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0 POSLOVNI POLITIKI V LETU 1971
Vsako leto smo v nasem podjetju
ob tern casu ie imeli koncept po·
slovne politike za naslednje leto. Ta
oblika se je do sedaj v praksi po·
kazala za zelo umestno in ucinko·
vito, zato te metode ne bi smeli
opustiti. Pri oblikovanju koncepta
poslovne politike so v prvi fazi sodelovali vsi vodilni in strokovno od·
govorni kadri, v drugi stopnji je o
njej razpravljala celotna delovna
skupnost in koncno so delavski sveti poslovnih enot in centralni de·
Javski svet s svojimi sklepi pravza·
prav potrdili zakonito veljavnost
skupnega dogovora vseh clanov ko·
Jektiva.
Tudi za prihodnje leto je potreb·
no oblikovati ta dokument. Trenutno
pa so dolocene te~ave v tern, ker
je "nase celotno gospodarstvo v zelo
nevzpodbudnem polo~aju. Kot je
znano, so .uveljavljene dolocene
omejitve (restrikcije) predvsem, kar
zadeva cene, omejitve denarnih
sredstev, omejitve uvoza, nestimu·
lativen izvoz ltd., zaradi cesar so
celotno gospodarstvo in tudi banke
postare skoraj popolnoma nespo·
sobne placevati blago ali storitve v
medsebojnem prometu. Ce tudi pravllno ocenjujemo, da imajo ti ukrepi za cilj umiritev neskladnosti med
proizvodnjo in potrosnjo in da bi v
tako umirjenem polo~aju izdelali
stabilizacijske ukrepe za prihodnjo
etapo gospodarskega razvoja v dr·
~avi, je vendar dejstvo, da nihce v
gospodarstvu niti malo ne ve, do
kaksnih sprememb bo vse pri!Uo v
okviru programa stabilizacije. Trenutno je v ospredju razresevanje in
vsklajevanje politicnega sistema, katerega znacilnost je v tem, da se
predvsem v gospodarstvu razbremene funkcije federacije in da se na
tern podrocju samostojneje uvelja·
vijo republike. Pri vsem tern je Jasen za gospodarstvo le osnovni cilj
- se vecja stopnja trznosti od vcerajsnje.
Ker ni jasnosti glede novega gospodarskega sistema in novih eko-

nomskih instrumentov, je danes
tezko predvideti programsko in po·
slovno usmeritev nasega podjetja v
prihodnjem letu. Ob tern pa je po·
polnoma gotovo, da sedanje restrik·
cije ne morejo trajati dalj kot n~kaj
mesecev, ker bi sicer gospodarstvo
zaslo v pravo zmesnjavo, saj je ze
danes popolna anomalija to, da sta
tisti, kl je dobro gospodaril in tisti,
ki je slaoo, izenacena v tern, da sta
oba nelikvidna, da oba ne moreta
pokrivati vseh tekocih obveznosti.
Kljub temu, da je trenutno splos·
ni polozaj tak in taksen je, se pred
nas vseeno postavlja vprasanje, kaj
je tisto bistveno, kar nam narekuje
poslovno usmeritev v prihodnjem
letu, kljub temu, da ne obvladamo
konkretnih ekonomskih resitev novega sistema.
Specificnost Bresta je v tern, da
je pet minut pred dvana)sto zakljucil izredno obsezno nalozbo v rekonstrukcijo in modernizacijo nasih kapacitet. Naj bo karkoli, je to nedvomno velika prednost pred drugimi
tovrstnimi kapacitetami in je na tern
mestu potrebno poudariti kot izredno pametno odlocitev kolektiva, da
se je pred dvema letoma odlocil za
to investicijo. lz te, v glavnem zelo
uspesno dokoncane naloge, izhaja
druga naloga, ki jo lahko imenujemo o p t i m a I i z a c i j a te inve·
sticijske nalozbe. To generalno nalogo je treba razdelitl na vse po- ·
slovne enote in vse sektorske dejavnosti podjetja. Nove modernizi·
rane kapacitete, novi poslovni sistemi, vkljucno z mehanografijo in nov
trzno zahtevnejsi gospodarski sistem, terjajo strokovno poglobljen
pristop k tej mno~ici nalog. Na nov
nacin se je treba lotiti trznosti,
predvsem v smislu trznih raziskav,
dolocati programske resitve in aktivno spremljati prodajo na mnogo
sirsih trziscih kot je bil Brest do
sedaj. Sedanjo tehnologijo je treba
podrediti sistematicni in sinhronizi·

PRED PLANOM
ZA PRIHODNJE LETO
Vsako leto po ustaljenih dolocilih
podjetja sestavljamo globalne letne
plane, med letom pa se polletne
plane, ki urejajo konkretne ekonom·
ske odnose med poslovnimi enola·
-mi v. podjetju.
Predlaga globalnim planom, ki
predstavljajo
osnovno usmeritev
Brestovega prihodnjega razvoja, so:
- pregled rezultatov raziskova·
nja ali proucevanje tr~isca prodaje
gotovih izdelkov in uslug podjetja;
- rezultati oblikovanja proizvodov;
- rezultati raziskovanja in pro·
ucevanja nabavnega tr~isca;
- nacrt realizacije gotovih proiz·
vodov in uslug podjetja na domacem
in tujem trziscu;
- rezultat nase proizvodne usmeritve, postavljene z modernizacijo
proizvodnjih kapacitet.
Na splosno torej razumemo s planlranjem dejavnost, kl se ukvarja s
planiranjem in dolocanjem ciljev,
sredstev in ukrepov, se pravi, pia·
niranje pomeni dolocanje racionalne·
ga poslovanja za prihodnje casovno

razdobje. Jasno je, da v taksnem
procesu sodobnega pojmovanja o
vodenju poslovanja ne sodeluje iz·
kljucno samo analitsko-planska slu~
ba, ampak kot usmerjevalec celot·
nega planiranja deluje prek drugih
sluzb kot so prodaja, proizvodnja,
nabava in druge. Zavedati se nam·
rec moramo, da je plan celovitost
dejavnikov, na katere vplivajo druZ·
beni in ekonomski cllji, osnovni ci·
lji poslovanja podjetja, predvide·
no angaziranje ter poraba materialnih in financnih sredstev.
Za cimbolj natancno planiranje in
povezavo sluzb pri sestavi planov
smo izdelali enotno metodologijo
planiranja.
Kljub temu, da precejsnji del nase
proizvodnje temelji na lastnem pro·
gramu, je nasa programska usmeri·
tev za naslednje leta taksna, da nam
bo zagotovila cimbolj ugodno proda·
jo. Ne samo, da smo sedanji program proizvodnje po funkcionalno·
sti prilagodili zahtevam tr~isca, am·
pak smo v lskanju po cim vecji zaKonec na 2. strani

rani obremenitvi. S kapitalom je treba doseci mnogo visjo stopnjo ra·
cionalnega gospodarjenja, ker bo na
tern podrocju brez dvoma pritisk novega gospodarskega sistema najhujse. Pri poslovni organiziranosti
je treba nujno zagotoviti &Zurno
funkcionalnost, kar mora veljati za
vse clane kolektiva, se posebej pa
za strokovne in vodilne kadre. Tu
je treba ucinkovito zahtevatl odgovornost vsakega posameznika s tern,
da se proti nediscipliniranosti in nepravocasnemu izpolnjevanju nalog
sproti konsekventno ukrepa. Te bezno nakazane naloge ocitno zahtevajo visjo raven strokovnosti kot jo
Brest trenutno ima. Na dlani je, da
je nasa osnovna naloga - optimalizacija -=- neizvrsljiva, ce ne bomo

na siroko odprli vrat strokovnjakom,
predvsem tehnlcnih in ekonomskih
profilov. Teh pa ne bo moe dobiti,
ce bomo ozko vztrajali na nepravllnem in nezadostnem nagrajevanju
in ustvarjanju drugih bivalnih pogojev za te !judi. Poiskati bo treba tudi
nove metode privzgoje v okviru ze
zaposlenih kadrov. Preprican sem,
da bi bila v sedan)em polozaju na
Brestu zelo na mestu odlocitev za
parolo: s t r o k o v n o s t r e s u Je
v s e. ce bomo na tem podrocju do·
segli ucinkovite premike, bo mnogo
I&Zje delo politicnih organizacij v
podjetju, predvsem pa samoupravnlh organov, ker bodo imeli koga
usmerjati in od koga zahtevati.
In koncno je treba pri oblikovanju
nalog za poslovno politiko prihod·

njega leta resno odpreti brosuro z
naslovom »Statut Bresta«. Mislim,
da je treba odlocno preiti k uresni·
cevanju vsega, kar je zapisano v statuto, kar smo se na demokraticen
nacin skupno dogovorlli in tudi s
premislekom sklenili.
Tako usmerjena prizadevanja nasega koiektiva bi tudi po svoji ucln·
kovitosti prispevala k stabilizaciji,
naj si bo v politicni, predvsem pa
gospodarski situaciji v nasi skupnosti.
Naj ob tej priloznosti vsem · cianom kolektiva iskreno zelim srecno
novo leto in skladno s sedanjo situ·
acijo mnogo zdravja in pripravljenosti za vztrajno premagovanje proJ:,Ie·
mov s potrebnim smislom za soliJo~e Lesar
darnost.

----

SRECNO LETO 71!
Fred nami je letosnja zadnja
stevilka Brestovega obzornika.
Silvester trka na duri, oblecimo se slav nostno, Se nekaj ur
in stopili bomo v hladno zimsko jutro novega leta. Samo z a
trenutek se se ozrimo nazaj.
Velika smo naredili, morda bi
lahko se vee, morali bi se vee.
T o je smisel Zivljenja: graditi,
rasti, razvijati, krepiti, bogateti . .. Bogateti, ne le gmotn o,
bogateti duhovno, bogateti z a
se lepsi jutrisnji dan.
Velika smo pisali o nasih dosezkih v letu 1970, zato je dovolj, da ponovimo samo nekatere stvari. Modernizirali smo
nase podjetje. v investicijo

smo vlozili nad 40 milijonov
dinarjev. Zgradili smo nov
Brest. Vrata v svet so odprta.
Odprimo jih na stezaj! Odprimo jih, kajti to so tudi vrata
na§ega razvoja, nasega standarda in nasih neuresnicenih
hotenj. Kapacitete imamo! Izkoristimo jih v dobra Bresta,
v dobra nasega slehernega delavca in jutri bomo s ponosom,
bogatejsi za nove izku.Snje, zrli
na uspe§no 1971. leto.
Tako kot je ostal nas Obzornik zvest spremljevalec aktualnih dogodkov v podjetju in iz-.
ven njega, tako je ostal zvest
tudi tradiciji veselejsega dela
glasila. Predno :nno lani s hu-

morjem shodili, smo se ze
ustraSili svoje sence in tako je
novoletni Obzornik postal Obzirnik. Letos smo nase osti ze
bolj nabrusili in Obzirnik je
prerasel v Obzobnika. Pravilo,
da kdor dela, tudi gresi, bo ze
dr.Zalo, kajti grehov je bilo veliko; potemtakem smo ze morali pridno in trdo delati.
Dovolj je besedi, saj je se dosti casa, da bomo popravili tudi zamujeno. Zato dvignimo
case, nazdravimo si vsi skupaj
na se lepse in srecnejse dni, na
skupne poslovne uspehe v letu
1971!
Urednistvo
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PRED PLANOM
ZA PRIHODN"E LETO
Nadaljevanje s 1. strani
dovoljitvi trZisca dopolnlli program
z novimi proizvodi.
Nasa pnzadevanja v tej smeri se
niso povsem lzcrpana, prav gotovo
pa ustanovitev marketinga, prodaje
prek trgovskih potnikov, tastno skla·
diiice v tseogradu samo se potrjuje·
jo naso pravilno usmeritev pri obvla·
danju trzisca. Na podrocju oblikovanja proizvodov imamo izdelan nov
program dnevnih sob, Tamaro, Polo·
no, Barbaro, sklenjena pa je tudi pogodba o poslovnem sodelovanju s
svedskim arhitektom Kai Larsenom
pri oblikovanju novlh dnevnih sob in
sedeznlh garnitur za domace in tuje
trzisce. Nasa toliksna prizadevanja
na podrocju oblikovanja proizvodov
so torej posledice rezultatov razi·
skovanja trzisca zlasti na zadnjih stabillzacijskih ukrepov na podrocju po·
trosnje.
Zavedamo se, da so uspesnejse
konstrukcijske resitve proizvodnega
programa v sedanji situaciji najvec·
ja moznost za pocenltev izdelkov in
povecano prodajo.
Tudl na podrocju nabave repromaterialov smo zaradi stabllizacijskih
ukrepov prisiljeni v zameno za uvozene repromateriale iskati najugodnejse dobavitelje doma.
Prav gotovo je, da uvoza reproma·
terialov ne bomo mogli opustiti za·
radi cenenosti, pa tudi kvalitete nekaterih repromaterialov na tujem trziscu. v se vecji meri pa se bomo

morali angazirati pri nabavi repromaterialov za cimbolj optimalno vezavo obratnih sredstev v zalogah
repromaterialov. Pri sklepanju po·
godb z najbolj ugodnimi dobavitelji
je to dejstvo poleg cenenosti in
kvalitete repromaterialov najvai·
nejsi dejavnik.
Novi prodajni aranzmaji s tujimi
kupci nam v naslednjem letu zagotavljajo na podrocju prodaje vecji
izvoz v Zahodno Evropo in Ameriko.
Prizadevanja v lzvozu pa so vse
bolj usmerjena tudi na Bliznji vzhod.

Tudl na domacem trgu povecujemo prodajo zlasti s cenejsimi izved·
bami in drugacno povrsinsko obdelavo dnevnih sob. Z novim programom in uspesnejsemi reklamnimi akcijami moramo uspeti tudi v drugih
republikah, kjer smo bili do sedaj
manj prisotni.
Rezultati in izkusnje letosnjega
leta nam morajo v prihodnje se v
vecji meri koristiti, da se bomo izognili tezavami, s katerimi smo se
ze srecali.
R. Zadravec

Koncem novembra je bil na
Brestu enodnevni seminar za dopisnike Brestovega obzornika.
Novinar DIISan Rebolj, ki se
ukvarja s strokovnim raziskovanjem na podrocju javnih obcil,
je obdelal naslednje teme:
- komu namenjamo glasilo in
kaksen je njegov smoter,
- kaj vpliva na ucinkovitost in
privlacnost porocila ali sestavka za glasilo,
- vsakdo se labko nauci pisati
privlacne sestavke.
Njegovim uvodnim besedam je
sledila razprava, udelezenci pa

so pisali tudi sestavke iz raznih
podrocij in zvrsti, ki jih ima sodobno novinarstvo.
Razveseljivo je, da se je seminarja udelezilo trinajst mlajsih
dopisnikov, pogresali pa smo nekatere stalne dopisnike nasega
glasila. Kaze, da se homo dogovorili za nadaljevanje in dopolnitev tega seminarja v prvih mesecih 1971. leta.

ObraCun deJa
Obcni zbor sindikalne organizacije
v Tovarni pohistva Martinjak
Sindikalna organizacija je minulo soboto opravila obracun
svoj ega dela za preteklo mandatno obdobje.
Ze iz porocila dosedanjega
predsednika tovarisa Toneta
Cvetka je bilo lahko ·videti, da
je b il sindikat v zadnjih dveh
letih na razlicnih podrocjih dela
dokaj aktiven. Kljub raznoliki
dejavnosti sindikalne organizacije pa sta porocilo in tudi razprava, ceravno bolj skromna, potrdila, da organizacija se ni do
kraja izkoristila vseh oblik in
moznosti za svoje delo v delovni skupnosti Tovarne pohistva
Martinjak.
Inves ticij~ko obdobje in modernizacija tovarniskih prostorov
sta za nami, sedaj pa naj bi se
v glavnem usmerili v n ase proizvodne zmogljivosti.
Eno izmed osnovnih vprasanj,
o katerem so razpravljali na obcnem zboru, so osebni dohodki
zaposlenih. Ugotovili so, da so
v primerjavi z ost alimi poslovnimi enotarni v podjetju BREST
v poprecju najniiji in da bo potrebno v prihodnje posvet iti vee
pozomosti pr edvsern usklajevanju osebnih dohodkov med poslovnimi enotami. Vso skrb bo
treba posvecati predvsern vecjemu standardu zaposlenih.
Na obcnem zboru so tudi menili, da bi moralo biti sodelovanje med samoupravnimi organi
in druibeno-politicnimi organizacijami mnogo tesnejse kot doslej. Posebno s krb pa je treba
posvecati obvescanju.
Delovno skupnost j e treba seznanjati z vafnejsimi sklepi in
odlocitvami, ki jib sprejemajo
nasi organi upravljanja. Veliko
vee pozomosti bo treba posvecati
rasti notranjega sarnoupra vnega
sistema in izpolnjevanju samou pravnih aktov (statut in razlicni pravilniki).
Iz porocila predsednika osnovne sindikalne organizacije in razprave direktorja poslovne enote
tovarisa Levca smo lahko razbrali, da si kolektiv kljub tezavam
prizadeva za cimboljse gospodarjenje in da ob tern misli tudi
na jutrisnji dan. Kot mnogo drugih kolektivov t udi Brest probleme z likvidnostj o. V zvezi s
tern vprasan jem so bill nakazani
najbolj aktualni stabilizacijski
ukrepi, ki jih mora poslovna eno-

ta upostevati in dati vse od sebe,
da bi se stanje nasega sedanjega
in perspektivnega gospodarjenja
obrnilo na bolje.
Na prvi seji novega adbora je bil izvoljen za predsednika Ludvik Znidarsic, delavec v tapetniStvu, za tajnika
Stefan Kralj, kalkulant in za
blagajnika I van Intihar, skladiScnik surovin. Ostali clani odbora
so: Marija Zalar, Jozefa Godejsa,
Joze Sega, Franc Strukelj, Ivan
Zurga in Franc Mahne.
V nadzorni odbor so bili izvoljeni Ivan Debevc, Marija Cuk in
Joze Abrahamsberg.
r
I. Skrabec
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Koordinacijski odbor
sindika ta na Brestu bo
tudi Ietos pripravil obdaritev otrok zaposlenih. Darila bo dobilo
1229 otrok, ki so razdeljeni v dve skupini, v
predsolsko in solsko
mladino. Predsclski ot roci starsev, ki so zaposleni na Brestu, bodo
dobill· igrace in sla dkarije, solski pa solske potrebScine.
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POBRATIMSTVO
Srecam v Veliki gasi pr ijatelja in ga vprasarn: »Kaj pa pocnes?
Nekam hitis ?«
»Ves,<< pravi on, »Z mano je kon ec. Delarn po ves dan; rad bi si
kupil avto in hiso dogradil. :lena h oce pralni stroj in pohiStvo, za
otroke pa raje ne vprasaj; kar vse bi h oteli imeti.<<
Res je, pomislim in se nehote spomnim nasega profesorja, ki je
pripovedoval o dozivetjih na obisku v NernCiji. Med drugirn je deja!,
da so po vojni ljudje ziveli osamljeno in j e bila vsaka hisa grad,
obdan z nevidnimi zidovi. Slo je le za standard. In pot em je bilo
konec tega. Suhoparno zivljenje so sprernenili v nedeljske vikende
in skupne zabave.
Mislirn, da smo tudi mi na tern, ko je treba odpreti vrata in za
trenutek dati prostost notranjim custvom.
Morda je na tej poti v prostost v Cerknici najbli.Zji pevski zbor.
Sestnajst !judi se je zbralo iz Unca, Topola, Jezera in Cerknice. Pridno vadijo vsak teden enkrat, vcasib dvakrat. Za pevski zbor Cerknica
so slisali tudi v Kopru in nas povabili na srecanje dveh zborov. Pri·
srcen sprejem, gostoljubje, iskrena beseda, pretkana s pesmijo pobratimstva. Za povracilo smo se dogovorili za sredo decembra v Cerknici, natancneje na Gornjem jezeru . Moram priznati, da smo za to
srecanje pridno vadili nove pesmi. Povabljeni gostje iz Cerknice niso
mogli priti, razen nekaterih. Skoda. Ze sam zacetek je veliko obetal.
Pred hotelorn J ezero smo docakali pevski zbor iz Kopra in ga prisrcno pozdravili. Dve dekleti sta pevcem pripeli rdece nageljne. Takoj
smo se odpravili skozi megleno Cerknico, Martinjak in Grahovo v ze
soncni Lipsenj in Gornje Jezero. V svetli dvorani so se vrstili pozdravni govori, pesmi, dobrodoslice. Vse je teklo naravno in prisrcno.
Po zakuski je hila obilna vecerja, zalita s crnino s koprskih bribov.
Potern pa smo peli, zdaj eni zdaj drugi. Med gosti je bil tudi nas
slikar Perko. Navdusen nad domaco pesmijo je vsakemu pevcu podaril karikaturo. Lep spornin.
Pobratimstvo je us tvarila pesem, saj pravi neka mise!: Kdor
poje, ne misli zlo.
F. Gagula

Franc Srpan v svojem delovnem okolju

NASI LJUDJE
• Tov~ris Srpan, tok~~t ml je ~ila na seji uredniskega odbora Brestovega
obzormka zaupana PriJetna dolznost, naj napisem clanek o enem izmed
nasih delovnih ljudi! Odlocil sem se za vas, ki najdalje delate v Tovarni
lesnih izde lkov Stari trg ...
·~rav, je reke! tovaris France Srpan, •toda sedemindvajset let slu.ZbovanJa na Brestu Je dolga doba, da bi se domislil vsega, kar me je spremljalo v tern casu. Malo moram razmlsliti, preden pricneva s pogovorom.•
·Od vsega zacetka sem zaposlen kot vzdrzeva lec iz mizarske in tesarske
stroke v Tovarni lesnih izdelokov Stari trg. Ta poklic me je ze v mladosti
v~selil , s~j _
s em ze s _stiri najstimi leti zacel kot vajenec pri ocetu, ki je
bil te~~r. m Je 1mel tud1 svojo obrt. Trdo je bilo treba delati, saj nas je bi io
v 9ruzm1 deset otrok. Lahko si predstavljate, da je bil dragocen vsak
koscek kruha. Jaz sem bil sesti po vrsti, sedaj pa smo samo se trlje zivi.
Leta 1_9_30 sem ~e. ze ~aposlil ~a Marofu. Takrat je bila tu samo zaga,
last grascine Snezn1k. Bilo nas Je malo zaposienih. Delal sem vse: od
prvega vlaci lca in mostu na krliscu do gaterista in navadnega delavca.
skratka kjer koli je bilo prosto. Leta 1931 je moja domaca vas Nadlesk
pogoreJa sko~aj do_ tal. Unice~ih je bilo 64 poslopij, kar je terjalo od moJega oceta, k1 Je bd tesar veliko deJa. Zato sem pustil delo na Marofu in
sel nazaj k ocetu, ker je bilo treba obnavljati vas. Leta 1933 in 1934 sem
s luzil vojsko v Beogradu. Bil sem pri kra ljevi gardi. Tja sem bil doiocen
verjetno zato, ker sem visoke postave,• se je posalil tovaris Srpan.
•Ste imeli v vasi mladosti ob prostem casu kaksnega posebnega konjicka
morda v sportu ali kulturi ?u

•Za to ni bilo veliko casa, toda napisi, da smo imeli na Marofu svoj
kulturni dom, ki se je lmenoval Dom svobode. Vanj je bila vkljucena vsa
napredna mladina Loske doline. lmeli smo svoj pevski in tamburaski zbor
ter dramsko skupino. Tam je aktivno delal tudi sindakat. Jaz sem bi l
vkljucen v dramsko skupino in sem velikokrat nastopal v dramah in
veselih igrah na domacem odru in v gosteh.•
·Kolikor vern. radi vedno kaj obnavljate doma in imate kar prijeten dom.
Je t o vasa rojstna hisa, ali pa ste si jo sami zgradili?·
•Res je, pa rad vedno kaj obnavljam doma. To je pravzaprav moj pravi
konjicek, ki me spremlja vse zivljenje. Ozenil sem se ze leta 1937. Potem
pa sva sla oba z zeno v Francijo in sva leta 1940 ko sva se vrnila iz t uj lne,
s prihranki zgradi la svojo hlso. Nato je bila vojna, a o teh leti h rajsi ne
govorim, saj smo jih vsi dovolj obcuti li. Povedati moram, da med okupacijo
zaga na Marofu ni vee delovala. Po osvoboditvi pa smo jo spravili v
pogon 1. oktobra 1945. leta. Tedaj nas je bilo zaposlenih stirideset delavcev, sedaj pa nas je ze vee kot dvesto. Najbolj sem zadovoljen, kadar
vidim, da napredujemo. Zato z veseljem de lam, se posebno, )<adar je treba
postavljati •cimpre• . Takrat vern, da bomo pridobili spet kaj novega. Najbolj nezadovoljen pa sem takrat, kadar je treba opravljatl taksno delo , za
katero vern, da ne bo dosti koristno.•
·Ali v organih upravljanja se kaj sodelujete?•
•Vsa leta sem deloval al i v delavskem svetu ali v upravnem odboru
poslovne enote. Tudi predsednik sindikata sem bi l dve leti. Sedaj, nekako
tri leta. pa nimam vee teh fun kcij. Te so zdaj prevzeli mlajsi ljudje. Od
starejsih clanov kolektiva le malo kje se kaksnega najdes.•
Najstarejsemu delavcu v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg sem se zahvalil za pogovor in ga skoraj pozabil vprasati, ali je napravil amaterski
vozniski izplt B-kategorlje, ki ga je opravljal v oseminpetdesetem letu starosti, nekako poleti 1970. leta.
·Seveda sem ga uspesno opravil in avto tudi ze Imam. Sicer ga zvecine
vozi moj sin, vcas ih pa tudl jaz sedem za volan,• mi je hudomusno pri.trdil tovaris Srpan.
Se bi Jahko klepetala v nedogled, sa] ima najdaljso delovno dobo v
nasem kolektivu. Toda cas naju je pregnal, pa sva koncala. V imenu
Brestovega obzornlka sem mu se zazelel srecno voznjo v letu 1971.
M. Sepec

BRESTOV OBZORHIK

3

Potreba po vefiem izvozu .
Znano je, da je letos pri§lo do
precejsnjega izpad.a v izvozu.
Eden izmed glavnih vzrokov je
v nasi usmerjenosti na ameriski
trg in recesija na tern trgu, ki
jo je podkrepilo se nekaj velikih
stavk. Spomladi letos so stavkali pristaniski delavci polna dva
meseca in pol. Takrat se je pred
luko v New Yorku nabralo toliko blaga, da so kolicine zadovoljevale potrebe za polne tri mesece. V jesenskih mesecih se je
tej veliki stavki pristani§k:ih delavcev prikljucila se stavka v avmobilski industriji, kjer samo
firma General Motors zaposluje
750.000 delavcev. Vsa ta ogromna mnozica je stavkala vee kot
dva meseca. Trenutno stavkajo
delavci zeleznisko transportnih
podjetij. Stabilizacijskim ukrepom, ki jib je zaeela uveljavljati
republikanska vlada (omejevanje
kreditov, povisana obrestna stopnja in podobno) v letu 1969, so
se Ietos pridruZile se te velike
stavke, ki so pripeljale ameriSko
gospodarstvo v precej resno krizo. Nezaposlenost narasea. Po neuradnib podatkib ocenjujejo, da
je ze vee kot 6 milijonov delavcev brezposelnih. Razumljivo je,
da vsa ta mnozica ljudi, ki ne
ustvarja, tudi trositi ne more,
predvsem pa ne more kupovati ·
dobrin, ki niso nujno potrebne.
Vse to je imelo za posledico,
da smo v Zdrufene drzave Amerike izvozili tudi manj nasih izdelkov. V letu 1969 smo dosegli
vrednost izvoza v visini 3,763.000
ameriskih dolarjev in smo bill
prvi med lesno-ndustrijskimi podjetji v Jugoslaviji. Za leto 1970
pa ocenjujemo, da homo dosegli
komaj 2.500.000 dolarjev. Ta izpad labko v celotl pripisemo opisanemu stanju na ameriskem
triiseu.

Da se .n e bi ponoVua situacija
iz letosnjega leta, smo naso komercialno aktivnost usmerili na
zabodnoevropska triliea. Vse do
letos izvoz v Zabodno Nemeljo
za nas ni bil zanimiv. Cene, ki
smo jib dosegali na tern triiseu,

so bile tako nizke, da se nam
prodaja ni izplaCala.
Po revalvaciji marke in dodatni petodstotni premiji pa so
se pojavile moznosti za vkljucevanje v to triisee.

Gradnja nove modeme stiripasovne ceste od Vrbnike proti Postojni dobro napreduje. Graditelji so tudi
z vremenom vee kot zadovoljni

PO LIBIJI IN MAROKU
V novembru sem obiskal severna
Afrika, da bi raziskal trzisee v Libiji,
Alziru In Maroka, se pravi v dezelah
Magreba, eeprav Libije nekateri ne
stejejo vee v Magreb zaradi politicnih, pa tudi geografskih razlik
med njo in ostalimi tr-emi dezelami.
V politicnem in gospodarskem
stanju teh dezel se se vedno kazejo
posledlce kolonialne preteklosti.
Medtem
ko
so
bill
Tunis,
AI.Zir In Maroko pod Francozi, ki
so narodu pustili vee svobode in mu
znali tudi vtisniti pecat svoje kul-

zopet zasadili predvsem z oljkami
In nekaj tobaka.
Po drugi svetovnl vojni so Libijo
upravljali vse do leta 1951, ko je
postala svobodna kraljevina, vendar
so njlhovi svetovalcl ostali v dezeli
se vee let. Ubiji so zapustili svoj
adminlstrativnl sistem in bankarstvo,
kl je se danes vezano na Velika
Britanijo. V tern casu so skromnl
zacetki poljedelstva spet zamrli.
Leta 1969 je v septembru prislo do
revolucije. Na oblast je prlsla vlada,
sestavljena predvsem iz oficirjev,

Slikovit pogled na pristanisee v Tripolisu
ture, je Lib ija zivela pod mnogo
trsimi kolonizatorji. V stoletjih turske vladavine so samo sekali gozdove pri obalnem pasu, dezela je bila
v polnem mrtvilu. Po cvetoci kulturi
latinskega Rima in zacetnem zagonu srednjeveske arabske kulture,
ki jo je sicer le rahlo oplazila, je deze la prieakala srednje case bolj
podobna fosilu iz casov bakrene
dobe. Tudi italijanska vladavina med
obema vojnama libljskemu narodu
ni prinesla napredka. ltalijani so
Llbijo izbrali samo za ekspanzijski
prostor za svojo nezaposleno delovno s ilo in so v obalnem pasu naseljevali kolone, ki so nekatere dele

Z intenzivno obdelavo trga
smo vzpostavili nekaj stikov z
ne:mSkimi firmami in nekaj poslov smo ze spravili pod strebo.
Videti pa je, da se nam na tern
trgu odpirajo sirse moinosti.
Tudi za vzbodno Evropo kaie,
da se bodo moinosti poveCale.
Znano je, da v Sovjetsko zvezo
nismo izvaiali ze vrsto let. Prak·
tieno od takrat, ko smo prenebali s proizvodnjo pisalnih miz
za to triisce. Letos smo tja pro·

le-ta se je takoj nas lonila na Egi pt,
s katerim se sedaj s Sudanom In
Sirljo dogovarjajo o federaciji. Proti
koncu petdesetih let so bila odkrita
o~romna naftna lezisea in danes je
Libija eden izmed najvecjih izvoznikov nafte na svetu.
Kljub temu, da morajo za svoj
obstanek uvazati vse, tudi najosnovnejse stvari za prehrano, pa jim
nafta prlnasa take dobicke, da so
edina dezela v tern delu sveta s pozitivno plaeilno bilanco. V zadnjem
casu so zaceli razvijati industrijo,
vendar je se vedno na stopnjl vecjlh obrtniskih delavnic predvsem za
fina lizacljo izdelkov, katerim bi cena
zaradi prevoza iz bolj oddaljenih

dezel prevec narasla. V prvi vrsti
pa so Libijci trgovci. Trgujejo z
vsem, celo z zenami. Ker mora vsako tuje podjetje, ki nastopa v Libiji,
imeti vsaj libijskega partnerja, je
za 10 do 30 odstotkov naprodaj tudl
podpis. Kot trgovci so lokavi in
precej oprezni. Najraje bi blago
prodali, se preden so ga dobili. Skia·
disc in zalog praktieno ne poznajo,
ker narocajo blago vedno le v majhnih kolicinah, pa raje veckrat.
Tudi pohistvo prakticno vse uva·
zajo. V zadnjem casu so ob drzavn i
podpori sicer razsirili nekaj mizar·
sklh delavnic v nekaksno industrijo,
ki pa nl kvalitetna. 2e pri prvem
naroeilu solsklh klopi se je zataknilo Vsaj se nekaj let bo trajalo, da
bo ta investicija, zrastla v uposte·
vanje vreden dejavnlk na trziscu.
V uvozu prevladujejo ltalijani, ki
poleg izredno nlzkih cen nudijo tudi
dobre plaeilne pogoje in so pripravljenl cakati na placilo tudi do stiri
mesece. Seveda oni narekujejo tudl
st il. Najbolje se prodaja pohistvo na
visokih nogah, ki je cimbolj ornamentirano, v visokem sijaju, predvsem temnih tonov. Se pa najde na
trgu tudl pohistvo danske, angleske,
nemske in jugoslovanske izdelave.
Od Brestovih prolzvodov so se zanlmali trgovcl predvsem za Living,
vendar so vsi hoteli se eno vitrina,
manjso po dimenzijah, mogoce celo
z ogleda lom. Program Y se jim je
zdel lep, vendar mnogo predrag.
Mnogi so se sprasevali za Claudio
in Aleksandro, cena pa jim je bila
le precej visoka.
Drugaeen polozaj pa je v Tunisu,
Alziru, in Maroku. Te dezele so postale svobodne po drugi svetovni
vojni. Maroko in Tunis so Francozi
izpustili iz rok kmalu zatem, ko so
se v dezeli pojavila odporniska gibanja. Alzirci so za svojo svobodo
bojevali dolg boj, saj so bil l najdalje
pod francosko upravo In so jih Francozi lmeli za del Franclje. Nafto, ki
je sicer glavni vir dohodkov v arabs kih dezelah, so odkrill samo v AI·
ziru. vendar je izkoriscanje sele v
zacetni fazi. Poljedelstvo je v vseh
treh dezelah precej razvito, posebno
v Tunisu, kjer je tudl glavni vir
dohodkov. Maroko zivi predvsem od
izvoza fosfatov.
Precej razvito je obrtnistvo, predvsem v Maroku, ki se lahko pohvali

s tradicijo se iz easov andaluzijskomaverske kulture. Ceprav so dr2avno-politicne ureditve razHene, Mara·
ko je kraljevina, Alzir in Tunis pa
imata socialisticno ureditev, je vsem
trem dezelam skupna zelja po cimbolj samostojnem gospodarstvu,
eeprav se zelo pocasi trgajo od
nekdanje matlcne dezele Francije.
Vse trl dezele skusajo po najboljsih
moceh razviti svojo lastno industrijo,
ki ji dajejo prednost pred uvozom.
Taka je tudl v trgovini s pohistvom.
Vse tri dezele so namrec ze od leta
1964 prepovedale uvoz. Tunis je s
pomocjo Svedske in Nizozemske
zgradil dve tovarnl, ki krijeta vse
potrebe 4 milijonskega ljudstva. Ljudje pa so se vedno precej revni in
jih ima le malo toliko kupne moci
in potreb, da bi kupovali pohistvo.

dali prvo koliCino jedilnic. Upa·
mo, da nam bo v prihodnjem
letu u spelo, da bodo v Sovjetski
zvezi narocilo v se veejem obsegu ponovili in razsirili.
Tudi na ostala vzbodnoevropska triisea smo pred leti izvaiali
manjse kolieine. Na vecji uspeb
tudi Ietos ne racunamo. Zakljueenih imamo le za okrog 150.000
klirinskih dolarjev blaga. Mogoee bo med letom ta vsota se malo narasla na raeun nekaterih
kompenzacijskib poslov.
Tudi za ostale evropske dezele
homo morali znova proueiti moznosti, ceprav so zlasti v Franciji
in Veliki Britaniji sprico devalvacije njibove valute moznosti
manjse. V nordijskih deielab homo morali nadaljevati letosnja
prizadevanja iz drugega polletja
in povecati plasma nasih izdelkov. S posebno pozornostjo homo morali obdelati moznosti za
plasma programa Larsen ki je
prav ta cas v izdelavi.
Ne glede na vse tezave, ki so
nas letos spremljale pri izvozu,
moramo v pribodnjem letu vlo·
ziti nove napore in poveeati iz.
voz. S tern homo pomagali sebi
in sirsi druzbeni skupnosti. Na
Brestu je spoznanje o nujnosti
izvoza ze zelo dolgo prisotno, rekel bi, od ustanovitve podjetja.
Le glede na konjunkturna nihanja smo zdaj pa zdaj odstopili
od zacrtane poti. Ce pa mislimo
na vse napovedi, ki so v zvezi
z gospodarskimi gibanji za leto
1971, je nas edini izbod prav iz.
voz. Ce to vprasanje oct;nJ!ljemo
z nasimi trenutnimi momostmi,
potem povsem realno. menim, da
bo obseg izvoza v visini pet mi·
lijonov dolarjev dosegljiv.
To pa morata biti nasa naloga
in cilj.
.
Tone Kebe

V Alziru so do nedavnega v izjemnlh primerih dovoljevall uvoz predvsem stolov, koncujejo pa poleg
sedanjih se tu nove tovarne, ki naj
bi popolnoma zadostovale domacim
potrebam. Maroko ima sam zelo
moeno razvito pohistveno industrijo
in obrt, celo izvaza pohistvo v spansko-maverskem stilu - roeno delano, mocno izrezljano masivno pohistvo, vse povrsine obdelane v basreliefu. Vsi trgovci so slcer z zan imanjem gledali nase prospekte in
obljubljali, da bodo skusali dobiti
dovoljenje za uvoz, vendar bo verjetno ostalo le pri besedah, kajti
po arabskih obieajih bi bilo nevljudno odpraviti nekoga, ne da bl pokazali . vsaj zanimanje za to, kar
ponuja.
B. Gvardijancic

Uspeh tudi na Poljskem
Wystawa Jugoslawskie mebli
Tako so sicer skromni plakati
vabili Poljake na razstavo jugoslovanskega pobiStva v Vadavi v
dneh med 21. novembrom in 2.
decembrom 1970. Imeli so kaj videti, saj so razstavljeni izdelki
presegali njihove moznosti za naJrup, ne toliko zarad.i relativno
visokib cen, pac pa zato, ker takega pobistva na Polj skem preprosto ni moe dobiti.
Polska Rzeczpospolita Ludowa
- kot se Poljska uradno imenuje - je druga drlava vzhodne
socialisticne skupnost i, ki jo
Brest zeli zainteresirati za svoj
standardni program in jo vkljuciti. v spisek potencialnib kupcev. Priloznost za to se je ponudila novembra letos, ko smo
prek Sloyenijalesa pokazali Poljakom nasi Tamara in Polono
s pripadajocima sedeinima garniturama na razstavi jugoslovanskega pobistva.
Razstava je bila v prostorib
ugledne zgradbe Palace znanosti
in kulture prav v sred.iscu Var·
save. v pritlicnib prostorib te
monumentalne zgradbe, ki jo je
Stalin >>podaril« poljski prestolnici, so v okolju, v katerem ni
bilo potrebno nikakr5no aranii-

ranje, pokazali pohistvene izdelke svojih proizvodnih partnerjev
se vodilni jugoslovanski izvozniKonec na 4. strani

Palaea kulture in znanosti v Varsavi
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Uspeh tudi na Poljskem
wrstawa Jugoslawskie mebli
Nadaljevanje s 3. strani
Dezela Sienkiewicza, madame
ki - Exportdrvo, Jugodrvo in Curie in Chopina je ponosna na
Sipad, tako da je bila konkurensvojo zgodovinsko in kulurno deca zelo mocna. Med pribllino 60
discino. Stari del mesta - ryrazlicnimi garniturami sta se do- nek - s srednjeveskim okoljem
bro odrezali Tamara in Polona, odseva ta poljski ponos, saj so
saj sta po anketi obiskovalcev
ga po Hitlerjevem opustosenju
zasedli 9. oziroma 6. mesto. S
obnovili v povsem stari, izvirni
tern so obiskovalci razstave vsaj
obliki. Kljub temu, da od 80 odposredno lahko pripomogli h ko- stotkov nekdanje metropole ni
mercialnemu ucinku, ker so se ostal kamen na kamnu, so najna podlagi rezultatov te ankete
prej z vso skrbnostjo izbrskali
poslovodje poljskih trgovskih
hi§ tudi odlocali za nakup pohi- iz arhivov stare nacrte in stari
§tva. Kljub manj§emu prodajne- del mesta obnovili v povsem tamu ucinku smemo Brestov na- kem slogu kot je bil pred zadstop oziroma prikaz na§ih novej- njo vojno. Mestu niso prizanes~ih izdelkov oceniti za uspe§en,
le zavezni§ke bombe, frontno divkomercialno upravicen. Praksa janje, ob znani vstaji Poljakov
njihovega centralisticnega siste- proti Nemcem pa so se le-ti divma iz preteklega obdobja to po- ja~ko znesli nad preostalim detrjuje, zato se v prihodnjih letih
lahko nadejamo povecane pro- lorn mesta, zlasti nad zidovskim
daje na to novo tdi§ce.
Obisk na razstavi je podobno
kot v Moskvi presegel nasa pricakovanja. Stevilni obiskovalci
so spontano dajali priznanja
estets.Kemu videzu, funkcionalnosti, povr§inski obdelavi, kvaliteti
in navsezadnje tudi kvantiteti
razstavljenega pohi§tva, kar je
laskavo priznanje jugoslovanski
pohi~tveni industriji. Polona je
bila delezna p osebne pozornosti
zaradi vgrajenega leZisca, obe
omari pa tudi zaradi moznosti za
nakup posameznih elementov in
s tern moznosti za kombiniranje.
Po mnenju vecine je bilo vse
»naj .. .«, na zalost pa tudi cena,
saj si poprecni poljski drzavljan
s poprecnimi osebnimi dohodki
- okrog 900 N din - ne more
privo§Citi takega luksuza, da bi
.kupil tako pohiStvo tudi ce bi ga .
mogel. Poljaki s~cer proizvajajo
tudi visoko kvalitetno pohi~tvo,
ki pa ga ne nudijo domacemu
potro~niku, ampalc gre vse v izGornji prizor je malo nenavavoz. Kljub mr~avi izbiri pohistva
v poljskih trgovinah pa imajo
den: zelezniski vagoni v Cerknici.
dokaj dobro razvit estetski cut To je nov korak BRESTA in zeleznice k cenejsemu prometu z
in okus za izbiro, saj si znajo
stanovanja licno in okusno ure- na.Simi izdelki Ob novem skladiti, kar sem imel prilomost tu- discu so polozeni tiri, na katere
di videti. Imajo velik smisel za pripeljejo z Rakeka vagone s poimprovizacijo, ker si znajo iz primocjo kamiona in posebne derocnega materiala ustvariti pri- setosne prikolice. Vagone lahko
jeten druzinski koticek.
po zelji premika. od enega do dru-

ghetom. V Varsavi, ki je pred
vojno stela 1,200.000 prebivalcev,
je po vojni ostalo le 600.000 prebivalcev, gmotno razdejanje pa
je bilo tako strahovito kot v nobeni prestolnici sveta. Kljub temu so do sedaj u speli vecino
mesta obnoviti in kaze dosti bolj
velemestno podobo kot ob prvem obisku leta 1957, ko si zadeval ob razvaline na vsakem koraku. Nesporno je, da je Poljska
v drugi svetovni vojni prispevala
najvec materialnih in cloveskih
zrtev glede na povr~ino ddavnega ozemlja in stevilo prebivalcev.
Mocna narodnostna zavest, ki jo
se stopnjuje cerkveno-katoliska
zavzetost, je ohranjala poljski
zivelj skozi burna zgodovinska
obdobja, da ni podlegel raznarodovalnemu pritisku evropskih
velesil. Tragedija poljske drzave
je v njenem zemljepisnem polozaju, ko je imela in se ima dve
mocni sosedi, ki sta v svojem
imperialisticnem hotenju izmenoma krojili usodo poljske drzavnosti in naroda.

zgodovina ponavlja, in to ddi tudi za polirni stroj .
Ko je bil stroj prikljucen in
pripravljen za poliranje, niso bile potrebne eshau strske naprave
za odvajanje prahu, ki nastaja
pri poliranju in hlajenju polirnih
valjev, ko se segrevajo med poliranjem. Drugic nismo poznali polirne paste, ki bi najbolj ustrezala nasemu polyestru in pogojem dela v nasi tovarni. Najvecje
tezave pa nam delajo na~i elementi, ki niso ravni in prevec odstopajo v debelini. Pri vseh t eh
pomanjkljivostih na elementih

-0Ce ob koncu bezno pregledam
enotedensko bivanje v Vadavi s
poslovnega vidika, ugotavljam
naslednje:
Prav je, da Brest svoje prodajne prijeme uveljavlja tudi na takih podrocjih, ki doslej zanj iz
razumljivih razlogov niso bila
zanimiva. Vzhod bo z redno placilno sposobnostjo postal zanimivejsi tudi zategadelj, ker bo
mogoce tja plasirati nas standardni program dnevnih ~ob in
jedilnic v vecjih kolicinah, kar
za konvertibilni zahod ne moreroo trditi. Uspehov pa se lahko
nadejamo le, ce bomo na teh trziScih stalno pricujoci in ce homo sistematicno sledili njihovim
potrebam, ki sicer niso kdovekako zahtevne. In koncno - ne Rusi ne Poljaki ne bodo nicesar
kupili po prospektu, temvec jim
je potrebno dati prilomost, da
vse vidijo, otipajo in preskusijo.
Za to pa so najboljse obcasne
razstave in komercialni sejmi.
I. Lavrencic

Hitreje odpravljati
Ne bi razpravljal o natrpanem
gotovih izdelkov, saj je
ocitno, da prodaja ne narasca
sklactno s povecano proizvodnjo.
Zaloge v skladi~cih pa seveda
vplivajo na nelikvidnost, o cemer
je bilo govora tudi na sestankih
s kolekt1vi poslovnih enot.
Prav gotovo bi moralo biti sedaj vprasanje prodaje eno izmed
najvainejsih vprasanj. Samoupravni organi bi morali med
arugimi sprejeti tudi ukrepe o
okrepitvi prodajne sluzbe. Blago
ne bi smelo lezati v skladiscu,
ker tudi tako izgublja vrednost.
Vodstvo podjetja si nedvomno
prizadeva, da bi prodaja hitreje
stekla. Vendar je to v tern casu
tezko, saj so nam znani stabilizacijski ukrepi zveznega izvrsnega
sveta. Situacija na tern podrocju
je trenutno zelo tezka, zato bi se
morale vse sltiZbe, ki skrbijo za
bo le-ta, vsaj v okviru moznosti,
solidno stekla.
Pretekli teden sem bil prisoten
na sestanku, ki je bil v odpremni
sluibi v Tovarni pohistva Cerknica. Na tern sestanku je J?ilo
ugotovljeno, da smo letos dobili
mnogo reklamacij in da je od teh
20 odstotkov takih, ki jib je povzrocila nepravilna odprema. Pogosto se zgodi, da se odpremi
kupcu povsem drugo pohiStvo,
kot ga je le-ta narocil. Pohistvo
dobavimo v povsem drugem furnirju ali povrsinski obdelavi kot
je bilo naroceno in podobno. To
so problemi, ki jib povzrocamo
sami sebi. Zaradi takih in ~odob
nih napak nas kupci krit1zirajo
kjer le morejo, to pa prav gotovo
ni reklama za nas. Zgodilo se je
ze, da smo zaradi takih neumnosti izgubili kupca.
Na sestanku p a je bilo tudi
ugotovljeno, da pride do takih
napak v odpremi tudi zaradi napak v dispozicijah, ki jib daj e
prodajna sluiba odpremi. Velikokrat ugotovijo p ri odpremljanju
ali pa celo ze na triiScu napake
ki jib' povzroca proizvodnja. Pre:
prosto pozabimo vstaviti v karton ta ali oni element, da ne govorimo o razlicnih · okovjih in vijakih.
Nas skladiScni prostor je prav
gotovo dovolj velik, seveda pa bi
morali biti izdelki vskladiSceni
skladi~cu

gega. skladiscnega prostora. Ko so
polni, jib spet nalozijo na specialni transport, ki jib prepelje
do »prave proge« na Rakeku.
lzdelki, nalozeni v vagone so
seveda namenjeni predvsem za
domaca oziroma evropska triisca, medtem, ko dobivajo kontejnerji vedno vecjo vlogo v prekomorskem prometu.

NOV POLIRNI STROd
N 0 V~jE TEZAVE
Novembra smo dobili v tovarno nov avtomatski polirni stroj.
Stroj je zadnji dosezek na podrocju poliranja ploskev. Ima ~est
zaporedno grajenih polirnih valjev in dva cistilna valja. Elementi se dajejo v stroj s pomocjo pomicne mize, katere hitrost je mogoce spreminjati od 3 do 5 tm
v minuti. Da je povrsina dovolj
kvalitetno spolirana, je treba pot
ponoviti stiri do petkrat. Do tukaj je vse v redu in prav, potem
pa pride do zacetnih tezav, ki se
ponavljajo ob vsaki nabavi novih
strojev. Pregovor pravi, da se

Sicer pa so Poljaki vedri ljudje, za pogovor zelo dostopni in
ne skrivaJo svojih simpatij do
Jugoslavije in njene druibene
ureditve. Radi zive spro ~ceno in
se ob vecerih zabavajo, saj je v
sleherni restavraciji vsak vecer
glasba s plesom. Glede na dokaj
visoke cene gostinskih uslug
ostajas presenecen, kako so restavracije in ostali zabaviScni
prostori vsak vecer polni. Prostar v najboljsem - in tudi najdrafjem - varsavskem kabaretu s kvalitetnim barskim programom si moras rezervirati vsaj
nekaj dni prej, ce hoces biti tam.
Za Jugoslovane se j e kljub polni zasedenosti le se naslo nekaj
prostora, kjer smo potem naleteli na ~irokosrcno gostoljubje
Poljakov. Ko pa je zapel ~e Sasa,
na§e gore list, smo se pocutili
kot doma. Na§a mala zacasna jugoslovanska kolonija tudi v Varsavi ni pozabila svojega drzavnega praznika. Ob skromni zakuski smo se spomnili stirih prostili dni, ki jib nasi sodelavci
prezivljajo v domovini.

-

pa polirni stroj ni in ni hotel
kvalitetno polirati.
Zaradi teh pomanjkljivosti smo
morali polirne valje, ki so za te
ploskve pretrdi, razredciti, talco
da se lahko prilagajo neravnim
povr~inam. Tudi s to s premembo
stroj se ni talco urejen, da bi bili zadovoljni s kvaliteto. Treba
bo §e naprej delati na tern, da
bo stroj dal tisto, kar lahko v
nasih razmerah da. Ze dolgo casa veljavna praksa pa je, da za
nabavo strojev sredstva imamo,
za priucitev delavcev na novih
strojih pa ne. Ce bi bilo to urejeno, gotovo ne bi bilo takih in
podobnih pomanjkljivosti oziroma tezav, ko dobimo nove stroje.
A. Otonicar

nacrtno in strokovno. Vecji red v
skladiscih bi omogocil hitrejso
in doslednejso odpremo, po drugi
strani pa tudi hitrejse nakladanje. Zaradi nereda, ki je trenutno
v skladi~cih gotovih izdelkov, sedaj nakladajo kamione tri do stiri ure in vee.
Prav gotovo ocitki, da kamione
ali pa, kar je novo - vagoni, predolgo nalagajo, niso povsem
upraviceni. Sarno Tovarna pohi~tva Cerknica ima gotove izdelke
vskladiscene na petih razlicnih
krajih in je odprema najveckrat
koordinirana z izdelki Tovarne
pohiStva Martinjak.
Poleg drugih .tezav se pojavlja
tudi vprasanje stimulacije odpremnih delavcev. Akordi, ki so
sedaj v veljavi, niso najbolj
vzpodbudni.
Poslovni svet Tovarne pohistva
Cerknica je sklenil zelo prav, ko
je dal akorde odpremne sluibe
pregledati komisiji za organizacijo in vrednotenje delovnih mest.
Glede na problematiko, ki se
pojavlja na podrocju prodaje, zlasti pa opreme, je treba cimprej
uresniciti predlog sluzbe za organizacijo dela, po katerem bi se
organiziralo odpremno sluzbo tako, da bi vodja skladisca s svojimi skladiscniki skrbel za strokovno skladiscenje in za stoodstotno odpremo gotovih izdelkov
kupcem.
J. KLANCAR

Brestov obzornik, gla.silo kolektiva Brest Cerknica. Odgovorni
urednik Danilo Mlinar. Urejuje
nredniski odbor: Vojko Harmel,
Joze Klancar, Janez Lavrencic,
i>anilo Mlinar, Dubrovka Pazic.
Vinko Mahne, Branko Milek,
Franc Mulec, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Dusan Trotovsek in
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

Seminar v Rakovem Skocjanu
Seminar za mlade komuniste in
aktlvno mladino sta organlzirali ko·
misiji za idejno-politicna vprasanla
pri obcinski konferenci ZKS Ceknica
in Zveze mladine ZMS v sodeJovanju
z Delavsko univerzo Boris Kidic iz
Ljubljane.

Avtomaticni pollrni stroj v Tovarni pohistva Cerknica

Seminar j e bil namenjen predvsem mladim komunistom. da bi
znanje, pridobljeno na tern seminarju, posredovali ostalim mladin·
cern v vaskih aktivih. Seminar je
bil bolj informativnega .znacaja, saj
so bili slusatelji seznanjeni samo
z nekaterimi vprasanji , s katerimi
se srecujejo v vsakdanjem zivlje-

nju. Bil je strnjen na stirinajst pedagpskih ur. Za lazje razumevanje posameznih vprasanj so poskrbeli tudi
z razgovori po vsakem predavanju.
Taka so vsi prisotni zares sodelovali
in ne samo poslusali.
Program predavanj je bil zelo
zanimiv. Price! je tovaris Janez
SKERJANEC, predavatelj na Visji
soli za pollticne vede v Ljubljani.
Predaval je o nekaterih znacilnostih
sedanjega gospodarskega stanja.
Dotaknil se je predvsem vprasanj
okrog kreditiranja, inflacije in devalvacije. Mlade slusatelje je pred·
vsem zanimalo, kaksni ukrepi so bi li

storjeni proti inflaciji, pred katero
si danes ne smemo vee zakrivati
oci, saj je v nasi drzavi kar petnajst
odstotna. V razgovoru so se dotaknili tudi vprasanja, ali je ze cas za
devalvacijo ali ne, ki j e nastalo ob
odstopu tova ris~ Miljanica.
Dipl. pravnik :Joze VIDMAR /·e govoril o samoupravljanju v de ovnih
organizacijah in o krajevnih skupnostih kat samoupravni skupnosti
obcanov. Nasa druzbena ureditev or,
je ledino novega sistema. Do resnicne samouprave v dosedanjih
obdobjih se ni pri sl o, smo se vedno
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KAJ VAS JE MOTILO PRI DELU
V LETOSNJEM LETU?
Stalno premescanje z delovnega
mesta na delovno mesto. Menda
zato, ker imam kvalifikacijo. Pri tern
sem bil veckrat prizadet pri osebnih dohodkih.

Novolatno kramljanja
Leto 1970 mineva, z njim uspehi
in nove dileme, pomembne obletni·
ce, uresnicene in nedosezene zelje.
Spet si bomo voscili srecno, da bi
le bilo . ..
' Za novoletni pisani vrtiljak zelja
in obrazov v Brestovem obzorniku
sem izbral Tomislava 2agarja, dijaka Tehniske srednje sole, Alojza
Klancarja, seta transporta na Brestu, Marijo Udovic, tajnico glavnega
direktorja, Toneta Lovka, instruktorja lakirne v Tovarni pohistva Marti:
njak, Dragico Hiti, delavko v pakirm
v Tovarni pohistva Martinjak, Petr~
Krasevca, mizarja v Tovarni poh•·
stva Martinjak, Ivana Tekavca, in·
struktorja v TPC in Toneta Kandareta, instruktorja v stolarni Tovarne
pohistva Stari trg.
Pogovarjal sem se z njimi na nji·
· hovih delovnih mestih, na hitro, ne
zato, da bi mnogo zvedel; hotel sem
najti samo droben utrinek njihove
in nase intime, samo hipec prednovoletnega razpolozenja.
KAJ PRitAKUJEs OD PRIHODNOSTI?
Rad bi prizadevno studiral in nekoc koncal fakulteto. Brestov stipendist sem in si mocno zelim, da hi
delal na Brestu, ki je velika industrija.
KAJ MISLIS 0 MAKSI MODI IN
DOLGIH LASEH?
Maksi moda mi ni vsec. 0 dolgih
laseh pa: dolgi lasje - kratka pamet.
80S SILVESTROVAL V SLOVENIJI
All DOMA NA HRVATSKEM? KAJ
Sl ~Ells V LETU 1971?
Silvestroval born pri stari mami v
Cerknici. :Zelim si, da hi uspesno
koncal drugi letnik Tehniske srednje
sole - lesne stroke in da bi bila
mir in gotovost v svetu.

SO SE VAM LANSKE NOVOLET·
NE ZELJE IZPOLNILE?

Tokrat pa ne, za spremembo born
silvestrovala na Gorenjskem.
CILJI ZA NOVO LETO 1971?
Nic posebnega.
(Vee mi ni hotela zaupati )

KAKO OCENJUJETE PRfTEKLO
LETO S POSLOVNEGA VIDIKA?
Govoril hom o Tovarni pohistva
Martinjak, kjer razmere precej dobro poznam. Bilo je tezavno zaradi
nerazciscenega programa proizvodnje. Delali smo prevec artiklov, pri
tern pa sta bili priprava in sabloni·
zacija zelo dragi. Tehnologijo in
strojni park smo imeli pripravljeno
za kvalitetno stilno pohistvo, delali
pa smo tudi precej galanterijskih iz·
delkov. Strojni park ni hll dovolj ra·
cionalno izkoriscen, pa tudi tapet·
nistvo ni slo po programu.

Ne, na Stajersko jo born mahnil.
Upam, da bo veselo v krogu sorodnikov. doslej je bilo se vsako leto ...

Vsem Brestovcem dovolj zdravja
in da bi se v kolektivu se napreJ
dobra razumeli.
Dragica Hiti

•-•fk=~ Akocjanu
-
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KATERE 2ELJE SE VAM V LETU
1970 NISO URESNitiLE?
Los-ka dolina za to z•"mo s-e ne bo
dobila smucarske vlecnice.
S KAKsNIMI ZELJAMI STOPATE
V NOVO LETO?
2elim si, da bi mladinci smucarjitekaci, ki jih sam vzgajam, cimbolj
napredovall, saj smo pred nedavnimi na Pokljuki videli, da se vedno
precej zaostajamo za drugimi smucarskimi klubi. lmamo zelo skromno opremo. Po dolgem za.t isju smo
sele lanl zaceli ozivljati nekoc zelo
mocno smucarsko dejavnost v Loski dolini. Vas Dane v Loski dollni
je dala vrsto odlicnih smucarjev-tekacev. Tudi sedaj je vecji del mladine prav iz Dan.

Motilo me je narocanje prevozov
(kamionov}. Kamion nekdo potrebuje ta trenutek, naroci pa ga cez pol
ure ... lmel sem tezave s socialnim
zavarovanjem, ki mi je skusalo kratiti pravice. In na sploh: vsepovsod
v Jugoslaviji se prevec pije, zato
delo ne more tako tecl, kot hi bilo
potrebno.

KAJ BOSTE 2ELELI OB NOVOLETNEM VOSCILU SVOJI DRU21NI IN
KAJ BO PRINESEL DEDEK MRAZ
VASIM OTROKOM?
Zdravje. Darinki in Toniju, ki sta
se majhna, pa igrace. Smuck zaen·
krat se ne bo.

KAKO KA2EJO ZVEZDE BRESTU
V LET(J 1971?
ce poslusas zvezne organe, bi·
sodilo, da hodo vsa podjetja splavala, ce pa pogledas v praksl, pa jemlje, dmva gospodarstvu vse prevec,
da bi bilo sposobno samo sebe razvijati. Brest ima prednost pred drugimi podjetji, ker je dobro vpeljan
v izvoz in ima dokoncano rekonstrukcijo.
·
KJE IN KDAJ BOSTE SILVESTRO·
VALl?
Z zeno doma ob televizorju (otroci gredo po svojih poteh); ce bo
program dober - do konca programs.

2elja dovolj, skromnih in manj
skromnih. Da bi bilo novo leto le
srecno in zadovoljno!
F. Sterle

Se1~1inar v

,,

KAJ VSE VAS JE JEZILu MED
LETOM?

Peter Krasevec

IN 2ELJE 1971?

Osebne cilje sem dosegel. Imam
hiso, avto, otroci so v soli, zato bo
dedek Mraz prinesel Toniju in Sandiju vee kot lanl.

Alojz Klancar

NME PODJET JE SE SREtUJE S
PROBLEM! ZALOG, KAJ 81 MORA·
Ll UKRENITI?

BOSTE TUDI VI SILVESTROVALI
KAR DOMA?

BO DEDEK MRAZ DOMA LETOS
SPET RADODAREN?

Tomislav Zagar

Ivan Tekavec

Zaloge gotovih izdelkov moramo
prodati , ker sicer same sebe jedo.
Sirse gledano pa nisem peslmist.
Brest je ze bil v tezavah, vendar
nlsmo hili nfkoli malodusni. Zaupam
strokovnemu vodstvu podjetja, bo
ze naslo najboljse poti za resitev
sedanjih problemov. kl pa spet nlso
ne vern kaksni . .. .

Tone Lovko

Kolektivu zellm, da bi hili vsi zadovoljni. od snazilke do vodilnih ,
clovestvu pa, da hi bil mir, narodi,
ki se trpijo, pa svobodni.

KAJ VAS JE V LETU 1970 NAJ·
BOLJ RAZVESELILO?
Vee stvari; ne morem se odlociti,
kaj najholj. Morda darilo za rojstni
dan.
VASE ZELJE ZA LETO 1971?
Osemurni delovnik
S KOM BOSTE SILVESTROVALI?
Menda v krogu domacih v Zelsah,
pa se se nisem odlocila.
(Vee od nje nisem uspel iztisniti,
ker sta brnela telefon in telex, oba
hkrati.}

KJE BOSTE SILVESTROVALI IN
ZAKAJ PRAV TAM?
te bo silvestrovanje v Novi vasi
organiziral aktiv mladine, born med
organizatorji. ce pa ne bo, born sel
kam drugam, saj imam ficka.

ZABAVE JE NA BLOKAH VEt KOT
V DOLIN!. {Dragica je Bloeanka.)
BOSTE SILVESTROVALI V NOVI
VASI?

VAsE 2ELJE V LETU 1971?

Marija Udovc

KATERE CILJE
NAMERAVATE
URESNitlTI V NOVEM LETU?
Rad bi sel v delovodsko solo v
skofjo Loko. Sicer pa bi rad imel
stalno delovno mesto.

Ne, nekaj jih bo ostalo se za leto
1971. Delovno mesto sem morala
veckrat zamenjati, morda zato, ker
sem mlada. Motijo me razlike med
osebnimi prejemki in me bodo, ka·
ze, se naprej.

Tone Kandare
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iskalci novih oblik samouprave. Po..
seben del razprave je bil posvecen
tudi konfliktnim situacljam v delovnih organizacijah in cedalje vecjemu
_ .
.
stevrlu gospodarsk1h prestopkov v
zadnjem casu. Vsi so bili edini, da
je treba prestopnike predstaviti
javnosti. Tako bo njihova sramota
•. _
.
vecJa, stevllo prestopnlkov pa manJ·
se.
Tema o moznostih za vkljucevanje
mladih v gospodarstvo, o kateri je
govoril dipl. politolog Franc SLADIC, je mlade se posebno zani mala.
Posebno so se razgibali ob vprasanju, kako je z vkljucevanjem mladih v delovne organizacije, pa ob
politlkl stipendlranja, saj je bilo med
poslusalci precej srednjesolcev In
studentov. Do kaksnih konkretnih
zakljuckov pa le ni moglo pritl, ker
se je vsak poslusalec omejeval
na vprasanja v lastni · delovnl enoti .
predavatelj pa j e posredoval svojo
temo prevec okvirno, nakazal je sarna nacelne resltve, po katerih naj
bi se mladi orientirali, ko srecujejo
te in podobne pojave v svojih aktivih .
Zadnji predavatelj Ludvik GOL.OB
dipl. politolog, je govoril o idejnih
temeljih Zveze komuni stov in metodah dela te organizacije. Njegova
tema je hila se posebno zanimiva ,
saj je bilo na sestanku okrog 60
mladih, ki so bili v Zvezo komunistov. sprejeti pred nekaj leti. Zanimale so jih predvsem pravice cianov, njihova organiziranost in naloge. Posebno pozornost so v razgovoru posvetill vprasanju religije in
sodobnega cloveka. Ne · smemo si
namrec zakrivati oci pred dejstvom,
da cerkev siri svoj vpliv in postaja
aktivna predvsem pri pridobivanju
mladine.
Po zadnjem predavanju je bil razgovor s clanoma republiske konferenee Zveze mladine Francem
Gazvodo in Miho Verbicem. Razpravljali so predvsem o aktualnih

vprasanjih in nalogah mladlne v
zadnjem casu . Nasta! je zivahen
razgovor o konkretnlh problemlh
aktivov v obclni, o odnoslh med
P?li~lcniml _org~niz~cljaml In delo."nrm• ~~ganJzacJ)ar:m ter o pogled!h
starejsrh na mladrno. Ta razgovor Je
bll v sklopu neposredne pomoci
obcinsklm organizacijam, da bi pozivili njihova dejavnost. ki je PO·
n~kod v zadnjem cas~ precej upadla.
Kje so temu vzrok•? Predvsem v
mladini sami. Nl vee tistega zanosa,
ki je vcasih gradil ceste, ki se je
boril za boljse zlvljenje. Danes so
vsi nekako samozadovoljni, ni vee
tiste gonilne sile, ni vee casa . Nenehno so v gonji za denarjem in za
kariero, za delo v aktivih pa ni vee
casa. Kaj storiti?
Sodelovanje na semlnarju je pokazalo, da mladina v cerknlskl ohcini ni zalnteresirana, saj probleme v njej stalno spremlja, vendar
pa mnogo mladih stojl ob strani.
Treba bo stor iti vse za vecjo aktivnost, pogoj pa je, da mora predsedstvo obci nske konference delati
enotno. Program deJa mora biti skupen. Ne sme biti trenj v samem
vodstvu. Premalo smo izkoristill panujeno pomoc republi ske konference Zveze mladlne. Potrebno bo
vztrajno sodelovanje obeh strani. DeIa obcinske konference zveze mladine ne smemo razbiti, pac pa
specializirati. Prlceti bi bilo treba
predvsem z vkljucevanjem mladfh
v Zvezo mladine In s stalnim spremljanjem njihovega razvoja. Treba je
vsem mladim pokazati, kaj je sploh
organizacijo Zveze mladine in kaksen
je njen pomen. Nujno bo treba
veckrat sklicevati problemske konterence, na katerih bi razpravljal! o
najbolj zgocih problemih v dolocenih obdobjih.
Seminar je dosegel svoj namen.
V razgovoru z mladimi je bilo zlahka ugotoviti, da si takih seminarjev
se zelijo , saJ se med predavanji tudi osehno spoznajo, razpravljajo o
svojlh problemih in sl izmenjujejo
mnenja in delovne izkusnje.
Z. TROST
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AKCIJA 75
24. oktobra je republiska konferenca Zveze mladine Slovenije
sklicala prvi razgovor predsednikov oziroma predstavnikov aktivov Zveze mladine tistih delovnih
organizacij, ki sodelujejo v Akciji 75, in predsednikov komisij
za dru.Zbeno ekonomske odnose
pri obcinskih konferencah ZMS.
Prvi del razgovora je bil posvecen aktualnim gospodarskim
vprasanjem v federaciji, s posebnim poudarkom na srednjerocnem nacrtu Jugoslavije. Tudi v
teJ razpravi so znova poudarili,
da bi bilo treba pri nacrtovanju
prihodnjega razvoja upostevati
dosedanje izkusnje, pa tudi po·
manjkljivosti ter trenutni polo·
zaj. Le-ta nam narekuj~ naloge,
da bi dosegli pricakovane cilje v
prihodnjem obdobju. Tu gre v
prvi vrsti za resitev naslednj~h
vprasanj : investicije, cene, kreditno-monetama politika, proracun·
ska politika, uvoz in izvoz, osebni
dohodki, negospodarska potrosnja in podobno.
V razgovoru sta sodelovala tudi predsednik komisije za druZ·
beno-ekonomske odnose pri republiski konfereenci socialisticne zveze Viktor Avbelj in predsednik komisije za DEO republiskega zbora skupscine SRS, Joze Florjancic.
V razgovoru je tekla beseda tudi o namenu, vsebini in tehnicni
izvedbi tako unenovane Akcije 75.
.J:<.epubliska konferenca zveze mladine namerava posvetiti vso po-.
zornost tudi problemu mladJne
in "L.veze mladine v delovnih organizacijah. Zato bo organizirala
vrsto pomembnih akc1j. Najpomembnejsa je nedvomno akcija,
v kateri bo programirala in spremljala delo 75 aktivo:v Z-:«?ze mladine delovnih orgaruzaclJ. Tako
bo mladinskim aktivom pomagala v _prem~gov~nju _njiho>:ib
vsakdanJih _tezav 1..1?- pn __ vsebmskem programiranJU njihovega
dela.
Kdo bo nosilec akcije?
Predvsem bodo nosilci te akcije izbrani aktivi sami. Izbr:ali S?
jih t ako, da so upostevali velikost delovne organizacije, stevilo
mladine in pa, da so zastop ane
vse obcine v Sloveniji. Razen aktivov in republiske konference
bodo imele izredno pomembn o
mesto tudi obcinske konference
Zveze mladine. Seveda racunamo
tudi na pomoc, podporo in sodelovanje organizacij Zveze komunistov, organizacij Zveze sindika·
tov, samoupravnih organov in direktorjev izbranih delovnih o!ganizacij. Z akcijo so seznanJene
tudi obcinske konference Zveze
komunistov in obCinski sindikalni sveti - po dogovoru z republiskimi vodstvi obeh organizacij in razumljivo racunajo z njihovim aktivnim odnosom. Nobenega dvoma namrec ni, da so u spehi te akcije v interesu vseh omenjenih.
Seveda izbira 75 aktivov ne pomeni, da so pozabili na ostale
mladinske aktive v delovnih organiza<:ijah. Nasprotno, tudi delo z
njimi bodo okrepili. Usp ehi izbranih pa bodo spodbudno vplivali
tudi na delo ostalih aktivov.
Akcija bo trajala do 15. marca.
To pa seveda ne izkljucuje moznosti, da je ne bi kasneje ponovili, izbrali za drugo akcijo, qruge aktive ali kaj podobnega.
KaMen je program akcije?
1. Usposabljanju bodo posvetili
najvecjo pozornost. Zato bodo organizirali poseben seminar za
predsednike teh aktivov (ki ze
traja v Bohinju). Seminar bo razdeljen na stiri dele (november,
december, januar, februar), po
t ri dni. Pri vsem tern je pomembno tudi to, da bodo seminarji zaht evali individualno pripravo
udelezencev in n jihovo obveznost,
da investicijo v njihova usposabljanje opravicijo s kvalitetnim
delom v aktivu ZMS.
Gre za usposabljanje cimvec
clanov Zveze mladine v vseh delovnih organizacijah. Zato bodo

prip ravili predlog za vsebino izobrafevalnega cikla, seznam gradiva in dali sugestije za predavatelje, ki jih bo treba izbrati predvsem iz lastne delovne organizacije, svoje obcine in svoje obcinske organizacije Zveze mladine.
Pri tern je najpomembnejse, da
bo v izobrafevanje vkljucenih
cimvec mladih. Zato bo treba po
potrebi organizirati vee skupin,
upostevati izmensko delo in vse
drugo. Kako organizirati te oblike, bodo najlaze odlocili v vsaki
delovni organizaciji posebej.
2. Razvojni nacrti so v tem trenutku izredno aktualni. Pri tern
mislijo na razvojne nacrte delovnih organizacij, pa tudi na ustrezne nacrte obcin, regij in r epublike. Zato bodo aktivi morali razpravljati o teh vprasanjih, opredeliti svoja staliSca in svoje naloge.
J . Samoupravljanje v delovnih
organizacijah mora biti stalna
skrb Zveze mladine. Zato bodo
vsi aktivi razpravljali o dose:ieni
ravni samoupravnih odnosov v
delovni organizaciji, o pomanjkljivostih in o predlogih za izboljsanje razmer. Predstavniki aktivov bodo sodelovali tudi na obcinskih, regionalnih in na republiskem sr ecanju mladih samoupravljalcev, ki bodo njihov prispevek h kongresu samoupravljalcev Jugoslavije.
4. Kadrovska politika mora biti
prav tako v srediscu pozornosti
politicnega dela. V tern obdobju
bodo aktivi posvetili posebno pozornost vprasanjem, ki sodijo v
obseg
kadrovske
politike.
Znotraj tega bodo posebno pozornost posvetili izobrafevanju
zaposlenih. Gre za oceno stanja
v odnosu do splosnega, strokovnega in dru.Zbeno-ekonomskega
izobrafevanja in za opredelitev
nalog.
5. Stanovanjska problematika.
6. Telesna kultura in r ekreacija
vseh zaposlenih.
7. Mladina v Zvezi sindikatov,
mladi v Zvezi komunistov (tudi
sprejem), mladi komunisti v Zvezi mladine in mladi v samoupravnih organih.

Pri zadnjih tockah gre za aceno stanja in za iskanje re~itev,
ki naj izbolj ~ajo razmere. Stanovanjska problematika je ~e posebej aktualna, ce upo~tevamo razprave o oblikovanju nove stanovanj ske politike v Sloveniji, telesno-kultuma problematika pa
ob konferenci Zveze mladine o
telesni kulturi, ko bo fe decembra letos in, ce upostevamo kriticne razmere na tern podrocju v
Sloveniji, se posebej glede mnozicnosti.
Med akcijo 75 bo skupina, ki
vodi to akcijo pri republiSki konferenci ZMS, obiskala vse sodelujoce aktive, po potrebi pa tudi
veckrat . Posebno pozornost bodo
posvetili tudi aktivom Zveze mladine v zdruZenih podjetjih.
·
Vsem sodelujocim aktivom v
Akciji 75, ki bodo resno sodelovali, bodo na koncu akcij e - v
skladu z njihovimi rezultati podelili posebna priznanja.
Naj na koncu tega pisanja poudarim p otr ebo po izredni resnosti in odgovomosti nas vseh. Gre
za pomembno akcijo, ki je do·
bro zastavljena, rezultati pa so
odvisni od prizadevanj nas vseh
skupaj in vsakega posebej.
B. Milek

0 teiavah iolstva
!8. novembra 1970 j e bilo v
.Cerknici posvetovanje o vprasanjih osnovnega solstva, vzgoje in
varstva ter glasbene sole, ki sta
ga sklicala izvrsni odbor Temeljne izobra:ievalne skupnosti in
Svet za solstvo pri skupscini obcine Cerknica. Na p osvetovanju
je pedagosk a svetovalka Zavada
za solstvo SR Slovenije porocala
0 delu sol v solskem letu 1969170,
n akar j e bila razprava o problemih sostva v nasi obcini.
v obcini delajo trenutno stiri
centralne osnovne sole (5 popolnih od 1. do 8. r azreda), 5 sol pa
ima le razredni pouk od 1. do 4.
razreda. Stevilo ucencev je bilo
v primerjavi z letom 1967/68 vecje
za 51, vendar pa to narascanje ni
enakomerno, ker ponekod stevilo
ucencev tudi upada. Povprecno je
v vsakem oddelku 24 ucencev, kar
je v mejah zakona o sols tvu. Na
solah je zelo veliko vozacev, saj
se jih je v solskem letu 1969170
od 1859 otrok 414 vozilo z avtobusom, poleg tega pa se 334 s kolesom. K.ljub temu, da je prevoz
za ucence urejen, sole opafajo,

Vsak dan pred cerkniSko solo: ucenci- vozaci gredo domov. Vcaslh
v dez, pozimi v sneg. Vsak dan se po trdi temi v solo in v mraku
domov • ..

SE VEDNO CAPLJAMO ZADAJ
Letos praznuje Zveza za talesno kulturo Slovenije 25-letnico svojega delovanja. Ko gle damo splosni napredek telesne kulture in
sparta v Sloveniji, kar zadeva
mnozicnost in kvallteto, se lahko
vprasamo, kaksno je v tern pogledu stanje v nasi obcini.
Na zalost moramo ugotoviti, da
pri nas v vseh pogojih celo zaostajamo za slovenskim poprecjem in da
smo prej napravili korak nazaj kat
naprej . V prvi vrsti nam primanjkuje strokovnih kadrov in amaterskih
delavcev, ki bi blli pripravljeni delat l na t ern podrocju, kolikor pa jih
je in po svojih moceh delujejo, so
izgubili vso voljo za delo v nemogoclh pogojih.
Telesna kultura In sport sta pri
nas odrinjena vstran kat nepomembna dejavnost in nikogar od odgovornih v obcini ni s e zaskrbe lo, zakaj
je prenekatero drustvo prenehalo
delovati, ali pa deluje tako skromno,
da mu naziv, ki ga ima, ne ustreza
vee.
Ne bomo nast evali, kako pomembna je t elesna kultura za vzgojo
mladine, za zdravje obcanov, za delovno storilnost, za obrambno sposobnost dezele in tako naprej, kajti
o vsem t ern je bilo ze toliko naplsanega, da je zoprno ponavljati. Ra·
di pa bi, da bi o vsem tern vsaj
enkrat razpravljali in kaj storili na
ravnl obcine, kakor razpravljajo in
ukrepajo o gospodarskih, politicnih
in drugih vprasanjlh. In koncno naj
bi se tudi opredelili, ali bomo podpirali razvoj telesne kulture in sparta v obcini ali ne, kajti sedanja brezbriznost do teh vprasanj ne vodi
nikamor.
Na zadnji seji obcinske zveze za
telesno kulturo Cerknica so predstavniki telesno-vzgojnih organizaclj,
dru~tev in klubov, ki pri nas se delujejo, predlozili program dela za
leto 1971 in t emu primerne predracune izdatkov. Le-ti pa ne zajamejo stroskov vzdrzevanja, morebitne

vecje obnove ·ali celo gradnjo novlh
s portnih objektov. Pri tern so prlsli
do spoznanja, da so predvideni stro·
ski petkrat vecji od sredstev, kl jlh
lahko ObZTK prlcakuje iz proracuna
obcine.
V okvlru ObZTK delujejo naslednja drustva in klubi:
- TVD Partizan (atletika), nogometni klub, kosarkarski klub, sahovski klub in solsko sportno drustvo
v Cerknicl,
- TVD Partizan, smucarski klub
in solsko sportno drustvo v Starem
trgu,
- nogometni klub
in solsko
sportno drustvo na Rakeku,
- TVD Partizan v Novi vasi In
solsko sportno dru stvo v Grahovem.
Vse te organizacije, ki v okviru
moznosti skrbijo za vzgojo mladine
in rekreacijo starejsih clanov, so za
svoje delovanje v letu 1971 pred-

videle skupno 10 milljonov starih
dinarjev potrebnih sredstev. lz proracuna obcine pa lahko, po izkusnjah
iz preteklih let, pricakujejo le 2 do 3
mil ijone starih dinarjev dotacije.
Res je, da tudi v preteklih letih
ne bi s temi sredstvi mogli zlveti
vee kot dve organizaciji, ce ne bi
gospodarske in druge organizacije
po svojih moceh in razumevanju
pomagale posameznim klubom in
drustvom.
Ravno v tern pa je osrednje vprasanje financiranja telesne kulture
in sparta. Ko ObZTK proracunska
sredstva porazdeli, zacno posamezne organizacije, ko vidijo, da s tern
denarjem ne morejo niti delati niti
•umreti•, prosjaciti pri gospodarsklh
in druzbeno politicnih organizacijah.
Nekdo je pri tern bol] iznajdljiv, ima
vee srece in tako · priberaci• vee,
drugi manj.

Da bi ze hila nova sola v Starem trgu, si ieUjo cicibani, ucenci in
ucitelji

da so nekateri ucenci-vozaci telesno zelo sibki in trpij o zaradi slabe koncentracije, ker morajo
vstajati. V solo prihajajo najveckrat brez toplega zajtrka in se
vracajo domov sredi popoldneva
(pozimi so torej zdoma od mraka do mraka). Ce hocemo, da se
bodo oddaljeni ucenci normalno
telesno in dusevno razvijali, je
t reba poskrbeti za zajtrk in opoldanski obrok, saj so vozaci :Ze
tako prikrajsani, ker ne morejo
redno obiskovati dodatnega in
dopolnilnega pouka ter svobodnih dejavnosti, ki jih organizirajo
sole.

v solskem letu 1969170 je na
solah v obcini Cerknica delalo 98
uciteljev. Zaradi pomanjkanja
ucnih moCi poucujejo tudi ucitelji brez ustrezne kvalifikacije.
Najbolj primanjkuje u citeljev za
matematiko, tuji jezik in glasbeni
pouk. Poudariti pa je treba, da
vecje stevilo uciteljev izredno .
stud ira na pedagoski akademij i
in filozofski fakulteti, tako da se
bo v nekaj letih struktura ucnega
kadra mocno popravila, ce bodo
seveda ost ali na sedan jih delovnih mestih. To pa bo uresnicljivo Ie, ce bodo gm otno enakovredno stimulirani v primerjavi
z ostalimi slu:ibami in delovnimi
organizacijami. Nujno bo p otrebno priceti z nacrtnim kadrovanjem in stip endiranjem, ki bi
s tudente obvezovalo, da bodo po
pogodbi za dolocen cas poucevali
na solah v obcini. K temu naj bi
pripomogel novi dru.Zbeni dogovor 0 kreditiranju in stipendiranju dijakov in studentov v SR
Sloveniji.
Kljub tezavam ucni uspehi v
obcini Cerknica ze nekaj let postopno narascajo zaradi vecje
prizadevnosti starsev in uciteljev.
Pomanjkanje modernih ucnih pripomockov precej vpliva na normalno delo v soli. Ponovna uvedba popravnih izpitov za u cence
od 5. do 8. razreda je omogocila
tudi nekaterim slabsim ucencem,
da s pomocjo uciteljev pri dopoln ilnem pouku in s svojo prizadevnostjo pridobijo potrebno
znanje za napredovanje v visji
razred.
Osip, to je od stotek ucencev,
ki niso dokoncali osnovne sole v
osmih letih, se iz leta v leto ni:ia.
Precej ucencev, ki niso dokoncali
sole v dolocenem roku, pa nadaIjuje solanje se deveto oziroma
deseto Ieto in tako zmanjsuje osip
neke generacije solarjev. Poudariti pa m oram, da se osip resuje
ze na predsolski stopnji in bi bilo
zato treba vse otroke, ki nimajo
u godnih pogojev za razvoi, usmeriti v otrosko varstvo. Tudi »mala
sola «in t esti zr.elosti pred vstopom v solo vplivajg na ucni uspeh
pri kasnejsem solanju, prav tako
pa tudi pravocasna kategorizacija mentalno teze prizadetih
otrok in njihova usmer janje na
ustrezne sole. SOb Cerknica in
TIS Cerknica si prizadevata, da
v sodelovanju s solami t ake otroke presolamo, vendar vseh ni mogo~e zajeti tudi zaradi premajhnih gmotnih sredstev. Poleg tega
bi bilo nujno potrebno, "da ucence
in vzgojno zanemarjene otroke,
ki jih domace okolje premalo
vzpodbuja k u cenju, usmerimo v
podaljsano bivanje. Uvedba takega pouka je pred leti pokazala,
da so ti otroci dobili delovne navade in plansko razdeljen de!ovni
dan, s tern pa se je dvigal ucni
uspeh in manjsal osip. Sr edstev
za taksno dejavnost sedaj ni t.ako je tudi podaljsano bivanje
prenehalo z delom.
Iz zapisanega je torej videti, da
bo solstvo v nasi obcini napredovalo Ie z nacrtnimi in sistematicnimi ukrepi v sodelovanju uciteljev, starsev in sir!ie druZbene
skupnosti.
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Najvecje stroske v letu 1971
bo terJa!a urec1ltev ceste na Dol<::nJe Jezero. Urecutev te ceste je
nu]na, saJ Je ena izmed naJvazneJSlh v nasi obcani za razvoJ tunsucnega prometa.
v1avm vu aohodkov so, kot
sem ze omenil prispevki za mestNacrt za leto 1971 je sestavljen no zemljiSce. Upam, da ste lahlco
in kmalu bomo razpravljali o razorali, kam gredo sredstva od
njem na zboru obcanov. Zopet je mesmega zemlJiSea in menda mna prvem mestu rekonstrukcija so pouebni ctrugi komentarji
.Kot Jih je predcasno zahteval picest, tokrat naslednjih:
1. asfaltiranje ceste proti Dole- sec nekega clanka, ko j e zahtenjemu Jezeru do konca naselja; val, naj krajevna skupnost obraz2. ob financnem sodelovanju lozl, v kaksne namene gre devascanov ureditev cestisca po na- oar. Z razumevanjem obcanov in
1·ednim placevan]em prispevka,
selju Dolenje Jezero;
se pravi, s skupnimi m ocrru., nam
3. ureditev cestiSca v Cerknici
pri Bartolu do prikljucka v Vid- uo mogoce se .Kaj narediti v prid
posamezml<:a in skupnosti, ce ne
mu·
ureditev ceste od kovaca Me- · uanes, pa jutri. Ob tej prilomodena mimo Edvarda Meleta v Stl Se zellm V imenu krajevne
s1<:upnost1 opraviciti za nekatere
Cerknici;
nerodnosti v zvezi z mestnim
5. regulacija patoka Cerknisciki pa niso nastale saca na desni strani potoka v Do- zemljiscem,
lenji vasi, kar bo osnova za kas- mo po nasi krivdi. Krajevna
s.Kupnost si pri zbiranju sredstev
nejso rekonstrukcijo ceste do za
svoje naloge zeli prav taksnekonca naselja;
ga razumevanja in soc;lelovanja
6. ureditev ceste od mlina ob oocanov pa tudi gospodarskih ordesni strani potoka do mosta na ganizacij in ustanov kot doslej.
Cesti 4. maja;
·i'ako bomo lahko tudi naslednje
7. ob sodelovanju vascanov
leto ieli zadovoljive uspehe.
ZelS, Gradisea in krajevne skup-0nosti ureditev kanalizacije in
Vsem obcanom ielim v svojem
razsiritev ceste po vasi;
imenu in v imenu k rajevne skup8. pripraviti bo t reba vse po- nosti Joieta Petrovcica v Cerktrebno in zaceti dela za javno nici mnogo zdravja in srece v
razsvetljavo v Vidmu in naselju novem letu 1971.
A. Hrblan
Podslivnica;

Delovni nacrt
•
••

krajevne orgaDIZ3CIJe

Kakor vsaka gospodarska organizacija ali ustanova, ima svoj
delovni nacrt tudi k rajevna skupnost v Cerknici.
.Pred dvema letoma smo sestavili obsezen nacrt za dobo stirih let. Ta nacrt je dolocal za
najnunejse ureditev ulic in delno rekonstrukcijo vodovoda na
nasem obmocju. Ob sodelovanju
vseh gospodarskih organizacij,
zlasti pa Bresta, nam je uspelo,
da smo ta nacrt izpolnili ze letos.
Obnovili in popravili smo cesto
proti Dolenji vasi, ZelSam, podaljsali cesto proti Begunjam,
uredili Gerbicevo ulico, Tabor
povezali z Notranjsko cesto, u redili ces to na Pescenku, povezali
cesto 4. maja z Notranjsko v Vidmu. Poleg tega bo kmalu nova
javna razsvetljava na Cesti 4. maja. Ne bi nasteval se mnogih
manjsih opravil po vaseh in v
Cerknici.
Pred nekaj dnevi je svet krajevne skupnosti v Cerknici sprejel obsezen desetletni program,
ki vsebuje nase nacrte ne samo,
kar zadeva urejanje ulic, temvec
vsega, kar nase obmocje nujno
potrebuje. Zelja in potreb je veliko, toda vsega ni mogoce na-
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Spomladi bo bolje
TEKMOVALNA BERA RAKOVSKIH
NOGOMETASEV

prikazati kvaliteten nogomet, kar
dokazujejo naslednjl rezultatl:
Usnjar (Vrhnika) : Rakek 0:2
Nogometnl klub Rakek tekmuje
- pokalna tekma,
v podzvezni ligi ljublj anske nogoRakek : NK Svoboda (Ljubljana)
metne podzveze in sicer s clanskim
0:2 - pokalna tekma (zmaga gostov
in mladinskim mostvom, ki sta po
v podaljsku),
jesenskem delu prvenstva na enajRakek : Koper 4:2 - prljateljstem oziroma sestem mestu v svoska tekma,
ji konkurenci.
Rakek : Slavija (Vevce) 4:2 ce ocenjujemo uspeh po uvrstit- prijateljska tekma.
vi, potem z delom ne moremo biti
Silo je nekaj dobrih iger tudi
zadovoljnl, ce pa delo in splosno
med prvenstvom, vendar je to za
stanje v klubu primerjamo s prejs·
taka konkurenco premalo in lahko
njimi sezonami, potem smo storili
velik korak naprej. Pretekla leta . recemo, da smo zasluzeno obstali
na predzadnjem mestu, kljub temu,
smo Imeli vel ike tezave zaradi poda smo jeseni igrali doma samo pet
manjkanja igralcev. nediscipllne in
slabega obiskovanja treningov in tekem, gostovali pa smo sestkrat.
Mladinci se enakovredno bori]o
dogajalo se nam je, da smo nekas svojimi vrstniki in ce ne bi po kritere tekme, posebno v gosteh, igravdi vodstva izgubili za •zeleno mili z desetiml ali celo z devetlmi
ZO« dveh tack, bl se uvrstili se kaigralci.
ksno mesto vise. Sicer pa od mlaV letosnji sezonl pa nam igraldinskega mostva pricakujemo najboskega kadra ne primanjkuje. Se vee
ljse tekmovalne rezultate v sezoni
razmisljamo, da bi v sezoni 1971/ 72
1971/72.
prijavili za tekmovanje B mostvo,
seveda, ce se bo clansko mostvo
Se nekaj besed o nacrtu kluba .
obdrzalo v tej konkurenci in ce hoV najkrajsem casu bomo sklicali omo to financno zmogll. Treningi so
bcni zbor, na katerem homo analibili za nase razmere zelo dobra
zirali vse dosedanje slabosti in j ih
obiskani, pozna pa se, da niso hili
v prlhodnje skusali odpraviti , izvostrokovno vodenl. Kvaliteta igre se
lili bomo upravni odbor in predsedje v nasi ligi, odkar je ustanovljen
nika kluba In ce se bomo pravilno
I. (najnlzji) tekmovalni razred, zelo
odlocili, bo v klubu zavel nov, svez
popravila In vsi klubi , razen nasega. veter, ki nam bo prinesel napredek
imajo trenerje , kar se seveda odrain boljse rezutate. Brezpogojno pa
za na kvaliteti mostva, se bolj pa v
moramo dobiti kvaiitetnega trenert em, da ni taki h nihanj od tekme
ja, ce hocemo, da se bodo boljsl
do tekme kat pri nas.
odnosi in pogoji znotra] kluba odZanimivo je, da je clansko mo- razili tudi na bojslh tekmovalnih uspehih.
stvo pri dnu tekmovalne razpredelnice, kljub temu pa je sposobno
P. Kovsca

MLADINSKI RAZISKOVALNI TABOR TUDI
PRIHODNJE LETO V CERKNICI

S konjsko vprego v idillcno zimsko jutro
rediti v enem letu. Driati se rooramo discipline in reda, ki ju
doloca nacrt, predvsem pa fin ancne zmogljivo"sti gospodarskih organizacij in krajevne
skupnosti. Slednja nima dovolj
dohodkov, saj znasajo letno le
okrog 20 milijonov starih dinarjev. Glavnina dohodkov doteka iz
prispevkov za mestna zemljisca,
peskokopov in drugih dejavnosti.

9. obnova gasilskega stolpa v
Cerknici;.
10. poleg omenjenega so predvidena se dela civilne zascite, mrliske sluibe in urejanje okolice.
Nacrt, ki smo si ga zastavili,
zahteva velika denarna sredstva.
Okvirni predracun je t akle:
dohodki
200.000 N din
izdatki
800.000 N din
razlika
600.000 N din

BRESTOVI STRELCI ZNOVA
NAJBOLJSI
V poeastitev dneva jugoslovanske ljudske armade so v nedeljo,
20. decembra garnizon JLA, obcinska konferenca Socialisticne
zveze in Zveze mladine organizirali ~portni mn ogoboj.
Kljub slabi organizaciji in v
neogrevanih prostorih so tekmovalci dosegli dobre rezultate.
Tekmovalci so se pomerili v
sahu, streljanju z zr acno pusko,
namiznem tenisu, kosarki in kegljanju.
Ekipni rezultati so naslednji:
Streljanje. Prvo mesto je osvojila ekipa Bresta, drugo in tretje
mesto pa ekipi Kovinoplastike in
Ljudske milice.
Sah. Prvo je bilo Sahovsko
drustvo Cerknica, na drugo in
tretje mesto pa sta se uvrstili
ekipa Ulake iz Starega trga in
ekipa JLA.
Kosarka. Prva je bila ekipa Kovinoplastike, drugo in tretje mes to pa sta zasedli ekipi Cerknice
in JLA.
Ke~tljanje: Tekmovali sta samo
dve ekipi. Zmagala je ekipa JLA,
druga pa je bila ekipa SGP Gradisce.
s. Bogovcic
Prenovljena restavracija Lovec
na Rakeku

Ob zakljucku letosnjega 4. mladinskega raziskovalnega tabora
je bilo sklenjeno, da bo tudi prihodnje leto podoben tabor v
Cerknici. Na seji odbora gibanja
,znanost mladini« 7. oktobra so
ze sestavili okvirni program tega
tabora. Prihodnje leto bo arheoloska skupina nadaljevala izkopavanja rimskega obrambnega
zidu v Benetab. Meteorologi bodo zbirali podatke o talni in
zracni temperaturi, vlagi, obla~
nosti in podobnem. Svoja opazovanja bodo najbr.Z raz5irili iz
CerknBke doline proti SneZniku.
Na vee mestih bodo postavili avtomatske opazovalnice. Speleoloska skupina, za katero je med
mladino vsako leto veliko zanimanja, bo se naprej raziskovala
podzemeljski svet okrog Cerkniskega jezera. Povsem nova bo etnografska skupina, ki bo zbirala
bogato, toda se zelo malo raziskano narodno blago v sirsi cerkniski okolici.
Dogovorili so se, da prihodnje
leto v Cerknici ne bo tako mocne
bioloske skupine kot je bila doslej. Takma skupina bo aktivno
delovala na taboru v Piranu. V
cerkniski okolici bodo raziskova-

li samo botaniki, ki bodo nabi·
rali nekatere vrste rastlin, katere bodo pomeje v kemicnem laboratoriju podrobno preiskali
glede na nekatere snovi, potrebne za industrijo zdravil.
0 vseh treh leto~njih mladinskih raziskvalnih taborih, to je,
o 4. taboru v Cerknici, o 1. biolo~kem taboru v Piranu in o 1.
geografskem taboru v Izlakah, bo
natisnjena posebna publikacija.
V njej bodo poleg porocil o Zivljenju in delu v taborih mentorji
opisali in vsaj delno obdelali gradivo, ki so ga zbrali mladinci.
Tako bo imela publikacija dokaj
velik strokovni pomen.
Mladinski tabori postajajo cedalje bolj koristna oblika delovanja z mladino. Cerknica s svojo zanimivo okolico pa nudl mladini dovolj snovi za raziskovanje. .:tal smo na taborih doslej
pogresali aktivno sodelovanje
cerkniske mladine. Upajmo, da
bodo organizatorji 5. raziskovalnega tabora in cerkniska mladina tesneje povezani, tako da se
bodo tudi cerkniski mladinci neposredno vkljucili v posameme
raziskovalne skupine.
dr . R. Pavlovec

Balinarji v Trstu
Meglenega sobotnega dopoldneva smo se s tremi avtomobili odpeljali na pot proti Trstu. Po prijetni vomji smo prgli na mesto,
kjer smo bili dogovorjeni za tekmovanja. V Devinu je lepo urejeno pokrito baliniSce. Pred zacetkom tekmovanja so nam nasprotniki dali spominske znacke,
mi pa n~ im v zameno pokal. Tekmovanje se je zacelo, napetost je
narascala.
v prvem kolu je nase prvo mostvo v sestavi Tone Sajn, Franc
Macek, Lojze Kebe, Miro Hrblan
in Joze Obreza premagalo nasprotnike z rezultatom 13:4.
Drugo mostvo v sestavi Franc
Tavielj, Joze Tavielj, Ludvik Dekleva, J oze Kos in Joze Kebe pa
je izgubilo z rezultatom 4:13. V
skupni uvrstitvi je nasa prva ekipa zasedla II. mesto, dr uga ekipa pa IV. mesto.
Po tekmovanju so nas povabili
na slavnostno vecerjo, kjer je bi-

la tudi podelitev pokala. Nasprotniki so bili zasluieno J?rYi. V spomin na to tekmovanJe smo dohili spominski kipec balinarja.
J. Obreza

Darilo nasim balinarjem v Trstu
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N ovoletna nagradna kriZanka
BtKoaom vouvEt, OPORO KA, Wouv
NAkONJ U GI.ASOVAL£t ZAPUSftNA ( ANGL )

HOSKI
V LETIH

IGULKA
NOVAK

POVOJ,
PLATNit A

Dragi bralci!
Ce je hila kriZanka »29. november« prevec trd or eh, bo novoletna precej laija, zato pricakujemo mnogo pravilnih resitev.
Tokra t razpisujemo tudi vee
nagrad:
1. nagrada
100.- N din
2. nagrada
50.- N din
3. 10 n agrad po 20.- N dn
Resitve posljite v splosni se.ktor SKS n a jpozneje do 18. januarja 1971.

- - --

lzi d frebanja nagradne kriZanke »29. november«:
Komisija je pregledala 33 poslanih krizank.
Izzrebani so hili:
1. nagrada 150.- N din- Jo:le
Majerle, dipl. ing., TPM,
2. nagrada 100.- N din- Joza
Miler, SKS,
3. tri nagrade po SO.- N din
pa: Mira Turk, Nova vas 12, E r ika Turk, SKS, Vera Sterle, SKS.
Dobitnikom nagrad cestitamo.
Denar lahko dobijo v blagajni
SKS.

In m emo r ia m

UHEM lA
BRUSE MJ ~

KOSE

BERILJJ

OR !AVA

V AfRJll

SAILLESU·
HIROYMA
POGOOIA

KINO V JANUARJU
1. januarja ob 16.00 in 19.30 ameriski barvni film SLAVNI
REVOL VERAS. Napeta kavbojka v barvah. V glavni vlogi
Stewart Granger.
2. januarja ob 16.00 in 19.30 ameriski barvni film SAMOMORILSKI KOMANDOS. Vojni
film, ki se dogaja v Normandiji. V glavnih vlogah Aldo Ray,
Luis ))avila.
3. januarja ob 16.00 in 19.30 italijanski barvni spektakel
PO:ZAR V RIMU.
4. januarja ob 19.30 - napeta
ameriska
kriminalka
ROP
BREZ PLENA.
7. januarja ob 19.30 - nemski
v:zgojni film POPOLNI ZAK.ON.
9. in 10. januarja ob 19.30 in 10.
januarja ob 16.00 - nemska
kavbojka PEKEL V MANITOB I. V glavni vlogi Lex Baxter.
10. januarja ob 19.30 - francoski
barvni vohunski film OPERACIJA LISBONA.
11. januarja ob 19.30 - ameruka
ljubezenska drama ZBOGOM,
COLUMBUS.
14. januarja ob 19.30 - francoska barvna komedija SRECNI
DOBI TNIK. V glavni vlogi Philippe Noiret.
16. januarja ob 19.30 in 17. januarja ob 16.00- ameruki film
F KAKOR FLI NT. Uspela parodija na tajne agente.

24. novembra 1970 je umrl Joze
Kete, brestov upokojenec. Rodil
se je leta I 904 v proletarski druzini. Leta 1943 se je vkljucil v
narodnoosvobodilni boj; ujeli so
ga in ga odgnali v taboriSce Dachau. Po osvoboditvi je delal pri
izgradnji nasega podjetja, pozneje pa je bil vesten in skrben cuvaj ter vratar do upokojitve leta
1961. Kot vzoren in prizadeven
gasilec je dobil tudi dve gasilski
odlikovanji.
·
Skromen, tih in po~ten nam bo
ostal v trajnem spominu.

17. januarja ob 19.30- ameriska
razburljiva kriminalka TAK.O
SE NE RAVNA Z .tENO. V
glavni vlogi Rod Steiger.
18. januarja ob 19.30 - anglelika
psiholoska drama CHARLIE
BUBBLES. V glavni vlogi Albert Finney.
21. januarja ob -19.30 - nemski
vzgojni film HELGA IN MIHAEL.
23. januarja ob 19.30 - jugoslovanska barvna komedija lMAM
DVA OCETA IN DVE MATER!. V glavni vlogi Mija Oremo-

vic.

24. januarja ob 16.00 in 19.30 italijanska kavbojka SMRT
TOLPE ROGERJA PRATTA.
25. januarja ob 19.30 - ameruka
komedija NEKATERI SO ZA
VROCE . V glavnih vlogah Tony Curtis in Marilyn Monroe.
28. januarja ob 19.30 - napeta
nems ka kriminalka V KREMPLJIH MAMIL.
30. januarja ob 19.30 in 31. januarja ob 16.00 italijanski
western REVOLVERJI ODLOCAJO. V glavni vlogi Rod Cameron.
31. januarja ob 19.30 - ameriska
komedija MOJI OTROCI, TVOJI OTORCI, NAJINI OTROCI.
V glavni vlogi Henry Fonda.

Po dolgi in tezki bolezni, za po·
sledicami prometne nesrece je 17.
decembra 1970 umrl v triintridesetem letu starosti na5 delavec
ALOJZ KRASEVEC. V TLI Stari
trg je bil zaposlen kot ~ofer avto
dvigala na krliScu.
Se polo Zivljenja je zapustil zeno in dva mladoletna otroka v
svoji, se nedograjeni hiSi v Starem trgu, sedaj, ko jim je bil
najbolj potreben.
1:ivljenje je ugasnilo se enemu
clanu kolektiva. Vedno se ga homo spominjali kot dobrega delavca in tovarisa.

Novoletna inventura
V teh dneh kolo se easa spet je zasukalo,

da bi v novo - stabilizacijsko - leto se pognalo.
Zdaj eas je, da nabavimo si nove koledarje
in izpolnjujemo vse inventurne formularje.

0

~olstvu

in kulturi - smo rekli ze - ne
izgubljajmo besed,
da se ne vdre ie itak tanki krhld. led.
Sicer pa upajmo, da nas dolgovi se ne bodo strli,
saj kar dve banki v Cerknici so ze odprli.

Kar cudno je, da svet tako natancno se vrti,
da tece v nar~vi vs.~ brez aJI?-andmajev, dopolnil in teh stvari,Jn Brest? Je lani barCica kar mirno plavala,
ko mi ta!<-o dinaJDJ.cno spreJe~!l~JlO ukrepe,
se letos kdaj pa kdaj v cereh hudo zamajala.
da sem m tja zaidemo v ulic1ce slepe.
Stabllizacija pa ni bila ne vem kako
presenetljivo zlo,
Sier pa - ostanimo z mislimi lepo doma,
saj dinarcek je nas bil »mini« tudi ze pred njo.
pocistimo najprej p red svojim pragom, kar se da.
.l(o bomo vse ocistili, oribaJ..i; oargnili, oprali,
Ob tem pa smo se hitro prelevili v aktiviste,
se bomo z na~im kra~kim biserom v svet podali.
ko v mislih smo premlevaJ..i tudi placilne liste.
Ostane pa ~e upanje, da bo kaj kmalu bolje,
Ste opazili, ce ste prebirali slovenske casopise in revije, ko ~!-ova analiticna ocena bo sla na bojno polje.
o eem se - ob stabilizaciji - zares krvava bitka bijei'
'fo je vpra5anje: bo naSe jezero se nedotaknjena devica,
So rekli, da na trgu strokovnjakov vlada kriza,
bo ohranilo svoja sprenevedasta in srameiljiva lica?
in da nekje preoblozena vseh dobrot kar kleca
miza.
Pa ne le to. So tudi lovci in ribiski ljudje se zbrali
So neki nasi strokovnjaki to prebrali,
in modro tuhtali, kako bi Iuzo razkosali.
jo hitro hitro s svojim znanjem tja ubrali.
ce poloviCke in tretjine najboljse so re5itve,
o tem izrekel cas bo svoje odloCitve.
Sicer pa je bilo to kar naporno in Zivahno leto,
saj reorganizacijo smo delali zelo zavzeto.
Smo·pa ze taki: ljubimo problemske seje, konference,
Z desnico smo stvari postavljali,
razpravljamo o vsem, pri tem pa se bojimo lastne sence.
z levico naglo jih popravljali.
Mnogo apetitov, misli, diskusij in besed,
nato pa prepustimo easu, naj to spravi v red.
Da bi v okviru rekreacije se kaj posebnega
Morda pri tem sem mislil na ~izem in se kaj.
storili,
Ostane pa le upanje, da bo v prihodnje bolje kot nekdaj.
smo kar naprej z hiSe v hiso se selili.
Ostane upanje, da bo z ogromnim kosem dedek Mraz
In da bi delovna dinamika bila se bolj popolna,
raznesel vse, kar rabimo, med nas.
bila je neki dan veCina abonentov na crevesju
bolna.
0, dragi dedek Mrazl Prinesi mnogo nam hotelov,
ob novi (perspektivni) cesti tja na morje - nam nasuj
Odkar dobili cisto nove smo prostore,
.
.
. .
.
.
.
motelov,si vsak polSce miren kotec, kjer le more.
!Udi n:atakarJeV, pnjaZnih m brzeeih, ne P.ozab1
.
In ker prav zdaj je eas za zimsko spanje,
m daJ nam vse, kar za kulturo, rekreaCijo se rab1.
se kdaj pa kdaj zaziblje kdo v ugodne sanje.

,,
(;I

Prinesi Zicnico, da bolje bodo smueali se malcki,
naj Kriino jamo (ee ne drugi) razsvetlijo palcki.
Prinesi nam, prinesi, pa bomo ti se kdaj pisali,
nic delali in samo Tvoje milosti Cakali.
Pa ce prijazni dedek namesto kosa fige bo pokazal?
Kdo nas turizem, sport, kulturo bo izmazal? '
Morda pa takim sivolasim dedkom ne bi vee verjeli,
pa s kapitalom (tam, kjer je) in svojimi mocmi priceli.
Sicer pa tudi sem po bliskovo prihaja novi eas;
pozlmi se nek helikopter k nam priSel je v vas.
Izpred glavarstva se kot feniks je v nebo pognal,
nato pa - zal - ga snemi metei je rtazaj poslal.

Zdaj pa se marketing v podjetje smo dobili
in perspektivno se v prodaji sploh ne bodo vee
potili.
In ko smo ze pri tem se sektor AOP
nam kmalu bo zraeunal, kje in pa kako ne gre.
Sarno se to, da ne bi pozabili:
celo zeleznico smo k nam dobili.
Sicer ni dolga, a jo le imamo,
da se lallko .Dred Rakovci bahamo.
Zdaj, ko je leto krog sklenllo,

nam preostane samo se voscilo:
naj vsem bo sreeno, zdravo novo Ieto,
naj bo koneano vse, kar je bilo zaceto.

In revolucija - ceprav Ie seksualna -

je k nam
priSla,
saj v in okrog kloska golota se smehlja..
Pa naj omenimo se nase fuzbaliste vrle,
ki jih skrbi, da iz lige bi zpadli, ne bodo strle.

Kozarce dvignimo in dvojnega n aJijmo,
vsem Brestovcem veselih lie napijmo:
da bi bilo vse leto delovno in :zdravo
in da bi vedno na~li pot in misel pravo.

BRESTOV NOVOLETNI OBZORNIK

Gospod Na dr. Sail je navdusen turist. Kljub moznostim z-a lagodno zivljenje obiskuje tuje
kraje tako rekoc na lastno pest in uziva v pre magovanju tezav in odkrivanju lepot. 0 svojih
popotovanjih vodi dragoceno zbirko spominov, opremljeno s slikami in skicami, ki jih sam izdeluje. S to zbirko navdusuje za popotovanja svoje inozemske prijatelje in znance. Zaprosili
smo ga, naj nam posodi odlomek iz zbirke in ker se je prosnji ljubeznivo odzval, smo lahko
ponatisnili njegova zapazanja, ki pomenijo za ozji del nase domovine dragocen turisticni pri~
spevek.

Takoj ko sem prispel v te kraje
(v nase kraje, op. urednistva), sem
vedel, da bo to prava poslastica
zame. Skoraj na vseh poteh, ki vodijo do znamenitih turisticnih tock,
stoje table, kl te opozarjajo, da vozis na lastno odgovornost. V svoji
avanturisticni dusi sem kar vztrepetal . Kljub pogumu se prvi dan
bivanja na vabljivem obmocju nisem
upal prespati niti na Uncu, niti v
Podskranjeku, ker krozijo govorice,
da so tu preblvalci zaradi •strokovnega• miniranja v stalni nevarnosti.
Tako si tudi nisem utegnil ogledati
velikanskih zalog smeti ob •stari
cesti• nad Rakekom.
Odlocil sem se za Cerknico. In
kar prav sem storil. Smetl sem si
lahko ogledal na parklrnem prostoru
ob restavraclji Jezero. lmel sem res
sreco, da jih tisti dan niso odpeljali,
kajti potem jih dan all dva ni videti,
~isem pa imel toliko casa, da bi pocakal, da bi spet privrele iz licnih
bencinskih sodov in se razlezle
okrog njih. Po prvih korakih v Cerknici sem nenadoma obstal. Ne! Ali
je mogoce? Tako briljantna umetnlna! Ponos evropske, kaj evropske - svetovne arhitekture. Cudovita konstrukcija, da o zunanji in
n_otranji dovrsenosti sploh ne govonmo. Gotovo ste ze slisalil Govorimo o branjevski baraki ob cerkniski trznicl. Cerknicani pa so hodili mimo, kot da nl vse skupaj
besede vredno. Ker sem resno v
skrbeh, da bodo to arhitektonsko
reme~ delo v svoji zaslepljenosti
podrll, sem ga ovekovecil na filmski ·
trak.

Nl

napolitanke, ce imas izredno sreco,
pa oboje.
Veselo sem pritisnil na plio in
zasukal volan proti Texasu. Ne, nisem se zmotil. Nepoznavalcem mo·
ram pojasniti, da ne gre za tisti Texsas iz ameriskih filmov,temvec za
gostinsko tocko pri gradu Sneznik.
Na oko je to gostilna, kakrsnih je v
Sloveniji vsej se sto. Vendar je moj
turisticno raziskovalni nos takoj
zaslutil, da ni vse tako preprosto.
Opazoval sem in ugibal, kje oziroma
kaj naj bi bilo tisto nenavadno. Ker
je bil ves moj trud brez uspeha, sem
sklenil, da se malo okrepcam, kajti ·
iz bliznjega zvonika je bilo poldne.
Prijazna postrezba, ni kaj in tudi
izbira o. k. Odlocil sem se za postrvl. Tedaj se je pricelo. Ugotovili
so, da imam avto in da sem vesele
narave in sportnik in lacen in da bi

Utrujen od dogodivscin tistega
dne sem si zelel ogledati le se
BLOSKO JEZERO. Ze prvi hip sem
ugotovil, da ne gre za navadno jezero, temvec za pravo blatno kopel,
v kateri imajo najvecje veselje zabe
(vseh vrst) .

""'\
)

~

Vlsinski zrak sem vzljubil njega
dni, ko so priceli posamezniki zidati gradove v oblakih. Zato sem se
drugi dan bivanja na Notranjskem
povzpel na 1114 m visoko Slivnico.
Ceprav sem vozil po •cestl z lastno odgovornost]o•, sem srecno
prispel v Dom na Slivnici. Tu se
nisem nameraval zadnati dalj casa,
vendar sem zelel kupiti carovnico
- prijeten spominek na Valvasorjeve case. Vedeti pa j e, da so tu s
carovnlstvom za vecne case razcistili, saj so me suml]ivo pogledali. Ko
sem se ze price! bati, so me spet
opogumili rekoc, da pri njih carovnic
ze dolgo nl vee in jih tudi ne bo tudi v obliki spominka ne.
0 Sllvnicl naj povem samo se to,
da tam lahko dobis makarone ali

rad jedel ribe - in smo se zmenili.
Res sem jih jedel, ceprav malo kasneje, toda pred tern sem jih v edinstvenem stilu nalovil v blizinjl ribogojnici in jih pripeljal do Texsasa.
Wunderbarl

V bliiini gostilne, o kateri serr
vam pravkar pripovedoval, je tudi
znamenit grad •Sneznik•. Ni mi
uspelo, da bi si ga ogledal, ker je
zaprt in ker so ml domacini svetovali, naj nikar ne vtikam svojega
nosu vanj.
Verjamem domacinom, da mi hocejo dobra in zato sem si zadevo le
od dalec skiciral. Kdo ve, kaj je s
tern gradom, mogoce v njem celo
strasi!

Ker je bilo dokaj hladno, se nisem
okopal v tern kopaiiscu za revmati ke, temvec sem se odpeljal v Cerknico, da si poiscem kaj za pod zob
in prenocisce.
Takoj po 'prihodu v Cerknico sem
opazil na mostu lepo table z napisom CERKNISKO JEZERO - GOSTISCE 3 km. To bo kot nDiasc zame!
Veselo sem oddrdral po luknjasti
cesti do svetovno znanega jezera.
Naj takoj povem, da so Cerknicani
res skromni ljudje. Na tabli pise
GOSTISCE, v resnici pa sta na jezeru dve gostisci. Res sta bill zaprti,
ko sem ju obiskal, vendar pa moram
poudariti, da sta bill zaprti obe in
da tudi obe nista najbolj reprezentativni. Toda ne pozabimo: konkurenca je med njima in kjer je konkurenca, je uspeh neizbezen, ta pa se
odraza na dobrem pocutju gostov.
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Poglejte, kaj VISe :Sem dozivel
v lepi Notranjski v 'bor.ih dveh
dneh. Res, zal mi je, 'Cia je :moj
turistACni tas ta:ko lkra-t ko odmerjen. Drugace bi vam lahko se opisova1 lepo deiet.o dn posJ.ovno-'OrganizacijSko-estetske sposobnasti
nj-ih, 'ki 'skrbij.o za zlahtno pocutje ljudi mojega kova.
Ne samo v

VISIT
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navd~senju,

tudi

.17lrelem :premiSleku vam
svtujem, <la obiScete d ezelo, !kjer
vas ne 1bo ov-iira•la niti mnozica
tuvitstov, niti pxeobilioa objekltov,
ni•t i megla, ruti :n~c. nic...
zdaj po
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Novoletni zgodbi

BREST

TOVARNA IVERNIH PLOSC

Velike delamo korake,
pred nami boben ropota,
papirnat e so nase cake
in puske nase iz lesa ...

Kadar bas nazaj pri sla,
pridi mi povedat,
da ti bam pomagala
punkelcek razvezat . . .
BAZENSKA ZAGA

TOVARNA POHISTVA CERKNICA

Ziga, zaga glav'co prec,
da ne bo v napoto v·ec .. .

Lipa zelenela j e
tam v disecem gaju ,
s cvetjem me posipala, ,
d'j al sem, da sem v raju . ..

SKUPNE STROKOVNE SLU:ZBE

Tri a baba lan,
da joj proae dan ...

TOVARNA POHISTVA MARTINJAK
DELAVSKA RESTAVRACIJA

Le enkrat bi videl
,kak' sonce gor gre,
le enkrat bi videl,
kak' zvezde bl esc~ !

Abonent v menzo gre,
jumpajdi , jumpajda,
dobra pij e, slabo je,
j umpajdi, j umpajda,
ha-ha, ha-ha,
pa ri cet brez mesa.

TOVARNA POHISTVA STARI TRG

Saj t ukaj na soncni visavi ,
le sam sem, le sam gospodar,
zivim t u po pamet i zdravi ,
za muhe mi ljudske ni mar .

OH
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BREST

Naprej za st aro slavo,
na boj junaska kri ...
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ESPERANTO 71
Bo kdo rekel, da je moja slovenscina cisto pokvarjena. Je
vraga! Kar pojdite po trgovinah,
kar glejte televizijske in radijske
in vse druge reklame za vse mogoce dobre in zanic izdelke!
Lepo vas prosim, ce kdo naj de
se kakSno ponudbo, ki ne nosi
enega od naslednjih prilastkov:
super, ekstra, prima ali special
- ali da ni bio ali vsaj avtomatik, lepo vas prosim, javite to
generalnemu
uredniku
nasega
int ernega magazina,
pa baste
stampani na prvi strani z oznako kopyright by Vi - v coloru in vistavision tehniki.

Mene ljudje neradi tiskajo. Taka sem se moderno izrazil, sicer
bi se p a reklo: Mojih je.iic se
ured.ni.Ki bojijo objavljati.
J a, nekoe, pred leti, ko sem b il
se bolj neokleseen, j e Komunist
objavil zelo zagret Clanek o solskl reformi. Veste, ni bilo denarJa za ucitelj e, kot ga je se dandanasnji posebno v Cerknici rahlo malo, pa je nek.i Uto .t'ametnja~ovic iz neke, castna heseda,
iz neke Palanke predlagal na visji
ravni, se pravi v Komunist u, naj
se zmanj sa stevilo u eiteljev, s
tern dase pomno.ii stevilo ueencev v razredu s tri, da jih ho po
60 ali kateri cez, pa hodo tisti
ucitelji, kolikor jih bo ~e ostalo,
dobili cloveka vredne place.
Jezus KriZani, jaz sem hil takrat se slovenski ueitelj, pa sem
imel 16 jurjev na mesec, ravno
za Komunista mi je ostalo, ko
sem pokril svoje bioloske potrebe. Pa sem se razjezil in si dovolil s svojim pedago~kim polegom
polemizirati, ali lepse: nasprotovati mu r avno tam - v Komunistu namree.
!Seem se, iscem (tu di to je moderno receno) po domaee: i~cem
v naslednjih stevilkah lepo v disciplinirane stolpce urejen svoj
p rispevek k reformi nasega solstva . . . Ni ga v tej stevilki, ni ga
v drugi, ni ga v tretj i, rii ga nikoli.
Cez pol leta srecam svojega ljuhega hrata, ki· je na drugem hribu otrokom glave meril, pa mi
pravi, da je nekaj mojega bral v
Prosvetnem delavcu - nekaj cez
razrede s 60 ali malo vee ucenci.
Tak:, tak .. .

-oNaj p ovem sam o se tole, da se
namrec tudi na Brestu ne upajo
prav vsega natisniti, s cimer hi
jim rad ustregel.
Veste, pa jib razumem; nikomur nie ne zamerim, eeprav ga
ob urejanju lanskega Ohzornika
ni bilo med njimi, ki hi se mi
upal t rezen povedati, da ne hodo
objavili moje Glose, ki sem jo
priredil za danasn je, se pravi lanske razmere in poseb ej za Bre
precej p rosto po Francetu. Stvar
danes ni vee v celoti aktualna,
kot se temu rece, en6 kitico za
primer born pa vendarle poskusil
letos vriniti, ee je se prostora.
Beseda je namrec o kadrih :
Vcasih si najel od oka
delavca po dohrem znancu:
zmenil si se z njim na klancu.
plaeal je dva deci »soka«,
»Stric« m u sel je za poroka pa med njimi ni vee pla.ie
kot med kadri nove ba.ie . . . itd.
Veste, pa sem zadnjie res dozivel nekaj sorodnega: Neka tetka,
srecno novo leto ji voscim s tega
mest a, mi je prisla ponujat svojo
hcerko v sluzbo. Kak mesec prej
m e je ze ogledala in je verjetno
iz prisrenega razgovora ugotovila,
da sem mehak in kot tak najhd
tudi podkupljiv, no, pa to pot ni
prisla vee praznih rok. Ne vern
cisto zares, kaj mi je prinesla,
mislim, da je bil snopc, jaz sem
vide! samo stoflc . ..

TeZka
disciplina
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Kako si Janezek predstavlja.••

Apolo
Zdaj, ko je od ivja tako ze vse
belo ,in luna in praprot in grmovje in kocine na konjskih gobcih,
zdaj pa se na Brestu bele oman~
stancamo.
Ja, ja, ljudem se vcasih kolcne
po tistih starih cesarjih pa kra1jih pa po opatih in pr elatih, ki
so si svoje dni taksne zadeve privoscili zato ,da so se pocutili cisto blizu bogov ,ali pa vsaj cim
dalj od raje, ki je od zacetkov
civilizacije sem p osedala po crvivih zeselnih in spala po ·s kripajocih spampetih. Dandanes si taksna bela nebesa za kak milijon
ali pa dva ze vsak socialist lahko
na Brestu kupi, pa si misli, da
j e Ludvik XIV. ali pa sveti oce
ta in ta od tega in tega datuma.
To, kar je bilo v prejsnjem stoletju dano samo Napoleonu, da
je leta in leta noc in dan visel na
Sv. Heleni in m imo razmisljal o
nelikvidnosti svoje ozeble armade ter navsezadnje v pohujsanje
vsem poznejsirn srednje-, ce ze ne
osnovnosolskirn pubertitnikom na
njej celo odmrl, je dandanasnji
ze cisto banalna (po dornace:
znucana) prednost nekega sarnocesarja.
V dobi, ki so se produktivne
sile tako nesluteno razvile, da delajo ze tudi vse zenske in otroci
po tamalem po 16 ur na dan, je
izbira vecja. Od vsakdanjih poslovnih por azov utrujeni samoupravljalci se v noceh brez span ja valiajo po Aleksandrah, Klavdi.iah, Patricijah ,Barbarah, Monikah, vzhodnjasko usmerjeni po
Tamarah, dornacijsko zavedni po
Polonah ... vsak po svojem okusu pac.
Jaz si b orn na primer za letosnjo silvestrsko noc privoscil
posebno razkosje: soncil se born
na Floridi (ce bo elektrika) pil
born vipavskega Kindermacberja
al stajerskega Ritoznojcana, dokler me od ivepla zgaga ne zapece vmes pa bulil v Diplomata
in vern da rni bo s svojega zaslona v kakem odmoru skrivnostno
ponudil: »Vzemite Jano!«
Pa recite, ce ni svet ze in anno
domini MCMLXX generalno poferderban!

I
I
l

I·

l!

.I

I

-

Gospodarstvo pred stabllizacijo ·

-

Gospodarstvo med stabilizacijo

N ovoletni obzornik sestavljali
in sebe j ezi drugih izpostavljali:
Bozo Levee, Danilo Mlinar, Janez
Praprotnik in Z dravko Za.bukovec. Tehnicne uslugc: Viktor
Kern, Joze Kovsca in Franc
Sterle.

Gospodarstvo po stabilizaciji
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V neki tuji reviji smo opazili to salo. Tedaj smo se spomnill, da
smo veaslh tudi prl nas prevec zaletavl.

Ni''::.: ..

- Cudno, vsi gov to o s'tah~aciji, meni se pa vedno bolj majejo
tla pod nogami. , :. \,\5,,: ·.,;.. ';j
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