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LETO XX 

30. DECEMBER 1986 

--~-----------

brestov 
• 

lasilo delovne or anizaci"e 

Tudi prihodnje leto v znamenju težav 
O LETOŠNJEM GOSPODARJENJU IN NAŠIH PRIHODNJIH NALOGAH va morala podpirati izvoznike, 

sicer rie bo mogla odplačevati 
dolgov v tujini. 

Leto 1986 je prvo leto novega srednjeročnega obdobja, za katero 
smo si kot družba med drugim zastavili tudi velike obveznosti do 
tujine, ki jih je bilo treba izpolniti. 

Obenem je bilo to leto veiikdh družbenih dogovorov- kongresov, 
na katerih smo ocenili prehojene in zastavili prihodnje razvojne po
ti pri dograjevanju gospodarskega, samoupravnega in političnega 
sistema. 

Letos smo izvedli tudi največjo »reorganizacijo« na zunanje trgo
vinskem področju z uvedbo novega deviznega sistema, ki je mnoge 
kolektive postavli:l v izjemno težak položaj, pri čemer so se želje 
močno križale z dejanskim stanjem, ki ga ugotavljamo sedaj. 

LETO 1986 IN BREST 
Za letošnje Brestovo gospo

darjenje ugotavljamo, da še 
vedno ostaja glavni problem 
tehnološka zastarelost v pohišt
venih temeljnih organizacijah. 
Velik problem predstavljajo 
tudi energetske zmogljivosti v 
nekaterih temeljnih organizaci
jah. 

Se vedno iščemo usmeritve 
v zahtevnejše programe. 

Velik problem predstavlja po
manjkanje lastnih sredstev, pri 
čemer velja poudariti, da so na
jeta sredstva izjemno draga 
(obresti) in nam to dejstvo 
močno pritiska na našo likvid
nost. 

Zaznamujemo lahko dokaj ve
liko povpraševanje po izdelkih 
doma in v tujini. Tako ni bilo 
vprašanje zapolnitev proizvod
nih zmogljivosti, pač pa najti 
dohodkovne programe. To je za
htevalo ogromno naporov pred
vsem od strokovnih delavcev in 
organizatorjev v temeljnih or
ganizacijah, pri čemer se je bi
lo treba kar najbolj učinkovito 
prilagajati zahtevam domačega 
in tujega trga. 

Poudariti velja, da je Brest s 
svojimi nad 30 odstotki izvoza 
fizične proizvodnje že v začet
ku leta zaradi nove devizne za
konodaje doživljal hude udarce, 
saj je bila večina izvoznih pro
gramov precej pod še spre
jemljivo dohodkovnostjo in je 
znašal delež do pokritja lastne 
cene 50 do 60 odstotkov. 

Najbolj nedohodkovni pro
grami so bili pri ploskovnem 
pohištvu (predvsem Pohištvo, 
Jelka, Gaber, Tapetništvo). Po
dobno je bilo tudi pri masiv
nem pohištvu. To najbolje po
kaže primer Masive, ki je bila 
lani najuspešnejša temeljna or
ganizacija, letos pa je postala 
dohodkovno problematična. 

Omeniti velja še to, da je 
Brestovega konvertibilnega iz
voza nad 50 odstotkov usmer
jenega v Združene države Ame
rike, kjer vrednost dolarja v 
primerjavi z drugimi valutami 
pada, kar se odraža v slabi do
hodkovnosti izvoza na dolarsko 
območje. 

IZVOZ ALI DOMAči TRG? 
Naša usmeritev v izvoz, opre

deljena s planom, je bila z 
ukrepi gospodarske politike in 
deviznim zakonom močno ogro
žena, zato smo za letošnje dru
go polletje napravili nekatere 
popravke plana v TOZD Pohiš
tvo, s katerimi bi zmanjševali 
izvoz in krčili tiste programe, 

ki so dohodkovno najmanj za
nimivi. 

Delna preusmeritev na doma
če tržišče je ob domači kon
junkturi kratkotrajno · lahko 
uspešna, dolgoročno pa to ne 
more biti strateška opredelitev 
naše poslovne politike. Boj na 
domačem trgu je namreč neiz
prosen; srečujemo se s hudo, 
pa tudi nelojalno konkurenco 
in z neenakimi pogoji za go
spodarjenje (na primer buko
vino dobi kollkurenca znatno 
ceneje kot mi). 

Zavedati se moramo, da per
spektivna rešitev ni na doma
čem trgu, ampak v spreminja
nju in iskanju takšnih izvoznih 
programov, ki bodo dohodkov
no zanimivejši. Pri tem je treba 
upoštevati dejstvo, da bo drža. 

TEZAVEN POLOŽAJ LESAR
STVA IN BRESTA 

Letošnji rezultati gospodarje. 
nja kažejo, da smo v izredno 
težavnem položaju. Znano je, da 
se je celotno slovensko lesar
stvo našlo v zagatah in da so 
rezultati v primerjavi z drugi
mi panogami najslabši, kar se 
kaže v večini kazalcev, osebni 
dohodki pa so sploh najnižji. 

Trdimo lahko, da je lesarstvo 
prav zaradi nekaterih ukrepov 
ekonomske politike, nove deviz
ne zakonodaje, pa tudi lastnih 
slabosti v najtežjem položaju. 
Brez ustreznih družbenih pose
gov in velikih naporov v kolek· 
tivih se bomo le težko izvlekli. 

Vse to je značilno tudi za 
Brest. 

·srečno 1987 

Izvozna usmerjenost, tehnolo
ška zaostalost in opremljenost, 
pomanjkanje lastnih sredstev, 
problematika kadrovske struktu
re, premajhna učinkovitost pri 
iskanju novih, dohodkovno zani
mivejših programov, premalo 
učinkovita poslovna in samo
upravna organiziranost - vse 
to opredeljuje sedanji položaj in 
gospodarske rezultate Bresta. 

KAKO IZ ZAGAT? 

Letošnji devetmesečni rezul
tati, Id se bodo, kot kaže, do 
konca leta še poslabšali, nas 
silijo v iskanje najprimernej
ših, najbolj učinkovitih in včasih 
tudi kratkoročnih rešitev; 
predvsem gre pri tem za iska
nje novih programov, boljšo or
ganiziranost in dopolnjevanje 
poslovne politike. 
(Nadaljevanje na 2. strani) 
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Tudi prihodnje leto v znamenju težav 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Dejstvo je, da brez povečane
ga fizičnega obsega proizvodnje 
in brez dohodkovnejših pro
gramov stanja ne bomo mogli 
reSiti. Posebej velja to za po
hištvene temeljne organizacije 
in najbolj za 'lOZD l"ohištvo. 

Za to temeljno organizacijo 
snujemo v okvirU delovne or
gawzaclje v sodelovanju z raz
voJwm mstitutom Slovenijalesa 
in suZD Slovenijales razvojni 
program. 'la program zaenkrat 
se 1SCe izhod v naaaljevanju le
sarSKe proiZvodnje. .t'r1 tem naj 
bl Stevuo zaposlenih ostalo pn
bJi.i.no enako kot aoslej, pove
čala naj bi se prou:vounJa in 
neKo.lJJI;.o porasla raven aonoa
kOvmn programov. 

Za uresw.cnev tega programa, 
Id sicer Se ni ao.~~.:oncno obli
kovan, bo potrebmn . precej 
sreustev, če naj to temeljno or
gawzaClJO usposobimo . za ~ve
tiUClJSKO nalO:tOO m IZpelJaVO 
sam~ mvesUClje. 

va razresnve tega vprašanja 
je oavlSen položaJ celotne ae
.lovne orgawzaClje. 

POLEG TEZA V TUDI USPEHI 
Kljub težavam smo letos 

venuarle aosegli tuai nekaj 
ugouneJših rezwtatov. 

.Naluzoa v MaslVi gre počasi 
h koncu. Zakljucuje se oprem
ljanje tovarne z najsoaoonej
SJ.IIU stroji. .Nedvomno bo ta in
vesuClja priSpevala k razvija
nju zantevneJSlh in dohOakOV· 
no aonosneJslh programov v 
M.asivl, kar lahko vpuva tudi 
na nekatere programe v aruglh 
temeijmn organu:aclJah. 

Koncana je tudl naložba v 
lverki. Opravljeno je bilo večje 
popravilo in zamenjan del ao
traJane opreme. S tem smo do
segu, da obseg proizvodnje ne 
bo paaal in aa bomo onranili 
kvameto iverk na aokaj VISOki 
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 organiza
cijskem smislu se doKončno 
ooUKuje nova temeljna organi
zaCIJa Strojegraanja. :.t.elo 
Utip~o se je ta naša nova ue
Javnost preastavila že na letoš
nJem ljuotJansKem sejmu lesno 
oouelovalDID strojev in naprav. 

Letos smo zamenjali tudi 
precej opreme v drugih temelj
nih organizacijah, bill pa so 
tudl posegi v dopolnjevanje 
tehničnlh sredstev in tehnolo
gije. 

Na področju trženja smo le
tos dosegli pomembne uspehe 
pri oblikovanju naših progra
mov in jih nekaj tudi posredo
vali tržišču (na primer program 
Igor). Pri tem velja poudariti, 
da smo okrepili skupino obli
kovalcev, Id je sposobna pri
praviti popolnoma nove progra-

me za večino temeljnih orga
nizacij. To je pokazal tudi le
tošnji sejem pohištva. 

Na poaročju trženja smo tu
di redno zasledovali inflacijska 
gibanja in temu ustrezno obJ.t
Kovah politiko cen prou:vooov. 
l"ri tem smo se postuževau no
vih atraktivnejših komercialno 
propagandnih prijemov. 

Se bolj bo treba spremljati 
k.aUrulaciJe za vsak proizvod 
posebej in se sproti oazivati 
aogajanjem na tri:iSču kar za
deva vbodne in končne cene. 

OSEBNI DOHODKI 

Letošnji gospodarski rezultati 
so pogoJevan tuai aebelino pla
čilne Kuverte. \'se leto smo s1 
priZadevali, aa bi bila rast oseb
mn aonoaKov USklaJena z gioa
nJem llZlcm.b Kazalcev prea
vsem proiZvod.nje in izvoza. 

Na$1 oseom uonuUKl so goto
vo oaraz nasega gospoaars~ega 
stanJa m rezwuuuv gospoue&rJe
DJa; glDlJeJO se nelS.Je ua l'u
vprecJu s1ovensKe~a .l.~cu-sl.va, 

au Ce.tO pOO DJlm. 
.Na poarocJu osebmb. aonou

kov 1e~os l.USl.llO un:sn..cm nacc
tOVa.DIJl natog, Kar zaa~:va .uaa
graJI:VaDJe s~t:ema nagraJc;VWlJi:lr 
pr~;:uv.st:w nagraJeVi:UlJI: u~.lllAu

vnusu m kvauleLe u~:li:l. rn Lem 
Je se preceJ nereseW:D vl'rasi:lllJ, 
.11.:1 Jm oo n-eba c~mpr~:J rc;su.t. 

v gtavnem, Dati• Il:tOSDJJ. oseo
m UOllUUKl SO 0111 V U.li.VIrU 
aru:toeDlll usmeritev na pouroc
JU aeutve m .a:sresLuvm .rezwLa
LOV gospoaarjenJa. 

KAK.u 1-'IU.tiUDNJl:: .i...l!:'fO! 

Napovedi za gospodarjenje v 
letu l:flfl so zelo t~vne. 

uruzbeni aoKumenu, K1 so se
daJ v ooraviiav1, an so ze bill 
spreJeU, postavljajo prea ce.tot
no aruzbo m gospouarstvo u:
reano zantevne IJalOge, ztasu 
Kar zaaeva fizl.čni ooseg prou:
voanJe, poveeanJe iZvo:ta, unam> 
no ureanev m uravnowzenJe v 
gospoaarstvu, donoakovno ucm
Kovuost in koneno, oapravtJanJe 
vsega, kar v zaostrenm pogoJm 
preavsem meanaroane KoliKU
rence ne more vzdržati. 

Takšne aruž.bene usmeritve 
terjajo, da se tuUi na .asrestu te
melJitO pog.lobimo v naše aose
C1anJe programe in načrte. 

Brez velikega prizadevanja 
kolektiva za povečanje fizičnega 
obsega proizvodnje, zmanjševa
nja vseh vrst stroškov od ))škar· 
ta« do reprezentance, brez moč
nega prizadevanja za izvoz, ne 
glede na zunanje udarce - in 
brez iskanja novih dohodkov
nejših programov, Brest ne bo 
mogel uspešno uresničevati 
družbenih usmeritev, niti se ko
sati z zahtevami domačega in 
zunanjega tržišča. 

Prihodnje leto bo nujno, da z 
našimi partnerji, tudl bančnimi, 
začnemo reševati vprašanje po
manjkanja obratnih sredstev 

kot enega izmed poglavitnih vi
rov za odplačevanje izredno vi
sokih obresti, .ki tiščijo Brest 
(zneski obresti za obratna sred
stva znašajo letos več kot vsa 
sredstva za osebne dohodke). 

Ze sedaj je · tudi jasno, da 
Brest posega v TOZD ~ohištvo 
ne bo mogel uspešno razrešiti 
sam, brez ustrezne pomoči v 
okviru SOZD Slovenijales, bank 
in celotne delovne organizacije. 

Ob.l.ikovanje razvojnega teama 
je vprašanje Brestovega razvoja 
m njegovih temeljnih organiza
Cij in ena poglav1tnib na1og, ki 
jih bo treba prib.odnje leto iz
peljati. 

:t.ato moramo vse razvojne ka
dre in potenClale zUružiU, okre
piti razvojno službo, z.i.astt pa 
KadrOVSKO oblikovati razVOJni 
team, ki bo moral stonu aosti 
več .kot je bilo na tem poaroč
ju storjenega doslej. 
~troKovwm aetavcem, Id so 

mtaal m sposobni, je treoa omo
goati, aa svoje znanJe ustvar· 
JalnO VlOZljO V razVOJDO delO pri 
ISKanjU naJUcinKOVUeJSega raz
voja temelJnih in ae.luvn~: orga
nu:acije. 

Uoaati je treba, da je vpraša
nje nagrajevanJa ten .~~.:aurov 
KlJučnega pomena, ce nocemo, 
aa bomo 1meli tuw r~:zw1.ate. 
l'ri tem moramo presec1 p.rua
aevanja po uravnuov.kl m o.Ll\.u
srcna g.lt:aanja na -nagraJeVauJ.:. 

\' pnnoanJem 1etu oomo ruo
rali pogtaulJaU tual samouprav
ne oanose v o.kvuu augraJ~:IIa

nja nasega pouucnega :;J.Stema. 
.rretentau oo pouebno naso sa
moupravno organlZlranost m 
traneJe opreae.u.l.i v1ogo stro
.kovnin sluzb v teme!JmD orga
nizaC1JaD m v S.kupnm aeJaVLlo-
still. , 

.t'otrebnega bi bilo več zaupa
nja mea posameznum 1emei)aJ.· 
nu orgawzac1jami ter vow>a:vt 
temeljw..tl orgawzacij m ae1ovne 
organu:acije s tem, aa je treba 
krepiti tual upravleeno stroKov
no in družbeno polltično Kriti· 
ko; to naj priSpeva k oaprav
ljanju slabosti. :t.aostriti mora
mo tudi odgovornost strokovnill 
in vodilnih delavcev za uspešno 
gospodarjenje in prihodnji raz
voj Bresta. 

Velike težave, ki jih pričaku
jemo v letu 1987, bo treba re
ševati javno, strpno in organizi
rano, česar pa ne bo moč do
seči brez uspešnega dela druž
beno političnih organizacij, sa
moupravnih organov in vseh de
lavcev Bresta. 

Prihodnje leto bomo prazno
vali 40-letnico Bresta. Praznuj
mo ta jubilej delovno in ustvar
jalno ter krepimo medsebojno 
povezanost in soodvisnost! 

Vsem Brestovlm delavcem in 
upokojencem, ter drugim, Id be
rejo naše ·glasilo, želim mnogo 
zdravja, osebne sreče in delov
nih uspehov v letu 1987! 

Tone Kraševec 

Kako prihodnje leto? - so razmišljali tudl na letnih konferencah sindikata 

BRESTOV OBZORNIK 

Se ja sveta občine 
V petek, 5. decembra 1986 je 

bila v Cerknici razširjena seja 
sveta občine. Na seji so predstav
niki družbeno političnega življe
nja v občini seznanlll prisotne z 
glavnimi vprašanji - predvsem 
s področja gospodarstva. Glede 
na razmere so bill posebej izpo
stavljeni lesnopredelovalna indu
strija, kmetijstvo in gostinstvo s · 
turizmom. Beseda je tekla tudi 
o smereh oziroma načinih izbolj
šanja gospodarstva, torej o mož
nostih za rešitev perečih vpra
šanj. 

Seja je imela tudi slavnostno 
obeležje. Na njej so prisotni če
stitali dvema znanima družbeno-

· političnima delavcema za njuno 
70-letnico. To sta nosilca parti
zanske spomenice 1941 Alojz Mia· 
kar-Ljubo in Vinko šumrada
Radoš. 

Seje se je udeležila večina še 
živečih občanov - nosilcev par
tizanske spomenice 1941 oziroma 
tistih, ki so bili s svojim delo
vanjem tesno povezani z našimi 
kraji. Med njima sta bila tudi 
oba živeča častna občana občine 
Cerknica France Popit, . predsed
nik predsedstva SR Slovenije in 
Janko Rudolf, narodni heroj. Vsi 
slavnostni gostje so prejeli tretji 
zvezek pravkar izdanih Notranj- . 
skih listov. 

Razbremenjevanje 
gospodarstva ,'..J 

. j 

Razbremeniti gospodarstvo -
to je zahteva, ki jo zelo pogo
sto slišimo v razpravah na raz-
1iQnih ravneh. Družbena režija 
je visoka in njene potrebe za
gotovo presegajo možnosti go
spodarstva, ki ni v nič kaj za
vidljivem položaju. Obračunski 
sistem, ki je v veljavi, omogoča 
porabo, ki temelji na realnih 
kazalcih gospodarjenja, Tako 
prenizka vsakoletna revaloriza
cija vrednosti osnovnih sredstev 
omogoča izkawvanje prenizke 
amortizacije, ki vpliva na večji 
dohodek, le-ta pa je osnova za 
vso nadaljnjo delitev. Približno 
enake posledice ima prenos 
učinka revalorizacije zalog ma
teriala in gotovih izdelkov do 
višine plačanih obresti za 
obratna sredstva v celotni pri
hodek (kar sicer ni obvezno). 
Zato ni čudno, da je odpisanost 
osnovnih sredstev v Sloveniji 
(tudi na Brestu) okrog SO-od
stotna. Kako v takem gospodar
skem položaju obnoviti tehnolo
gijo, pa je zelo zapleteno vpra
šanje, ki ni tema našega se
stavka. 

Obremenitve oziroma prispev
ki iz bruto osebnih dohodkov 
delavcev tudi neprestano raste
jo. To bi po naravi bruto oseb-

Posamezni prispevki in dav
ki so zrasli za naslednje od
stotke: 

nih dohodkov moralo nižati no
minalno vrednost osebnega do
hodka delavca. Kaj pa v seda
njih časih to pomeni, je vsako
mur jasno, zato se na ta račun 
veča masa za osebne dohodke 
in tako je gospodarstvo zopet 
dodatno obremenjeno. 

Sedaj pa poglejmo kako so. 
rasli prispevki, d avki in razma 
združevanja v letošnjih prvih 
devetih mesecih v primerjavi z 
enakim obdobjem lanskega 
leta. 

Za vse prispevke, davke, zdru
ževanja in posojila za nerazvite 
je BREST lani izdvojil 544 mi
lijonov dinarjev, letos pa že 
1252 milijonov dinarjev, .kar je 
za 130 odstotkov več. 

Ob tem se je povprečni neto 
osebni dohodek na Brestu pove
čal za 112 odstotkov, bruto ma
sa za osebne dohodke pa za 
115 odstotkov. Navedene pri
merjave jasno kažejo za kakšno 
razbremenjevanja gospodarstva 
gre. Ce se bo taka politika na
daljevala, kmalu ne bo mogoče 
od kje še kaj vzeti. Očitno pa 
se bo nadaljevala, saj so novi 
prispevki na vidiku (pokrivanje 
izgube v elektrogospodarstvu). 
Nov obračunski sistem, je sicer 
predvidel nekatere drugačne re
.šitve, vendar bo verjetno v letu 
1987 uveljavljena le sprememba, 
ki bo preprečila delitev inflacij
skega dohodka. 

- združevanja za SlS materialne proizvodnje - 136 odstotkov, 
-prispevki in davki iz osebnih dohodkov - 129 odstotkov, 
- prispevki za znanost in kulturo - 234 odstotkov, 
-prispevki za pokojninsko in invalidsko zav. - 181 odstotkov, 
- prispevki za sociaLno varstvo - 101 odstotek, 
- prispevki za socialno varstvo - 101 odstotek, 
- prispevek za zdravstvo - 109 odstotkov, 
- republiški davek - 784 odstotkov, 
- posojilo za nerazvita področja - 40 odstotkov, 
- prispevek za izobraževanje - 110 odstotkov. 

P. Kovšca 
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BRESTOV OBZORNIK 

p ain zanke 
Z ekonomsko politiko za 1986. smo si bili v Jugoslaviji 

postavili precej optimistične cilje. žal devetmesečni rezultati 
poslovanja pa tudi ocene do konca leta niso dovolj vzpod
budne. Kje so glavne težave, kakšne so temeljne usmeritve 
za izvajanje ekonomske politike v letu 1987 in kaj to po
meni za delovne organizacije? 

Težave in zapleti v gospodarstvu 

V našem gospodarstvu lahko 
zasledimo nekaj iNazi,to negaJtiv
nih pojavov oziroma f?)ibanj, med 
kater-irci so najvrldnejši nas>lednji: 

- ZmaJI'ljšuje se pmast indu
stnijske proizvodnje, kar žal ve
lja za JugosiaV'i'jO .in za Slovenijo. 

- Upada a!kwnulaaijska ozko
ma reprodukcij ska sposoh!no~t. 
Zaradi d.olgocočno premaJhnih 
naložb so v mnogih organ.izaci 
j ah osnovna sredstva tehnološko 
zastrurela in se skoZli amormizaai· 
jo ne obnavljajo. T~ je ~nemo
gočena rast prodlllktivnos1ll. 

- Imamo okrog lOG-odstotno 
inflacijo, krur ne npodbuj~ tk .1~
'kanju rezultatov na .podla~ bolJ: 
šega dela, temveč vse bolJ tud.!i 
k upOTalbi špekU!lacij li.n cen:ovtnih 
tJrlkov v rinf.lacijski špirahi. Varr-če
vanje je še vedno gospodarsko 
neumna poteza. 

- Obremenjenost gospodarst
va z na:}razlličnejšimi wstami ob· 
veznosti še ·vedno mste, kljub be
sedno drugače opredeljenim us
mer.i:tvam. 

- ZunaJI'ljetrgovinska gibanja 
v letu 1986 preveč ods·topatio od 
načrtovan<i.h. S.kupn.i .i:zNoz (U<n 
konv6I'!!ibilni) upada <in bo manj· 
ši, kot je bil v letu 1985. 

- Dogov-orjene potitike rea1ne· 
ga tečaJa ne .izvajamo. 

- Ne -i:zNa:j.a:mO h!itrejšega pre
hoda na večjo Vllogo tr.ga. 

- Nerealno vrednoteni proiz· 
vodni pogoji (obresti, tečaj, cene 
v nadgradnji, delo ... ) povzroča
j-o napačne poslovne odločitve na 
vseh ravneh in s tem dolgoročno 
napačno usmer1anje gospodar
stva. 

Kdo pa so botri oziroma kje so 
viri tovrstnega obna§anja? 

Med glavne vzroke nedvomno 
lahko uvrščamo dejstvo, da je pri 
nas še vedno v veHkem obsegu 
prisotno admi.nlistralli.vno ll!I'eja· 
nje gospodarsk!ih vprašanj z dr
žavne ti'avni in to - praktično 
brez vehl.1ke odgovornosti. 

Namesrt:o, da bi razen nekaj 
glavnili sistemslcih odločitev pre
ostale zadeve -reševali sami go
spodarskJ. osebki (predvsem de
lovne organizacije) ob polni od
govornosti. lin ob posledicah, :kJi. bi 
}ih zadele, ~e za-radi neo?vl~ova
nja zadev az centra poJavl~·a po
treba po vedno večjem ad.mi'lli
stratrl.vnem apruratu. Gospodrurst· 
vo pa je postalV'ljeno pred tako 
rekoč gromozanske !rupe ~dpi· 
sov, ki se dnevno sprem'l!DtJaJO. 
Tako praktično ne vemo, kaltere 
orga:D!i~aaije so uspešn e ~n !katere 
niso, pa tudi načrto-vanje je bolj 
zadeva intuicije kot strokovnosti .. 
Zarad~ potrebe po socialnem 

miru se _posled.!ice adrrun<istrativ
nih napa/k cešujejo z nov:imi ad· 
mirns.tmlli.Wl'imi pose~i. 

Med njami so najneva-rnejši: 
- acb:nam&trartivno razporeja

nje dohodka od uspešnih (?) or
ganizacij združenega dela k ne
uspe&mm (?), 

- n ekoota:'olirana pr:imarn.a 
emisija (tiskanje nove mase de
narja) ter .pokmivanje izgub, zla
soti tržno neper.spektiWlih ocgani
zacij ali celih dejavnosti, 

- zadrževaJI'lje obstoječe go
spodarske s truk!ture, ne glede na 
realne potrebe t!rga, 

- dušenje vsaj delne uveljcwit· . 
ve »trga delovne sile«. 

Skupni rezulmt opi'Sanrlh <in še 
nekaterih drugih pojavov je 
zmanjševa!Ilj e uO:inlrovitosti ce
lotnega gospodarskega sistema. 

Navedene ocene in ugotovitve 
nakazujejo, da je -stallllje v našem 
gospodarstvu še naprej zaplete· 
no in krizno ter bo gospodarje.nje 
v letu 1987 nedvomno še težje 
kot je bilo letos. Poleg tega pri· 

de v 1988. letu na vrsto zopet vra
čanje zajetnega obroka dolga do 
tujine. Tudi cena nafte na:kazuje 
nove dvti.ge. Kadar pa se podr-aži 
enerf?)ija, se kot domine pridru
žujejo ootala področja. 

Spremembe da, toda proučene in 
primerne 

Ker je res že s1k:mjni čas, da 
spremenimo opisane · napake, je 
potrebna -temeljd.ta sprememba v 
načinu run vsebiillJi vladanja oziro
ma ;predpisova:nja gospodarstvu. 
Mnogok!rart: gre v pozabo, da 'je v 
J ugosla<vi.ji z dolgoročnrim progra
mom gospodarske stabi·lizacije 
ter z resolucijo 13. koogresa ZKJ 
in •tudi z drugimi dokumenlli. op
!l'edeljeno taiko gospodarljenje, .k.i 
bo •sloneLo na ·večjem delO'VIaiiljt~ 
trga, a:ealnejšemu wedn-otenju 
vseh proizvodnih činli.teljev, sti
mulrjlranju smiselnega izvma, .raz
bremerJ!jevanju gos.podwst'Va, za
radi povedanega lin :tudi zato, ker 
dosedaJI'lji namo, :kii je ltemu na
sproten, ne daje dol:mih re:zulta· 
tov, ekonomska pom·trl.ka v letu 
1987 ne sme odstopa1li od mllkaza
rnh usmemitev, če nočemo dožive
ti popolnega gospoda!rskega zlo
ma. 

Resolucija za gospodarjenje v 
letu 1987 ima 'V -svojem besedilu 
veliko besed 02Jiti'oma usme.nitev, 
za katere se zavzemamo: 

za zmanjševanje inflacije, za 
ofeilZli!vnejšo li:zNOWJO po'hitii·ko, za 
.povečanje rtržnega v;pH.va lV' go
.spod<~·r.stvru lin podobno. Toda ta
ke besede ·SO -bile :tudi 'V ·doseda
njd:h Tesolucijah. Spremljajoči 
pred,pis.i, zlasti pa njli.hova upo
raba in •k.omprom~saJI'Sokii ukrepi 
pa so fbi.Jii vetiko$-at obrnjeni v 
nasprotno smer. 

Za to je zelo p'Olllembno, Imkš
n a bo spremljajoča zakonodaja. 
Ko ta števri.Jka Brestovega obzor
•mka nastaJja, odloča zvezna skup
ščina o celi 'W'Sti. pomemblllih za
lronov -s področja gospodarstva. 
Z.al bo -najbrž premalo sprememb 

na področju .izvozno-devizne-te· 
čajne zako.n:odade. 

· P.redvsem pa so v obdelav:i 
s:r.remembe cele v.rste tudi ·dru
gih pomembndh zakonov. Kad je 
njli.hov glavni namen? 

Zailroni, kri. zadevajo celotni pri· 
hodek !in dohodek, amortizacijo 
družbenih proizvodndh sredstev, 
sanacijo lin -prenehanje orga.ndza
c:ij združenega dela, ·temelje ban
čnega, denarnega in IcrecLiJtnega 
sistema, vprašanje cen, nelojalne 
kollikurence ter monopolov ter 
v;praš:anje prometa blaga in sto
ritev doma <in s tujdno, .so v novi 
vseb.inrl. pretežno nruraWI.a!llli v 
<tržnejšo dn :zJaostrenejšo smer, žal 
pa o n!j~h lahko rečemo tud.!i tole: 

- verjetno prihajajo nekalri!ko 
pomo (10 let) m 

- nihče še nd popolnoma go
ltov lkaj pninašajo. 

Po pTVIih ocenah dmajo ti za
koni za podlago premaJ.o vsebin· 
-sk.ih anaJ.iz dn se poraja v.praša
nje ailii. jih je modro sprejeti in 
uveljaviti v .razmeroma Jcratken1 
času. Res pa je, da so nekatera 
predlagana določila nujna, če ho· 
čemo 1!austav.i!lli. izral'li:to negativ
ne smeni v gospodrurstvu. 

Podobno, kar je moč ugotoviti 
za celotno gospodarstvo, velja 
pra:kt~čno tudi za Brest. P.redčas· 
no bi z veseljem podprlli vse zao
st!rene pogoje gospodarjenja in 
se spusti·lli v boj s konkurenčnimi 
pr<XimajaJci, s čemer bi pcihajalo 
tudi v naši pano~ do novili kva
litet. 

Danes pa smo glede 'D!a vse zu
nanje činitel:je (predvsem -dii.rigi
rana večletna (ne)akumulativ
nost) :Pniš lli ·do stopnje nekonku· 
renčne tehnrl.čno-tehnološke op· 
remljenosti tin d:o nezainteresira
nosti kadrov za delo v lesno-pre
delovalni dndustl'ij:i (.kar se v po· 
slediai ,kaže kot SUibjek!tii\Tila sln· 
<bosot). 

Zato je podpOII'a rtaklim zaostrit
vam lahko tudi dvorezen meč. 
Zlasti je vprašljtiv prehod iz ene
ga režima v drugega. Vsekalk.or, 
dolgoročno gledaJI'lo lili chugega 
izhoda, kot postaviti r ealne-tržne 
pogoje m vel<ilko veČliillo ([lašega 
gospodarstva. 

Z. Zabukovec 

ZDRAVO, BOŽO! 
Namesto prispevka za novoletno številko Brestovega ob

zomika ti pišem nekrolog. 
Petnajst let sva sodelovala. Uspešno. Prijetno. Delovno. Na

jina srečanja so bila običajno kratka, toda zmeraj prisrčna, 
prijateljska, sn.ujoča, ustvarjalna, občasno iskriva in duhovita, 
včasih tudi zamorjena. 

Z ene ali druge, ali z obeh strani. 
Govorim v dvojini, vendar mislbn,- da govorhn namesto nas 

vseh, Id smo te pomali, delali s teboj in te brali. 
Bill smo prijatelji svoje vrste. Nikoli preveč blizu drug dru

gemu, nikoli se nismo spuščali v intimnosti. V tvoji družbi ni· 
smo nikoli nikogar obrekovaH, s tabo nismo nikoli prali pe· 
nila. Ti si bil zmeraj zunaj tega in nad tem. Nekako nisi sodil 
ne v ta čas in ne v ta .kraj, čeprav ni:koli nisi mogel ne iz 
časa in ne iz kraja. že po prvih, mnogo obetajočih letih službe 
med zvedavimi postojnskimi gimnazijci si se vrnil na to stran 
Ja:vom.ikov. Tu je bil tvoj prostor- samo na tej zemlji si se 
počutil kolikor toliko doma. Skoda, da tu nisi imel kam po
gnati korenin. Tu je bilo premalo bistrih fantov in deklet, da 
bi jim lahko svobodno in vehementn.o razdajal svoj izraziti, 
pronicljivi profesorski talent. Le na kratko si lahko zaplaval 
v vodah književne in jezikovne vzgoje Brestovih telmikov, v 
času lesarske tehnične šole v Cerknici. 

Tako si pristal na Brestu. Pri Obzorniku si lahko uresničil 
vsaj delček svojih življenjskih sanj, vsaj trohico svoje osvo
boditve -in ustvarjalne sprostitve. Potem so prišli Notranj· 
ski listi in vse težave okrog njih. Tri debele knjige so zdaj 
pred nami. Nikoli nisi bil čisto zadovoljen z njimi. 

Nikoli nisi bil zadovoljen s tistimi drobci kulture, s katerimi 
drobnjačimo tudi po Notranjskem. 

Vedno ostane vse neobdelano, v koščkih, v 'trenutkih pre
blisldh, potem pa spet zapademo v vsakodnevno površinsko 
norenje- za dohodkom, za dobičkom, za rečmi, za videzom. 
To te je ubijalo. In ubilo. 

Se dolgo potem, ko si prišel iz Postojne v Cerknico, ne vem, 
morda do danes, si imel v postojnski k!njigarni odprt račun. 
Pošiljali so ti vse, kar je vrednega Izšlo v Slovenskih založbah, 
domačega in tujega. Tudi v bratskih jezikih si bral kot v slo
venščini. In se navduševal. Samo v trenutkih, ko si poročal 
o novi dobri knjigi, sem te čutil res srečnega. Užival si nad 
prebliski člov~kega svobodnega duha, ki se ga -ne da zakleniti 
v noben birokratski predaL Tako si bil vendarle tudi srečen 
človek. In tak si osrečeval tudi druge. Mnogo si nam dal. V 
teh kratkih letih. 

Zaradi takšne razgledanosti po vsem najžlahtnejšem, o če
mer je sanjal človeški genij v preteklosti in sodobnosti, so bill 
tvoji pogledi pogosto širši, strpnejši in demokratičnejši, kot 
smo jih vajeni v povprečnih, ljubosumnih in samoljubnih re
žimih preteklih in naših časov. Tako je šlo mimo tebe celo 
dolgo obdobje kičastega, malomeščanskega potrošnitva, ne 
da bi te le za biJp zamikalo, potegnilo v svoje kolesje, :tre da bi 
te le kdaj očaralo s svojimi ponarejenimi blestivkami, ne da 
bi te le za trenutek vrglo s tvoje uravnane človeške poti. 

V bistvu si ostal zves,t svojim študentskim sanjarijam iz 
šestdesetih let - tistim časom, ko je Ameriko zaznamoval 
John Kennedy, Rusijo Hruščov, naš svet pa očarljiv razcvet 
Titove neuvrščenosti. Takrat smo upali v lepše, v človeško; 
verjeli smo v srečo sveta. Takrat smo pisali pesmi. Tudi ti s·i 
jih pisal. Večji del za.-se. Največ jih je ostalo neizpetih. S seboj 
si jih odnesel - domov v dolino. 

Dragi prijatelji! Cerlmičanil 
23. decembra smo se poslovili od glavnega urednika Bresto

vega obzornika, od enega naših krajanov, o katerih bo moral 
pisati Brestov obzornik, če bo nadaljeval s tradicijo, ki jo je 
ves čas gojil Božo kot njegov urednik, če bo nadaljeval s pri
kazovanjem certknlških portretov: posebnih in zanimiVIih, dru
gačnih, nepovprečnih, čisto svojskih osebnosti, ki so vsaka po 
sv9je vtisnile pečat temu kraju in tem ljudem, njihovemu 
načinu življenja in gledanju nanj. 

Božo, bil si med njimi in hvala ti za to. Janez Praprotnik 
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Novoletna kramljanja 
Kaj nam je prineslo iztekajoče se leto? Kaj nas je razo

čaralo, razjezilo, užalilo ali razveseillo? Kaj pričakujemo od 
novega, prihajajočega leta 1987? 

Spremembe na bolje, na lepše? To so vprašanja, ki v teh 
prazničnih dneh pogosto rinejo v naša običajno nema raz
mišljanja. 
Delček le-teh, ki bi jim mirno določili skupni imenovalec 

»mirno - uspešno - srečno« smo nabrali med delavci našega 
kolektiva. 

Bernarda PETRič, predsedni· 
ca delavskega sveta delovne or· 
ganizacije 

Letos se je kot osrednja te
ma razpmv, skrbi in odločanja 
na organih upravljanja, pred
vsem na sejah delavskega sveta 
delovne organizacije pojavljala . 
problema tika gospodarjenja ter 
oblikovanje in sprejem številnih 
ukrepov za racionalizacijo po
slovanja, s katerimi smo želeli 
in poskušali kar najbolj pra
vočasno kljubovati hitrim spre
membam na zakonodajnem po
dročju. S tem mislim predvsem 
na spremembe na področju zu
nanjetrgovinskega poslovanja, 
ki so nas v zelo kratkem času 
pripeljale v dokaj neugoden po
ložaj. 

Obrazložitev takšnega položaja 
je za delavce še toliko težja in 
manj razumljiva, ker istočasno 
kot strateško usmeritev še ved
no postavljamo izvoz. 

Ob problematiki gospodarje
nja so se čez vse leto vlekla 
aktualna vprašanja osebnih do
hodkov, za katera lahko rečemo, 
da niso ne odraz prizadevanj de
lavcev, ne v skladu z rastjo živ
ljenjskih stroškov in težko jih 
poveztijemo celo z rezultati po
slovanja. 

Vse bolj 'postajajo socialna 
kategorija in ne realno plačilo 
za vloženo delo. 

Ob teh vprašanjih je življenje 
teklo po starih tirih brez več
jih posebnosti. Veliko bolj kot 
doslej pa je čutiti delavčevo 
skrb za vsakdanjik, povezan z 
razmišljanji, kako najti poti za 
drugačen in boljši jutri. 

V naravi človeka je, da ved· 
no pokaže tja, kjer ga žuli. Ob 
tem pa je potrebno povedati 
tudi kaj lepega. Ena od zadnjih 
prijetnosti, ki smo jih doži· 
veli, je bil zelo uspešen nastop 
na beograjskem sejmu pohištva. 
To je bilo vsaj za trenute k tudi 
svetleča stran naših hotenj, da 
bi bili uspešnejši, boljši. 

Pa v letu 1987? 
Načrte imamo, voljo tudi. To 

pomeni, da si bomo p rizadevali 
naš ·lesarski voz, ki j e sicer ve- · 
lik in raznolik, peljati tudi v 
prihodnje kar najbolj varno in 
uspešno. Vse to pa seveda ob 
ugodnih zunanjih dejavnikih, ki 
nam letos niso bili najbolj na
klonjeni. 

Janez KVATERNIK - pred
se~ konference sindikata 
Bresta 

Tako kot vsa leta poprej smo 
se tudi letos srečevali s števil· 
nimi težavami. Sindikat je pri
zadevno sodeloval pri razreševa-

nju gospodarskih težav. Ko oce
njujemo naše gospodarjenje, ne 
moremo mimo znanih dejstev, 
da je celotna lesno predelovalna 
industrija v težavnem položaju. 
V takem položaju se je znašel 
tudi Brest kot velik izvoznik. 

Osrednja tema razprav je bila 
gospodarjenje in prilagajanje 
hitrim spremembam naše zako
nodaje in zunanje trgovinskega 
poslovanja. Gle de na število 
vseh zaposlenih v naši občini je 
prevelik delež lesne industrije. 
S predstavniki občine smo imeli 
več razgovorov o reševanju na
stalih težav. Zal bi o tem mo
rali ·razmišljati že prej. 

Vsi se strinjamo, da j e po
trebno lesno industrijo pre
strukturirati ali pa preiti na 
zahtevnejše izdelke. Vsa ta raz
mišljanja in akcije pa se za· 
ustavijo pri investicijah, saj v 
trenutnem stanju nismo sami 
sposobni nositi tako velikega 
bremena. Priznati pa je treba, 
da bi bile rdeče številke manj
še, če bi odpravili lastne na
pake in bi se bolj prilagodili 
pogojem poslovanja. 

Zagotavljanje materialne in 
socialne varnosti je temeljna 
naloga sindikata. Vedno težji 
pogoji za gospodarjenje, nega
tivna gibanja na področju 
osebnih dohodkov in inflacija 
so že k.repiko načeli delavčev 
žep. V sindikatu se zavedamo, 
da takšno nagrajevanje močno 
ogroža motiviranost delavcev za 
boljše delo. Mislim, d a se na 
Brestu preveč striktno držimo 
resolucije o izplačilih osebnih 
dohodkov, ki so pod ·nadzorom 
občinskega izvršnega sveta. 

Tudi sistem VZD je ob stal
nem spreminjanju dobil bistve
no drugačno podobo od prvotno 
sprejetega. Glav.ni razlog, da se 
stvari na tem ·področju zelo po
časi spreminjajo, ie neenoten 
pristop in običajno zelo različna 
mnenja, ki izničijo sleherni 
predlog. 

S čim sem bil zadovoljen v 
letošnjem letu? 

Pozitivno lah~o ocenim delo
vanje članov konference, ki v 
r azpravah nimajo dlake na je
ziku. Vendar žal sindikat s svo
jim delom ni kaj veliko prispe· 
val k izboljšanju gospodarjenja 
v Brestu. S tem nikakor nisem 
zadovoljen. 

Za leto 1987 si želim, da bi se 
postopoma izboljšali pogoji go
spodarjenja in bi se zmanjšale 
obresti od kreditov, ki so sedaj 
večje kot osebni dohodki za
poslenih. 

e POHIŠTVO 
Janez ZAKRAJSEK 

Mnogo zadovoljstva sem rv le
tošnjem 'letu dož:ivel ob delu z 
mladino. Zadovoljen sem hll. tu
di med sodelavci, saj s mo ma!I·si
kaj n.axedHi. pri svojem delu. 
Manj pa sem zadovoljen z oseb
nim dohodil.rom. V naši temeljni 
orgailllimoi:ji oiDI-oma delovni or
ganizaciji še vedno namreč ni
smo uspeli z nagrajevanjem de
lavcev po njihovem dejanskem 
delu lin ro na V1Seh rawneh od di
rektorja pa do snažli1ke. 

P.cičalk:ujem, da bodo našd vo
-diJ.ni. del.'<Woi spoznald, da je po
trebno spremenim ozi:roma do
poLniti sistem ~ajevanja za 
celotno delovno organizacijo ta
iko, da bomo enkrat že prešli od 
besed k dejanjem. Več delaš, več 
zaslužiš. 
Pričakujem in upam, da bomo 

drončno .zaVI'1i poslovanje z ~gu
bo v naši .temeljni organizacij~ s 
tem, da bomo poiskali notranje 
rezerve lin j!ih uspešno tudii uvedl-i 
lin ·reaJri2JiTa!la. v proizvodnji. 

e MASIVA 
Marjan KOSIC 

Zelo težko je odgovoriti na 
~atk:o, ker je vse preveč stva
n, ki se med seboj prepletajo 
v slabem in dobrem. Pa ven
darle lahko rečem, da sem bil 
zadovoljen, ko je do vseh za
poslenih v temeljni organizaciji 
le prišla informacija o stanju 
les~e industrije pri nas, kot 
tudi o stanju na zunanjih trži
ščih in smo temu lahko dali 
v~čji _poudarek. To se pravi, da 
ru bilo zapletov ob podaljša
nem delovnem času režijcev v 
proizvodnji. Zadovoljen sem bil 
tudi z delom režijskih služb v 
času remonta, ko so delavci po
gonske službe dokazali, da 
znajo hitro in kvalitetno popra
viti tudi danes že zastarele 
stroje in naprave. V letošnjem 
letu smo prvič presegli dva in 
pol milijonov dolarjev izvoza in 
bi lahko bil zadovoljen, hkrati 
pa nezadovoljen, ker bo re
zultat, pri.kazan v dinarjili, slab. 

Ob tem se je pokazalo, da so 
to rezultati investicije, kljub 
temu, da še ni dokončana. 

Vse bolj sem nezadovoljen 
zaradi velike togosti v organi
zaciji dela. Tu mislim pred
vsem na preveč dolgoročne P.D
stopke nabav surovin in repi-o
materialov in na odstopanja v 
proizvodnji. V sedanjem času 
so potrebne hitrejše akcije na 
zahteve trga. 

Nezadovo ljen sem bil s pre
počasnim reševanjem učinkovi
tejših izvoznih vzpodbud, kar 
ima za posledico veliko slabši 
rezultat kot sicer. Bilo je pre
cejšnje povpraševanje po na
ših izdelkih v tujini in doma 
in b i se sicer kratkotrajno res
nično lahko preusmerili na do
mači trg ter tako dosegli bolj
še rezultate, vendar to dolgo
ročno vsekakor ni dobro. 

Kaj pričakuješ od prihodnje
ga leta? 

V prihodnjem letu si želim, 
da bi bila tudi v dejanjih in ne 
samo v besedah dana večja 
podpora izvozu, sicer bo vsa 
velika vnema proizvodnje zvo
denela. 

že v letošnjem letu smo za
čeli s proizvodnjo zahtevnej ših 
stolov (višji cenovni razred) in 
želim si, da bi tako v pogledu 
kvalitete, kot tudi odpremnib 
rokov uspeli. Ocenjujem tudi, 
da bomo v prihodnjem letu 
dokončali začeto investicijo. 

V novoletn!ih •kramlj anjoi.h z de
lavci TOZD MASIVA so sodelova
le Pa'VIla Stritof, Milka Mišti.č in 
Marija Zad.ar, vse za~poslene pri 
tapeciran ju sedežev, v tapemiš· 
kem oddelku ter Dragi Hribar 

kJ. opravlja dela na obračunu 
osebnih dohodJrov. 

Delaovike liz Tapetništva so po
vedale naslednje: 

v letoš-njem letu so bile kar 
zadovoljne, saj je bilo dela več 
kot dovolj, seveda pa so bile ob
čalsno premeščene po drug ih od
delkih tovarne, zaradi česar pa 
negodujejo. Tudi osebni doho
dek jim ni v zadovoljstvo. 

V pnihodnjem letu želiijo, da bi 
se stanje v B:restu !izboljšalo, kar 
bi seveda vp1iva..lo <tudi na bolj še 
osebne dohodke. Tudi Oimveč 
stalnega dela si želijo, da ne bi 
bilo potrebno skakati po drugdh 
oddelkih. Medsebojne odnose 
imajo v oddelku že sedai dob
re in že1i~o. da naj osta.nejo še 
v pr.i.hodnje talci. 

Dragi Hribar je tudi zadovolj
na s svojri.m delom, .k.i ga je ved
no dovolj, najsibo v tovarni ali 
doma. 

Nii pa zadovoljna z wednote
njem :njenega dela, lk.i. je klj.ub 
vloženim naporom nehvaležno in 
je ve1ikok!rat mrča -delavcev, ki 
očitajo svoje nizke osebne do
hodke. 
V prihodnjem <letu pničakuje več 
obrimosti do svojega dela, pa 
tudi uspehe v kolektrl.vu,- kar bi 
se -izražala •tudi v bo~jših dohod
·kih delavcev in v njlihovem za
dovoljstvu. želoi. tudi boljše med
sebojne odnose ter uspehov in 
zdravja vsem delavcem. 

KTamljal: V. Jerič 

TAPETNIŠTVO 
Jože GORNIK 

Leto 1986, ki ie že skoraj za 
nami, je za lesno industrijo v 
pogledu gospodarjenja eno od 
najslabših v povojnem obdobju. 

Razmere se niso izognile niti 
proizvodnje oblazinjenega po
hištva v Sloveniji, kot so Meb
lovo Steblo iz Nove Gorice, 
ZLIT Tržič in Nova oprema iz 
Slovenj Gradca, ki so imele v 
tekočem letu moteno poslovanje 
zaradi slabih poslovnih rezulta
tov, podobno kot naša temeljna 
organizacija. Vse to kaže na ne
zavidljiv položaj lesne industrije 
nasploh. 

Kje so vzroki za nastalo sta
nje? 

Zvezna r esolucij a o gibanju 
gospodarstva j e predvidevala 
bistveno boljše pogoje gospo
darjenja, kot pa so dej.ansko 
bili. 

Na teh predvidenih pogojih so 
bili grajeni vsi naši plani, za 
kater e smo kmalu ugotovili, da 
so bili nerealni, saj j e bila in
flacija bistveno večja, kot smo 
planirali. Enako velika odstopa
nja so bila tudi pri nas, saj se 
ne dosega fizično planiranega 
obsega proizvodnje, prodaje in 
izvoza, kar se vse dodatno od
raža na slabih poslovnih rezul
tatih. 

Za našo temeljno organizacijo 
lahko ugotovimo, da smo imeli 
proizvodnjo v prvem polletju 
razprodano za tri m esece vna· 
prej. To je pozitivno vplivalo :na 
proizvodnjo, saj je bil plan ob 
polletju presežen, negativno pa 
na poslovni r ezultat, ker se j e 
proizvode, ki so bili proizvedeni 
po novih stroških, prodajalo po 
starih cenah. 

Z dy:igom prodajnih cen se j e 
uspešnost poslovanja izboljšala, 
kasneje pa, zaradi zmanjšane 
prodaje, zelo poslabšala. Zmanj
šana prodaja j e negativno vpli
vala tudi na delovno storilnost, 

ki se je zaradi kopičenja zalog 
zelo znižala oziroma upadla, 
tako da je obseg proizvodnje 
zaostal za planirano. Poleg tega 
so na stabilnost vplivali tudi 
novi modeli sedežnih garnitur 
za izvoz in neurejeno nagrajeva
nje proizvodnih dela-vcev. Pri 
vsem tem pa moramo upošte
vati tudi to, da smo v tem letu 
zaposlili precej nove delovne si
le, ki zaradi pomanjkanja stro
kovnega znanja ne more nare
diti toliko kot delavec z večlet
nimi delovnimi izkušnjami. 

Ker je naš kolektiv zelo mlad 
in sestavljen pretežno iz ženske 
delovne sile, ima to za posledico 
izreden porast porodniškega do
pusta in sicer na 8,5 Ofo razpo
ložljivega urnega fonda za TOZD 
v mesecu novembru. Za samo 
proizvodnjo to pomeni 15 Ofo po
rodniške od razpoložljivega ur
nega fonda proizvodnje. Ugo
tavlja se tudi, da delovna sto
rilnost konstantno pada od leta 
1983, ter da se slabo izkorišča 
delovni čas. Iz tega lahko skle
pamo, da je del vzrokov za sla
bo poslovanje TOZD tudi v na
šem odnosu do dela in do izvr
ševanja delovnih nalog. 

V začetku leta 1987 predvide
vamo dokončanje rekonstrukcije 
tovarne, ki bo zahtevala tudi 
novo organizacijo vodenja pro
izvodnje. Slabi poslovni r ezulta· 
ti v letu 1986, dokončanje re· 
konstrukcije -in planske obvez
nosti v letu 1987 postavljajo 
pred delovni kolektiv zahtevno 
nalogo - to je pozitivno posla· 
vanje, kar je osnova nadaljnje
ga obstoja in razvoja temeljne 

· organizacije. 
V prihodnje bomo dali več po

udarka razvoju novih modelov, 
ker je obstoječe v celoti kopi· 
rala naša konkurenca, ki ima 
nižje proizvodne stroške in zato 
lahko tudi nižje prodajne cene. 
Za realizacijo tega cilja so za
dolženi strokovni delavci iz od
delka za oblikovanje, ki naj bi 
prinesli več svežine v naše ob
likovanje, proizvodnjo in pro
dajo, s tem pa tudi boljše po· 
slavne rezultate v letu 1987. 
Vsem delavcem Bresta želim 
boljše poslovne rezultate, ter še 
več osebnega zadovoljstva kot 
v preteklem letu. 

e MINERALKA 
Matija MISič 

Poslovno leto 1986 je za 
TOZD Minemlka, glede na do
sežene rezultate doka j uspešno. 
Poslovni uspeh je skoraj v celo
ti rezultat prizadevanj v okviru 
sprejetih - zoženih pogojev 
poslovanja in .naporov prodajne 
službe. Pomembno je bilo zago
toviti pravočasno, oziroma 
sprotno dobavo naših i~delkov 
kar največjemu številu kupcev. 
Ocenjujem, da smo naštete na
loge opravili s polno odgovor
nostjo in prizadevnostjo na 
vseh ravneh poslovanja. 

Nedvomno nam p rihodnje leto 
ne obeta nič ugodnejših pogojev 
poslovanja kot smo jih imeli 
doslej. Pričakujem, da bomo v 
prihodnjem letu vsi delavci na
še temeljne organizacije popri· 
jeli za delo tako, kot smo znali 
letos, s tem, da bomo na raz
vojnih nalogah delali še inten
zivneje. Ocenju jem, da bomo v 
prihodnjem letu osvojili višje 
stopnje predelave vermikulita, 

(Nadalljevanje na S. stranj) 
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Novoletna kramljanja 
kov pohištva na domači trg. 
Znano pa je, da se pri padanju 
kupne moči prodaja pohištva 
kot trajna dobrina še naprej 
zmanjšuje. Potrošniki se lažje 
odpovedo nakupu ·pohištva kot 
pa življenjskim potrebam. 

(Nadaljevanje s 4. s-tram) 
ki ga bo možno uporabljati za 
mvjocaz!Jič.nejše ruunene, predvsem 
pa za kmetijstvo in gradbe
ništvo. 

Na koncu želim v prihajajo
čem letu vsem Brestovim delav
cem obilo sreče in delovnih 
uspehov. 

e SKUPNE 
DEJAVNOSTI 

Marina DOLNICAR 

Težak gos:podai!slci. polofuj v 
svetu, dom<:XV'ini in v .našii delovni 
organ~zaaij:i so značilm za leto 
1986. 

Zapletene razmere v naši d:rla
Vli so terjale vrsrtJo ukrepov, ki so 
nujno potrebilli za .razreševanje 
nastalega stanja. Vse to tudi Bre
stowm delavcem nalaga veliko 
odgovornostli. in zavzetosti pri 
opravJjanju delOV<Illih nalog, saj 
bomo le ·tako lahko .premaga-Iri te 
težke čase. 

Za novo leto 1987 žetim, da bi 
naša delovna organizacija uspela 
prebrodit-i čri.mveč ltežav, vsem ob
čanom in Bresltovcem .ter svoji 
d:ru.ž>ini pa čimveč 2;d:ravja, oseb
ne sreče in veselo praznovanje 
Silvestra. 

e IVERKA 
Alojz DROBNIC 

Letos je bilo v Iverki precej 
burno. Lahko rečemo, da smo 
dosegli nekaj uspehov, še več pa 
neuspehov. 

K uspehom v naši temeljni 
organizaciji lahko štejemo to, 
da nam je letos uspelo vsaj 
delno obnoviti glavno proizvod
no linijo z nabavo nove natres
ne postaje in s temeljito obno
vitvijo glavne stiskalnice. S tem 
sicer še ni bilo storjeno vse, 
kar bi si želeli, pa kljub temu 
upamo, da smo odpravili glavne 
vzroke za slabšo kvaliteto plošč, 
ki nas je pestila že dalj časa. 

Da smo poleg rednega letnega 
r emonta opravili omenjena de
la, smo morali za dalj časa 
ustaviti proizvodnjo. Načrtovali 
smo dvomesečni zastoj proizvod
nje, v resnici pa smo potrebo
vali nekaj dni več. Glavni vzrok 
temu je bila - ne po naši kriv
di - zamujena dobava sestav
nih delov za natresno postajo, 
pa tudi nekoliko obotavljajoče, 
premalo prizadevno »finiširanje« 
ob zaključku remonta in pogo
nu tovarne. 
Značilno za poslovanje naše 

tem eljne organizacije je veliko 
nihanje v prodaji. Letos j e bilo 
to nihanje še bolj izrazito kot 
prejšnja le ta predvsem zaradi 
še večjega uvoza plošč, soraz
merno visokih cen in slabše 
kvalitete. Vsekakor j e slabo 
spričevalo za Iverko in Prodajo, 
da nam med več kot dvomeseč
nim mirovanjem proizvodnje ni 
uspelo prodati zalog plošč, ki 
so se nabrale do pričetka re
monta. 

Nihanja v proizvodnji in pro
daji plošč so se zrcalila tudi v 
finančnem poslovanju. Izgubo, 
ki nas je pestila v prvi polovici 
leta, nam je uspelo ob tričetrt
letju preobrniti v pozitiven re-

zultat. Ob zaključnem računu za 
1986. leto pa spet pričakujemo 
poslabšanje v uspešnosti poslo
vanja, saj bodo večji stroški za 
remont in zelo slaba prodaja v 
zadnjem četrtletju pustili slabe 
posledice. 

V novem poslovnem letu ne 
pričakujemo bistvenih premikov 
v pogojih za gospodarjenje. V 
Iverki imamo možnost, da si 
olajšamo poslovanje z boljšo 
kvaliteto. Z boljšo kvaliteto in 
s preusmeritvijo v večjo proiz
vodnjo oplemenitenih plošč bi 
ublažili nihanje v prodaji, 
zmanjšali zaloge in dosegli ust
reznejše ceno. 

Da bi dosegli to, pa ni po
membno samo, koliko smo in 
bomo posodobili naša proizvod
na sredstva, temveč moramo 
»posodobiti« (izboljšati) tudi naš 
odnos do dela, našo prizadev
nost in se zavesti, da k uspešno
sti kl.iub vsem zunanjim teža
vam naj·več prispevamo sami. 

Z željo, da bi v novo leto s to
pili z optimizmom in pripravlje
nostjo, začeti stvari obračati na 
bolje, želim vsem članom in so
delavcem Iverke veliko zdravja, 
osebnega zadovoljstva in poslov
nih uspehov v letu 1987. 

8 ŽAGALNICA 
Anton PISEK 

V vsem dolgol~tnem delu v 
lesni industriji m v Brestu 
ocenjujem leto 1986 za eno naj
težjih v poslovanju. Kljub do
bremu delu v p roizvodnji, do
seganju fizičnega obsega pro- · 
izvodnje, realizaciji izvoza, pa 
to delo, žal ni dalo pričakova 
nih rezultatov. 

Vse opozarjanje lesarjev na 
težave, ki so bile prisotne celo 
leto 1986, se je žal uresničilo. 
Kljub pomembnemu deležu, ki 
ga stvarijo lesarji v neto deviz
nem učinku pa se praktično ni 
nič naredilo glede vrednosti di
narja nasproti tujim valutam. 

Tudi obremenitve gospodar
stva so se samo še povečale, 
ne pa znižale. 

Kaj naj bi pričakoval od pri
hodnjega leta? 

Uresničitev dolgoletne želje, 
da bi dobili jasne ekonomske 
pogoje gospodarjenja ter še 
boljšega sodelovanja v kolekti
vu. Nič ni tako dobro, da ne 
bi bilo lahko boljše! Srečno 
1987! 

e GABER 
Igor GORNIK 

Moramo opozomi.ti, da se je v 
nek-aj zadnjih, še posebej pa v 
le tošnjem ·letu znašla lesna in
dustrija v izredno težkem polo
žaju. Visoka stopnja inflacije, 
nere<l'len tečaj dinar.ja na:spro~i 
tujim valutam , poslovanje s tu
jimi sredstvi, ukinitev izvoznih 
spodbud v prvem polletju, do
trajanost tehnološke opreme in 
tudi drugi notranji in zunanji 
vzrok~ dmajo vpilv na neugodne 
rezultate. Zaradi š tevilnih spreje
tih družbenih ukrepov imamo 
delavci zelo malo vpliva na 
bistveno izboljšanje rezultatov 
poslovanja . Poleg okrnjenih po
slovnih rezultatov je ovirana tu
di hitrejša rast naših že tako 
nizkih osebnih dohodkov. V ta-

kem položaju pa nam, kljub ve
likim prizadevanjem kolektiva 

· grozi slabšanje kadrovske 
strukture, zniževanje produk
tivnosti in ogrožanje izvoznih 
načrtov. S takim stanjem pa 
ne more biti nihče zadovoljen. 

Temeljna organizacija se je 
ves čas razvijala v ozko spe
cializacijo za proizvodnjo ku
hinj. S tem smo dvignili raven 
kvalitete kuhinj tako po obli
ki kot funkcionalnosti. Kuhinje 
vseh vrst nam ostajajo glavni 
proizvodni program tudi za na
slednje leto. Proizvodna prizade
vanja so ves čas usmerjena v 
boljšo organizacijo za hitrejše 
prilagajanje tržnim zahtevam. 
Zato smo v tem letu začeli fi
n~i.ratli. negorljlive plošče. Izde
lali smo negorljive pregradne 
stene za potrebe ladjedelnice 
v Puli. 

Pri tem delu moram pohva
liti izredno prizadevanje kolek
tiva, da smo izdelali pregrad
ne stene do zahtevnega roka, s 
takim kolektivom in proizvod
nim kadrom pa bomo kos še 
težjim nalogam, ki nas čakajo 
v prihodnjem letu. 

V letu 1987 bo predvidoma iz. 
redno težko gospodariti in pri 
tem uspešno poslovati. Z na
tančno izdelano strategijo po
slovanja bi morali poslovno le
to 1987 uspešno zaključiti. Za
to pričakujem dobro zastopa
nost naših kuhinj v prodajal
nah na jugoslovanskem trgu, z 
novimi oblikovanimi osvežitva
mi pa pričakujem boljšo proda
jo, kot v letošnjem letu. 

e PRODAJA 
Slavko MISIC 

Letošnje leto lahko ocenimo 
kot razmeroma uspešno na po
dročju prodaje. V dokaj za
o st renih pogojih gospod arje;nja 
in v visoki inflaciji, ter ob 
padanju kupne moči smo vred
nostno na pla:nimni prodaji. To 
ocenjujemo kot uspeh z ozirom 
na delne p reusmeritve izvozni-
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Najmanj zadovoljen sem bil z 
visoko inflacijo, ki razvrednoti 
vsa prizadevanja za boljše delo 
in slabša kupno moč ter stan
dard delavcev. 

Tudi v letu 1987 pričakujem 
zaostrene pogoje gospodarjenja 
in težave pri prodaji pohištva. 
Uspešni pa bomo, če bomo kva
litetni pri proizvodnji, stalno 
prisotni na trgu in hitri v do
bavi. Pričakujem tudi več uspe
hov družbe na zmanjševanju in
flacije ter več skrbi za realno 
vrednotenje dela in osebnih do
hodkov. 

S SKUPNE 
DEJAVNOSTI 

Peter KOVSCA 

Ugodni ali neugodni pogoii 
gospodarjenja ter lastna uspes
nost oziroma neuspeŠIDost poslo
vanja se naj:prej odrazijo na fi
nančnem pO<iTočjru. Ko ocenju
jem leto 1986 s tega vidi:ka, mo
·raan ~eči, da n e morem b1ti za
dovoljen. 

V zadnj-ih ·letih, in tudi pre
teklo to ni bilo izjema, smo 
priča tako naglemu sprem:inj a
nju .pogojev gospodarjenja in 
predpisov, . _da. j~ je izTe~o 
težko slediti, se teze pa se Jim 
je prilagajati. 

Se najhuje pri tem pa je, da 
so večk·rat predpisi taki, da jih 
enostavno ni mogoče izvajati, 
.ker pri predlaganju iJn sprejema
nju nihče dovolj ne oceni, !kaj je 
realno mogoče izpeljati in kaj 
ne. Kakm večina jugoslovan
skega gospodarrstva tudi naša de
lovna organizacija posluje z mi
nimaLnimi lastlJii.mi viri obrartnih 
.sredstev. Zato se .dnevno sreču
jemo z likvi:dnostn.imi težavami 
ob dejstvu, da je v :poslovnih 
bankah :dena:vja dovolj in pre
več, ;ki ga pa za~rad:i omejevanja 
plasmajev ne smejo usmeriti v 
gospodarstvo. Tako smo prisilje
ni najem:a:ti posojila na taiko 
imenovanem »sivem tJrgu«, kjer 
je viš.illl:a obrestne mere odvisna 
od t-renutnega povprašev:anja 
oziroma !IJOllUdbe dem.aJrja. Tudi 
v saani delovni organizadji smo 
še premalo ·storili, da bi zmanj
šali priman}kljaj lastnih sred
stev, kajti romali bi :llmanjševa
ti v·se vrste stJroškov in zalog, 
povečati koeficie;nt obračanja 
sreootev, dosegati boljše plačil
ne pogoje pri ~r~abavi m proda
ji nabavljati na~jnujnejša osnov
o~ sredstva , ki bi dajala takojš
nje učilrulre ter dosegati boljše 
poslowe l!'ezultate. 

Na ·tem :področju nas čaka tu
di v letu 1987 mnogo dela. Oce-

Za smučanje slabo kaže - bomo pa drsali 

ne za leto 1987 so v gospodar
skih :k;rogih ,precej .pes.irrnistične 
zaradi obveznosti države do tu
jine ter velikih lastnih notra
njih sla~bosti. Zato ugodnejših 
•pogojev poslovaaJ.ja ter z.manjše
vanja obvez.nosti ne moremo 
pričakovalti. 

V postopku sprejemanja je 
tudi cela vrsto sprememb zako
nov. 

Po inf0111IDacijah, ki jih imamo 
o teh spremembah, in po prvih 
primerjavah se bo tudi položaj 
naše delovne organizacije preti za
ostril kot ne. Upamo, da bodo 
vsi ti zakoni venda:rle parnem.ili 
bistven zasuk celotnega jugoslo
vanskega gospodaJrstva v pozi
tivno smer, ka:r bi v bistvu tudi 
nam ustvarilo ugodnejše ~azme
.re za gospodaJrjenje - vsaj dol
goročno. 

Na k0111cu želim vsem delav
cem Bresta velilko delovnih 
uspehov ·in osebne sreče v no
vem 1987. letu. 

Jože FRANK 

Pred enim letom smo si vsi 
želel-i, da bi bilo letošnje leto, 
ki je za nami, boljše od prejš
njega, l:eprav smo ob tem ra
čunali na nadaljnje zaostrova
nje pogojev gospodarjenja. ž:al 
so se razmere spremenile tako, 
da se je celotna lesna indu
strija znašla v nezavidljivem, 
pravzaprav kriznem . položaju, 
kljub izjemam - vendar pa 
Brest ni med izjemami. Tako bi 
težko rekel s čem sem b:il Jetos 
zadovoljen. To, da je še dobro, 
ker smo se v takih razmerah 
skozi letošnje leto sploh prebili 
tako, kot smo se, bi težko ozna
čil za kakršnokoli zadovoljstvo. 

Gospodarjenja in poslovanja 
samih Skupnih dejavnosti glede 
na njihovo specifično vlogo ne 
bi ocenjeval. Glede opravljanja 
njihovih nalog in funkcij, ki jih 
imajo do temeljnih organizacij 
·in celotne delovne organizacije 
pa tudi do družbe kot celote 
pa bi rekel, da so se tekoče na
loge v glavnem opravljale. ž:al 
je glede na navedene težavne 
gospodarske razmere ostalo ne
uresničenih in neobdelanih niz 

· nalog. Ob vsem tem pa mi
slim, da se mnogo delavcev ta
ko v skupnih dejavnostih kot 
v celotnem Brestu premalo za
veda razmer, v katerih smo, 
tudi v odnosu do lastnega de
la in prispevka k skupnemu. 

Kaj pričakujem od prihod
njega leta? Na kratko poveda
no, nič dobrega, če izhajam iz 
letošnjih težkih gospodarskih 
pogojev in razmer, ki v letu 
pred nami ne bodo lažje, ampak 
težje . Toda s skupnimi priza
devanji vseh in vsakega d elavca 
našega kolektiva upam, da bo-. 
mo kos tudi vsem težkim zahte
vam in nalogam tudi v . prihod
njem letu. 

--
. . . _ _ .. _ ~ r~r~~~;.5.-, « 
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Kako se obvaruj emo prehlada? 
Najprej moram pojasniti, da 

je prehlad zelo širok pojem, ki 
ga ljudje uporabljajo za različ
na vnetja zgornjih dihalnih po
ti, kot so vnetje nosne sluznice, 
kihanje, kašljanje, vnetje žrela, 
smrkanje ipd. Vsak prehlad pa 

, ni n1,1jno povezan s povišano te 
lesn~ t~mperaturo. Povzročajo 
ga Vll'U:Sl. 

Nekateri prehladi so dosti
krat zgolj alergična stanja, to 
je reakcija na sredstva, ki dra
žijo sll.lZJll'ice (!I'a2ille VII'ste :prahu, 
pelod idr.) . Nekateri prehladi 
so pa celo psihosomatski. Za
radi prevelikih telesnih in du
ševnih naporov se zmanjša od
pornost organizma in že nekoli
ko povečano število povzročite
ljev premaga organizem, ki ta
ko oboli. 

Prehlad lahko preprečimo ali 
vsaj omilimo na več načinov. 
že star pregovor pravi »Cevlji 
ščitijo glavo, kapa pa jo večkrat 
kvari.« 

- Kdor torej skrbi, da je do
bro obut in oblečen, se mu red
ko zgodi, da bi se prehladil. 

- Za preprečevanje prehlada 
je pomembno tudi utrjevanje 
telesa na svežem zraku, s tem 
se poživlja krvotok. 

Pri teku na svežem in hlad
nem zraku moramo paziti, da 
dihamo skozi nos, da se zrak 
pri tem, ko prehaja preko nos
ne sluznice nekoliko segreje, pri 
čemer pride toplejši v žrelo in 
naprej. 

- Cim se nekoliko oznojimo, 
pri intenzivnejši hoji ali drugih 
telesnih aktivnostih, moramo 
zamenjati perilo v toplem pro
storu. 

Se bolj kot že prej navedeno 
nas ščiti proti prehladu tuši
ranje s toplo in nato s hladno 
vodo, nato pa frotiranje z grobo 
brisačo. 

Spati je treba v hladni sobi, 
katere temperatura zraka ne 
sme presega tj. 15° C. 

Novosti v knjižnici 
MOSTOVI, zbirka leposlovnih knjig književnosti iz Grčije, Ma

tija, Srbije, Bangladeša in romske književnosti v Makedo
niji: 

RAKODAIDIS, Ph.: Otok v htninem parku, CONDE, M.: Sagu, 
PAVLOVIC, ž: Zid smrti, KAISAR, Sh.: Mornarjeva žena, 
SERBEZOVSKI, M .: Za dežjem pride sonce. 

MOJ roman 1986, zbirka prijetnih romanov znanih avtorjev: 
MAILER, N.: Nepremagljivi ne plešejo, KIRST, H. H.: De
kleta v uniformi, JAKE S, J.: Sever in jug, SEVELA, E.: Mo
ški pomenek v ruski banji, VUCO, V.: Kako sem nehal se
sati prst 

MILCINSKI, J .: Lukec dobi sestrica 
Priročna knjiga v obliki slikanice z domiselnimi ilustraci
jami je primerna tako za odrasle kot za otroke. 

žUPANCič, 0., GRAFENAUER, N.: Abeceda na· polju in v 
gozdu · 
Z branjem se spoznamo z doslej še neobjavljenim župan
čičevim 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 odlično slikanico. 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 

Zanimivo je popisal lov kragulja 
na race dr. Hinko Dolenec, ka
kor ga je sam opazoval na jezeru. 

šel sem na kamen pod jezer
skimi njivami, gledal in se zamis
lil . . . Bog ve, koliko časa bi bil 
še 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 se
delo na suhem in so bolj za vodo 
stvarjene, pomaknila so se na 
vodo . .. 

Pravo sem zadel, ko sem obdol
žil kragulja, da kali lepi mir, Zm.e
rom več trop je bilo po zraku. 
Ugledal sem kragulja, ko se je 
mirno vozil po zraku nad jeze· 
rom, kakor bi mu vse to življenje 
ne bilo prav nič mar. Ali predno 
je še prišel prav do kraja, zavil je 
zopet in se jel nekoliko više pre· 
peljevati. Prežal je na race, to so 
takoj opazili škorci in drugi ptiči 
in se nekoliko odmakruli, race 
pa so odletavale proti dolenjemu 
koncu jezera, in kragulj- je res za· 
vil za njimi kakor skrben pastir. 

Toda kmnaj so bile zadnje tro
pe odletele v dolenji kraj, že sem 
ugledal druge, ki so se zopet po· 
mikale proti meni, in zmerom več 
in več. Reči smem, da se jih je 
naletelo toliko, da bi bile ralo 
sveta popolnoma pokrile, ko bi jih 
stlačil eno poleg druge •. ~ 

H . Mele 

Kmalu ugledam kragulja kakor 
piko visoko v zraku ali obenem 
tudi že celega, ko je kakor blisk 
šinil med race. Najbližje tej ne· 
sreči so se, kakor jim je na· 
vada, potopile, in ko se kragulj 
zopet privzdigne, bilo je prazno 
pod njim. Bolj oddaljene so pa 
vzletele, na vse strani hitele in · 
šele kasneje se zbirale v trope. 
Iz vode je pa kar vrelo rac, ln 
kakor se je vsaka prikazala, odle· 
tela je ali pa obstala in gledala, 
kaj bo zdaj storiti. Ali tudi kragulj 
se je bolj oživil ... 

Gotovo ga je tudi jeziJo, da mu 
je prvikrat pri taki množini ven· 
darJe izpodletelo; zatorej se je 
naglo je prepeljevati za tropami. 
Kragulju je šlo za to, da pride 
nad race, vendar zopet ne pre
visoko, kajti, ako je on previsoko, 
so race, kadar se vrže nadnje, 
prej na vodi in · pod vodo, nego li 
on katero doseže. Race torej ved· 
no pazijo in se umičejo, da so 
ali na drugi strani od sovraž· 
nika, ali nad njim ali pa toliko 
nizko pod njim, da so prej v vodi, 
nego li je od med njimi. Ko bi 
pa hotele kar na vodi obsedeti, se 
popelje kragulj tako nizko čez 
nje in ako treba zavrti, da bi mo· 
gle kar pod vodo ždeti. Vse te 
spremembe se gode tako hitro in 
točno, da se tega človek ne mo
re nagledati. 

Do zdaj je bilo vendar še var· 
nosti, zdaj v gorenjem, potem v 

Vsako jutro naj bi telovadili 
ob odprtem oknu vsaj S minut. 

Prehrana mora biti bogata z 
vitamini (sadje, zelenjava, belja
kovinska) minerali ter s čebelji
mi izdelki. 

Treba je tudi paziti, da pre
hlajeni ne kašljajo in ne kihajo 
v zdrave, ker se povzročitelj 
prenaša ·s kapljicami. 

Dostikrat so vir okUžbe tudi 
robci, ki jih uporabljamo več
krat, skupne brisače in mila na 
javnih prostorih. Zato je naj
bolje uporabljati papirnate rob
ce (brisače) . 

Tudi topel in suh zrak izsuši 
sluznico nosu in žrela, zaradi 
česar postane le-ta manj od
poma za infekcijo. 

Ena izmed prehladnih obolenj 
je odviS!Ila od odpornosti orga
nizma ter od tipov in števila 
povzročitelja. Vse kar je nave
deno za preprečevanje prehlada, 
velja tudi za gripo. Pri slednji 
imamo pole~ navedenega mož
nost cepljenJa, k:i za ljudi pred 
obolenjem ali pa bolezen tega 
zelo omili (ublaži). Pri tem je 
pa važno (kar je bilo že večkrat 
napisano) da se s cepljenjem 
zajame čim večje število ljudi 
(posebno še stare, bolne in mla
de) da se s tem prekine širjenje 
obolenja. · A. Smalc 

dolenjem koncu jezera, ali daslrav· 
no ga še vidim pred seboj kra
gulja, vendar letijo race ob krajih 
gori in proti meni in - kaj pa 
je to? Resnično! še eden je pri
šel na kosilo. Dvema se je pa 
že teže braniti. Nagnala sta jih 
skoraj vse proti meni, tudi prav 
nad menoj so se vrtile in šume-
le ... 

Kar naenkrat zašumi od leve 
strani nad menoj in okoli mene 
rac na tisoče, vse leti do tal in 
do vode. Samo eni raci je ubranil 
kragulj rešiti se v vodo in kakšnih 
tristo korakov od mene v hribu 
planeta do tal . .. 

Mikalo me je iti v strmi hrib 
za njima, kar zaslišim od gozda 
sem nenavaden šum. Nisem ve
del, ali se je porušilo kako veliko 
drevo, ali čemu bi bil tu pripisoval. 

Kar opazim škorcev več nego 
tisoč, vse v enem tropu skupaj. 
Letijo doli proti Otoku, za njimi 
pa skobec. Ko so imeli prileteti 
do Otoka, vržejo se naglo v stran 
in proti gozdu, sovražnik za nji· 
mi; vrnejo se zopet proti jezeru, 
skorec pride nadnje; zdaj šine 
mednje, ali kakor bi trenil, vseh 
tisoč, Bog ve, koliko jih je bilo, je 
naenkrat pod vodo - in zdaj zo
pet zašumi kakor prej in šum 
odmeva po gozdu. 

Nikdar prej nisem slišal, še 
manj pa videl, da bi se potapljali 
tudi škorci pred skobcem. ln s ka· 
ko silo padejo v vodo! Prepričan 
sem, da bi se šum, ki ga · napra
vijo s tem, da udarijo s tako silo 
ob vodo in od take množice, čuJ 
pri tihem vremenu celo uro hoda 
daleč. Kakor čebele ·iz uljnjaka so 
švigali zdaj iz vode in se zbirali 
zopet v posamezne trope. 

Kragulj je jel zopet stražiti, pa 
le tako, da ·bi · mu kaka tropa ne 
ušla na široko jezero . . . Ni dolgo 
trajalo, da jih je prevaril in se za
podil mednje, in planili so zopet 

BRESTOV OBZORNIK 

Dobro oblikovanje, dobro mesto najde 
V prvih dneh decembra so se 

na slovesni podelitvi nagrad in 
priznanj srečali brestovi obliko
valci, delavci vzorčnih delavnic 
in predstavniki temeljnih orga
nizacij. Ponovno so pregledali 
letošnje dosežke s . področja ob
likovanja in naredili pravzaprav 
končni obračun nastopa na 

"Beograjskem salonu pohištva v 
Beogradu. 

Se pred tem, lahko bi rekli, 
sklepnim · dej a:nj em, so strokov
ne službe pripravile predlog 
programov, ki naj bi jih v pri
hodnjem letu uvrstili tudi v 
naš proizvodni program. Trg 
zahteva nove rešitve, lepše in 
boljše ~zdelke. Nekatere novosti, 
ki smo jih predstavili v Beo
gradu, bomo v svojo ponudbo 
vključili že prihodnje leto. 

o razvojni poti oddelka za 
oblikovanje in o doseženih 
uspehih je v uvodu spregovoril 
pomočnik glavnega direktorja 
Zdravko Zabukovec, ki je po
udaril, da je v zadnjih dveh le
tih prav na področju oblikova
nja na Brestu storjen vehlk ko
rak naprej." Brestovi oblikoval
ci so si ob razumevanju celot
nega kolektiva, ki ve, da posta
jamo prav od dobro oblikova
nih izdelkov življenjsko odvisni, 
tudi v iztekajočem se letu pri
služili vrsto nagrad in priznanj. 

vsi naenkrat v vodo. A tudi zdaj 
mu je spodletelo . . . Od vseh stra
ni je mrgolelo zopet iz vode, in 
vsak potopljenec je letel le nizko 
in pri vodi, dokler ni bil daleč 
od >>Straha«, ki je zopet krožil. ln 
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, po
merim in - vsaj ta ni strašil 
nikdar več škorcev! Drugi kra
gulj s i je najbrž v tem času tudi 
prisvojil svoj košček mesa, ali 
se pa naveličal. 

Vse polno rac in ptičev je zo
pet mirno počivalo okoli Osred
ka in na njem, kakor bi ne bilo 
nikdar drugače. 

Kadar upade voda toliko, da ni 
mogoče več voziti se s čolnom 
po trsici, takrat se bliža najhujši 
čas za race, ki že letajo ali so še 
gole. Po trstju in travulji jih sle
dijo in lovijo psi, a kar jih pribeži 
k jamam, so v nevarnosti, da ne 
pridejo nastavljenim lovcem pred 
oči. Kar se rac izvali bolj kasno, 
ali se jih goli, jih malo odide ne· 
varnosti, ki jim preti od vseh stra
ni. 

Najveselejša doba, bodisi za ri
biče ali !ovce, je med Mašami, 
ko jezero začne navadno odtekati. 
Glavna lov na race se vrši večji 
del okoli Otoka, kjer . je največ 
vode in kjer najpozneje usiha. Ka· 
kor odteka voda vedno bolj v 
jame, tako se porniče tudi žival 
za njo. Tik Otoka pri Leviščih se 
godi ob svojem času skoraj vsako 
leto najbolj čudna zanimivost tega 
jezera, da požro jame naenkrat 
vse, kolikor ga je še. Vse , kar je 
še malo časa poprej plavalo ali 
gibalo po vodi, ali v vodi, kar na
enkrat ostane na suhem. 

Včasih so delali okoli Levišč ko· 
če iz ločja. Zabili so š tiri kole v 
zemljo tako globoko, da so bili v 

Predvsem v zadnjih dveh letih 
smo na Brestu postavili pravo 
osnovo za boljše delo na tem 
področju. Rezultati se že kažejo. 
Mnogo dela še ostaja, saj se 
dosedanji oblikovalski uspehi še 
niso v celoti pokazali tudi v 
prodajnih in ekonomskih rezul
tatih. 

Prav tako imamo na nekate
rih področjih še slabe progra
me, ki jih moramo čimprej uki
niti 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 izdel
kov. Seveda pa bo treba zago
toviti, da bo tudi tehnologija 
s proizvodnimi kadri sledila ob· 
likovalskim dosežkom. Po konča
ni podelitvi priznanj so si 
udeleženci izmenjali tudi ne
katere izkušnje. Mnogo so si 
imeli povedati. Mogoče pa bi 
veljalo v prihodnjem letu o ob
likovanju in uvajanju novih iz
delkov organizirati tudi stro
kovno problemsko konferenco. 
Včasih se vendarle zdi, tako je 
bilo čutiti v kasnejšem pogo
voru, da bomo kmalu do dobre 
zamisli še prišli, teže pa jo 
bo spraviti v življenje in pro
met. 

V. Frim 

višini z vodo. Na vrh so pritrdili 
desko. Koj zraven so tudi zabili 
kole in jih pokrili z desko. To je 
bil sedež. Lovec je sedel na 
višjo desko, položil na nižjo noge 
in - ves zakrit v bičju .- čakal 
na race. Ker so druge jame razen 
Levišč že odtekle, prepodili so 
race okoli vozeči se lovci, da so 
prišle enemu ali drugemu čaka
jočemu v koči na strel. 

Ko se je leta 1722 posušilo je
zero o sv. Jakobu, bilo je neizmer· 
no rac. Kmetje so jih pobili in 
ujeli toliko, da so prodajali debele 
race po 3 krone. 

Takoj potem, ko usahne jezero, 
preletava neznano veliko ptic, po
sebno vran, po tej ravnini. Toda 
kadar so ostanki pobrani, se umak
ne vse za živežem, samo velika 
krdela rac se še vidijo po stru· 
gah in ob njih, po -katerih teče 
še voda. Vendar približati se jim 
ni mogoče, ker jih čepi vedno 
dosti na suhem in nad bregom. Te 
odletijo z drugimi vred, ki so v 
bolj globoki strugi na vodi, pred
no je mogoče tako blizu priti, kar 
strel doseže. Le prav zgodaj na 
jutro, kadar so vse na vodi, se 
primeri včasih, da jih lovec zale· 
ze. Pozna se pa več ali manj po 
vsem Kranjskem, kadar je jezero 
popolnoma osušeno, kajti race s e 
raztepo na vse . kraje, koder naj
dejo še vodo, posebno se jih pre
seli dosti na Ljubljansko barje. 

Kadar se jezero spet napolni, 
pridejo race iz vseh krajev na
zaj. Valvasor celo pripoveduje, da 
pride iz Vranje jame in Suhadolice 
z vodo tudi veliko črnih, popolno
ma golih in živih, a slepih rac, 
katerim vzraste tekom štirinajst 
dni perje in katere zadobe tudi 
vid. A to je prazna hajka, kajti do 
zdaj še ni nihče videl _takih rac. 

(Se bo nadaljevalo) 
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BRESTOV OBZORNIK 

(Iz številke 111 - 30. december 1976) 

ZAHTEVNE NALOGE V PROIZVODNJI IN POGLABUANJE SAMOUPRAV· 
NIH ODNOSOV 

Za~tavljena je tudi na_loga, . da bi_ opravili rekonstrukcijo oziroma pre
~ reditev sta.re tovarne _JVern~h .. Piosč. Ta~o. preu_rejena tovarna bo pro
IZVaj~la ognJevar~e plo~če, k1 Jih potr~buJeJo nase ladjedelnice in grad
bemstvo, del ~r01zvodnje pa bo namenJen izvozu. To delo bo seveda po
tekalo _vse pnhodnje leto, tako da na novo proizvodnjo lahko raču
namo sele v 1978. letu. Seveda bo tudi ta dejavnost predstavljala 
Brestovo novo temeljno organizacijo. 

Posebej želim podčrtati dejstvo, da je bil nedavno sprejet ZAKON 
O ZDRUZENEM DELU. če smo letos aktivno sodelovali v javni razpravi 
in ~j~govem oblikovanju, nas čaka sedaj velika ln odgovorna naloga, 
prellti ta zakon v naše vsakdanje delo in življenje. To bo naloga nas 
vseh, slehernega člana kolektiva. 

PLAN ZA LETO 1977 

Leto 1977 bo leto velikih aktivnosti družbenopolitičnih in krajevnih 
skupnosti: 

- izgradnja in modernizacija cest, 
- izgradnJa šole m telovaanice v Cerknici, 
- modermzacija in izgradnja vodovodov v krajevnih skupnostih, 
- razvoj kmetiJStva, 
- rekonstrukCIJa e1ek~ričnih omrežij v krajevnih skupnostih. 
- uvelJaVlJanJe potrošniških svetov, 
- uresn1cevan)e stanovanjske usmerjene gradnje, 
- uvelJaVlJanJe komunalne skupnosti, k1 povezuje interese zdru· 

ženega dela. 

KLUB SAMOUPRAVUALCEV 

Iniciativni odbor je predložil skupščini tudi program dela kluba, ki je 
bil v celoti spreJet. Program dela Je zelo obširen in zagotavlja, da se 
bo samoupravlJanje kot s1stem aružbeno-ekonomskih . odnosov uvelja· 
vuo m krep110 na vseh področjih iivljenJa in dela. DelovanJe kluba oo 
usmerjeao tako, da bo njegova deJavnost prisotna v sleherni krajevni 
skupnosti in temeljni organizaciji združenega dela. 

LETOsNJI SALON POHišTVA V BEOGRADU 

Iz programov Tovarne pohištva Cerknica smo prikazali sestavljivi 
program t'lka. S programom Pika smo prikazali široko uporabnost tega 
pon1stva, saj je primeren za opremo dnevnih sob, spalnic, jedilnic, otro
ških in samskih sob ter za opremo hotelskih sob. Ua bi vnes11 nekaj 
svežine v tronte ploskovnega pohištv~. smo prikazali program v petih 
različnih in lahko trdimo, pnjetnih izvedbah. 

O NAšEM LETOšNJEM GOSPODARJENJU IN SAMOUPRAVUANJU 

Ko govorimo o gospodarjenju, ne moremo mimo razvoja Bresta, saj je 
tudi to eden izmed kazalcev o gospodarjenju z družbenimi sredstvi. 
V tem letu je bila končana največja investicija na Brestu - flova 
tovarna ivernih plošč. čeprav zaraoi tehničnih razlogov še ni ten
nična prevzeta, že daje lepe rezultate. Sprejeli smo tudi srednjerocni 
program, s katerim smo si postavili zelo smele cilje: novo tapetmštvo, 
moaernizacijo proizvodnje, novo proizvodnjo na stan lverl<i, grooi razrez 
in kotlovnico v Starem trgu in drugo. Nekatere naloge iz srednJeroč
njega programa v teh dneh že uresničujemo. 

POVEZOVANJE Z JELKO 

Za delavce Bresta prav gotovo ni novost, da potekajo ustrezne pri
prave na povezovanje Jelke iz Begunj z Brestom. Za pripravo ustrez
nega programa o združitvi je bila ze Imenovana s kupna komisija, ki jo 
sestavljajo predstavniki obeh delovnih organizacij. 

NAšA KLUTURA 

Na nekem drugem mestu v tej številki p1semo o IZJemnem umetni
škem doživetju - o gostovanju znanega slovenskega umetnika Pol
deta Bibiča. Zal je bilo tudi tokrat tako kot navadno ob kvalitetnih 
kulturnih prireditvah: le tri vrste gledalcev, za katerimi je zevala črna 
praznina. 

Nehote se zastavlja vprašanje: kaj za vraga si želijo in pričakujejo 
od kulture občani našega malega mesta? 

IGOR - lanskoletni »zmagovalec« sejma v Beogradu 
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Propaganda in festival v Portorožu 
V sončnih novembrskih dneh 

od 3. do 7. je bilo v Portorožu 
tisoč in več propagandistov, 
strokovnih delavcev na tretjem 
Jugoslovanskem festivalu tržnih 
komunikacij in na prvem Med
narodnem festivalu turistič
nihpropagandnih akcij (!TACA). 

Predstavljenih je bilo več kot 
700 del v kategorijah oglasov, 
video spotov, serij in celovitih 
prezentacij. Poleg portoroškega 
avditorija, ki je bil glavni pro
stor dogajanja, je bila še por
toroška marina, katera je go
stila razstavo tiskanih medijev 
s satelitsko televizijo, lci je pre
našala program pozno v noč. Ob 
teh dveh prizoriščih pa je bila 
tudi polnočna razstava skupine 
Feniks kar v skladišču soli. 
Simbolično. 

GROMOV MEMORIAL 

Udeležence je najprej pozdra· 
vil predsednik srečanja Jernej 
Repovš. Dobrodošlico so izrekli 
Sima Davidovic, predsednik zve
ze združenja ekonomskih propa
gandistov Jugoslavije, Tatjana 
Kosovel, predsednica SO Porto
rož in Tone Krnšovec rpodpred
secJ.ni.k gospoc:l.a!I'ske zbornice Ju
goslarvije. Festival je začel Mwr
jan Rožič, član ZK SZDL Ju~
slavije. V svojem govoru Je 
predvsem poudarjal pomemb
nost tržih komunikacij v seda
njem gospodarskem položaju in 
združenega dela pri tem. 

Po odprtju je sledil ogled vi
deo spotov v tekmovalni konku· 
renci, kombiniran z radijskimi 
reklamami. Enak program je 
bil tudi popoldan, zvečer pa je 
bil ogled tujih nagrajenih video 

Keglja§ki klub Cerknica organizira na keglji§ču v Cerk
nici tradicionalni 20. GROMOV MEMORIAL za moške 
dvojice, ki bo v nedeljo, 4. januarja 1987. Nastopili bodo 
najboljši kegljači iz Slovenije ter kegljači iz Zagreba in 
Delnic. 

Tekmovanje bo trajalo predvidoma od 9. do 21. ure. 
Ljubitelji kegljanja vabljeni! 

• Kegljašk·e novtce 
KEGUAči USPEšNO 
PRičELI TEKMO V ANJE 

Ekipa kegljaškega kluba 
Brest je uspešno pričela tek
movanje v II. Slovenski ligi
zahod, v kateri ponovno nasto
pa v letošnji sezoni. Po treh 
odigranih kolih so dosegli dve 
prepričljivi zmagi na domačem 
kegljišču, t er dosegli neodlo
čen izid na gostovanju v Izoli, 
kar se v kegljaškem špol'tu ze
lo težko primeri. 

Rezultati: 
l. KOLO: 

Brest : Donit 5278 : 5019 
2. KOLO: 

Izola : Brest 5150 : SlSO 
3. KOLO: 

Brest : Triglav S442 : S248 
Lestvica: kegljev 
l. Gorica 6 točk + 739 
2. SCT Ljubljan 6 točk + 613 
a3. Brest S točk + .4S3 
4. Trig1av 4 točke + 29S 
S. Kočevje 2 točki - 189 
6. Izola 1 točka - 4S7 
7. Donit O točk - 438 
8. Tomos O točk - 926 

Še nekaj odlikovanih 
Na osrednji občinski proslavi ob dnevu republike, ki je bila 

28. novembra na Rakeku, so večlm družbenopolitičnlm delav
cem iz naše občine podelill državna odlikovanja. Odlikovanja 
jim je .izročil podpredsednik občinske skupščine Zdravko ZA
BUKOVEC. 

Odlikova.ol so bill: 
- Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM· VENCEM: 
Janez Pakiž, Franc Tavželj, Franc Zigmund; 
- Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO ZVEZDO: 
Janez Praprotnik, Franc Urbas, Tone Urbas, Filip .tagar; 
- Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM: 
Drago Frlan, Jože Juvančič, Miroslav Juvančič, Peter Kovš-

ca, Ivanka Knmjc, Leopold Oblak, Aleksandra Sega; 
- Z MEDALJO ZASLUG ZA NAROD: 
Stanislav Kočevar, Franc MQdic, Ivan Plos; 
- Z MEDALJO DELA: 
Zofija Obreza in Anica Truden. 

. .. ln pogled na Ietomjo Breestovo postavitev 

spotov. Vsak dan je tiskarna 
Slovenija, ki je bila glavni spon· 
zor festivala, izdelala barvni bil
ten in na ta način informirala 
udeležence o programu. Propa
gandne nastope so imele tudi 
velike svetovne agencije, ki so 
s svojo kreativnostjo dale festi
valu svoj pečat. V štirih dneh 
so bila predstavljena tudi vsa 
tekmovalna dela v konkurenci. 
Strokovna žirija je opravila svo
je delo. Nagradila je dela, ki 
so bila po njenem mnenju dob
ra, čeprav se včasih niso ujema
la z okusom udeležencev. Je že 
tako in vendar je bilo opaziti, 
da je jugoslovanska propaganda 
zabeležila napredek. Predvsem 
je bil viden delež Studio mar
keting Dela iz Ljubljane. 

In kako se je predstavil 
Brest? Za letošnji festival ni
smo prijavili nobenega dela, ker 
enostavno dovolj kvalitetnega 
za tako konkurenco nismo ime
li Ugotavljamo, da nimamo še 
dovolj urejene celostne podobe, 
zato so tudi stili TV reklam 
(Maja O, kuhinje Brest 2000, se
dežne garniture, Igor) kot tudi 
radijskih, različni. Nekaj več je 
bilo narejenega na prospektnem 
materialu. 

Poleg tega smo imeli propa
gandne akcije, ki so morale biti 
pripravljene tako rekoč čez noč 
in gotovo je, da niso bile dovolj 
strokovno pripravljene. S tem 
so prinesle manj uspeha kot pa 
se je od njih pričakovalo. V 
prihodnjem letu bomo morali 
bolj sistematično in kreativno 
pristopiti na področje propagan
de, kajti zavedati se moramo, 
da je najdražja poceni propa
ganda! 

J . Obreza 

Taborniške 
. 

novtce 
- ORIENTACDSKI TEčAJ 

ZA VODNIKE 

Tudi v mrzlih zimskih me
secih tabornikom nikoli ne 
zmanjka dela. Ce ne moremo 
uživati v 111aravi, pa se zapremo 
v toplo sobico in se naučimo 
mnogih stvari, ki jih preizkusi
mo potem, ko posije sonce ... 

Konec novembra (od 28. do 
30. 11.) smo v .tilcah organizi
rali tečaj iz orientacije za vod
nike in člane kluba. Tečaja se 
je udeležilo okrog 30 naših čla
nov, ki so bili razdeljeni v dve 
skupini - skupino t istih, ki se 
orientacije šele učijo in tistih, 
ki žele svoje znanJe dopolniti. 
Učili smo se vrisovanja točke 
v karto, risanja minskega po
lja, skice terena in profila te
rena. Starejši taborniki in klu
bovci pa so jo malmili tudi na 
daljši nočni pohod. Ob večerih 
smo se srečali ob kulturnem 
programu, z vodniki pa smo 
skušali razrešiti probleme, ki 
se porajajo ob njihovem delu. 

- PRAZNOVANJE DNEVA 
JLA 

Tudi taborniki nismo poza
bili na praznik JLA. V ta na
men smo v ponedeljek, 22. de
cembra organizirali v telovad
nici v Cerknici za vse starejše 
MC, tabornike, tabornice in klu
bovce streljanje z zračno puš
ko. Najboljši v svojih katego
rijah so prejeli tudi nagrade. 

Do konca leta nas čaka še 
veliko dela. Ob zaključku sta
rega leta bomo ob čajanki in 
kulturnem programu, skupaj z 
MC-ji priklicali Dedka Mraza, 
vodniki in klubovci pa bomo 
silvestrovati v naši koči v Les
kovi dolini. Do konca leta bo 
izšla tudi nova številka našega 
informatorja Sčuka, v kateri 
bodo navodila za delo vodni
kov in obvestilo o akcijah v 
prihodnjih mesecih. 

A. žnidaršič 

--- ----- -- -
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NAGRADNI RAZPIS . 
Prav gotovo bi bili razočarani, 

če vam vsaj za novoletne praz
nike ne bi pripravili nagradne 
križanke, s katero bi vam radi 
nudili nekaj razvedrila, ker nam 
že ni uspelo pripraviti posebne 
zabavne priloge. 

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

Glavni ln odgovorni urednik Božo 
LEVEC. 

UreJa uredniški odbor: Srečo DROBNie, 
Vlil FRIM, Franc GORNIK, VIktor JERIC, 
Karmen KANDARE, Petar KOV!lCA, Božo 
LEVEC, Danilo MLINAR, !ltefka MIKIE·U · 
BAU, Anton OBREZA, Janez OPEKA, 
Miran PETAN, Zdravko ZABUKOVEC. 
Foto: Jo& I KRU 
Odbor za obveičanJa Ja družbeni organ 
upravlJanJa. Predsednik odbora: Franc 
MLAKAR 

Glasilo sodi med proizvoda Iz 7. ~ka 

prvega odstavka 36. i!lona zakona o ob· 
davčan/u proizvodov ln storitev od pro
meta proizvodov (mnenJa sekretariata za 
InformiranJa lzvrinega neta SR Slovenija 
i t. 421·1/72 z dna 24. oktobra 1974). 

Naklada 2800 izvodov. 
Tiska 2:elezniška tiskarna v Ljub
ljani. 

Nagradna · križanka 

Na voljo pa vam je tudi ne. 
kaj nagrad in sicer: 

1. nagrada 3.000 dinarjev, 
2. nagrada 2.000 dinarjev, 
3. nagrada 1.500 dinarjev. 

Svoje rešitve v kuvertah s pri
pisom >>nagradna križanka« poš
ljite uredništvu najkasneje do 
vključno 22. januarja 1987. 

Pri reševanju vam želimo vsaj 
malce razvedrila, pri žrebanju 
pa čimveč sreče! 

PUBLICIST SPORTSKE 
VODNIK NOVOSTI 

OK~ASEK 

Gl\8111 H &IJ 

Fil111i v januarju 
2. l. ob 18. uri - ameriška komedija PREBUJANJE POMLADI. 

3. l. ob 19.30 in 4. l. ob 16. uri - italijanski pUstolovski film 
STIRI PESTI ZA RIO. 

4. l. ob 19.30 in S. l. ob 18. mi - ameriš·ka ~riminalka PREPLA
SEN OBRAZ. 

8. l. ob 19.30 - ameriška anelodra.ma FRANCOSKI LJUBIMEC. 

9. l. ob 19.30 in 12. l. ob 18. uri - ameriška kri.milnalka SMRT 
V OCEH .. 

10. l. ob 19.30 ·in 11. l. ob 16. uri - ameriški akcijs:ki fHm KON-
DORJEV LET. 

11. l. ob 19.20 - am eriška grozljiv ka NENADZOROVANA MOC, 
15. l. ob 19.30 - jugoslovanski vojni film RDECI IN CRNI. 
16. l. ob 19.30 in 19. l. ob 18. uri - amerišlci spektakel CONNAN, II. 
17. l. ob 19.30 in 18. l. ob 16. uri - ameriški pustolovski film 

DIVJI OTOK. ~ 

18. l. ob 19.30 - ameriški vojni fiLm POlJA SMRTI. 
22. l. ob 19.30 - a.meriš.Jci film NAJSTNICE.' 
23. l. iln 25. I. ob 19.30 - ameriška grozJ.jivka PETEK TRINAJSTE

GA, V, del. 
24. l. ob 19.30 in 25. l. ob 16. uri - ameriški fantastični film NOC 

KOMETOV. 
26. l. ob 18. uri - ameriški pus·tolovski film BOGOVI SO PADLI 

NA GLAVO. 
29. l. ob 19.30 - ameriška komedija FANTOVSCI NA. 
30. Lob 19.30 .:_ avstralski film POBESNELI MAKS, III. del. 
31. l. ob 19.30 - ameriški pustolovski film OSVAJALCI DZUNGLE. 

BRESTOV OBZORNIK 

N~ši upokojenci 
Letos so iz temeljne organi

zacije Masiva .iz Martinj aka od
šli v pokoj naslednji delavci: 

Milka Košinrlj odšla v pokoj 
dne 6. 5.1986 z delovnega mesta 
mozničenje. 

Marija Ogrinc odšla v pokoj 
dne 22. 6. 1986 z delovnega me
sta embaliranje izdelkov. 

Anica Drobnič odšla v pokoj 
dne 31. 8. z delovnega mesta 
lepljenje. 

Ivanka Tornič odšla v pokoj 
dne 11. 9. 1986 z delovnega me
sta ročno brušenje. 

Mahne Miro odšel v pokoj 
dne 2. 10. 1986 z delovnega me
sta upravljanje bočnega vili
čarja. 

Za njihovo pvizadevno delo in 
pl'ispevek k napredku naše 
družbe se jim lepo zahvaljuje
mo in jim želimo, da bi v sreči 
in zadovoljstvu uživali zasluženi 
pokoj še mnogo let. 

Delovni kolektiv TOZD Masiva 
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