pa za to temeljno organizacijo ~sebna strokovna komisija pnpravlja sanacijski program. Tudi pri TOZD Masiva nacrtovani ostanek dohodka zadoSCa samo za osebne dohodke, za
rezervni sklad in za del stanovanjskega dela skupne porabe.
Zato homo morali v takih primerih problematiko skupne porabe razre5evati v okviru delovne organizacije.
Opozorim naj se, da za delovno organizac~o predstavlja nacrtovani delez akumulacije (poslovni in rezervni sklad) v celotnem prihodku 1,5 odstotka, delez izgube pa 2 odstotka. Ker pa
nacr tujemo tudi sredstva za
skupno porabo, je nacrtovani
ostanek cistega dohodka poziti-

Brusenje robov v .Zagalnici
ven v visini 30 milijonov dinarjev.
OSEBNI DOHODKI

PovpreOn.e mesecne neto osebne dohodke na zaposlenega v letu 1987 nacrtujemo v visini
okrog 165.000 din, kar pomeni
nominalni porast v primerjavi
z letom 1986 za 80 odstotkov.
Ta porast je nekoliko niiji od
porasta mase sredstev, ker predvidevamo nekoliko visje obveznosti iz osebnih dohodkov (kot
so pravzaprav ze na zacetku le-

tosnjega leta). Za razporejanje
cistega dohodka na porabo •i n
akumulacijo, odvisno od dose2enih rezultatov, homo upostevali
dolo~ila sporazuma nase dejav·
nosti.
XXX

To je povzetek nekaterih bistvenih znacHnosti nasega letosnjega gospodarskega nacrta, v
celoti pa homo delavci o njem
razpravljali in ga sprejemali na
organih upravljanja prav v teh
dneh.
M. Siraj

Hazvojne moinosti so vznanju
Tezak polozaj, v katerem se
je znasla delovna organizacija,
prav gotovo pripelje do razmiSljanja, kje tici vzrok za
taksno stanje in kje so moznosti za resitev iz tezav.
Nujno je uvajanje novih
tehnologij v proizv.odne procese. Nadaljnje zaostajanje na
tern podrocju bi potisnilo nase gospodarstvo in druibo v
celoti vedno bolj na obrobje
razvitega sveta. Ob tern se zastavlja vprasanje, kaksne so
kadrovske moznosti za uvajanje novih tehnologij. V Brestu ugotavljamo, da je kadrovs.ka struktura slaba in nezadostna. Ob spiskih delavcev,
ki so ze zapustili Brest in ga
se zapuscajo se moram9 vprasati, kje so vzroki, da je do
taksnega stanja priSlo.
v zaeetku sedemdesetih let
je Brestov razvoj temeljil na
zasnovi takoimenovanega ekstenzivnega razvoja, za katerega je bila znacHna delovno intenzivna tehnologija. To smo
dobili s prenosom iz industrijsko razvitih zahodnih dezel,
predvsem iz Zvezne republike
Nemcije. Za obvladovanje nove tehnologije smo potrebovali
obilo domace delovne sile. Dobili smo jo predvsem z deagrarizacijo in z vkljucevanjem zenske delovne sile. Pri
tern pa je uvozena tehnologija
po zahtevnosti presegla tedanji kadrovski potencial. Ta je
po svoje sprejel pridobljene
vrednote in si seveda temu
primerno -t udi ustrezno prikrojil nekatere splosno sprejete
zakonitosti, znacilne za industrijsko druibo.
Taksna razvojna zarnisel je
veljala vse do konca sederndesetih let, ko je njena moe zaeela pospeseno pojemati, saj
je izcrpala vire, iz katerih se
je napajala. Poleg surovinskih
in energetskih virov so bili
kljuenega pornena kadrovski

viri, predvsem v obliki cenene
delovne sile. To je bilo obdobje, ko je bila delovna organizacija se akurnulativna. v tern
obdobju bi morali priceti z
postopnim
prestrukturiranjem, ki naj bi potekalo ob
uvajanju zabtevnejsih tehno1ogij.
Te stvari je takrat dojel le
malokdo.
Vztrajali smo pri klasicni
zamisli nadaljnjega razvoja, ceprav so bili osnovni viri za to
ze precej izcrpani. Ker jih nismo obnovili, pa tudi zaradi
k.adrovskega potenciala, je bi1'0 mogoce proizvodnjo nadalje
organizirati le s pospesenim
priseljevanjem
delavcev iz
manj razvitih obmocij. Za nameeek sta v tern casu znanje
in strokovnost kot kriterij~
napredovanja in nagrajevanj a
izgubila svoj pomen. Popustili smo do te mere, da
nista bila vee nujen pogoj .
Vse bolj so ju nadornescale
delovne izkusnje in interno
priznane kvalifikacije. V tern
je nedvomno tudi eden od osnovnih vzrokov za razvrednotenje izobrazbe. Vse bolj je
bilo opevano fizicno delo in
delovne izkusnje.
Tako smo se znasli sredi
osemdesetih let. Kaksnih pomembnih kadrovskih in tehnoloskih sprernemb nismo dosegli.
Kaj naj storimo v poloZ<lju,
v kakrsnem smo? Tudi ee bomo zbrali denar za posodobitev proizvodnje in •nakup sodobne tehnologije, nam bo pornanjkanje znanja v veliki meri zaustavljalo hiter in uspesen razvoj.
Ce hoeemo -najti izhod iz
labirinta, moramo temeljito
pretehtati na5e sedanje moznosti.
Nika.kor se ne bi smeli odpovedati nadaljnjemu tehnolo(nadaljevanje na 4. strani)
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Nov ratunalnik kmalu v obratovanju
.Ze v novembrski stevilki
Najprej je treba navesti, da
smo pisali o nabavi novega, se bo obcutno povecala provecjega racunalnika na Bre· duktivnost vseh, ki delajo in
stu. Se v Ianskem letu je pn- bodo se delali s terminali, saj
spelo sedem od stodevetih je bil to eden . osnovnih razenot. .Zal tudi ob pisanju tega logov za zamenjavo.
sestavka se cakamo na ostale
Z njim homo dobili moznost
enote, ki pa bodo po zagotovilih dobaviteljev prispele se uporabe jezikov cetrte generapred izidom te stevilke gla· cije, kar naj bi dodatno povecalo produktivnost ljudi v rasila.
.
.
. .
cunskem centru in pospesilo
Ob teJ priloznost1 Je potreb- razvoj nekaterih projektov.
no poudariti nekaj stvari gle- . .
de dobave te opreme. Namrec,
Osebni racunalniki nam ponova oprema je neprimerno nujajo nekaj izredno uporabcenejsa v primerjavi z opre- nih resitev pri avtomatizaciji
roo, ki jo imamo sedaj. Poleg pisarniskega poslovanj~, kot
vecje zmogljivosti racunalnika tudi nekaterih resitev za takna ta nacin pridobimo skupaj ticni nivo odloeanja.
s· Kovinoplastiko preko 60 terNa zalost je treba ugotoviti,
minalov, ter poleg tega sest
osebnih racunalnikov, ki sodi- da se bodo pojavile tudi nekatere nove tezave. Vsak mojo med najboljse te vrste.
rebitni izpad racunalnika bo
Druga pomembna stvar je,
da si obetamo s prodajo starega racunalnika pokriti velik
del stroskov zamenjave.
Razumljivo je, da se ob polozaju, v kakrsnem je Brest,
veliko delavcev sprawje, ce je
ta investicija, ceprav majhna,
nujnejsa ad zamenjave kakega
stroja v proizvodnji. Odgovor
na to v:prasanje ni najbolj
enostaven. Omejiti se moramo
na oceno, da racunalnik v taki delovni organizaciji kat je
Brest, vedno bolj predstavlja
»kljucni stroj«, ki v veliiki meri uravnava delovanje vseh
ostalih strojev. Vecino podatkov o pretokih materiala, izdelkih, financnih tokovih, zasedenosti posameznih strojev
in se marsikaj dobimo neposredno ali pa posredno prav
s pomocjo raeunalnika.
Kaj si od novega racunalnika lahko obetamo?

odslej pomenil toliko vecjo
zavoro v poslovanju, saj bo to
pomenilo delno blokado preko
sto delovnih mest.
Delavci v racunskem centru
imajo nata nacin bolj zvezane
rake, se posebej, ce je potrebno poseci v operacijski sistem.
Te problerne nameravamo
resiti z nabavo sodobnejse sistemske prograrnske opreme
ter z veejo specializacijo !judi
v racunskem centru.
Za zakljucek pa Ie se podatek, da v razvitih ddavah zamenJUJeJO racunal.n.ike povprecno na 19 rnesecev. Na
Brestu smo to storili prvic po
desetih letih, sedanja, druga
zamenjava pa je po sestih
letih.
S. Ferfila

Razvojne moznosti
•
so v znanJu
(nadaljevanje s 3. stratni)
skemu razvoju. Prednost bi
morali dati tehnologiji, ki bi
hila im.tenzivna po delu in znanju. Kratkorocno bi morali
poiskati notranje rezerve z
ustrezno prerazporeditvijo sedanjega strokovnega kadra, ter
istocasno omejili fluktuacijo.
Vse sile moramo vloziti v to,
da s pomocjo ugodnosti, ki
jih kat delovna organizacija
lahko nudimo in ki so za mlade !judi se vedno zanimive,
pridobimo kar najvec novega
strokovnega kadra (stipendije,
kadrovska stanovanja ...).
Praksa dokazuje, da nirnamo moznosti :zJa izboljsanje

polozaja brez opiranja na Iastne strokovne moci in lasten
strokovni razvoj, seveda gledano dolgorocno. Sarno kot
primer: sedanja zasnova razvoja Bresta, pa tudi razvojnega oddelka je v nasprotju z
vsemi opredelitvami in potrebami. Ob dejstvu, da je z razvojnim delom zaposlenih manj
kot odstotek v Brestu zaposlenih delavcev, ni potreben poseben komentar.
Ob kronicnern pomanjkanju
kadra, ne samo na Brestu arnpak tudi v sirsem republi-

Brestov teptalec snega
Kljub nekaterim zacetnim tezavam teptalec snega, izdelan v Strojegradnji, ze nabira prve testne ure. Do konca letosnje sezone bo
stroj se vedno v fazi prei.zkWanja in nadaljnjega izpopolnjevanja.
Naj so bill ob zacetnih tezavah komentarji taksni ali drugacni,
dejstvo je, da je izdelava tovrstnega stroja povezana z zahtevnim.
razvojnim delom in dolgotrajnim preizkuSanjem.
Stroj smo v celoti skonstruirali in izdelali doma. Uvozlli smo
samo nekatere najzahtevnejse elemente, ki jib domaea industrija
Se ne izdeluje.
Ker je bila izdelava tega stroja za nas nekaj povsem .novega in

neznanega, so bili seveda temu primerni tudi prvi preizkusl,

ki niso ininili brez slabe volje in razoearanj. Na osnovi pridobljenih izkusenj in spoznanj smo stroj eedalje bolj izpopolnjevali.
Med poskusnim delom, ki ga je stroj opravil na zahtevnih terenih,

se je pokazalo, da trud ni bil zaman.
Konstruktorji in mehaniki, ki so z veliko mero znanja in strokovnosti uspell izdelati tako zahteven stroj, si nedvomno zasluiijo
priznanje.

V na§em

racunalni~kem

centru

Zimske zaloge hlodovine
Nabava surovin - v tem sestavku bo obravnavana hlodovina
- je podrocje, kjer je ze v normalnih razmerah potek od narocila do dobave daljsi, kot pri vecini drugih materialov.
Poleg tega pa moramo upostevati tudi vpliv vrernenskih
razmer, od cesar je v veliki
meii odvisna uspesnost gozdne proizvodnje, spravila in dohave do skladisc porabnikov.
Drugace receno - nabava
teh surovin je sezonskega znacaja, zato si rnoramo za zimske mesece u stvariti ustrezne·
zaLoge. Ob koncu vsakega leta
bi morale biti zaloge hlodovine na Zagarskih obratih se v
visini dva- do trimesecne porabe. ·
Zaloge hl.odovine ob koncu
januarj a letos pa so bile v
prirnerjavi z enakirn obdobjem leta 1986 naslednj~ :

V se n avedeno povzroca znizevanje poseka in sprernembe

- -- -Zaloge
-

v ms

Vrsta lesa

Zagalnica

hlodi iglavcev in listavcev 9.379
hlodi iglavcev in listavcev 203

4.835
1.740

52
857

9.582

6.575

69

Skupaj
Iz pregleda je razvidno, da
je gibanje stanja zalog po temeljnih organizacijah zelo
razlicno. Pri tern moramo
omeniti, da je hila lanska zaloga v .Zagalnici previsoka, v
J elka pa prenizka. Ob upostevanju zmogljivosti zagarskih
obratov je letosnja zaloga primernejsa. Vecjih zastojev se v
proizvodnji zato ni bati, saj
je eden ad kriticnih mesecev

Vsemu na.pisanemu navkljub
momma priznati, da do sedaj
niti strokovni kader a:riti razvoj na Brestu nista irnela tistega rnesta, ki bi jima mo.r alo pripadati. Primer nase
miselnosti: v proizvodnem
procesu predajo CNC stroj
kot osnovno sredstvo v uporabo delavcu s IV. stopnjo
strokovnega znanja, delavec v
konstrukciji z VII. stopnjo
strokovnega znanja pa dobi
kalkulato.r, kat poseben pripornoeek. Ob tern pa zahtevarno
ad tega · kadra. vrhunsko
ustvarjene izdelke.
B. Mlakar

Zaradi bolezni nekaterih
pomembnih drevesnih vrst in
S'kode, ki jo povzroci divjad,
je prirastek nenehno v upadanju. Tern p.ojavom pa se pogosto pridruzijo se naravne
katastrofe kot so vetrolomi,
ledolomi in podobno.

Tozd

Jelka

skem merilu, hi bilo morda
dobra pretehtati idejo o uvedbi oddelka srednjega izobrazevanja v Cerknici, kak.or tudi
o agresivnejsi politiki pri vpisu na viSji in visokosolski s·tudij. Ob vseh teh ukrepih pa
homo morali najprej spremeniti odnos do razvojnega dela,
ga drugace vrednotiti in ne
nazaooje vloZiti tudi nekaj
sredstev v razvojno opremo.

letosnjega leta ze za nami.
Bolj zaskrbljujoca je nadaljnja oskrba. Pogodbena kolicina
hlodovim.e ad obmocnega gozdnega gospodarstva se v primerjavi z lanskim letom znizuje za 6.300 m3. Vzrokov za
to je vee, omenil .pa born le'
nekaj vaZnejsih:

Skladi~t!e

hlodovine v Iverkl

31.1.1986

31. 1.1987 Indeks

v strukturi gozdnih sortimentov, pri cerner se delez hlodovine zmanjsuje.
Ob ome'njenem zniZanju le·
tosnje dobave nastaja vprasanje, kako izpadlo kolicino nadomestiti, da proizvodnj a med
letorn ne bo motena in da si
homo zagotovili primerne zaloge za naslednjo zimo.
A. Hiti .
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MOJA MAMI

TA LIST SO V CELOTI PRIPRAVILI IN GA S TOPLIMI CESTITKAMI
POSVETILI DELAVKAM.· ZENAM IN MATERAM OB NJIHOVEM
PRAZNIKU UCENCI OSNOVNIH SOL »11. majcc GRAHOVO IN "BE·
GUNJE PRI CERKNI.CI. ~NJIHOVIM CESTITKAM SE PRIDRUZUJEMO V'SI BRESTOVCI IN OSTALl OBCANI.

Mamica je res le ena,
a kat moja ni nobena.
Zna vsako delo narediti,
tudi po riti me nabiti.
Hace, naj si gumbe sam prisij em
in ko ·kuham, nic naj ne palijem.
Posodo mora sestrica aprati,
jaz pa sabo vedna pasesati.

MAMA, RAD BI TI REKEL HVALA
Pravi, da res vcasih sem zabit.
Mislim si, saj ,p a komu moram bit!
Se petice vsa.ke vedno veseli,
ob trojkah pa je tiho in malci.

Veliko !judi je, ki bi jim rad rekel hvala. Najbolj pa je tega
vredna moja stara mama, ki je veliko s;torila zame, ko sem bil
se majhen, pa tudi sedaj .
Od prvega rojstnega dne pa do mojega cetrtega leta je vseskozi skrbela zame, kajti mami je bila dopoldne v soli, popoldne pa je studirala ali pa pomagala pri delu na kmetiji in
gradnji nove hise. Ko sem bil se majhen, sem imel velikokrat
gnojno angino. Mamici ni bilo treba ostati doma, saj me je
pazila mama. Mnogo noci je precula ob moji postelji in me
tolazila. Ker pa je mama morala delati na kmetiji, me je
vzela s seboj tudi na polje. Posadila me je v ~enco, ona pa je
delala na njivi. Vmes je priSla pogledat, ce sem priden. Vcasih
pa me je tudi razvajala in mi dovolila marsikaj, kar mi mami
ni. Zato sta se tudi sprli.

Ce karkoli jaz ne vern,
mislite, da vprasati jo smem?
Pravi, da o soli nasi nic ne zna,
da prej ni bila taka usmerjena.

Moja marni, res te rad
za nobeno drugo te ne
Bodi zdrava, sreena in
da med nami se dolgo

Veck!'at se oglasi pri nas v Cerknici. Ce pride do prepira,
vedno potegne z menoj, pa ce imam prav ali ne. Tudi jaz grem
rad na Lipsenj. Tam prezivim skoraj vse letne in zimske pocitnice. Pomagam pri delu na kmetiji. Tudi z atom se dobro
razumeva, a z mamo se bolje. Res se veasih skregava zaradi
politike, a se kmalu pobotava.
Ko born odrasel, upam, da ji born vsaj de1no lahko povrnil
njeno dobroto in se bova se naprej talro dobro razumela.
Matej Kvaternik, 8. r.
OS 11. maj Grahovo

MAMA SE JE BALA ZAME
Preden sem zacel s pisanjem, sem premisljeval: »Vern, da me
ima mamica rada. Torej se je verjetno tudi kdaj baJ.a zame.«
Povprasal sem jo in dobil preprost odgovor: »Velikokrat.« Spraseval sem naprej: »Toda kdaj najbolj?<<
Obraz ji je prekrila temna senca iln pripovedovala je: »Bil si se
nerojen. Takrat z atom niti vedela nisva, da bos ti prijokal na svet.
Zaradi nekega pijanega nergaea sem se moono prestrasila in sem
ze mesec prej morala v porodnisnico. Ure cakanja so bile neizprosno dolge. Vsa zaskrbljena sem si zelela samo, da bi se rodil
zdrav. Ko si prijokal na svet, sem hila zeio srecna, saj si bil zdrav.
Tvoja tefa je hila zelo skromna in te tri dni nisem nic videla. Ti
dnevi so hili najdaljsi. Oddahnila sem si sele, ko sem te lahko
prijela v narocje. Bil si tako majhen, drobcen in nebogljen. Narahlo sem te snisnila k sebi in ti zafelela, da postanes krepak in
zdrav fant. Vidim, da so se mi zelje uresniCile. Nic ti ne manjka,
le prevec poeasen in razmisljen si.« Umolknila je.
Verjetno born sele cez dolgo easa spoznai, kaj pomeni mamina
ljubezen in skrb.
Mitja J eric, 6. r.
OS 11. maj Grahovo

imam,
dam!
vesela,
bi zivela.
Beruri Godesa, 4. r.
OS 11. maj Grahavo

MOJA MAMI
Moja mami je se mlada,
pa mene ima zelo rada.
Rada bere, pere, lika, kuha,
veasih pa je sitna kakor muha.

MOJA MAMA ffi NAJBOLJ
VESELA

- kadar domov prinesem petko in hitro naredim domaco
nalogo
Mitja
- ee pomijem posodo in pospravim dnev.no sobo
Jure
- kadar dobim dobro oceno
in pospravim po kosilu
Branka
- kadar pridem zdrava s smucanja ali dobim dobro oceno
Judita
- kadar dobim petico
Marusa
- kadar jo ubogam in ji pomagam pri d elu
Cvetka
- kadar ji vse pospravim in
dobim petico
Sarno

Kadar je vesela,
rada poje in poslU.Sa glasbo.
Vsako jutro zgodaj vstane
in mi skuha skodelico kave.
A v hlevu jo cakajo krave,
da jim prinese otave,
a to ni zadasti,
mora jih se pomalsti.
Ko pa pomlad pride,
brf na polje uide.
Tam orje, seje, zanje in okopava,
da ne basta zrasla ost in ~o'm.pava.
Branka Miklavcic, 4. r.
OS Begunje

MAMO NAJBOU ffiZI
- ce pripeljem Tarzana v
dnevno sobo in se 'PQlula na pod
Jure
- kadar se ne ucim in zato
dobim slabo oceno
Ivan
- kadar dobim v soli cvek
Branka
- moja razmetana soba ·
Marusa
- kadar kaj razbijem
Cvetka
- ce ne pomijem posode
Karmen
- kadar dobim nezadostno
ali zadostno
Sarno
- kadar kaj razbijem in prinesem iz sole cvek
Vlado
MAMI MI JE ZOPRNA
- kadar me od televizije nazene ucit
Mitja
- kadar krici .
Karmen
- kadar delam nalogo in me
poslje v trgovino
Ivan
- kadar pride z govorilnih
ur
VIado
- kadar krici, da stiri ni dobra ocena
Marusa
- kadar moram pospravlj.ati
ali pa me sili na izlet.
Judita
- kadar me poslje po drva
Branka
- kadar mi ne pusti peei
peciva
Cveta
Ucenci 6. razreda
OS 11. maj Grahovo

DAN 2:ENA
Danes je prazoik,
A ne za vse,
Nase ga marne praznujeja le.
2:eoe in mamice,
Enkrat na leto,
Naj bo vas dan,
A ne pozabite, da sinko vas vseeno ba ob s
sedmih zaspan.
Miha Sega, 4. c.
OS 11. maj Grahovo
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ZAKAJ IMAM MAMICO RAD?
Mamico imam rad zato, ker skrbi zame, ker mi kuha in me
zjutraj zbudi.
Bogdan Brancic
Mojo mamico imam rad zato, ker mi je podarila zivljenje
in ker taka lepo skrbi za nas.
Viktor KrBtof
Mama imam najraje. Dela dan in noc. Vse da zame.
Mar:W Krzic
Mama imam rad zato, ker mi je dala zivljenje in skrbi in
sluii zame.
Marijan Obreza
Mamica mi je naredila ze toliko dobrega, da se sama ne
vern, tkaj vse mi je dala. Zato jo imam rada.
Mateja Doles
Mama imam rada zato, ker skrbi za nas in rias ima rada.
Albina Zalar
Mamica mi je ·dala zivljenje. Zato jo imam zelo rad.
Simon Rupar
Moji mami je ime Fani. Rada jo imam zato, ker mi kuha.
Jasna Zalar
Ucenci 2. razreda
OS Begunje

DELO MOJ£ MAt·fiC[

Zenam za njihov praznik
Da se casi spremmJaJO in
z njimi ljudje in navade, slisimo in obcutimo vs.ak dan.
Cas s porajanjem novih vrednot nehote pokoplje stvari, ki
smo jih S!prejeli za lepe, pravilne - za nase.
Zakaj to razmisljanje? To
naj bi bil uvodnik, cestitka
vsem zenam, materam, delavkam ... naj bo to delcek njihovih misli, ker bi mnoge od
njih, kdo ve zakaj, ostale za
vedno neizrecene .. .
Tri, celo stiri generacije
zensk Zive med nami. Le ena
od njih je dozivela 8. marec
v letu 1947. Plrisrcen kulturni
program v mrzlem Sokolskem
domu; javne pohvale najboljsim na udarniSkem delu; zanos in veselje, ker se gradi in
gre na bolj e.
Sedemdeseta leta so potrkala z izobiljem. Dan zena so
praznovali s cvetjem in darili.
V gospodar~ki krizi osemdesetih let je nastala zmeda. Sindikat je vodil akcijo za varce-

vanje, za kulturno obelezitev
dneva zena - brez daril.
Zatkaj ta kronolog? Zato, ker
ga meljemo in meljemo, da
denarja ni, da moramo biti
realni in stabilizacijski.
Da to res drli bi priznala
kar vecina zena in mater, ki
kat vodje druZinskega proracuna iz dneva v dan ugotavljajo, da je zivljenje drago. Pa
bo ze slo nekako, kat vedno.
Na dusi pa leZi nekaj drugega. Nekaj, cesar ne zahtevajo, pa vendar vcasih le pricakuj~jo.
Enakopravnost z
moskimi? Ne. Ta je enostavna
in obljubljena le na papirju.
2:ivljenje pa kaZe precej drugacno mocnQ 1Jradicionalno mosko obarvano podobo. Kaj
je tu miSljeno, je jasno.
In ko preziviS dan in to
8. marec, med zenami, materami, dekleti ...; ko se zamisliS nad vrsto moSkih, ki iz
navade, lepega vzora ali sluibene dolZnosti stoje v vn;ti
pred cvetlicarno ali ko se krat-

kamala zamislis nad igro Zivljenjskih odnosov, v katerih
zivis, potem morda razumes.
Ali ·p a tudi ne:
- Ne maram darila za 8.
marec, kat nagrade za trodsaj ne delam le ta dan.
- Zelo ,r ada imam raze. J e
dan zen,a edina priloznost, da
jih dobim v dar?
- Lepa beseda vsak dan
odtehta najdrazje darilo za
8. marec.
- Naj pijem in plesem za
8. marec? Zato, ker sem zenska? To lahko pokaiem vsak
dan.

1

f
- Vesela sem proslave in
zakuske za 8. marec. Vsaj enkrat v letu se kdo spomni
tudi name.
- Nisem enakopravna, sem
pa emancipirana. Hvala za roze. Delam in kupim si jib
lahko sama.
- Da je to res moj praznik,
cutim ob cestitkah otrok.
Tisoc takih in podobnih
misli in zelja bi lahko nanizali. Razlicne so, ko.t so razlicni obrazi nasih zena, mater,
deklet, deklic. Vsaka, kljub
istemu casu in okolju pBe
svojo zivljenjsko zgodbo.
MAMICA
DAHJA~A ZALAR

lf.I?A:ZRE'D
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Zjutraj zaslisim:
»Ura je ·s edem,
ljubcka vstanita,
hitro se umijta, oblecita
pa ~a kakav ne pozabita«.
In ze na postajo hitimo,
da avtobusa ne zamudimo.
Mami uci, midva se uciv:a,
poisceva jo kadar petko dobiva.
Po pouku hitro domov odhitimo,
mami kuha, pospravlja
in naju kar nap-rej opozarja:
»Posteljo posteljita in se preoblecita« .
To pa je za naju
zelo tezko :i.n narediva sele,
ko mami bolj glasno pave.
Popoldne radi pesacimo,
kolesarimo, pozimi drsamo, smucamo,
poleti pa se kopamo
in takrat nam je zelo lepo.
Mami zvecer na zobke opozori,
skrbi, da pravocasno zaspiva,
da zjutraj sole ne zamudiva
in kot miske zaspano v
svet ne strmiva.
Lucija Strle, 4. r.
OS 11. maj Grahovo

Naj bo dan, ki so ga proglasili za mednarodni praznik
zena, res praznik. Naj bo vsaj
ta dan pozornost za vse, kar
smo sprejeli za samoumevno,
naravno in zensko - za skrb,
materinstvo .. .
Naj bo vsaj ta dan po zelji
zena - s cvetjem, z darilom
ali z . »enakopravno« pozornostjo.

1
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Besedo imajo naSe sodelavke

Zato naj .Zenske v tern tudi
vztrajajo, ter ta praznik s spostovanjem praznujejo na tak
ali drugacen naein.

Priznati marama, da res ni prav, da sama enkrat letno posvetima nekaj vee pozarnasti nasim delovnim zenam, saj se vse leta
z vso adgovornostja predajaja delu na delavnem mestu, dama
svoji drufini, pa se v drufbenopoliticnem delavanju in drugod.
Prav zato, da bi osvetlili njihova razmmjanja i.n poglede na svoje
mesto v drufbi, smo pripravili nekaj razgovorov z njimi. Nasi
sodelavci so se z njimi pogovavjali o vsem magocem: o njihovi
enakopravnosti, o vkljucevanju v samoupravna in druZbenopolitiena
dogajanja, 0 pogledih na praznovanje dneva zena, in se 0 marsicem
drugem. Preberimo, kaj so povedale!

lvanka TURK,
TOZD GABER

lvanka RUPAR, TOZD JELKA
Begunje

Moznosti za vkljueevanje
zensk v druZbeno zivljenje so
velike in zaielene, vendar rooramo jemati stvari realno in
zivljenjsko. Poglejmo zensko
predvsem kat delavko, mater
in gospoclirnjo. Ali od nje lahko pricakujemo poleg navedenega se kaj vee? Mar ni ze s
tern preobremenjena? Sicer bi
se veeina zensk rada vkljucila
v druibeno zivljenje, vendar
jih cas in vsakodnevne skrbi
za druiino dokaj omejujejo.
Ob nasem prazniku nimam
posebnih zelja, niti zahtev.
Vsec mi je sedanji nacin praznovanja.

Menim, da zenska ni enakopravna maskim, eeprav je
rnarsikje taka zapisano. V druzinskem zivljenju ima zenska.
vee odgovornosti, saj mora
najprej opraviti abveznosti na
delovnem mestu, patem pa jo
eaka vsa skrb za dam in druzino.
Nekoliko vee enakopravnosti je v kulturnem in druibenopolitienem zivljenju, saj tudi zenske apravljajo zahtevna
dela, vcasih se adgavornejsa
kat mos.ki.
Praznovanje 8. marca se mi
zdi pomembno, saj mislim, da
mora vsaka zenska dobiti vsaj
nekaj priznanja. Zadostuje
skramna proslava, priznanje
kolektiva. Sponrinjam se pTVih
arganiziranih praznovanj dne·
va zena. Zenske so se jih rade
. udelezevale. Sprva brez daril,
kasneje pa smo dobile tudi
skramna darila.
Kat zensko me ne obremenjujejo primerjave z drugimi.
Odloeam se samozavestna, n e
glede na to, kaj recejo drugi.
Ob prazniku dneva zena pa
zelim, da bi se zenskam v
svetu izboljsal palof.aj, da bi
bile enakopravne vsaj mozem
ter da bi njihova · dela cenili.
Vsem zenskam iskreno cestitam ob njihovem P'razniku.

Marija TRUBAcEV,
TOZD GABER

Joiica HLADNIK,
TOZD IVERKA

8. marec- dan zena, cestit·
ke, roze, poljubi, zakuske,
vsako leto enako, kot bi predvajali pred easom posnet film
znova in znova. Vse dobre zelje veljajo samo en dan. In
kakor so bile na hitro zaielene, tudi hitra preminejo.
Kako pa delavke, zene in matere Zivimo in delamo od tega
do naslednjega osmega marca,
mislim, da o tern premiSljujemo predvsem me same. Zgodi
se, da pridejo svetli dnevi, ko
nam doma mozje in otroci priskocijo na pomoc in nas neko·
liko razbremenijo. Kaksno pa
je videti nase delo v tovarni,
kjer smo zaposlene? To je te·
rna, o kateri bi lahko tekle
zelo raznolike razprave, pac
glede na stevilo zaposlenih
zensk. Tam, kjer so predvsem
zenski kolektivi, se kaieta vecja disciplina in produktivnost.
Resevanje problemov je zaradi vecjega razumevanja dosti
laije. Problemov alkaholizma
skorajda ne poznajo.
Pa bi vse to lahko rekli tudi
za kolektive, kjer prevladujejo moski? Odgovori za to se
ponujajo sami, saj imamo na
Brestu temeljne organizacije
s taka in drugacno strukturo
glede na spol.

In kako se poeuti peseica
zensk v taksnem okolju?
Ne ravno zavidanja vredno.
Praksa kaie, da v taksnih aka·
ljih caka zenske se vee dela
in prizadevanj, da se uveljavijo. $e vedno so opazni sledovi patriarhalne miselnosti,
na dezeli bolj kat v mestih.
In kaj bomo sterile me za
nas boljsi jutri v moskih in
malo manj moskih okoljih?
Svoj polozaj si bomo utrjevale s pridobiv.aa1jem znanja
na vseh podrocjih. Se aktivneje bomo delovale v gospodarskih in samoupravnih zadevah. Poprijele bomo za delo
tam, kjer so neodgovomost,
nedelavnost in neodloenost
pustile globoke sledi. Velika
pa lahko storimo pri vzgoji
nasih otrok, da bodo bolj zrelo in z vecjo odgovornostjo
poprijeli za delo.
Majda ZAKRAJSEK,
TOZD MASIVA
0 enakopravnem angaiiranju zensk, pa filaj bo to na
podrocju druZbenega, poslovnega, kulturnega ali druZbenopolitienega zivljenja, v pravem
pomenu besede se ne moreroo govoriti. Dosedanja miselnost to zanika, kljub ustavnim opredelitvam. To se predvsem euti v druzinskem krogu, saj zena-delavka-mati enostavno ne najde prostega easa,
da bi se lahko vkljucevala v
r.azliena podrocja zivljenja.
Kljub temu ·p a so v nasi
d:ruZbi - ceprav kat izjeme
- premiki v smeri enakopravnosti oziroma emancipiranosti
zensk ze vidni. Nekatere zenske niso vee zgolj druZinske
partnerice, temvec se vkljucujejo v poslovno, kulturno in
dru:Zbenopoliticno zivljenje, seveda ponekod vee, ponekod
manj. In prav je tako.

Zelela bi spregovoriti tudi o
praznovanju samega dneva zena. Ceprav se na nek nacin
praznovanje dneva zena »OVekoveci« nekje bolj bogata,
drugje s.kromneje, pa je ob
vsem tern pogosto cutiti nela;
godnost, predvsem s strani sodelavcev. To je povezano z zakoreninjeno miselnostjo, ces,
zakaj je vse to sploh potrebno. Pa vendar se moramo zaveda ti, da je dan zena praznik
emancipiranih zensk, ki so si
ga morale izboriti same in ga
napredni svet tudi priznava.

Vsako leta je bilo v temeljni
organizaciji organizirano praznovanje zena z darili ali druzabnim srecanjem. Tudi letos
si zeli takega sreeanja, saj
je to priloznost za pogovore s
sodelavkami o dobrem in slabem.

Valci OBREZA,
TOZD POHISTVO

Sodim v generacijo, ki je
dala »Skozi« vse, od splosnega
pomanjkanja, do slabih delovnih pogojev. Zivljenje se je v
mnogocem spremenilo in popravilo, ceprav jadikujemo.
To je pac cloveska navada.
Kljub temu mislim, da smo
predvsem starejse zenske preobremenjene in nam ni do ne
vern kaksnih aktivnosti v
dru:Zbenem zivljenju. Mislim,
da kat mati in gospodinja
lahko najvec prispevam, da
imam urejeno gospodinjstvo
in zadovolj stvo v druZini.
Pa nase pr~novanje -- kar
taka ,p raksa naj bo tudi v
prihodnje, saj je praznovanje
v okviru kolektiva dokaj pri·
jetno. Tedaj smo delezne velike pozornosti, vendar zal le
na ta dan. Temu sledi ponovna vsakodnevno delo na norroo z vsemi svojimi zakonitostmi. Sicer pa sem zdrava,
rada delam in se v kolektivu
prijetno pocutim.

Smatram, da v nasi druZbi
se vedno prevladuje »moska
roka« na vodilnih delovnih in
politicnih mestih; zenskemu
vodenju ocitno premalo zaupamo.
Kljub vsem ustavnim dolocilom zenska se vedno ni enakoprav.na z moskimi. Vrsto let
sem sodelovala v raznih samoupravnih organih, kjer sem
tudi kritieno razpravljala. Nekajkrat pa se s polozajem nisem mogla strinjati; sestankov se ad tedaj zato ne udelezujem vee.

Za 8. marec si zelim, da bi
bilo praznovanje taksno, kat
nekoc - samo za zene. Nisem
za pra1Jnovooja kat so bila nekaj let nazaj, ker mislim, da
bi morala biti mati - zena
spdstovana sleherni dan v le. tu. Mislim, da bi bilo lepo, ce
bi bile delavke na delovnem
Olga AVSEC,
mestu obdarovane le z nageljTOZD TAPETNISTVO
nom. Tako bi se v danasnjem
tezkem polozaju izognili nepoZe enaintrideset let je Bretrebnim stroskom, denar, nastova delavka. Letos aprila se
menjen za praznovanje, p.a bi
bo predcasno upokojila. Vsa
lahko namenili za onkolosk.i
ta leta je sodelovala v samoinstitut.
upravnih organih temeljne orBolijo pa me velike socialne
ganizacije, sindikatu in v delegacijah samoupravnih inte- razlike, lama solidarnost in
nepravilen odnos mladih deresnih skupnostih.
lavcev do dela. Mladi vse prePolozaj zenske se je v teh vee poznajo svoje pravice, preletih mocno izboljsal in se v malo pa obveznosti. TeZko mi
tern pogledu zenska ne 9uti je tudi ob misli na bivse sodezapostavljeno. Porodniski do- lavke, ki so odsle v pokoj po
pust se je iz treh mesecev po- 35 letih dela, pa prejemajo
daljsal na eno leta, kar je ve- tako mizerne pokojnine.
lika pridobitev taka za zensko
Na koncu zelim vsem bivkat za otroke. Praznika - 8.
sim
in sedanjim sodelavkam
marca je bila vedno vesela.
lep praznik - v pravem pomenu besed!

URA

Ura bije taka tika,
zunaj se nebo svetlika.
Ura bije taka taka,
Tinea je precej visoka.
Ura bije tik tak tok,
pred solo .p olno je otrok.
Tinea pa stoji in gleda,
zdaj ueiti se bo treba.
Mojca Mancek, 4. r.
0$ Begunje
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NASI LJUDJE
Komaj sem adlozil pla.Sc, ze
mi je zena Angelca prijazno
ponudila kavo, za drugo ni
vprasala, kar prinesla je ...
Naj sedeva za mizo v kuhinjo, lahko tudi v dnev.no sobo, je vljudno predlagal Bozo
Bajc, ki odhaja po skoraj deventintridesetih letih dela na
Brestu v zasluzen pokoj.
Kako je v pokoju? Saj nisem v pokoju, samo na dopustu sem, je veselo razpolozen
razpredal. Ne, ni mi dolgcas.
Kot da sem »prerazporejen«,
se je posalil. Ne boj se, tudi
v pokoju se born znasel. Pa
vendar sem zacutil v njegovih
besedah priokus spoznanja,
da bo teklo zivljenje naprej v
spremenjenem ritmu.

zago v Dolenjo vas. Od tu je
odsel v Kicevo na sluienje vojaskega roka. Po vrnitvi od
vojakov leta 1953 je opravljal
dela skladiScnika rezanega lesa, cez leto dni pa je postal
tehnicni vodja zabojarne.
Leta 1958 je bil imenovan za
sefa nabave. Na tern delu je
ostal kar dolgih deset let. Leta
1967 je bil premescen v Tozd
Pohistvo za skladiscnika gotovih izdelkov. Od tu je bil leta
1970 prerazporejen na delovno
mesto planerja materiala, kjer
je ostal vse do upokojitve.
Velikokrat sem bil premescen, veliko razlicnih del je
bilo potrebn oopravljati, pravi. VC.asih tudi proti svoji volji, toda easi so bili taki, da
se ni dalo upirati, pac pa delati in graditi lepso prihodnost.
Tudi Bozo se, kot veliko starejsih delavcev, zivo spominja
razmer prvih let po vojni. Tistega navdusenja, ki je vladalo

med ljudmi, tiste zagnanosti
in vizije, ki je to generacijo
vodila pri graditvi taksnih odnosov, J<.i bodo opravicevali
socialisticno druibo s tern, ko
bo zivljenje lepse in bogatejse.
Skupaj sva ugotovila, da mu
zivljenje kar hitro tece. Porocil se je leta 1955. Leta 1972
sta z zeno zgradila lepo, prostorno stanovanjsko hiso. Sin
in hcerka sta ze oporocena.
Tako je Bozo ze kar stirikrat
stari oce.
Vcasih je bilo zivljenje tezko, pa so spet nastopili lepi
trenutki. Sedaj mu je skoraj
najlepse, saj je nasel vse tisto, kar od Zivljenja pricakujemo.
A, to pa ne, energija mi pa
se ni posla. Se sta prisotna
volja in moe. ce le-ta vcasih
poide, pa jo Bozo po stari navadi poiSce, on ze ve kje . . .
Zahvalil sem se mu za gostoljubje in za vse, kar je v
dolgih letih dela na Brestu
prispeval za razvoj nasega
podjetja.
J. Klancar

Novosti v knjiznici
Slovensko pesnistvo upora
Prva knjiga iz zbirke prinasa partizanske pesmi. Nekatere
pesmi so postale ze zelo znane (uglasbitve), vecina pa je prvic
zbrana in objavljena v knjigi. Pesmi izzarevajo obcutke, ki so
navdajali !judi v krutih zivljenjskih razrnerah.
Dolgo delovno dobo je prezivel na Brestu in s.pominja
se vseh podrobnosti o svojem
delu. Leta 1946 je zacel z delorn v tovavni pohistva, ob
tracni zagi v Zabojarni. Lesno
gozdarsko solo v Ljubljani je
obiskoval leta 1948, nato pa je
bil razporejen za lesnega manipulanta na Krajcovi zagi.
Zaradi pomanjkanja kac\rov je
bil kmalu za tern premescen
na Medenovo zago v Begunje,
kjer so prav tedaj dali v poizkusno obratovanje prvi polnojarmenik, narejen v Litostroju. Leta 1951 je bil dolocen za lesnega manipulanta na

(Nadaljevanje iz prejSnje stevilke)
te je vajina ljubezen stanovitna
in resnicna, bosta tudi to veliko
zapreko lahko premagala in tvoja
zelja se bo izpolnila, da se bos
zedinil s svojo ljubico. Poslusaj me
in stori tako, kakor ti svetujem.
Pojdi domov in skuj omrezje iz
mocnega zeleza, povezni ga na to
poziralno jamo in jo se s kame·
njem in prstjo dobro zasuj in za·
delaj. Ker se studenci in potoki
ne bodo mogli vee izlivati v jamo
kakor doslej, razsirila se bo voda
po dolini in nastalo bo jezero.
lzpolnilo se bo na ta nacin gra·
scakovo zahtevanje, in ti bos do·
segel svoj namen.
Mladenic, vesel dobrega sveta,
hiti domov, ukaze napraviti mocno
omrezje in da z njim pokriti po·
ziralno jamo ter jo zasuti. z radostjo opazuje, da se izpolnjujejo
besede povodnega moza. Dan na

Ortopedska obolenja
v lesni industriji
Takoj na zacetku moram
pripomniti, da ortopedskih
obolenj nimarno samo v lesni
industriji, ampak jih poznarna tudi v drugih industrijah
in pri drugih poklicih. Torej
povsod tam, kjer je treba dvigati tezja bremena, kjer delo
poteka v prisilnih polozajih,
pri delih z vibracijskirni orodji, pri delih sede in drugo.
ze iz casov, ko je postalo
delo bolj diferencir.ano, so se
poleg drugih obolenj, ki so
bila posledica raznih skodljivosti na delovnih mestih, ter
driarn, ki so jih zahtevali posamezni tehnoloski procesi,
pojavljala razlicna obolenja lokornotornega aparata oziroma
gibal.
Pri klasicnih rnizarskih delih in tedaj, ko se ni bilo toliko lesnoobdelovalnih strojev, so prevladovala obolenja
hrbtenice, posebno pri rnladih
ljudeh (pri skobljanju, ko je
vajenec delal v prisilnem polozaju, pri dviganju ter prenasanju tezjih bremen). Pri
tern so bili rnocno obrernenjeni tudi nekateri sklepi, posebno v krizu, kolkih ter v gleznjih in ramenih. Pri dolbenju
utorov z dleti ter vrtanju z
razlicnirni rocnimi svedri so

trpele kite in sklepi ter predeli
kosti, kamor se narascajo rnisice. Ko so se zaceli pojavljati
tekoci trakovi tudi v lesni industriji, je postajalo delo vse
bolj enolicno in povezano z
dolgotrajnirn sedenjern. Dostikrat je potrebna dria v prisilnih polozajih, pomembno
vlogo pa ima tudi rnikroklirna.
Pri pripogibanju in dviganju
bremen je najbolj prizadeta
hrbtenica, kolki, glefuji ter
ramena. Bolecine zacutirno
najprej v krizu. Pri sedenju in
enolicnem delu z rokami se
pojavljajo bolecine v rokah,
ramenih (obsklepna vnetja)
ter rnravljincavost v prstih
rok. Da bi se zmanjsalo stevilo obolenj v kriZu, rnorarno
brerneria dvigovati pravilno,
npr. tako, da se pri tern ne
pripognerno, ampak pocepnerno in iz tega polozaja vstanemo z brernenorn.
Se poi$ebno se zrnanjsajo
bolecine v gibalih, ce obcasno
angaiirarno tudi druge dele
gibal, ki sicer rnirujejo ali ·niso dovolj razgibam. To dosezemo tudi z aktivno telovadbo v odmorih, o cemer sern v
tern glasilu ze pisal.
dr. A. Smale

PEASE, Allan: Govorica telesa
Knjiga nam pokaie razlike med besednirn govororn in govorom kretenj. Skusa nam pomagati, da spoznarno, kaj narn hoce
nekdo povedati s kretnjo rok, z znaki oci, polozajem telesa.
BEATY, David: Palica
Vsebina ,rornana je katastrofa potniskega letala. Ob dogajanjih pa ves eas sprernljarno pilotovo igodbo, ki je · dovolj
psiholosko in notranje usmerjena.
SMOLE, Dominik: lgre in igrice
Avtor nam posreduje stiri dramska dela, ki so izrazi sodobnega slovenskega gledaliSca. Posamezni naslovi so: Veseloigra
v ternnem, Ljubezni, Zlata ceveljcka, Igra za igro.
H. Mele

dan narasca voda in se razsirja po
dolini, ker nima odtoka. Za malo
casa pokrije jezero vso planjavo.
Zdaj se napoti mladi ~tebercan
se enkrat v grad Karlovec po svojo
nevesto. Svest si je, da mu je
zdaj grascak ne bode odrekel. V
najlepsi obleki, kakor se spodobi
zeninu, se odpelje v colnu po je·
zeru tja. Stopivsi pred grascaka,
ponovi svojo snubitev.
Ko je stari Karlovcan obljubil
mlademu vitezu svojo hcer za zeno
s pogojem, da se pripelje po je·
zeru po njo, pac ni mogel mislitl,
da bi bilo to kdaj mogoce. Hotel
ga je takrat le zlepa odpraviti za
vselej. Kaj mu je zdaj storiti? ~e
nin stoji pred njim, prosec ga,
naj mu zdaj ne ·brani vee svoje
hcere v zakon. ~e hoce privoliti
in ga objeti kakor svojega dragega
zeta, ali v tistem trenutku mu
pride na misel, kako je prejsnji

~tebercan spravil njegovega deda
s sveta. Staro sovrastvo ga premaga in ne dtiec dane viteske
besede, mu odrece obljubljeno roko svoje hcere in ga zgrda odpravi
iz gradu.
Grascakovo nemozato vedenje
spece mladenica globoko v srce.
Z najbridkejsimi cutili se vraca
domov. Da bi zapustil in pozabil
vkljub ocetovi odpovedi svojo iz·
voljenko, tega ne more in noce
storiti. Pricakuje tudi, da se bo
dal stari Karlovcan scasoma morebiti vendarle omehcati in preprositi, da bo dovolil zvezo nje·
govega rodu s Steberskim rodom.
Kaj stori mladi vitez? Svojo lju·
bico zacne skrivaj in sicer ponoci
obiskovati, da bi njen oce ne zvedel o njegovih pohodih. Ona se
boji za njega, da bi v temi ne zapeljal h kateri poziralni jami in se
ponesrecil, zato mu postavlja vsako noc luc na juzno stran gradu,
da ve kam veslati.
lepota Karlovske hCere je slovela
dalec okrog, in vedno so se oglasali snubaci, a ona je vse odbila,
ker je sklenila, da zvesta ostane
svojemu izvoljencu.
v grad je zahajal veckrat tuj
plemenitas. Mnogo je ze slisal o
Karlovcanki in zelel si jo je pridobitl za svojo zeno. Starega grascaka hitro pregovori, da mu za·
gotovi roko svoje hcere, le nji se

Sivainica v Tapetnistvu

ne more prikupiti, ker se ga vedno
brani. Ko povprasuje po vzroku
njenega mrzlega vedenja do njega, zve, da njeno srce ni vee
prosto. Ona ze dolgo ljubi mladega
~tebereana, ki jo vsako noc pride
po jezeru obiskat in mu postavlja
po strezaju svetilnico na kraj gradu, da najde pravo pot. Takoj se
tujcu rodi v srcu mascevalen naklep.
Nekega vecera se odpravlja mla·
di ~tebercan na svojo navadno voz·
njo po jezeru. Moean veter je pripodil erne oblake od juga, ki so
se kopicili okoli Slivnice, kjer so
imele carovnice svoje domovanje.
Pripravljalo se je hudi uri. Zvesti
sluga opominja in svari mladega
grascaka, naj danes v temni noci
opusti voznjo po razburkani vodi,
da se mu ne prigodi kaka nezgoda,
ali on se ne da pregovoriti in
odvrniti od priljubljene poti. Sede
sam v coin in vesta kolikor mogoce hitro, da bi ga ne prehitela
nevihta. Ze je sredi jezera, ko zagleda luc z grada. Veselje ga prevzame, videc, da ga njegova draga
pricakuje celo v taki nemirni noci.
Z vso mocjo prime za veslo in
izkusa priti hitro do svojega cilja.
Ali ista luc, katera ga je tolikokrat
dovedla do ljubice, mu je danes
v pogubo.
tudno se mu zdi, da ne more
priti do gradu. Vedoc, da mora biti

blizu poziralna jama, se je hoce
ogniti in obrniti coin na desno. Utrujen se upre z vso mocjo v veslo,
da bi premagal valove in tok vode
ter prise! na stran. Pri tej prici
pa potegne voda coin in njega v
jamo Karlovico.
Peneci valovi zagrnejo viteza in
ga pokopljejo v hladnem grobu.
Kako je prislo, da je mladenic
zgresil pravo pot h gradu in zasel
v poziralno jamo, kjer je storil tako
zalostno smrt?
Njegov nasprotnik, ki ni nasel
milosti v oceh Karlovske hcere, je
ravno nocojsnjo viharno noc hotel
doseci svoj hudobni namen. Skrije
se in pazi na sluga, ki prinese svetilnico in jo postavi na vogel gradu.
Kakor hitro pa je odsel, pride tu·
jec iz skrivalisca, prime svetilnico
in jo prestavi nad poziralno jamo.
Mladi vitez je vozil naravnost na
luc in zasel v jamo, kjer se je ponesrecil.
Tujec je spravil svojega tekmeca
s poti. Mislil je, da mu bo zdaj
laze pridobiti naklonjenost in ljubezen Karlovcanke. All ta namera
mu je izpodletela.
Ko ona slisi o zalostni smrti
svojega ljubcka, skoci raz grajsko
ozidje v jezero in utone.
lzpolnilo se je prerokovanje po·
vodnega moza.
KONEC
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LANSKI GOSPODARSKI USPEHI -

OBVEZNOST ZA LETO~NJE LETO

Proizvodnja za 19 odstotkov visja kot v letu 1975 • Prestrukturiranje
proizvodnje se uresnicuje • Zaposlenost nad poprecjem srednjerocnega
plana • Nabava v skladu s potrebami proizvodnje • Hitrejsa rast prodaje kot proizvodnje • lzvoz podvojen • Akumulacija zadosca le za
pokritje minimalnih potreb in obveznosti 0 Osebni dohodki narascajo
skladno z rezultati gospodarjenja • Ukrepi za boljse letosnje gospodarjenje

Iz drugih lesarskih kolektivov
Decemb.ra lani je RTV Ljubljana podelila gozdarjem LESNE iz Slovenj Gradca turisticni nagelj za 15-letno delo in
prizadevanja na turisticnem
podrocju v koro&ki krajini in
za sodelovanje pri razvoju turizma v Sloveniji.
Lesna Slovenj Gradec je poleg svoje osnovne dejavnosti
povecala skrb tudi turizmu v
svoji obcini. To je gotovo
edinstven primer celovitega
gospoda.r jenja s prostorom,
ki bi ga veljalo vpeljati tudi
sirse v Sloveniji.

bodo
niki
enak
j.ajo
trgu,
koca

skupaj z drugimi izvozprizadevali izboriti vsaj
dohodek, kot ga ustvars prodajo na domacem
kar naj bi zagotovila tegospodarska politika.

LIKO Vrhnika je v letu 1986
vloill veliko sredstev v nove
investicije. V :rekonstrukcijo
in modernizacijo proizvodnje
masivnega pohistva, katere
skupna
vredllost
znasa
1.623.525.000 din, so v letu
1986 vlozili 590.008.000 din. Dokoncali so rekonstruk~::ijo Ia-

kirne linije v Proizvodnji notranjill vrat v Borovnici.
V Pristini so kupili zemljisce, na katerem bodo gradili
prodajno skladisce za obmocje Kosova in Makedonije.
V letu 1986 so aktivirali za
470.035.576 din osnovnih sredstev, vendar so bila nekatera
placana ze v letu 1985.
fuecej sredstev so namenili
tudi za investicijsko vzdrlevalna dela, za nakup stanovanj,
parcel, za stanovanjske kredite ter za nakup in opremo
po~itniskih zmogljivosti.

KORAK NAPREJ . ..?

Ob sp remembah samoupravnega sporazuma o zdruzitvi v SOZD Slovenijales
Omeniti moramo, da so v gradivu sprememb delno upostevane tudi
pripombe BRESTA, ceprav smo imeli predlog za 9rugacno ureditev odgovornosti za obveze. Le-ta naj bi se uredlla za vsako zdruzevanje dela in
sredstev posebej s samoupravnim sporazumom. Tako bi bila odgovornost
za obveze pokrita z interesi podpisnic, ostale pa se ne bl ubadale
z zadevo, ki jih neposredno ne zanima. Verjetno bi tako tocneje realizirali smisel 262. elena Zakona o zdruzenem delu oziroma opredmetili
·skrb za pametno zdruzevanje•.
URESNitEVANJE KADROVSKE POLITIKE

Nekatera stalisca za prihodnje oblikovanje kadrovske ·politike:
.
- Poostr·iti je treba odgovornost na vseh delovnih mestih, ne v obliki
raznih pritiskov, ampak odgovornosti za vsak prekrsek ali slabo opravljeno nalogo.
- Teziti je treba h konkretnemu in utemeljenemu premescanju delavcev. Vsaka prlsila vodi v odpor in pasivnost v medsebojnih odnosih.
Presta delovna mesta je potrebno zasesti z delavcl, ki izpolnjujejo zahteve delovnih mest.
Odstopanje je v skrajnih primerih mozno le za eno stopnjo solske
izobrazbe, pri tern pa morajo biti izpolnjeni ostali pogojl kot so praksa,
nadpovprecni uspehi v dotedanjem delu, napredovanje v isti stroki in
drugi pogoji.
- Potrebna je popolna centralna kadrovska evidence s prlpravo za
elektronsko obdelavo, kar bo omogocalo strokovnejse in zanesljivejse
odlocitve za izbor delavcev za strokovno izpopolnjevanje in ustreznejse
razporej anje na delovna mesta.
UMETNOST- ODRAZ DRUZBENIH DOGAJANJ

Letosnjemu s lovenskemu kulturnemu p.raznlku je blla tudi v nasi obeini
posveeena vrsta kulturnih priredi;tev. Recemo lahko, da toliko kot jih ze
vrsto let nazaj ni bilo. Nedvomno to dokazuje, da si tudl pri nas kultura
- sicer pocasi, a vztrajno - znova utira pot med delovne ljudl, jih
osvesca in jim plemeniti njihov vsakdan.
Prireditve so bile po skorajda vseh krajevnih skupnostih, osrednja
slovesnost pa je bila v Starem trgu, zdruzena s proslavljanjem 40. obJetnice ustanovJtve Komunisticne partije Slovenlje, 40-letnice, odkar je
prisel tovaris Tito na celo nase partije, ·njegovega petinosemdesetega
rojstnega dne in 500-letnice mesta loza
TUDI UMETNOST JE NAS VSEH

Cetrtega februarja je loska dolina s svojevrstno likovno razstavo
zaeela uresnicevati pisano vrsto praznovanj, posvecenih 500-letnlci mesta
Loza, juhileju, ki sovpada s praznovanjem veli-kih dogodkov moderne
jugosiovanske zgodovine - s 85 leti zivljenja tovarisa Tita in 40. obletnico njegovega vodstva nase partije.
Usmeritev proslavljanja teh zgodovinskih dogodkov je zelo posrecena,
saj nas na samem zacetku kljub razumljivemu zgodovlnskemu prizvoku
popelje v praznovanje sedanjosti - v neke vrste pregled dosezkov sedanje tvornosti cloveka, ki zivl tod, s tern pa odplra vrsto zanlmivl h in
lepih dozivljanj za nase jutrisnje dni in za sele prihajajoce rodove.

LIP je v zadnjih decembrskih dneh preteklega leta podpisal pogodbo, s katero so
uspesno zakljucili vecletna prizadevanja, da bi poslovanje
ter predvsem prodajo razsirili
tudi izven republiskih meja.
S podpisom omenjeoJ.e pogodbe so kupili poslov.ne prostore v Beogradu, kjer bo urejeno predstavnistvo in del maloprodaje. ·
Z letosnjim letom so v
LIPU presli na 40-uri delovni
cas. Zavedajo se, da bo_ treba
v sicer krajsem, to je 40-urnem
tednu opraviti najmanj toliko
oziroma se vee dela kot so ga
opravili v preteklem letu v 42
urah in to bi moralo biti vodilo v tern letu.
V ALPLESU so zastavili cilje in poslovno politiko za leta
1987. V zadnjih mesecih leta
1986 so ob povecani prodaji
na domaaem trgu dosegli
ugodne rezultate in taka pokrili izpad dohodka v izvozu.
Tudi letos si bodo prizadevali
zagotoviti boljsi status v reproverigi 'in s tern kvalitetno
osnovno, vhodno surovino. Pri
tdenju preko trgovske mreze
bodo skusali zagotoviti taksne
prodajne pogoje, po kakrsnih
so poslovali v letu 1985. Tudi
v prihodnje bodo veliko pozornosti posvecali konvertibilnemu izvozu, ob tern pa si

Volitve novih delegatov
v teh dneh se izteka stiriletni mandat organom gospodarskih
zbornic in sploS.nih zdru.Zenj. Izvedene bodo volitve in konstituiranje novih organov in teles zbornienega sistema za naslednje stiriletno mandatno obdobje 1987-1991.
Vse organizacije zdruZenega
dela · se najprej zdrufujejo v
zbornico na medobcinski (regionalni) ravni. V na5em primeru
gre za notranjsko medobcinsko
gospodarsko zbomico, ki ima
kat najvisji organ sk.upscino,
k.i steje 51 delegatov, izvoljenih
po doloCen.em .kljucu v orgaruzacijah zdru.Zenega deJa v vseh
treh obcinah tegaobmocja (Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica).
Delovna organizacija Brest
ima v tej sk.upscini 3 delegatska
mesta. Zanje so evidentirani naslednji krundidati:
Vinko Ilersic, direktor Tozd
Jelka,
Bogdan Repse, direktor Tozd
Pohistvo in
Alojz Skrabec, vodja razvojne
slufbe.
Skupscina bo izvolila izvrsilni
odbor notranjske medobcinske
gospodarske zbornice. Iz na5e
delovne organizacije je kot kandidat za clana izvrsilnega odbora
evidentiran Danilo Mlinar, pomocnik glavnega direktorja.
Skupscina in izvrsilni odbor
basta izvolila oziroma imenovala tudi druge svoje organe in
telesa (odbore, komisije).
Del zborni.cnega sistema so
tudi splosna zdruienja, ki pove-

ZUJeJO organizacije zdru.Zenega
dela po panoznem pri:ncipu. Lesna industrija Slovenije in s tern
Brest je povezan v splosno zdruzenje LES. Tudi to ima svojo
skupscino kat najvisji organ.
Clanice imajo v njej po enega
delegata in namestnika.

Za delegata Bresta je evidentiran Anton Kra5evec, glavni direktor nase delovne organizacije, za namestnika pa Marjan
Braniselj, pomocnik glavnega direktorja. Tudi splosna zdruienja imajo svoje organe in telesa,
v katerih bodo tudi delavci iz
na5e delovne organizacije.
Tako delegate za skupscino
medobcinske gospodarske zbornice kot delegata in namestnika
za skupscino sploS.Oega zdru.Zenja izvoli delavsk.i svet delovne
organizacij e.
Skupscine medobcinskih gospodarskih Zibornic in splosnih
zdru.Zenj volijo delegate za skupscino Gospodarske zbornice Slovenije, ki ima spet svoje organe
in telesa. Od tu so delegirani se
(voljeni ali predlagani) delegati
in clani za organe Gospodarske
zbornice Jugoslavi~e in za splosna zdruienja na zvezni ravni.

KNJIGARNA V CERKNICI

Te dnl odpira Mladinska knjiga iz Ljubljana v •Meletovi hisi• v Cerknici knjigarno in papirnico. V knjigarni bo bogat izbor knjig. Posebej vas
opozarjamo na mo~nost obrocega odplacevanja knjig. Poleg knjig bodo
na voljo tudi plosee, kasete ter bogata izbira daril in spominkov. Tudi za
solske in paplrniske potrebscine ne bo vee tezav, saj boste v papirnici
dobili vse, od svinenika do pisalnih strojev.
Mladinska knjiga obljublja, da bo v knjigarni prirejala tudi kulturne
programe in sicer v obliki sreeanj bralcev s priljubljenimi avtorji, tematskih razstav, signirnih ur in podobno.
Tako uresnicujemo vecletne zelje obeanov in prizadevanja skupseine
obeine, da bi zadovoljili tudi to plat potreb.
KAKO KA7.E Z LETO~NJO PRODAJO?

Predvsem moramo obdrzati kontinuiteto nasih prodajnih poziCIJ na
trzlseu. Se vee, razsiriti bo treba naso prodajno prisotnost v tisto smer,
kjer smo zaekrat na triiscu se premalo zastopani - s kuhinjami! Velika
pozornost bo treba posvetiti tudi izvozu, zlasti se zato, ker smo ugotovili, da so nasa izvozna prizadevanja zelo s labo nagrajevana, saj so vsi
izvozni posli vee ali manj na meji rentabilnosti. Ne glade na taksno
stanje s mo v planu za leto 1977 predvideli povecanje izvoza pohistva
ter ostal·ih finalnih in polfinalnih proizvodov.
V bliznji prihodnosti bomo trziseu ponudili nove modele jedilnic, tapeciranih garnitur in komodnega pohistva. Pricakujemo, da bomo s taksnimi
nastopi na trziscu se razsirili svoje prodajne pozicije, zlasti se zato,
ker bomo tudi naprej nudi li najboljsi servis, kar zadeva kvaliteto, pa
tudi sprotnost dobav in ostalih storitev, ki jih kupcem zagotavlja tudi
zakon .
»SIVA LISA« V OBVE~tANJU

Cerkniska obeina ima svojevrstno in nekako •nesreeno• !ego: na
nobeno sirse obmocje se neposredneje ne navezuje. To do neke mere
ovira najrazlicnejse oblike gospodarskih in drugih povezav, zelo bcitno
pa se kaze tudl v s!abem obve5eanju z nasega obmoeja. Lahko povsem
upraviceoo trdimo, da je nase obmocje zares •siva lisa« v sistemu obveseanja v slovenskem prostoru.

Namesto rezultatov zimskih iger SOZDA Slovenijales -

zgodnji pomladanski posnetek

J. Frank
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Kegljaske novtce
V nadaljevanju tekmovanja
v II. slovenski ligi - zahodna skupina, so kegljaci Bresta odigrali tri tekme, ter se
s stirimi osvojenimi tockami
povzpeli na drugo mesto, s samo tocko zaostanka za vodilnim Triglavom.
Do konca tekmovanja je
preostalo se 6 kol, v katerih
igralci Bresta kar stirikrat gostujejo (Triglav, SCT, Tomos
in 'Kocevje), tako da lahko le
ob ugodnem razpletu racunajo
na najvisjo uvrstitev.
REZULTATI:
BREST : TOMOS
DONIT : BREST
BREST : IZOLA

5466 : 5062
5167: 5071
5346: 5213

LESTVICA PO 8. KOLU:

1. TRIGLAV
2. BREST

12 tock
11 tock

3.
4.
5.
6.
7.
8.

GORICA
SCT LJUBLJANA
KOCEVJE
DONIT
IZOLA
TOMOS

10 tack
10 tock
8 tock
6 tock
5 tock
2 tocki

KEGLJASKA ZVEZA
SLOVENIJE
RAZGLASILA NAJBOLJSE
Kegljaska zveza Slovenije je
na prilofuostni slovesnosti
razglasila najboljse sportne
kolektive in posameznike, med
katerimi je tretje mesto med
mladinskimi ekipami pripadlo
mladinski ekipi KK Brest,
njen clan Roman Piletic pa
je prav tako tretji med mladinci.
Na skupscini kegljaske zveze Slovenije pa so petim zasluznim kegljaskim delavcem

podelili najvecJe republisko
priznanje - ZLATI KEGELJ,
ki ga je prejel clan kegljaskega kluba Brest Franc Gornik.
OBCINSKA KEGLJASKA
LIGA
Tekmovanje v obcinski kegljaski ligi, v kateri nastopa 15
ekip, se je prevesilo v drugo
polovico. v vodstvu je se brez
poraza ekipa vaske skupnosti
Martinjak, ki tudi letos dosega
odlicne rezultate. Ekipa Bresta, za katero 1pa ne nastopajo
najboljsi, je sele na 6. mestu.

LESTVICA:
1. MARTINJAK
18 tock
2. GOZDNA
16 tock
3. KOVINOPLAST. 16 tock
4. NOVOLIT
12 tock
5. KARTONAZA
12 tock
8 tock
6. BREST
8 tock
7. KEMIKI
6 tock
8. ELEKTRO
6toek
9. SAP
10. AVTOMONTAZA I. 6tock
6toc.k.
11. GRADISCE
6tock
12. KOVIND
4 tocke
13. OBCINA
14. AVTOMONTAZA II 2 tocki
otock
15. OBRTNIKI
D. Pokleka

Veleslalom za obCinski pokal
Telesnokulturno drustvo Sovica iz Grahovega je v nedeljo,
8. februarja organiziralo tekmo v veleslalomu za obcinski
pokal. Tekmovanje je potekalo na smuciScih nad Blocicami - na pobocjih Golo in Sovica. Udelezba je bila za podobna tekmovanja rekordna,
tako po stevilu udelezencev
kot tekmovalcev. V 18 starostnih kategorijah je nastopilo
226 tekmovalcev, gledalcev pa
je bilo se enkrat toliko.
To kaZe na razvoj mnozicne
telesne kulture, zlasti med
mladimi, saj je bilo kar 66
odstotkov udelezencev starih
manj kot 16 let.
Tekmovalci so si prizadevali
doseci za svoje klubske barve
cimboljse rezultate, kar je daj alo prireditvi pravi tekmovalno borbeni duh.
Ob uspesni prireditvi, dobri
udelezbi, prekrasnemu vremenu in dobro pripravljeni tekmovalni progi pa se poraja

vprasanje, .k ako naj vso to
mlado generacijo obdrzimo v
tej zagnanosti in ji nudimo
pogoje za nadaljnje napredovanje.
Naravne pogoje za to sicer
imamo. Bolece pa je spoznanje, da nimamo niti enega
urejenega smuciSca v celi obcini. Ni vlecnic, ustrezno urejenih smucisc, dostopnih cest.
0 potrebni spremljajoci gostinski ponudbi raje sploh ne
govorimo.
Seznam zmagovalcev v vseh
18 starostnih kategorijah bi
bil predolg, zato objavljamo
le skupne izide po krajevnih
skupnostih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Grahovo
Laska dolina
Cerlwica
Bloke
Rakek
Begunje
Cajnarje

436 tock
376 tack
258 tock
236 tock
156 .t ock
45 tack
9tock
F. Kranjc

PROGRAM PUSTNIH PRIREDITEV
CETRTEK, 26. 2. ob 20. uri v gostilni »ZGONC«:
- PRVA JAVNA VAJA SKUPINE »KURJA POUT<<
PETEK, 27. 2. ob 20. uri v restavraciji blagovnice
CERKNICA:
- 1987. BUTALSKA SKUPSCINA
SOBOTA, 28. 2. ob 14. uri po ulicah CERKNICE in ob
15. uri v restavraciji CERKNICA:
- karneval najmlajsih
- ob 20. uri ples v maskah
NEDELJA, 1. 3. ob 13.30 po CERKNICI:
- PUSTNI KARNEVAL
- ob 16. uri v restavraciji PLES ZA STARO IN
MLADO
PONEDELJEK, 2. 3. ob 20. uri v restavraciji
CERKNICA:
- PAVLIHOV VECER- zabava, ples itd.
TOREK, 3. 3. ob 20. uri v restavraciji CERKNICA:
- ZABAVA V MASKAH
- zAJFENCA NON STOP
SREDA, 4. 3. ob 15. uri PUSTOV POGREB
Generalni pokrovitelj letosnjih prireditev je CP Pavliha
iz Ljubljane

.

Taborniske novtce
Tudi taborniki smo se poslovili od starega leta. MC-ji
in TT-ji so zarajali in se poveselili na taborniski cajanki,
docakali pa so tudi dedka
Mraza, ki je najbolj delovne
in pridne nagradil s sladkimi
nagradami. Klubovci pa smo
silvestrovali v Leskovi dolini
- tokrat ne delovno.

z delom smo zaceii ze kar
na zacetku januarja. v petek,
9. januarja smo imeli sestanek
s starsi nasih clanov. Udelezilo se ga je 12 starsev, vodniki in vodstvo odredove
upiave. Ceprav ta stevilka ni
velika, pa je bila udelezba
mnogo vecja kot na prejsnjih
sestankih, na katere se starsi
sploh niso odzvali. Na tern
sestanku smo skusali lllaso dejavnost pribliZati tudi stadem
nasih clanov in jib seznaniti
s problemi, ki nas tarejo, na
drugi strani pa smo prav od
njih zeleli sliSati pripombe na
nase delo ·in predloge za vnaprej. Ugotovili smo, da je soBRESTOV OBZORNIK - glasilo delovne organizacije BREST Cerknlca,
n. sol. o.
Ureja urGdnllkl odbor: Sreco OROBNI¢,
VIII FRIM, Franc GORNIK. Vlktor JERI¢,
Karmen KANOARF, Peter KOV$CA, Oanilo
MLINAR, Stefka MIK!:E-!:EBAU, Anton 08REZA, Janez OPEKA, Mlran PETAN, Zdravko
ZABUKOVEC.
Foto: Jofe !:KRU
Odbor za obvei~anje ja druibenl organ
Predsednlk
odbora:
Franc
upravljanja.

MLAKAII
Glasllo sodl med prolzvode lz 7. totke
prvega odstavka 36. ~lena zakona o obdav~nlu prolzvodov In storltav od prometa prolzvodov (mnenje sekretarlata za
lnformlranje lzvrinega aveta SR Slovenlje
i t. 421-1/72 z dna 24. oktobra 1974).

Naklada 2800 izvodov.
Tiska ~eleznlska tiskarna v L)ub·

Ifani.

•

delovanje s starsi nujno potrebno za dobro delo v nasi
organizaciji, saj se predvsem
s tern krepi zaupanje v vodnike in nase delo.
Tabornisko organizacijo v
obcini vodimo predvsem mladi - najvec dijaki in studenti. Vsi skusamo delati resno
in kakovostno, vendar .pa marsikdaj naletimo na neodobravanje, predvsem zaradi nase
mladosti. Ocitajo nam neresnost, marsikatero »zabavo<<,
vendar pa pri tern ne pomislijo na to, koliko prostega casa
porabimo za delo v odredu,
koliksno odgovornost nosimo,
saj moramo skrbeti za vse,
tudi za najmlajse clane. Prav
tu so vcasih najglasnejsi starsi nasih clanov, zato tudi ne

puste vodnikov na izpopolnjevanje znanja in nase akcije.
Tako bodo kmalu clani vodov
vee vedeli kot vodniki, vod
brez vodnika pa bo kmalu
razpadel.
Prav zato pomeni za nase
vodnike toliko vecje priznanje,
ce starsi s svojo udelezbo na
sestanku poka.Zejo, da podpirajo njihova delo. S tern bo
vecja tudi vzpodbuda za delo
vnaprej. Ln prav s te strani
nas starsi lahko podprejo. Seveda pa homo sprejeli tudi
vsako kritiko z njihove strani.
zelimo si tudi vee akcij in
izletov skupaj s starsi.
Sestanek smo sklenili ob
prikazovanju diapozitivov z
nasih akcij in s taborjenja ob
Kolpi.
Konec januarja so se taborn1ki, starejsi od 14 let, udelezili petdnevnega zimovanja v
Leskovi dolini. Preizkusili so
predvsem zivljenje v zimskih
razmerah; izdelali so igluje,
hodili na izlete in p.ohode ter
smucali.
Kuhali smo si sami, hrano
smo prinesli od doma, a je
kljub temu zimovanje stalo
posamez.n ika 8.000 din. Na tern
zimovanju so si svoje znanje
skusali dopolniti predvsem
klubovci, saj se ob drugih
priloznostih vedno ukvarjajo
le z organizacijskimi tezavami.
Konec meseca bo ves v znamenju pustovanja. Tudi mi
bomo za en dan zamenjali
»Obraze«, se spremenili v maskare in zarajali. Najizvirnejse
maske bodo seveda nagrajene.
A. znidarsic

F"ilmi v marco
1. 3. ob 19. uri ameriSki akcijski film -

NIND2A III
ob 19.30 ameriski fantasticni film ,_ TERMINATOR
ob 18. uri avstralski akcijski film - POBESNELI MAX III
ob 18. uri ameriSki fantasticni film - E. T. - VESOLJCEK
in 8. 3. ob 19.30 ameriSki eroticni film - STRASTI
ob 19.30 in 8. 3. ob 16. uri ameriska kriminalka - NE DAM
SVOJE HCERl<E
9. 3. ob 18. uri ameriski akcijski f·ilm - NEVARNOST V ZRAKU
12. 3 ob 19.30 ameriSki fantasticni film - ODISEJA V VESOLJU
13. 3. ob 19.30 jugoslovanska drama - KORMORAN
14. 3. ob 19.30 in 15. 3. ob 16. uri ameriski pustolovski film
SINA - KRALJICA D2UNGLE
15. 3. ob 19. uri in 16. 3. ob 18. uri ameriski fantasticni film
ZVEZDNI BOJEVNIK
19. 3. ob 19.30 ameriska kriminalka - PASJA 2EJA
20. 3. ob 19.30 in 23. 3. ob 18. uri ameriSka glasbena komedija ZADNJA PRIL02NOST
21.'3. ob 19.30 in 22. 3. ob 16. uri ameriSka komedija - PROFESORJI SO ZNORELI
22. 3. ob 19.30 arneriska kriminalka - SUROVA ODISEJA
26. 3. ob 19.30 francoska drama - PREHODNICA IZ ULICE SANSSOUCI
27. 3. ob 17. uri in ob 19.30 in 29. 3. ob 19.30 ameriski akcij ski film
KOMANDOS
28. 3. ob 19.30 in 29. 3. ob 16. uri amergka kriminalka - POLICAJ
IZ BEVERLY HILLS A
30. 3. ob 18. uri ameriSka kriminalka - FIX - UMOR S TRIKOM
1.
2.
5.
6.
7.

3.
3.
3.
3.
3.

