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INVESTICIJE

v zakliufni lazi

Govoriti o dnvestidjah v Brestu
posebej za leto 1968, 1969 aU 1970
je nesrni·s elno, -saj so triletne investicije celota. Ce pa te investici!je, tako :z;druiene, pogledamo in
analiziramo, patern vidimo, da je
bilo 1969. leto investicijsko najbolj raozgi'bano, da j e bila leta
1968 ustvarjena OSIIlova, da pa
1970. leta dokonoujerno veliko re.konstrukcij o.
Gradbene investidje se ibli.Zajo
h ·koncu. V zalrljuoni fati je novo 3600 m 2 obsezno skladisce go·tovih ilzdelkov. Koncne obrise
dobiva nova delavsk:a restavracij-a, ki je med Iverko 1n Tova!I'no pohistva. Od vecjih investicij
je treba omeniti skorajsnjo dograditev trgovine s p ohistvom in
doda:llnih
de1ovnih
prostorov.
Preselitev delavske l!'estavracije
pricakujemo v juliju, trgovina in
osta'lo :pa bo nared nekje v zacetku septembra.
Na podroeju Cerknice je letos
zamisljena prenovitev stare upravne zgradbe v IBM sredisce,
prenovi tev nekdanje Hrenove hise
v Gasilski dorn, izgradnja garaz
za tovorne avtomobile, nova vratarnica pri rnostu, rekonstrukcija
mostu, ureditev cest dn platojoa,
postavitev indlustrijskega tira {1b
tovarni.
Po opustitvi zage v Cetkniai
bomo ta objekt UipOrabili za
vzorcno d elavnico, ki bo ta:kodobila druge dimenzije, kot jih ima
danes in drugacen sistem dela ce prav ·razumem, ho to skoraj
<tovasrna v toval1Ili. Vendar se ne
jutni.
V Tovarni pohistva Martinjak
in v Tovarni lesnih izdelkov StaDi trg letos ne bo vecjih investicijskih del. V pr.ograrnu so
predvsem vrzdrlevalna, .regulacijska in ·p odobna dela.
Res, da je .o bseg gradbendh del
dokaj veHk, vendar ni bojazni,
da plana ne 'b i dosegli, :po obsein pravocasno. Res pa je tudi,
da srno laati bolj ·hliteli 1kot letos.
Tudi pisall'ni~a oprema, naprave in transportna sredstva so
letos se ·d okaj mocna postavka.
Del strojev je ze bil dostavljen,
dal je naroeen. Posebna tezava
so obracatlne naprave !Za Iverko,
kjer se mucijo, kako lb i ·r esili
tei.ave, ki so na·s tale zaradi neodgovornega dobavitelja iz Za.hodne
Nemcije, ·katerega tozimo.
V monta:Zi so pa.rne turbine.
Pravijo, da bomo imeLi dovolj
1aoStne energije. Upajmo, da bo
tudi manj zastojev zaradi izpadov, do katerih pride skoraj
vsak da:n. Elektricne ·i n parovodne instalacije tudrl. letos rnocno bremenijo
strokovnjaJke s tega podrocja, saj
bo breba resevati vrsto zapletenih
instalacij v novih prostorih, IBM
·s rediseu iln v sami proizvodnji.
Med prevoznimi sredswi je
najvecja .postavka nabava st1rih
tovornih avtornobilov za .prevoz
·pohistva, medtem ko so !kombi,
osebni avto, villcarji in druga
:prev·o zna sredstva manjse postavke.
V tretj o skupino investicij sodi
'UI'editev IBM sredi.Sca AOP
sredsica. V ta namen bo prenovljena stall'a upraWla !Zgradba.

Treba lbo zarnenj ati pode ·v vseh
nas<tr.opjih, i.lzravnat:i pode v pritlicju, urediti klimativirani stroj~
ni prostor iln drugo.
To ·bo rnogoce opravitit po
izselitvi •delavske restavraaije.
Velika j.e dilnica bo zacasno spremenjoena v pisarne sektorja za
ekanomiko in finance, sektorja za
kadre in sektorja za OAP .
V juliju prica'kujemo prve stroje za elaktronsko sredisce. To bodo 'luknjaci in verificirke za luknjanje ka.rtic, ki jih ra:bimo za
-elekltronsko o bdelavo podatkO<V.
Ostaie str.o je •z a IBM borno dolbili v zacetku odecembra.
V tern .s estavku sem hotel prikazati obseg del za letos kot nadaljevanj-e investicij doz prejsnjih
dveh let. Relativno kratka doba
je potrebna, da je BREST tako
-izrazito s:prernenH svoj videz,
svojo .opremljenost iln '<ielovno
-sposdbnost.
D. Trotovllek

Razgibano delo v montaznein oddelku Tovarne pobi.Stva Cerknica.

Razvojne smeri gospodarstva
Y majsk·i stevilki OBZORNIKA 5mo vas seznani·li z delam
resolucije o dolgorocnem razvoju Slovenije. Y tem sestavku
pa vas bi .radi seznanili z razvojnimi smermi gospoda·rstva,
kot si ga zamislja resolucija.
Sele usklajene dolgorocne razvojne projekcije posameznih gospodarskih podrocij (vejni programi) bodo blize in natancneje
odolocile najugodnejse moznosti za
njihovo vkljucevanje v zelo dinamicni gospodarski razvoj. Venda<r nam ze dosedanja spoznanja
omogocajo vsaj splosno ·o predelitev verjetnih razvojnih srneri in
strukturnih usrneritev posamezIIl•i h gospodarskih podrocij.
Dolgorocno ra;zvojno koncepcijo
posameznih gospodarskih podrocij, ki bo izV'irala iz vejni.h programov, iz splosne strategije iln
pogojev razvoja, bodo morale delovne organ izacije konlNetizirati
s svojimi lastnimi razvojnimi programi iln u strezno akcijo_ Temeljna izhodisca programov in akoij
bodo rnorala terneljiti na tern, kako izkoristiti organizacijske oblike za bolj rentabilno proi2Jvodnjo
in vecjo uveljavitev na trgu. Zato

je amjno, da so :prograrni odsev
resnicnega stanja, pa tudi odraz
pricakovanih rnoinosti v novih
i ntegracijskih oblikah, ki jih nudijo procesi vertikalnega in horizontalnega poslovnega zdruzevanja, pr.edvsem v jugoslovanskem
merilu.
Dosedanji i:ntegracijski p rocesi
v Jugoslaviji nas postavljajo
pred zivljenjsko vprasanje, kako
nadaljevati industrijski razvoj
Slovenije, kako vkljuci'ti nase industrijske rnoznosti v jugoslovanske integracije p ovsod tam, kjer
nimaroo moznosti postaviti lastnih vecjih integracijskih kompleksov. V nasprotnern primeru
se bo nadaljevala pot razdrobljene rnajhne proizvodnje z relativno visokirni stroski in z rnajhnimi moznostmi za nastop na svetovnem trgu.
Industrijska proizvodnja ·b o tudi v naslednjem petnajstletnem
obdobju najpornembnejsa osnova
za skladno rast gospodarstva. Na
podlagi sedanjih proizvodnih rnoznosti bo rnogoce z intenzivnimi
rekonstrukcijami, modernizacijami ter razvijanjern novih kapacitet povecati v naslednjern petnajstletnem obdobju industr.ijsko
proizvodnjo za dvainpol do trikr.at. Delez industrijskega pod-

lz vsebine:
VEC IZVIRNOSTI TUDI V PROPAGANDI
MESEC PRODAJE POHISTVA BREST
NOVI POSLOVNI PRIJEMI PRODAJNE SLU2BE
PRVA TURISTICNA KARAVANA
MATEV2 RACE- SESTDESETLETNIK
BEOGRAJSKA BANKA TUDI V CERKNICI

r ocJa pri ustvarjanju druzbenega
proizvoda se bo sicer zmanjsal,
vendar se bo zadrzal na okrog
Na proizvodne u smeritve bo
vplivalo veliko dejavnikov. Proizvodnjo, ki je ob polni avtornatizaciji in uporabi kibernetike
povsem izkoriscena le, ce gre za
delo velike kolicine enakih in ze-

lo podobnih izdelkov, ali manjsih
serij visokospecializiranih in kv alitenih proizvodov, bo pri nasi iverzifikaciji proizvodnje in moznostih koncentracije kapitala rnogoce razvijati le redko in se to
v okviru vecjih kooperacij. Druga
usmeritev pa bo taka rnnozicna
proizvodnja, za katero je potreKonec na 2. strani

25 let svobadnega zivljenja.
Cet.rt stoletja, nasega stoletja,
ki mu dajema vedno nov in
nov ut·rip. Stoletje, ki ga sami
oblikujemo in mu dajema bit
zivljenja. Ustvarjama si ga pa
lastni presoj i, pa cloveskih odno·sih, po odnasih, ki edino
lahka napravijo claveka svabadnega ustvarjaka lepe
sedanjosti in bogate prihodnosti novega pokalenja.
Odvec je ponavljati, kaj nam
pomeni revolucija, spomin na
najsvetlejso pot zavednega
Slovenca, borca za pravice
svoje in novih generacij, kajti
tudi postena zastavljena beseda lahka postane ie veckrat
uporabljena in oguljena f.raza .
Naradno osvobodilna borba s
svajo zgadavinsko, vajasko in
druzbeno izrednastjo pa je
Nam mladim pameni custven
svetla, originalna in enkratna .

odnos do revolucije izrocilo
revalucije, ki ze 25 le·t prepaja
nasa graditev. Zgrajena je sedanjost vsakadnevno napeta,
zanesljiva in utecena, le vcasih
rahlo utrujena in navelicana
blagodati, vendar lepa kot pesem. Tu se najdemo skupaj v
druzbenem dogajanju, kjer
skupaj dihama s stvarnostjo,
aktivna in borbeno s pastenim
s·rcem in adnasam do lastnega
·izrocila.
Ob voscilu in pozdravih, ki
vam jih namenja nasa druzba
·in nas kalektiv, tavarisi borci,
vema, da nekateri vasi prablemi se niso reseni. To nisa zgolj
eksiste ncni prablemi, ampak
tudi problemi zapuscenasti in
osamelasti. Tapia clovecnast
in prisluh za drabne probleme
borcev mora pastajati se bolj
prisotna v nasem hitrem zivljenju.
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Razvojne smeri gospodarstva
Nadaljevanje s 1. strani
ben razmeroma manjsi obseg polno avtomatiziranih naprav. Aktualna bo usmeritev na izdelke,
ki zahtevajo veliko kreativnega
dela in jih je mogo~e proizvajati
v manjsih in srednjih kolicinah
zaradi stalno spreminjajo~ega se
asortimenta. Zato se bodo morali
razviti aplikativna razvojno-rarziskovalna dejavnost, konstrukcijska dejavnost in industrijsko oblikovanje, kar bo omogo~ilo preskociti cele »generaeiJe« tehni~
nih pridobitev (»iskanje bliZnjie«).
Regionalni vidik nasega industriJsKega razvoja je inctustrializaClJa manj razvitih in prenaselJenih poeirocij, ki jih bo mogoce
resevatl prectvsem z delovno intenzivnirni investieijami v proizvoane kapaeitete.
Poraba vseh vrst energije
bo v Sloveniji narasla od 37 tiso~ teal v letu 1980 na okrog 65
tisoc teal v letu 1985. Z novimi
viri bo treba ze v letu 1975 pokriti 49 °/o primanjkljaja in v letu
1985 65 Ofo primanjkljaja. Do leta
1985
prectvidevamo naslednjo
strukturo energetskega primanjkljaja: 700 tisoc ton antracita in
crnega premoga, 3200 tiso~ nafte
in 10 milijonov kWh elektriene
energije. Do leta 1985 bo zgrajenih se nekaj hidroelektrarn in
termoelektrarn (na kurilno o1je,
zemeljski plin, nukleamo gorivo),
nujno pa bo tudi vkljucevanje v
omrezje plinovodov, naftovodov
in elektrovodov.
Razvoj metalurgije bo v nasih
·r elativno maJhnih zmogljivostih
zanteval visoKo stopnJO avtomatizaeiJe, speeializaeiJe in razvijanJe novih, uasti kvalitetnih zlitin
z usmeritviJO prodaJe na Sirsi trg.
Kvamitativno te proizvodnJe ne
bi vecali in naj bi po tonazi ostala pri sedanJem obsegu. Potrebno
pa JO bo temeljito modernizirati
in s tern poceniti in jl preskrbeti
cim vee .dodelave. Proizvodnja
speelaliziranih .metalurskih pol·izdeJ.kov in konenih izdelkov se
ho organizaeijsko tehnolosko povezala s kovinsko industrljo, na
volJo bo elektroindustriji, lesni
inaustriji in gradhenistvu, odprla
pa se bo tucti mo2lnost za izvoz.
V kovinsko-predelovalni in
elektroindustriji se bo proizvodnJa prHagaJala neprestanim sprememoam izdelkov, siroki delitvi
dela in tehnoloskim spremembam
(avtomatiene pro.izvodne linije,
avtomatizaeija individualne proizvodnje na osnovi •n umericno
uravnavanih orodnih strojev itd.)
Motorna in elektricna industrija,
ki soctita med naJbolj P.ropulzivne
pogone, sta zlasti v povezovanju
z velikimi tujimi firmami temelj
prihod.nJega industrijskega razVOJa in daJeta osnove za razmah
rnnogih vrst proizvodnje kooperamov - dobaviteljev.
Proizvodnja grupaeija »helih
aparatov« in drugih proizvodov
siroke potrosnje lahko z zaokrozitvijo ze sedaj sirokega programa proizvodov in z medsebojnim
sodelovanjem postane pomemben
nosilec prodora na najsirsa trillca.
V kemicni industriji je doslej
se nepojasnjeno vprasanje, kako
odpraviti relativno nerazvitost te
panoge, ki je v svetovnem merilu
v ospredju industrijskega razvoja.
Taka ostaja vprasanje o osnovl
razvojni usmeritvi kemije. Ker je
o tej odlocitvi precej neja·s nega,
je mogoce sedaj povzeti samo
najbolj nasprotujoca si stalisca.
Ena skrajnost se zavzame za razvoj hazne kemije, vkljucno s petrokemijo, po drugi strani pa smo
morda v Sloveniji ze zamudili cas
za ka jtakega in je realna le izkljucna usmeritev na predelovalno industrijo, ki pa mora sebi
ustvariti temelj s proizvodi niije
stopnje ob usmeritvi na izvoz in
na dolgorocno sodelovanje s tuj:imi partnerji.
Proizvodnja gradbeuega m.ateriala in nekovin ima ugodne
osnove v hogatih surovinskih nahajaliScih. Doseci homo morali
integracijo eksploatacije, oplemenitenja in finalizacije. Razviti se
bo morala proizvodnja velikih

kapacitet z visoko produk.tivnostjo in nizkimi cenami. Opekarstvo
ho treba usmeriti v proizvodnjo
lahkih izdelkov in ekspandirane
gline. Pomembna bo racionalizaciJa in pospesena mehanizacija
gradhene industrije, uvajanje novih materialov in izde!.kov, poenotenje dimenzij in tipov proizvodlnJe ter napred!na d.ndustrdja
pDi grardnji obJektov vseh vrst,
zlasti stanovanj. Usmeriil:ev v steklarski .i:ndustriji bo intenzivno
sle<iila potrebam trga, zahtevam
oK.usa in moae .in bo se bolj uvelJavila lasme oblikovne dosezke.
Razvoj zveeane lesne industr.ije
se veuno temelJi na nasem gozdnem oogastVu. ToC1a pomen <iomat:ega 1esa kot osnovne surovine
za lesno inC1usuriJO se bo postopoma zmafljsevcu, ker bocto ta les
naaomescau eKSoti in lesu podobni
simeticni proizvocti. SedanJa stopDJa razvoJa lesne inaustriJe ter
integrami nastop lesne prolZvodnJe m trgovine na zelo zahtevnih
tUJih trgtn pa opravicUJe preciv.iaevan)a, C1a bo ·ta in<iustlija
preanJat:ua pi'i modernizaciji ter
po proaUktivnosti <iela, kvaliteti,
moanosti in eeni soaila v vrh
svetovne konkurenenosti. Intenzivni razVOJ bo dozivela industrija
proizvoaov za sport in rek.reaciJO,
Zlasti rnnozicnill .rekvizitov, za
katere se z visokim stanC1ardom
in razvojem turizma odpira veliko
trziSce. Na v::.eh teh .pociroCJih
bo mocno pris..>tna lastna raziskovalna in oblikovalna dejavnost.
Vtsok delez iglavcev v Sloveniji
bo osnova za proizvodnjo kvaIitetneJse celuloze .in kvalitetnejsega ter ustreznejsega asortimenta papirja.
Podroeje tekstila., usnja. in
konfekcije je le delno tebno1osko
moctemi1lirano. Zastoj, ki se je
poJav.il v nekaterih velikih ohratih, ho mogoce premagati z resneJ.Simi preusmeritVami v bolj
drocJa postaJaJO kapitalno izredno
atraK.tivni asortiment. Mnoga pomtenzivna in so vlagan;a pogoj
za visoko produktivnost in pocenitve. Bolj bo treba izkoristiti
velike moznosti za take usmeritve,
k.Jer prihaJata do izraza kvaliteta
in modno ohlikovanje in kjer so
obicaJne manJse in srednje serije
proizvodov ter je potrebna gibka
prilagoctitev zahtevam naJSirsega
trga.

v z~vilski industriji lahko pricakujemo intenzivno osvajanje
rnnogo sirsega asortimenta in zahtevnih standardov ter kvalitet,
podobno kot jih je razvila Zi.vilska
industrija. Vecji zivljenjski standard, turizem in tudi izvoz dajejo
moznost za rnnozicno proizvodnjo
kvalitetnih Zi.vil, ki lahko ob vecjem uvozu artiklov za izpopolnitev asortimentov omogoeiJO strukturo ponudbe, ki bo ustrezala -naj
zahtevnejsemu poprasevanju. Del
Zivilske industrije, ki je povezan
z doma<:o surovinsko osnovo, bo
lahko nosilec mnoZicne specializirane kmetijske proizvodnje po
.narocilu m skupaj z osnovnimi
·organizacijami kmetijskih proizvaJaleev organizatorju pri uporabi novih tehnologij in kooperacije
v kmetijstvu.
Kmetijstvo. V prihodnjih petnajstih letih bo z vecj·im standardom sledila sedanji stagnaeiji
histveno p ovecana poraba mesa,
mleka in mleenih proizvodov, sadja, zelenjave in drugih kvalitet.nih vrst hrane. Tako bo postopoma nastajala ugodna situacija za
pospesevanj e kmetijske proizvodn je. Tako bo dajala nove moinosti
za razvoj dxuZhene proizvodnje,
njeno kasnejso mdustrializacijo
in avt<>matizaeijo ter za uporabo
rnnogih novih nacinov in sreds tev proizvodnje. TOOi zasehni
proizvajalei se hodo z mehanizaci:jo, specializacijo in siroko razvito kooperaeijo pospe~eno vkljucevali v te procese.
Razvoj notranjega trga, turizma
in predvidoma spremenjeni pogoji
izvoza za evropsko trzisce dajejo
v naslednjem obdobju novo moznost 2ia razvoj k!metijske proizvodnje v druihenem proizvodu
pa bi 1985. leta zna5al 7 do 8 Ofo.

Nove potrebe trga po mnozicni
proizvoanJi in n;enem izae.Lanem
i!n obseznem asortimentu bodo
terjale nova pospesena vlaganJa
v OPJekte in naprave za pnpravo,
doe1e1avo, sklaruscenJe in proctajo
kmetiJskih proizvoaov. l'ricaKujemo la.tlko sirse UVeljaV!Janje
cto1goroone pogodbene prolZvoC1nje. To bo razen politike us.ltlajevanJa cen, garantlranih cen, premiranja, zascite, rezerv in arugih
Ukrepov omogocalo VeCJO staollnost kmetiJSK.e proizvodnJe in
oskrhe trusca. Nenehna modernizacija in narasCanje proC1uktivnost aela pa basta omogoCali konlrurencne cene za domaci in tuj~
trg.
::;trukturne spremembe v zasebnem kmetijstvu se bodo pospeseno nadaJ..Jevale, ven<iar Je perspe~rtiva tega poslova.nJa odv1sna
tudi od njegove lasme sposobnosti
za zdl'uzevanje, kooperaciJO i!n
specializirano trzno proizvodnjo.
SteW.lo mesanih gospodars tev se
bopovecalo. Delez kmeekih gospodarstev, katerih g1avni a.ouoaek
doteKa iz kmetijstva, se ho zmanjsal od sedanjih 450Jo na 25 do 30U/o.
Od leta 19tl5 bomo pri.Sli z dokupovanJem zemlJe, uasti pa se z
zakupom in razlicnimi oblikami
kooperacije do bolj raoionalnih
proi~vodnih enot, sposohnih, da
uvelJa•V1JaJo ~odobne. te.nniene
pridobitve. s preusmeritvijo stevi.Lni.h kmetij in zlasti z razvi timi
oblikami soaelovanja v proizvodnj.i ter z razvijanJem dopolnilnih
d elo v gozctarstvu in podobno,
dejavnosti kot so kmecki turazem,
bodo kmecki proizvajalci lahko
dohitevali SP].oS.ni razvoj standarda.
V naslednjem dolgoroonem obdobju hodo aktualni rnnogi pro.blem:i, na primer okrepitev osnovnih organizacij proizvajalcev, izohraievanje, pokojninsko zavarovanje, razresitev nekaterih sooialnih problemov, specifiOni prohlemi gorskih kmebij in podobno.
Gozdarstvo: delei gozdnih povrsin, ki ze sedaj obsegajo 48 Ofo
vseh zemljiSc, se ho se vnaprej
veeal na racun kmetijskih povrsi-n, v 20 do 30 lebih, predvidoma
za okr·o g 100.000 hektarjev. Meliorirati bomo morali degradirane
gozdove in pogozdovati neobrasla
zemljiSca, ki jih je zesedaj 166.000
ha, in izboljsati sestoje v ko.I'ist
iglavcev (do Leta 2000 se bo de·leZ iglavcev poveeal od sedanjih
57 Ofo na 62 Ofo).
Dosedanje poveccmje lesnih zalog na 166 milijonov m' omogc.~a
povecano letno izkorisC.anje gozdov. Talro bo mogoce ustvariti
vecza s,z-edstva za odpiranje novih
gozdnih podvocij z lizg·r adnjo no-

v·i h cest in za pospe5evanje gozdne proizvodnje. S povecanimi
sredstvi iz gozdarstva, z ustreznim
zdruzevanjem kapitala za lesno
proizvodnjo zainteresiranega dela
gospodarstva in delno intervencijskimi sredstv:i. republike bomo
povecali snovanje intenzivnih
gozd:nihnasadov. Spospesevanjem
gozdne proizvodnje in s poveeanim izkoriscanjem gozdov homo
poveeali les.ne zaloge gozdov
202 milijona leta 2000.
. Povecana gozdna proizvodnja
bo omogoOila novi razmah lesnopredelovalne .i:ndu.strije, pa tudi
kemoiOn.e predelave lesa.
Na osnovi take usmerd:tve bo
treba ohnovi:ti vlogo in usmerjevalno regulativno funkcijo gozdnogospodarskega nacrtovanja kot
institut optimalnega druibeno
ekonomskega usmerjanja gozdnega gospodarstva i.n ostalih druiheno karistnih funkcij gozdov.
Trgovina.: Do leta 1985 se bo
trgovina razvijala kot ena izmed
prevladujoCih gospodarskih panog. Dodatni vpliv tega razvoja
se bo zlasti pokazal v naslednjih
smereh: trgovina bo nosilec razvoja Dazlienih dejavnosti v vsakem kompleksu terciara (trgovina
servisi, gostinjstvo itd.), hkrati pa
bo trgovi.na omogocila bolj racionalno .oskrho industr.ije in razvijanje izvoza.
Na dinami<!ni .I'a~oj tl'goV'ine
hodo vplivali zlasti povecana kupna moe, maloobmejni promet,
tranzit in turisbicni promet, geografsko komercialni polozaj din
i.n poloiaj trgovine, ki ga je ze
doseg.lta in ga lahko z dohr:o organizacijo iln solidnostjo poslovanja se !ialboljsa.
Do leta 1985 se bo nadaljevala
integracija sedaj se vedno razdrohljene trgovske mreze in :oozsir.i.tev trgovine ter zastopnistev
na Sirok gospodar.ski prostor. V
vseh potrosniskih srediSmh si bedo tako ironkurirala prodajna
sredisca velikih trgovskih organizacij. Razvoile se bodo nove podobe trgov·in ·o d skrajno univerzalnih do speaia.lliJiranih. Povecala
.se bo mreza samopostreinih trgovin in razsirila avtomatizircma
prodaja. Trgovina bo tudi imela
mnogo vee dev-izillh moznosbi za
u voz in kompletiranje asortimenta blaga. Z modernizacijo pa se
bodo znizaH stroski trgovine in
poveeala produktivnost dela.
Zaradi zasC:iie potrosnika, pa
tudi proizvajalcev, se bo razskil
sistem zascitnim =amk dn ga·r ancij, ostrejse bodo higienske zahteve, organ.i:zacije servisov hodo dosledneje dzpeljane, pri trgovskem

kadru bo mnogo bolj poudarjena
svetovalna sposohnost in podohno. Dinamicnemu spreminjanju
roodnosti blaga in tehnicnih lastnosti oziroma uporabnosti proizvodov se bo trgovina gibko prilagajala z mocneje diferenciranimi cenami.
Turizem: Do leta 1985 ho oh
veejem standardu v Jugoslaviji, v
Evropi in drugod izredno poveean
turishlOn.i promet. S fuokopotezno
in u cinkovito politiko turisticnega
:razvoja bomo lahko izkoristili
razlicne dobre moznosti, ki jih
nudijo morje, Alpe, termalna
podro~ja in se vrsta drugih turistieno zanimivih podrocij. Tako
bomo Cimbolje zajel:i. zlasti dva
najvecja turisticna tokova v Evropi; ·s redozemski iin alpski.
RazvJ.ti bo treba velika zimskoSiportna ·s rediSca, ki jih bo mogoce ·s pravilno usmeritvijo in opremo .po1no izrabiti tudi za letni turizem. Bistveno se bodo povecale
kapacitete obmol'Skega turizma s
tern, da bo aktivnost tur:isticnih
organizaoij zajela vso jugoslovansko ohalo. Mogoc je tudi velik
razv.oj termalnih turistiCnih sredisc. Vse to pa hodo dopolnjevale
deja!Vnosti v manjsih turisticnih
podro~jih don mne>ZiCn.e pohude za
odpiranje novih turis·ticnih krajev in obje.ktov.
Turistliana aktiv:nost in politi..ka
hosta usmerjeni zlasti v modernizaeijo •i n prihodnji razvoj receptivnih kapacitet, ki morajo ustrezati zahtevam mnozicnega in .mobilnega turizma, v povecanje hotelskih in nehotelskih kapacitet, v
kompleksno izgradnjo turisticnih
podroCij (promebna mreza, trg.ovana, gostinstvo, servisi, plavalni
bazeni in ·d rugi sportni ter rekreacijski <>bjekti), v pospe5eno
propaganda, valorizacijo zgodov.IDskega, umetni.Skega in naravnega premozenja, v -razvoj kmeckega turizma in zasebnih penzionov, ugodno kreditiranje graditve turisbicnih ohjektov, sistematicno izobraievanje kadra v<Seh
profilov in podobno.
DinamiCn.i razvoj velikih nosilcev turisticne d ejavnosti, povezanost med gostinstvom, ·t rgovino,
prometom in podobno, .I'azsirjanje
mreze postojank po vsej d.rZavi,
dobro povezovanje morskega, zimskega termalnega in se drugih
smeri turizma - vse to ho omogocilo polnej~e i2rabljanje kapacitet ·i n zagotovilo ve~jo eelovi-tost
turistiOn.ih storitev.
Kdor je skrbno prebral predlog resolucije, si je labko ustval'il sliko in nasel sebe v razvojnih program.ib. Resolucija zelo
poudarja tudi razvoj lesno predelovalne industrije, ker a.na.lize
kazejo, da je na5e naravno lesno
bogastvo se vedno slabo in premalo izkoriSca.mo. S te strani na.m
je torej obsta.nek in razvoj zagotovljen, od na.s pa. je odvisno, ali
bomo zna.li moZn.osti izkoristiti
ali ne.
T. Kebe
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Tefiki gradbeni stroji so ze mocno spremenili izgled zemljiSca pri UNCU, kjer bo tekla. nova. avtomobilska
cesta. Dela lepo na.predujejo. Specializirano gradbeno podjetje Mavrovo iz Skopja. gradi odsek 12 km dolge
trase, katere del vidite na. fotografiji. Vee o cesti, tem podjetju in drugih zanimivosti iz te velike gra.dnje
pa bomo objavili v pribodnji litevilki obzoroika
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l\lovi poslovni
prijemi prodajne
sluZbe

TakSna je garnitura Aleksandra stereo

vee
tudi v

izvirnosti
propagandi

Letosnji Brestov reklamni boom
je sprozil vrsto reakcij pri kupcib nasib izdelkov, pravih in perspektivnih, pri trgovcib s pohistvom, prebudil pa je tudi ostalo
lesno industrijo, ki na.s je ze dohitela po obsegu in posnemanju
reklamiranja.
BREST pohiStvo je bilo skoraj
dve leti poanta vsake reklame.
Preprican sem, da smo ze ustvarili pojem BREST POIDSTVO,
tako kot je JOGI za MEBLO in
vse vrste presitih zimnic. Njim
pomenijo zimnice, nam pa omare. Vsi bi radi delali BREST POWSTVO, mi bi hoteli delati in
prodajati JOGI. Rekla.ma o reklami, boste rekli. Res, brez reklame bi bili se d anes tako neznani, kot smo bili pred tremi leti, ko smo se ogla.Sali le ob praznikih in sejmih. Danes pozna
Brest ze tisti, ki bo kupoval pohiStvo cez dvajset let.
Ce je reklama, ali bolje receno
ekonomska propaganda, ucinkovita, potem je pretirana skrb o
sredstvib za reklamo nepotrebna.
Zavzemam se za stalno prisotnost v casopisju- revijah, televiziji, tudi radiu, seveda na sejmih
in razstavah, pa tudi za panoje
in svetlece reklame se navdu5ujem. Povedati pa mora.m, da je
treba to poceti smotrno, treba je
analizirati, koliko }judi bo reklamo videlo, bralo in videlo, koga
bo razstava navdusila in kdo se
bo odlocil za nase izdelke. Ce pa
je ekonomska propaganda kampanjska, postane zoprna, zoprna
pa tudi firma, ki oglasa dan za
dnem. Zato menim, da je bilo
letos predstavljanje novega programa v januarju tja do marca
nekoliko pretirano, predvsem ker
je bilo v teziscu dnevno ca.sopisje, za katerega vemo, da ga ljudje
hitro zavrzejo. Ogla.Sati je treba
tudi v revijah, vendar tehtno
razmisliti, v katerih in v katerih
ne.
Mislim, da moramo pocasi preiti na normalni obseg propagande na.Sih izdelkov in pri tem najti nove moznosti. Katere naj bodo izvirne?
Predvsem mislim, da mora naSa. propaganda obsegati naslednje:
- prospektno gradivo;
- stalne razstave, obcasne razstave in sodelovanje na sejmih
doma in vseh potencialnih evropskih trziscih z moenim posluhom
za ameriske razstave;
- televizijsko in radijsko reklamo; vse vee ra.dijskih aparatov je v avtomobilib, tranzistor-

jev na kopaliseih, radio igra ves
dan;
- obeasno vnaprej preueeno
reklamo V dnevnem ea.sOplSJU,
ker sta pri tem vazna naklada,
dan objave in kvaliteta objave;
- stalno objavljanje v sodobnih revijab, ki strokovno obravnavajo opremo stanovanj;
- obcasno objavljanje v revijab, ki so najbolj brane in ostanejo v domaei knjimici;
- sodelovanje na razlienih prireditvah s panoji in zvoenimi
opozorili; zlasti ee prireditve posreduje televizija;
panoje, svctlobne napise,
druge napise (oboji, kartoni, avtomobili itd.).
nloj predlog se torej ne razlikuje od sedanjega naeina propa-

gande. nlislim, da je treba v pribodnje najti se nove izvirne oblike propa.·g ande. Letosnji obseg
ekonomske propagande je finaneni plan precej skresal in zniZal.
Mislim, da. je to znizanje pri poveeanem obsegu prodaje isto, kot
ce ne mazemo lezajev pri najbolj
obcutljivem stroje. Obenem pa
trdim, da je treba propagando
usmerjati tako, da bo cimvecji
ucinek eutiti v prodaji.
Za najbolj uspele propagandne
re!iitve letos lahko stejemo:
svetleci napis nad halo Tivoli,
prospekte in njibovo izvedbo,
sodelovanje na svetovnem kosa.rkarskem prvenstvu in jazzfestivalu,
TV- oddaje iz TV sredisc.
D. Trotovsek

N esporno je dejstvo, da postaja plasma blaga eno najvamejsib in najza.btevnejsib nalog v
poslovnem procesu. Vprasanje obvladovanja proizvodnega .procesa
je zelo zapleten in zahteven posel, vendar se ga da s primerno
or ganizacijo in strokovnjostjo
osvojiti v relativno kratkem casu.
Zato imamo dokaz zadnjo rekonstrukcijo. Moderne tehnoloske
naprave, zadnji dos ezek tebnike
na podrocju lesno obdelovalnih
strojev in naprav, so bile prakticno osvojene eez noc, brez veejib naporov in tdav. Povsem
druga.Ce pa se kazejo ti refleksi
na prodajnem podroeju.
Zapletov okrog plasmaja je iz
dneva v dan vee. Potrosniki postajajo zahtevnejsi, tako po vprasanju kvalitete proizvodov
blaga, kot glede ostalih zadev, ki
so v zvezi s prodajo povezani. To
so servis, cene, krediti itd.
Da bi bili tem poostrenim zabteva.m kos, je bila zadnja. organizacija posta.vljena prav v tej
smeri. Racunam, da smo s sedanjo orga.nizacijo postavili fiziognomijo in potrebe delovanja posameznih podrocij tako, da bodo
kos nalogam, ki so pred podjetjem postavljene. Ko bodo podani tudi ostali pogoji, kot so prostor, polna. zasedba delovnih
mest, mora ta »stroj, ko bo v
obr atovanju« povsem odtehtati
zabtevam. Ce to drzi za osta.la
podrocja, lahko ze sedaj ugotovimo, da za komercialno temu ni
tako. Da se ne bi to razumelo
kot kritika, ker so predlagatelji
sedanje organizacije prav gotovo
mislili najbolje. Gre pa za spoznanje, da smo danes v drugacnib razmerah, kot smo bili pred
nekaj leti ali se v lanskem letu.
Komercia.lno sluibo bomo morali
krepiti se naprej tako za potrebe
domacega trga kot izvoza.
Na domacem trgu smo s fo;;,iranjem potniSke mreze ze napravil korak k intenzivnejsi obdelavi trga. Po potrebi bo treba to
mrezo se siriti. Na zunanjem
podrocju pa bo treba ta. korak sele na.praviti. Menim pa, da vsako
odlasa.nje v tej smeri nam prej
labko skodi, kot koristi. Tu ne
gre za to, da bi sedanje kanale
opuscali ali zanema.rjali, gre

predvsem za. to, da. tudi te intenziviramo, poleg tega pa pridobivamo razne informacije, ki
so nam nujno potrebne pri oblikovanju prodajne politike. Ta pa
za.deva tudi ostala podrocja, kot
je oblikovanje, tebnologijo, tehniko, orga.nizacijo itd.
Poleg tega, da smo formirali
potnisko mrezo, smo se lotili tudi
posebnih prodajnih a.kcij, da bi
problem plasmaja blaga v mrtvi
sezoni kar bo mogoce pospesili.
Teh oblik se dosedaj nismo posluzevali, ceprav so v svetu normaine, nekatera podjetja pa so
jib tudi pri nas ze nekaj let pridno izkoriscala. Da se jib pri nas
nismo posluzevali, je bil vzrok v
tern, ker preprosto nismo imeli
potreb, saj nam je stalno primanjkova.lo blaga za redno odpremo.
Poleg potniske mreze se za doma.Ce tdisce odpira potreba. po
servisni slwbi. V sedanji fazi servisne sluzbe se nimamo organizira.ne, obstajajo pa ze potrebe,
da bi se tudi ta. formirala. Ker
se obdeluje predlog o izgradnji
konsignacijskih skladise v vseh
veejib potrosnisk.ih centrib bomo skusali to vprasanje obdelati
in resiti takrat, s icer pa. se bomo
morali dogovortii s posameznimi
strokovnjaki, ki bi tako sluzbo v
na.Sem imenu prevzeli.
T.Kebe
ALI VESTE?
.. . da se je letos prijavilo rekordno stevilo clanov kolektiva
za letovanje na morju?
Samo v mesecu juniju je bila
izvrsena rezerva.cija za 136 oseb.
Od teb je samo clanov kolektiva
96. Ostali so druzinski clani.
Najvec jib bo letovalo v Ka.Stelu in Crikvenici, manjse stevilo
pa v raznih zdra.viliscih in v
Kranjski gori.

BRESTOV OBZORNIK
JE VAS INFORniATOR.
SODELUJTE!

Mesec prodaje pohiStva Brest
nlrtvilo, ki vlada. v proda.ji pohistva v domovini in v tujini,
zahteva razlicne nove prijeme pri
obvladovanju trga. Konjunktura
v preteklem letu se s svojo negativno stra.njo ka.ze sele sedaj, ceprav je verjetno to sele zacetek
in je rela.tivno stabilizacijo mogoee pricakovati nekje ob koncu
leta.
Vecina pozna razprave v republiskih in zveznib predstavniskih
organib, katerih bistvo je v tem,
kako zajeziti neprestano narascanje cen. Ugotavljanje vzrokov in
pocasno reagiranje ter najrazlicnejse uradne in poluradne novice vznemirjajo trg, kar obcutimo
tudi pri nas. Obcutimo v tern, da
so se vsa predvideva.nja pri planiranju prodaje v posameznib
mesecib izkazala za »neplanska«.
Da. bi to nadomestila, iseejo podjetja razlicne oblike za pozivitev
prodaje svojih izdelkov.
Iz dnevnega ca.sopisja in s televizijskib za.slonov smo izvedeli za
mesec prodaje sobnega in kuhinjskega pohistva proizvajalcev
Mebla in Marlesa. Vsekakor je
sedaj vrsta na nas, da organizira.mo mesec pohistva. za opremo
dnevnib prostorov oziroma mesec
pohistva Bresta..
Zato smo se na pobudo trgovskega podjetja Slovenijales dogovorili za. skupno akcijo v casu
od 10. junija do 10. julija letos.
v tem casu so se trgovci obveza-

li, da bodo v Ljubljani, Celju in
Mariboru opremili po eno svojo
prodajalno izkljucno z na.sim pohistvom, vse ostale pa. s prostorsko povecano razstavo. Tako bomo potrosnikom za.gotovili pregled nad naso celotno proizvodnjo ter jim omogocili lazjo odlocitev pri nakupu.
Vazen prodajni moment te akcije je osemodstotno znizanje cen

za vse nase izdelke, ki jib potrosnik kupi v prodajalnah Slovenijalesa v Sloveniji.
Uspesnost take akcije je v veliki meri odvisna od informiranja.
potrosnika.
Propaga.ndna
sluiba. Slovenija. les se je za.to
lotila pospesene propagandne
akcije v dnevnem casopisju, radiu, televiziji in kinematografib.
Mesta, v katerib imajo svoje pro-

Nase pohiStvo razstavljeno v pr oda.jalni Lesnine v Kranju

dajalne, so opremili z na.piSI m
lepaki. Obljubili so tudi trosenje
letakov z letali.
Tako siroko zasnovana akcija
se mora nujno pokaza.ti tudi v
prodaji. Le-to bomo lahko ocenili
po zakljucku akcije. Vsekakor pa
pricakujemo v tem casu podvojeno prodajo.
In kako smo se pripravili pri
nas?
Vodji odpremne sluzbe TPC
sta bila seznanjena in opozorjena na to akcijo. Zato smo povecali stevilo skladiscnih delavcev.
Prav tako je bil s tem seznanjen
tudi sef transportne sluZbe.
Da bo posiljanje tekoce, so odgovorni prav ti sluzbi. Vsekakor
se ne bo smelo dogoditi, da bo od
soferjeve volje - odvisno, ali bo
vozil, ce je potreba, tudi v soboto. Mislim, da takemu odnosn
ni mesta med nami. Prav tako
se bo morala odpremna sluzba
cimprej usposobiti, da bo labko
dnevno posiljala 120 in vee ton
kamionskega tra.nsporta. Pri sedanjem stanju skladiSca je to ne~
dosegljivo.
Mislim, da bo za elane kolek~
tiva., ki ne sodelujejo v tej akciji, ta informacija zadovoljiva.
Zavedati pa se je treba., da pri
tem sodeluje celotni kolektiv,
kajti to je mesec prodaje pobistva na.Se tova.rne.
A. Markovcic
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Veterani · ~ gozdarstva
v Brestu
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Gradnja. skladisca Tovarne pohistva Cerknica in menze v zakljucni
stopnji

DOPOLNITI JE TREBA ODLOK
0 SAMOPRISPEVKU ZA VODO
S 1. januarjem 1970 je stopil v veljavo odlok o samoprdspevku za
urecHtev cerknH kega vodovoda. Tako se je po dolgotrajnih pripravah
in prizadevanjih druZbeno politicnih organizacij koncno le pristopilo
k uresn.icevanju zelja obcanov, da bodo v treh letih dobill pi:tno vodo
v zadostni koHcini. Odvec bi bilo g:ovoriti o tern, kaksnega pomena je
vodovod za vse obcane .i n tud:i za vse delovne organizacije, ki u porabljaj o cerkniski vodovod. Omembe vredno pa je dejstvo, da se je
placevanja samopl1ispevlrov izognilo precejsnje stevilo obcanov, ki
zivijo in delajo na obmocju, katerega .napaja cerkniski vodovod, stalno
prebivalisee pa imajo rprijavljeno v drugi.h .krajih in obeinah, pii'i. nas
pa koristijo vse komunalne usluge, ceprav so zaenkrat se skromne.
Verno tudi to, da so to ljudje z dokaj velikimi osebnimi dohodki in jim
zivljenjski standard ne bi bil v nioemer prikrajsan, ee bi placevali
tudi pri.spevek za vodo. Kot obean smatram, da -smo vsi ena.!ropravni
in da za.to pri placevanju samoprispevka ne bi sme1i delati razlik. Zakonadajalec naj bi torej se enkrat .prouCil odlok 0 samoprispevku ·in
nasel ustrezna doloeila, katera bi zavezovala budi tiste {)bcane k placilu, ki mislijo, da so Cerknicani samo takrat, kadar je m ogoce kaj
dobiti, kadar je pa treba da•t i alii prispevati, so pa vse drugo, samo
Cerknicani ne. Kaj bi bilo, ce bi se tudi 1listi, ki placujej'O samoprispevek zacasno prij a'Vili, na pni.mer v 2ilcah?
F . T avzelj

Nekai misli o financiraniu nase rekreaciie
25. maja 1970 so vse poslovne
enote in sindikalne organizacije
Bresta dobile dopis o rezervaciji
letovanj s cenikom penzionov v
posameznih turisticnih krajih.
Vsaj pri nas v TLI Stari trg se
na ta dopis ni nihee prijavil, da
bo letoval. Kje so vzroki, da se
ljudje ne zanimajo za letovanje?
v glavnem ni vee regresa, ekonomske cene p a so se vedno previsoke, da bi se delavoi odlocili
za letova nje b rez vsake denarne
pomoei podjetja. Nasa sindikalna
organizacija pa za to nima sredstev, ker je samo od clanarine in
pa 20 N din dotacije na clana za
vse leto nemogoce regresirati delavcem letovanja. Upravni organi pa v ta namen letos niso predvide1i nicesar, s elmer v sindikatu ne soglasamo. Mis·l imo, da
je delavcem se kako potrebno let ovanje in da si tudi zasluzijo, da
bi del letovanj a regresiralo podjetje kot prejsnja leta.
Tudi nadomestilo za K-15 se
je prelilo v osebne dohodke. Ta
sredstva so porazdeljena na 12
mesecev letno in se pri osebnih
dohodkih prakticno prav nic ne
poznajo. Poprej si se vsaj lahko
peljal en.krat na leto po znizani
ceni kamorkoli po Jugoslaviji,
sedaj pa , ko te ugodnosti ni vee,
clani kolektiva ne morejo letovati v bolj oddaljenih krajih. Vsi
delavci pa l:udi lie nimajo svojih
avtomobilov i n so se vedno vezani na vlak ali avtobus. Zato
mislim, da je treba omogociti regres za letovanje vseh delavcev

K-15 pa znova uvesti v kakrlni
koli obliki, tako da bi vsaj enkrat
le tno omogocili delavcu letovanje in odih lkjerkoli v nasi domovtini.
M.$epec

2e dolgo v naprej smo se dogovorili, da obiscejo 19. junija
Brest upokojeni gozdarski i nzeni:rji, clani DIT iz Ljubljane. Nihce ni predvideval, da bodo pra·v
tega dne nizki dezevni oblaki
prekl1ili nebo in ta delcek Sloveni.je napravil bolj zalosten, kot je
sicer. Javorni:ki v megli, enako
Slivnica, da {) ocaku Snezniku ne
govorimo. Toda kaj zato, -saj je
obisk v prvi vrsti namenjen Erestu.
Pozno dopoldne so priSli. Vodil jih je ing. Oskar Jug.
V razg.ovoru, kateremu sta z nase strani prisostvovala ing. R esnik ·in D. Trotovsek, smo govorili
predvsem o razvoju Bresta, {) surovinski problematiki, () naeinu
trgovanja,. o kreiranju pro~rama
:ltd. Ing. L. 2'Uil'Iler je orisal perspektivni plan razvoja 1esn e industrije po do'l.gorocn em nacrtu.
Zelo blizu so nj egovi koncepti
razvoja z nasimi prakticnimi iz-

Placana
rekreacija
clanov
kolektiva
Letos se je kar 93 delavcev odlocilo za rekreacijo, ki je placana na podlagi Pravilnika o subvencionirani rekreaciji delovno
in zdravstveno prizadetih delavcev.
Po mnenju kadrovskih komisij
in sindikatov PE so ti delavci potrebni rekreacije, saj so se izcrpali pri vsakodnevnem prizadevnem delu.
Iz Tovarne pohistva Cerknica
bo letos slo na rekreacijo kar 60
delavcev, iz Tovarne pohistva
Martinjak 20, iz Tovarne ivernatih plosc 8 in iz Skupnih strokovnih sluzb trije.
Kadrovske komisije poslovnih
enot in sindikalni odbori so jib
predlagali se veliko vee, vendar
so se odpovedali tej pravici iz
razlicnih vzrokov: na podlagi
zdravnikovega priporocila, lastnih zelja glede krajev in casa letovanja najema splosna sluzba za
te delavce rezervacije v repreacijskih srediscih.
J . Klancar

hodisei in cilji. Eno pa je ostalo
odprto - bo trzisca za vse dovolj?
Po razgovOit'U je sledil ogled
Iverke in TP Cerknica. Medtem
k{) druge obiskovalce na Iver.ki
oolj zanimajo natresne postaje in
stiskalnica, so se ti tovarisi najdlj e pomudili pri surovini in iveracih. Tudi tov.arno pohistva ISO
ogledova1i z zanimanjem. Velikost in opremljenost jih je osupmi.la, saj ni 'Di.hce pricakoval, da
je Brest tako dalee s svojo modernizacijo. Res dalec in se dlje

moramo, ce bomo hoteli biti konkiR'enCni in uspe5ni v borbi za
tdisce, kajti nismo edini, veliko
je proizvajalcev pohistva in veliko jih ra·s te na n ovo. Videli so,
da je bilo dolgoletno delo v gozdarstvu in posredno tudi za lesno
industrijo kron-ano z uspehi in da
nacrti strokovnjakov le ne leze
zapraseni po predal,ih, ampak ziv o delujejo od panja v gozdu do
zadnje delovne operacije v embalirnici pohiStva.
Tudi na Slivnici, kamor smo
odsli po ogledu tovarne v Cer.knici, je 'bi1o dano p riznanje IIlap red.ka in razvojnosti Bresta.
Skoda, da je megla zak.rivala
razgled, kajti ob sancu bi bil dan
se i epsi.
D. Trotovsek

Sestanek krajevne
organizacije ZK
V zacetku junija je bil sestanek krajevne organizacije ZK
Cerknica. Na sestanku so g{)vorill
o delovnem nacrtu KraJevne
skupnosti Cerknica, o aktualnih
vprasanjih, o katerih je razpravljalo predsedstvo ZKJ, .o obnavljanju ZK v ·obcini dn o zakljuekih druge seje obcinske konference.
0 delovnem nacrtu Krajevne
skupnosti je porocal .njen predsednik tovaris Andrej Hrblan.
Nacrt je dovolj obsezen, saj zajema vso problematiko na podr ocju Cerknice. Le sredstva so
vprasljiva. Ob virih sredstev je
bilo veliko besed ·o gozdnih povr5inah, ki so last Krajevne
skupnosti, pa j•i h vendarle upravlja in izkorisca Gozdno gospodarstvo iz Postojne. Lahko bi bi·l a ta skupna last velik vir. dohodkov Krajevne skupn{)Sti.
Tovaris France Koiicak je govoril o aktualnih vpra5anjih, o
katerih je razpravljalo predsedstvo ZKJ. Pri tern je zlas ti poudaril aktualne naloge pl1i preobrazbi ZKJ, pri tern pa je opo:wril tudi na naslednjo razprav{).
Dr u zbeni polozaj Zveze komunistov se bo spremenil. Iz klasiene
politicne partije, ki upravlja v
imenu delavskega razreda se bo
spremenila v idejno politieno silo, kd se 2111otraj sistema samoupravljanj a in sam ega razreda
bori za uxesniceva-nje svoje idejne in politicne usmeritve. Zveza komunistov mora postati bolj enobna in b olj ucinkovit a organizacija na nacelih demokratienega centralizma.

Smele linije zelezobetonskega skeleta novih prodajnih in razstavnih prostorov kazejo, da bo zgradba lepa.
in funkcionalna

Organi!zacijske spremembe bodo omogocile ucinkovitejse sodelovanje clanstva v oblikovanju
in uresnicevanju politike ter
idej-no-politieno dejavnost ·komunistov v okol.ju, v katerem zive
il11 delaj o.
Pri vsem tern je zelo aktualno
obnavljanje ZK. Zato -so na sestanku Krajev.ne organizacije izvo1illi sedemclansko lromisijo, ki
'b o nenehno spremlj ala aktivnost
ljudi, .zlasti, kalro se v druibeni
aktiw10sti uveljavlja mladina.
Spremljala 'bo budi aktivnosti cianov ZK v organizaciji. Predlagala bo sprejem novih clanov in izkljucitev nedelavnih clanov.
Na predlog s ekretar.iata organizacije je bi:Lo na tern sestanku
.icl:kljucenih 15 elanov ZK, trije
pa so bill na novo sprejeti.
Na koncu sestanka je bila se
razprava o zakljuckih obcinske
konference ZK. Ti zakljucki so
bill iie konkretneje doloceni.
Vsak clan ZK bo te zakljucke
dobil napisane in, kot je bilo na
sestanku sklenjeno, se mora vsak
CJ.a.n po njih ravnati.
J. Klancar

Kako na
lelovanje?
Vsem -tistim, ki so se letos odlocili preziveti svoj letni dopust
ob morju ali v drugih krajih,
sporocamo, da je turistiCni transp ortni bir{) iz Ljubljane odprl
sv{)jo poslovalnico v Postojni na
'llrzaski cesti st. 4. Tam lahko rezervirate vozovnice za vse proge
v Jugoslaviji in sicer najvec 30
dni pred potovanjem. Za potovanje s povratno vozovnico priznajo n aslednje popuste:
- za povratno potovanje na
razdaljo vee kot 50 km - 25 odstotkov,
- za povratno potovanje na
letni dopust prav tako 25 odstotk ov. Obrazec za tako potovanje
dobite v p oslovalnici v Postojni.
Vsi tisbi, ki zelite na dopust z
vlakom, dobite vse informacije v
omenjeni poslovalnici v Postojni,
T.rzaska cesta 4. Lahko klicete tudi po telefonu na st. 21-244 Postojna. Na progi Ljubljana-Kastel pri Splitu vozi vsak ponedeljek poseben avtobus, ki ima postaja:Usce v Logatcu ob 4.30 urd.
Ce zelite na dopust s tern avtobusom, mora te najkasneje v enem
tednu rezervirati sedez pri podjetju SAP Ljubljana, Titova 38
ali po telefonu 314-922.
Tiste, lki zelijo na dopust z
·l adj o, obvescamo, da vozi ladja
na relaciji Rijeka-Split z vmesn im.i postajami vsak dan ob 18.
uri. Voonja stane 47.50 za eno
smer. Voinja od Reke do Splita
traja 13 ur. Vstopnice ·Si morate
preskrbeti najmanj dve uri pred
odhodom la.dje. Za Volparijo in
Orikvenico so avtobusne zveze
walk dan iz Logatca ob 6.33, 7.32
in 9.02 uri. V sezoni je potrebno
za te proge rezervirati vozovnico
vsaj deset dni pred potovanjem
na avtobusni postajd v Ljubljani.
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IZ NEMSKE LESNE IIDUSTRIJE
V Wiederrbrticku v Westfaliji
leZd eden najbolj znanih velikih
obratov nemske pohistvene industll:ije, firma Interltibke, ki je postala znana zaradi svojega specia1nega poograma konstrukcije pohi:stva. V dveh wvarnah je zaposlenih skupaj 415 oseb, od katerib je okroglo 90 v administrativnem podrocju. Tovarni v Wiedenbrticku ter Marienfeldu obsegata
zazidano povrsino okroglo 29.000
kv. m. Oba obrata skupaj imata
letni promet 50 milijonov DM.
v letih 1962/63 je zacela firma
Interlubke razvijati program izdelave sten za omare. Pri tern so
izhajali iz modernega in racionalnega vidd.ka ter je bil izdelan
ustrezen vzorec, ki je omogocil
tehnicno racionalno i2delavo steve1nih variacij modelO'V. Stene
omar , ki jih je mozno uporabiti
tudi kot predelne stene v prostoru, se lahko uporabi:Jo v vsakem
prostoru, kar pomeni, da moraj o
imeti zmozmost prileganja kot po
si:rini, tako tudi po v.isini. To je
mogoee zaradi razlion.ih tehnic-

nih nacinov izvedbe. Toda s tene
morajo istoeasno izpolnjevati najpolnjevati najrazlicnejse naloge.
NjihO'Va naloga je, d a ne sluZijo
samo za shranjevanje oblacil ter
domaCih pot-rebSCin vseh V'I'St, toda istocasno morajo, ce je treba
dopolnjevati stanovanjsko pohistvo ali ga nadomestiti. Tako se
lahko nekatere stene uporablja.jo
k.ot regali za knjige t er, kot najnovejse, je mogoce vanje montirati sklopljive postelje (DBP) v
okretljivi izvedbi ter sklopljive
mi:ze. Talro nastane tako imenovana stanovanjska stena (Wohnwand). Poleg teh sten za Dmaa:e
i7ldeluje filrma Interltibke postelje raclicrrih velikosti, nocne omarice, omare za perilo, zrcalne mize (psihe). S temi posameznimi
modeli se lahko omarne stene dopolnijo ter tako nastane popolna
spalnica. Vse pohistvo je izdelano
na popolnoma povrsinsko gladko
omarni k onstrukcij ski nacin. Priblizno 60 °/o vsega pohistva ima
bele pO'Vrsine, ostanek je prevlecen z plemenitim furnirjem Ln to

z macesnO'Vim, orehovd:m, teakovim ter palisandrovim furnirjem.
Osnovni material ter nosilni material so iverne plosce, ki se dobivajo v fiksnih merah. Firma Interlilbke kooperira z drugimi izd elovalci .pohistva ter dobi od ene
same tovarne d.vernih plosc najvecJi del za kritje svojih potreb.
Tako sodelO'Vanje se je pokazalo
kot gospodarsko koristno. Dnevnti.
promet ivernih plosc znasa ca. 100
kub. m. Vse povrsine ivernih
plosc, ki so pozneje belo prevlecene, se morajo najprej grundJ.rati z beljenimi foliJami iz mo6nega na•t ronov-ega papirja, prepojenega z umetno smolo. Poznej ~e
pos!O'Vanje izvajajo v polyestr;;:dmi barvanimi laki, ki jli.h oblivaJO,
polJ.vajo ali valjajo. Pohistvo odpremiJ<l v glavnem tuja spediterska podjetja, kar se je zelo dobro
obneslo. 75 Ofo proizvodnje gre v
ZRN, ca. 25 Ofo pa se izvozi v Belgij<J, F;rancijo, Holandijo, Italijo,
Luksemburg, Avstrijo ·i n Svico.
V glavnem gre vsaka posiljka v
pcsamezno trgovino s pohistvom.
Poudarek je na modernem naCinu, kar pomeni, da se ob:racun
mezd, obratni obracun, planiranje
izkoristka strojev ter podobni racunski postopki izvajajo v kompjuterski napravi.
Firma bo v kratk-em postavila
svojo lastno napravo te vrste. Tudi uvedba oddelka za trgovanje
(marketing) s solanjem prodajalcev ter posvetovalruico za razstavljanje, kaze napredno staliSce v
vpraasnju modemega pohistvenega trga.
Inz. J. Resni'k

DISPO centrala. usmerja transportnega dela.vca z radio sprejemno
in odda.jno postajo

Prva turistiCna karavana
Veza.va a.vtomatskih forma.tk v Tovarni pohistva Cerknica

TuristiCno naselje
na Gornjem jezeru
Nekdanji pasnik Gornjega jezera, ki je bil ves porascen z
nicvrednim grmovjem, se razvija
v pravo pravcato gradbisce turisticnega naselja. Od tu j.e zelo
lep razgled na Cerknisko jezero.

Brestovi
upokojenci
in Obzornik
Nemalo smo se zacudHi Ciani
uredniskega odbora, .ko smo zvedeli, da upokojenci ne sprejemajo Brestovega obzornika. Hitro
smo sli v akcijo, 'kaj je na stvarJ., saj je bilo ze ob rojstvu Obzornika reeeno, da bodo casopis
prejeli tudi vsi upokojenci in
prepricani smo bili, da sploSn.e
slu~be po posolV'll.i.h enotah skrbe, da upokojenci dobijo nase
glasilo. Pa glej - tega dolocila
so se dr:lali samo v Tovarni pohistva Marti:njak in se tu niso
sigurni, ce dajejo casopis vsem
upokojencem tovarne. Verjeli ali
ne, da je ta primer dovolj jasen
dokaz, da se premalo brigamo za
upokojence i:n ni cisbo nic slucajnega, .da so upokojenci 0 tem
potozili tudi v svojem pi-smu. Pismo je obravnaval tudi Svet za
koord!inacijo poslovanja in sprejel sklep, po katerem lahko pricakujemo zbor upokoj.encev nekje v jeseni letos. Glede dostavljanja obzornika pa je sklenjeno,
da je azurirati evidence upokojencev in jim po ,poilti dostav.l jati
obzornik na dom.

Med drevjem na sveZem zr<tlru se
CJ.ovek res prijetno poeuti. Ce pridete tja v soboto ali nedeljo, ne
boste opazili, da so to dnevi pocitka. Tukaj si ljudje gradijo
svoje pocitniske hisice in ko sem
jih obiskal, sem se zanimal, kaj
jih privlaci na tern podrocju.
»Predvsem sem se odlocil za ta
kraj zaradi lepe ceste in ravnc
pravsnje razdalje od Ljublj a ne
in zaradi cistega zraka. Blizu je
tudi avtobusna postaja, pa tudi
cene zemlj.isca so ugodne. Seveda
je tudi znamenitost jezera vplivala na odlocitev.« Tako mi je
povedal tovariil Janezic iz Ljubljane. Istega mnenja so bili tudi
ostali graditelji. Trenutno je v
gradnji okrog 8 do 10 hiSic, vseh
pa b o na zg·ornji strani ceste 30.
Med kramljanjem sem se zanimal, kaksne teiave jih spremljaj.o ob zacetku gradnje. Cesta, ki
b o speljana med samim naseljem,
bi morala biti najprej zgrajena,
da bi lahko dovazali gradbeni
materii;!l. Vsaj odcep od glavne
ceste, kjer je treba postaviti kana·l, naj bi obcLna cimprej uredila, v ostalem pa si bodo pomagali sami, dokler ne bo cesta
med naseljem popolnoma dograjena. TeZave so tudi z vodo, ki
jo je treba dovazati iz vasi, toda
na to so racunali.
Par cel merijo okrog 700m2, so
kar dovolj velike, vendar pa so
malo preozke in prevec dolge.
Vendar se zato nihc-e ne vznemirja.
Tako so mi .povedali graditelji
turiistitnih hisic na Gornjem jezeru, jaz pa sem jim za.Zelel veliko uspeha pri gradnji in da b i
se jim vse zelje cimprej uresniCile.
M. Sepec

v eni izmed prejsnjih stevilk
nasega Hsta je pisec clanka Avto
rally in se kaj D. Trotovsek omenjal organizacijo rallyja za letos.
Zdrultenje soferjev in avtomehanikQV v Cerknici (ki je letos dobilo DIPLOMO za svoje delo) se
je misli oprijelo in tako je pred
nami za dan soferjev 13. julij prva turisticno propagandna karavana v-ozil. Zakaj »turisticna
karavana?« Vzrok temu je novi
zakon o cestnem prometu, ki za
rally doloca posebne pogoj e in
razlicna ·s oglasja, medtem ko je
k.a·ravana, ki je preprosta oblika
rallyja, izvedljiva tudi .brez posebnih dovolj_enj.
Zdrultenje se je <Jdlocilo, da bo
karavana 11. julija s startom v
Cerknioi in ciljem v Lozu. Proga
je dolga 390 km, tece pa tak.ole:
Cerknica - Planina- LogatecLjubljana - Kranj - Brnik Menges - Duplica pri Kamniku
- Domzale - Celje - Lasko Ziidani most - Radece - Krsko
- Novo mesto - Zultemberk Skofljica - Velike Lasce - Nova vas - Bloska .polica - Loz.
Vsekakor je treba poudariti, da
bodo morala biti vozila tehnicno
spooobna za voznjo, kar bo komisija pred startom pregledala, vozniki pa bodo morali imeti veljavna vozniska dD'Voljenja.

Proga je :razdeljena v stiri etape z wnesnim postankom. Najdaljsi postanek bo v Zuzemberku, kj.er je bila v NOB ustanovljena prva motoriz:irana slovenska partizanska enota.
Ob zakljucku vomje bo moral
vsak voznik voZ'i.ti se 100m dolgo
spretnostno voznjo na cas. Ocenjevanje voznje in spretnostne
vomje bo dalo tudi zmagovalce
te priredi tve.
Za namecek se to, da j e sklad
nagrad 1000 N dlin, ki bodo razdeljene petim najboljsim, seveda
v prakticni obliki.
Kavavana ima dvoj!lii namen:
- ugotoviti znanje, spretnost

:in vzdr:lljivost voznikov ·osebnih
motornih v·o zil in predvsem
- popestriti reklamo izdelkov
BRESTA in KOVINOPLASTIKE.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 12. julija v Cerkn!ici, za zakljucek pa, kot je ze
t radicija, bo parada vozil in popoldne tovarisko sreeanje soferjev v restavraciji BREST Cerk.nica.
Zdruzenje vabi lastnike osebrrih vozil, da se prijavijo v cim
vecjem stevilu na naslov: Zdruzen je soferjev in avtomehanikov
Cerknica, tov. Lucka Petrovcic ali
Janez Mele SKS BREST Cerknica, kljub temu, da morda kdo ne
bo dobil vabila osebno. J. Mele

Obisk Clanov ZB Kranj
13. junija letos so krajevn:o organizacijo Zveze borcev Loska
dolina obiskal:i clani aktiva Zveze
borcev,
zaposleni
v obcinski
skupscini v Kranju. Vsako leto
ta aktiv obisce znane partizanske
kraje. Na lastno pobudo so se letos -odlocili za obisk Loske doline.
Clam krajevne organizacije
Zveze borcev so jih prisreno in

tovarisko sprejeli. Obiskali so
spomenik padlim na Ulaki. Skupaj s solsko mladino osemletke
Stari trg so priredili kratek kultumi program. Prvoborec Franc
Levee je na kratko opisal zgodoV'ino delavskega razreda pred vojno in med NOB. Gostje so pozorno spremljali besede tovarisa
Lavca. Nato so polozili venec
..;>red spomenik padlim in si ogleJali notranjost spomenika. Spremljali so jih predsednik in tajnik
KO ZB Loske doline.
Kosilo so imeli v gostiscu Sneznik. Na njihova zelj·o smo jim hoteli omogociti ogled gradu Sneznik, ki pa je bil na zalost zaprt
zaradi »popravila«. Ta napis na
grajskih vratih je ze vee kot
leto dni.
Tezko se nam je bilo opraviciti gostom, ker si gradu niso mogli ogledati. Kljub tej nevsecnosti so gostje odsli z dobrim vtisom, zlasti so bili zadovoljni z gostoljubnostjo clanov Zveze borcev
Loske doline, ki so jih spremljali.

Prve vidend bisice na. Gornjem jezeru

V zahvalo so gostje izrocili g·o vorniku Francu Levcu, krajevni
organizaciji ZB -in osnovni soli
Stari trg po eno knjigo Zgodovina
mesta Kranja.
F. Kovac
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Veste, tudi pisateljeva pot je tezka. K sreci sem trmast in se ne oziram na kritike politikantov . ..

•
Kadar gledam na televiziji modrovanja o gospodarstvu, me zaboli
glava ...

-·
Notranjci moramo prenehati s kulturno jalovostjo!

V zivljenju sem dosegel dovolj. Kaj bi se hotel?

v

ses tdesetletnik

Smo si rek.Li: »Obiscimo ga,
njega, ki pridno suee pero, da bi
onra.nil in povecal slavo de:tele
Notranjskel«
Pr1pravili smo vprasanja, na
·kiatera .naj bi nam oogovol'il. MeniH smo, naj bodo resna in taka,
malo manj resna, da bi ne btil
razgovor preve<:· turoben. Pa se .lt:t
izKazalo, da je bil strah OC1vet:
::.aJ.a .i.n •r esnost sta se prepletali,
zitv.lJenJe Je veLo iz besea. lVlaio
ci.ste ruozotije, vse samo pns1.no
ziVlJenJe.
»n.aJ se b ojite?« se nam je W:t:>menn.u, ko smo posKocui rav.no v
trenutKu, ko Je stopil .iz hise.
:StranOVIlto Je pOCilo, Ker je strela
uaarua v strewvoa na cer.KVi :sv.
1Vlarum.a J.wmaJ! .liUCaJ ,ooaaiJen<>
oa ·vnoanin 'Vrat 31!! 1et scare ni se v .I:'OacerKvi pri ·s tarem trgu
kJer preoiva.
»Jaz se bojim le gada. Treskanja
in grmenJa sem se privaUiJ med
voJno; gaaa se pa res boJim se
danes.:s1cer pa imam doore soseue,« se Je zopet s1roko nasmeJal
in pokazal na .pok~aliSce o.K:r.og
cerKve.
l-'osedli smo. Kar l!iako po domace, pod ka:p, na pravkar razrezane coke bUKovih arv. Ko smo
poveaa1i, po kaJ smo prisli, je bil
victeti zaaovolJen:: »Vesel sem, da
ste pristi. l'resneto ,aa moramo
biti Notranjci tako jalovi za pisanje! Kaj zdaj piSem me vprasa,e·! Pri drzavnt zalozoi je ze
pripravljena Vaska kronika, v
k.a,eri op1Sujem ZivljeD.Je Loske
doline v preteklosti. l'i.Sem pa
ruoniko . .StreharJeVe druzme prvi del. Tu OP1SUjem z:lvJjenje
svojega pradeda., ki je zivel v casu l'reserna. Knjiga temelji na
resnicnih dogodluh, za ka.tere sem
dobil podatk.e v zapiskih, ki jib
je pisal praded. Tudi sam pi.Se~
dnevnik ze od leta 1937. Vsak
dan nek.aj stavkov o naJvaznejsih
dogodlO.h. Recuno, danes bom zaPlSaJ, aa. so me obiska.li »fantalinclti« od Brestovega obzornika.
Vse moje pisanje temeJji na
resnicnih dogoaklh. o, veckra.t
sem ze imel s1tnosti zaradi tega.
Se sreca, da. smo Notranjci trmasti. Da, da, tudi jaz sem trma.st.
Nasa Notranjska. trma je najveckrat pozitivna.«
K!ao vas je ·s podbudil k pisanju?
~usi se skoraj neverjetno, da
sem nagnjenje do pisanja tudi
podedoval. Omenil sem, da je ze
praded delal zapiske, moja mati
pa je znala skoraj vse Presernove
pesmi na pamet in vrsto odstavkov iz Tolstojevega romana. Ana
Karenina. V rani mladosti sem
mnogo, pravzaprav ogromno bral.
Predvsem slovenske in ruske klasike. Zato tudi sam pisem bolj
jedrnato. Originale jemljem iz
zivljenja, abstraktnih, izmi.Sljenih
figur pa ne trpim.«
Zanima•lo nas je, kaj mi:sli o
turizmu.
Mislim, da so pri nas vsi pogoji
za razvoj turizma, predvsem
kmeckega. Glede Cerkni.Skega jezera pa menim takole: ljubezen
je slepa. Tudi ljubezen do narave
nas ne sme zaslepiti. Na.ravo rooramo spreminja.ti v pametnih mejab, s posluhom za ekonomske
ucinke.«
Preberimo se, kaj je odgovoril
na v:pra.Sanje o njegovem prostem
casu.
»Povejte mi, kaj mislite pod
prostim casom? Sem malo lovca,
hodim na sprehode po travnikih
in gozdovih in razmisljam.«
Povedal nam je naslednjo lovs ko zgodbo : Stal sem na. »stantu«,
niti ganiti se ne bi bil smel. Ker
nisem zdrzal na mestu sem price!
hoditi sem in tja. Po nekaj minutah je zalajal srnjak - veste
kje, tik ob puski, ki sem jo pustil
naslonjeno na drevo. Televizijo
gledam obcasno, na.jteze prenasam oddaje, kjer se >>bistroumneZi« kosajo v relievanju gospodarstva in zapletajo ekonomske zakonitosti.<<
Na vprasanje, ·aid raje p:iSe ali
kmetuje, je odgovoril:
»Delo je rekreacija, pisanje pa
je garanje. Zelo ljubim delo na
polju in v gozdu. s clovekom, ki
zapostavlja kmecke ljudi in s tistim, ki beii od zemlje, ker se mu
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ne ljubi delati, se enostavno nimam ka.j pogova.rjati!«
0 mla.arlni, o d:rugolasc±h, o hipijih in IDJihovrh 1ctejah pa sodi
pisatelj Hace takole:
»Dolgi lasje me ne motijo. M oti
me obna.sanje teh mladenicev, ki
hodijo kot starci. Mlad clovek naj
zivi mlado. Pri pojavih »SOdobne«
mladine me moti njihova filozofija, ki je filozofija. starih upokojencev. Mnogi mladinci se vlecejo
kot megle, na.mesto, da bi bill
poskocni kot srnjaki. Morda jim
manjka. telovadbe, ka.kih 9 metrov
drv, kot sem jib ja.z zrezal da.nes.
Tudi upokojenci morajo biti a.ktivni, vendar ne samo v gostilni.
Z gostilno je tako: en »stuc« je
prema.Io, trije pa prevec. Toda, da.
povem iskreno - raje imam tri
kot enega. V glavnem pa mislim,
da mora clovek iz vsake tezave
najti resitev, ne sme biti sirotica.
Ljudje izvirajo iz teiav, iz dela
in borbe. Iz blagostanja in lagodnega zivljenja pa najveckrat zrastejo zanikrneZi, revice, za katere
ne ves, kaj bi z njimi.
Ze med vojno sem opazil, da so
bill ljudje, polni zivljenja in humorja boljsi borci in kasneje boljsi delavci kot cmiravci.«
Hitro smo ga pobar ali za vesel.iim dogod.kom med NOB. Hudomusno se je namuzal iiil dejal, da
bi nam lahko povedal marsik.aj,
ce bi. le zena ne .prisluskovala
ob vratih. Kajti, se je zgodilo nekoc, da so po zmagi na Koroskem
imeld velilro slavje .in jekar m alce
pozabil, da je porocen. Vee n am
ni povedal, ker -so se .na zeninem
celu ze tako n abi.rali nev.ihtni
oblaki.
Nas pisa.telj veckrat popotuje v
kraje, kjer se je boril med NOB.
Jeseni .namerava obi:skati Francijo. Hace je v Franciji delai in se
·boril za osn{)Vne praV>ice delav<:ev
ze pred drugo svetovno ~.roj.no.
V Zi.vljenju je marsikaj dozivel,
v revoluciji je dosegel u sp ehe, ki
jih ni pDieakoval. Meni, da tudi
zaradi tega, ker je ze od 11. leta
skrbel sam za sebe in ga je zivljenje utOOilo. Ce bi bil se enkrat
mlad, bi. studi.ral za agronoma ali
za inzenirja gozdal.'st:va. Prav g:otovo pa bi tudi p;isal.
Beseda mu je zopet stekla o
pisanju .ia:t o lmlj~gah. V svoji
knjiznici ima okrog 2000 knjig,
sam jih je napisal 12 in se bo pi-sal, ce bo zdrav. Na knitiko politik.antov se .p ozvi.Zga, kajti on
.pise {) tern, kar cuti, kaT vid.i, kaaga tisei. Vsakdo, ki bere njegwe

knjige, mora spoznati, da Hace
pise resn.ioo. Zamera gor ali dol,
resnica je samo ena. Ponovno
nam je omenil, da se na Notranjski premalo pi.Se. Pri tern nas je
spodbujal, naj 'V BRESTOVEM
OBZORNIKU pisemo eim vee o
zivljenju n asih ljudi - morda so
nekateri Clanki prevec strokovni
in zato za preteino vecino bralcev
nezanimivi.
»Fanticki«, nam je deja! ob ·s1ovesu, »poka.Zimo, da Notranjska
ni samo odeiela zemljarjev, gozdarjev, tihota.pcev. . . pokazimo,
da nismo samo praktiki, suhi razumarji. Saj vemo, da so v nas
tudi liricne strune. Morda smo
res malo prevec zaprti vase skoraj srameiljivi.«
Zivel bo do svojega devetdesetega leta, to je sklenl.i pwsem
resno. »Potem pa. bom pokopan,«
je dejal »ce bom na drzavne stroske, jib ne bo veliko, saj me bodo
kar iz postelje prestavili v jamo.<<
Spet se je nasmejal, ko je pokazal
z roko cez cesto k Sv. Maa-tinu.
Matevz Hace je rojen 4. j.ulija,
na Dan borca. Cud:no nakljucje,
ki pa povsem ustreza delu in zivljenju na5ega rojaka. Od rane
mladosti n apl.'ej je delaven, borben, neuklonljiv .in veder.
Vse, kar nam je povedaJ. 1n vse,
kar smo vide1i, nam j e potl.'dilo,
da je res tako. Fred seboj smo
imeli moza, ki pove, kar misli,
takega, k.i se mu pozna, d a je bil
komisar v eni najslavnejsih slovenskih ,partiza!flSkih diviZJij . Ne
more -sk:ri-ti, d a ,ga je zivljenje
naucilo marsicesa.
Njegove misli so bile zavite v
humor, bile so eksplozivne in
zdrave, da &0 nam bile ·takoj vsec.
Ko nam je pokazal, kako mora
hoditi mladina, je poka·z al pravo
mladeniSko moe in spretnost,
vzdrZljivost <S'lllO zaslutili v kupu
drv, ki jih je rezal prav 1risto jutr.o. Ko je kot za stavo treskalo
okrog nas, se je preserno smej•al,
in ko je govor il o zemlji, ki jo
obdelu je !in o rojstni hdsi, smo zacutili, da ne bil odl!lesel cele lroze,
kdor bi mu sku5al to preprem:ti.
Ob ·lroncu .nas je opovabil, naj
ga -spet ob.iScemo, ko bo star devetdeset let. Obljubili ·smo, da se
bomo videli ze prej, kajti r azgovor s .pisateljem H acetom je do~vetje.

Do takrart; pa mu zelimo veliko
pisateljskih uspehov ·i n razvedrila
rpri obdelovanju .njegovega posestva.
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EKONOMSKA SOLA
A. Na.eelo gospoda.rjen.ia
Da bi podjetje lahko proizvajalo doloeene proizvode, morajo biti ti proizvodi posameznim kupcem potrebni in jih zelijo kupiti.
To pomeni, da mora podjetje
usklajevati proizvodn.io s potrebami in zelja.mi kupcev. Podjetje tezi, da bi doseglo cimvecji
obseg proizvodnje ob najmanjsih stroskih. z drugimi besedami,
to so naeela produktivnosti, ekonomienosti in rentabilnosti.
p r 0 ci u k ti v n 0 s t je naeelo
gospoda.rjenja, ki ga merimo s
kolieino dela, potrebnega za pro-

izvodn,io enote (ali mase) doloeenega proizvoda.. S povecevan,iem
produktivnosti dela se veea tudi
standard zaposlenih, ker se ob
veeji produktivnosti dela veeajo
tudi obseg proizvodnje, osebni
dohodki in akumulacija.
To je zelo celovit pojem, ki je
odvisen od razlicnih dejavnikov,
od organizacije dela, sestave
sredstev (to se lahko imenuje tudi · sestav kapitala in odnosov
med osnovD.lDU in obratnimi
sredstvi), tehnoloskega postopka,
pogojev dela, intenzivnosti dela,

Kaj vse raste pri Brestu?

stimulativnega nagra.jevanja in
podobno.
Produktivnost merimo z razmerjem:
Kolieina dela
Kolie. prod. izdel.
To ie splosna formula, medtem
ko je se vee izvedenk te splosne formule gled na cilj in prednost merjenja.
E k o n o m i e n o s t : Podjetje
je zainteresirano, da proizvede
cimvecjo kolicino izdelkov s eimmanjso porabo predmetov dela,
delovnih sredstev in delovne sile.
To naeelo imenujemo naeelo ekonomienosti in ga ozko povezujemo z nacelom varceva.n,ia v gospodarstvu. Obenem pa je ozko
povezano
s
produktivnostjo
(manjiia poraba delovne sile). Na
ekonomicnost
vplivajo
poleg
vrednosti potrosnih reproma.terialov isti dejavniki kot na produktivnost. Cim veeji je obseg
proizvodnje, a nizji proizvodni
stroski, tem ugodnejsa je ekonomienost.
Merimo jo tako, da primerjamo:
Celotni dohodek
Globalna last. cena, ali
skupni proizvodni stroski

Kar Brest danes ima, ni ne park, ne poskusni nasad, od obojega
je nekaj. T a vrt je ze tako prirasel sodelavcem Bresta, da ga ni, ki bi
ga pustJ..l unieiti in ga. ni, ki ne bi imel n~~de rad. Pa. poglejmo, -~j
vse raste na. tem notranjskem svetu, ka.J Je pokazalo vo.l,)o do ZlVljenja, cepra.v ni doma Ie iz Evrope, a.mpak tudi z drugih celin.
Pri vnodu v menzo se lepo ra.zvija. gledieevka. - gledicija. Lani
je prvic cvetela, letos cvete prav te dni ie v drugo. Njeni plodovi so
poaobni roZicem. V Ljubljani ob Gruberjevem kanalu raste gledicevka.
drevoredno. Na. ju!ini strani menze pa zelo lepo uspeva. japonski javor drobnih, jeseni lepo obarvanih listov; bllzu StoJi zgoaaj cvetoe
okrasni grm forsitija, na. drugi strani pa. vijolicasto cvetoca medvejka
Antoni Waterer, ki je nizke rasti. Pri Brestu je bilo posajenih vee Judezevih dreves, ki cvetijo na golih vejah v fizolastih cvetih rozne barve. Toliko kot letos, to drevo v Cerknici se ni cvetelo. Toda. je obcutljivo na cerkniSke zime in bo ostale treba. presaditi na zavetnejsi kraj.
Tudi pri baliniScu so tepa drevesa. Na. ju!ini strani je La.wsonova
pacipresa, blizu nje nizek grm zlate tise, senco pa mece na klopico
rdecelista. Pisardova sliva. Ta zgodaj zacvete, pa redkoma rodi. Ob
zacetku stopniSca k balinskemu prostoru stoji bozje drevce, bodecje,
ki se v Cerknici dobro pocuti in bo po 20 letih ze stasito drevo. Nad
n.iim raste okrasno drevo Katalpa, ki bo pra.vkar pokazala lepa socvetja, nato pa plodove v ozkih strokih. Teh ka.talp je ze vee v Cerknici.
:
NajmocnejSa. zbirka rastlin je pred Skupnimi slu!ibami. Gredica
ob zidu ima. razen: lepe jelke tudi siroko razprostrt kita.jski brin, pred
njim pa je kot ~ siroka trnasta kitajska aralija. Blizu rasteta se
dva. grmiea. divje pomarance, pri ograji pa se kot ba.kla dviguje vitka.
trepetlika.. Sprva lle sama. od sebe imela vitko linijo, letos pa je v
t reh dneh zacela. Ibrsiti veje in da ni bila povezana, bi se ji snopasta
oblika. gotovo podrla. Na. Svedskem, od koder je v Ljubljana prisel
njen cep, to drevo 'stalno povezujejo. Morda bodo veje, potem ko bodo
ze otrdele, ostale 's nopaste. Pri tej trepetliki pa raste smreka, ki jo
ima. ves svet v veliki casti. Prestala je na.mrec te!ike case ledene dobe,
njeni zadnji ostanki so se zadrzali v kotu Srbije, Crne gore in Bosne.
Ima Ie spodnjo stran iglic srebrno, njena vitkost je njena poglavitna
lepota. Srbski botanik Pancic jo je prvi opisal, po n,iem .se imenuje
P anciceva. smreka, Panciceva omorika.
Pod temi rastlinami je zbirka drugih. Na ju!ini ploscadi, kjer se
zdaj povecuje parkiriSce, je tudi kitajski brin, zra.ven njega pa zivahno zlatozeleno obarvana. pacipresa. Rheingold. Ker je vee rastlin
na istem kra.ju, nastaja vtis groba.. Nad n.io je redkost hladnih krajev,
stla.Ska. cedra, ki je Ietos prvie prebila zimo, ne da. bi izgubila iglice.
Tri srebrne smreke, vse zverizene, so zaeele kar lepo napredovati,
eeprav je teren slab. Japonska kutina daje vsako leto zgodaj rdeee
cvete. Javorju podobne liste ima a.mbrovec, na. jesen rdeee za.za.ri, listi
in tub pa moeno dise po kadilu, po ambri. In tam je se en okrasni
grm, ta zacveti sele v poletju, sirijski oslez. Ta nima le belega cveta.,
a.mpak tudi rozastega in lila.stega, praznega in polnega.
Naj ob koncu omenim se severno ploscad pred Skupnimi slu!iba.mi.
Dve yzpenjavi vrtnici sta. tam, zauimivi pa sta dve drevesci, 'ki imata.
liste iz dveh krp. T o je razvojno gledano zelo staro drevo, dvokrpi
ginko. Ko bo ginko dora.stel, bo sele za.nimiv, imel bo eudno usmerjene veje, kot gorski mecesni, ki jim v rh poskodujejo strele. Posebno
lepa pa je jesenska barva ginkovih listov. Ginko ima samska. in zenska. drevesa, plodovi so podobni ee!injevim, duh pa ni prijeten.
Ze po tem seznamu, ki seveda ni popoln, je pri Brestu bogata
zbirka rastlin, ki bo postajala iz leta v leto imenitnejsa. Ob priliki bom
v slikah in bolj podrobno predstavil neka.tera drevesa., da bodo se bolj
poznana in bolj vseena.
.Joie Kregar

z veejo ekonomii.lnostjo podjetje niza. stroske, s cimer lahko
doseze ugodnejso akumulativnost,
ki jo plasira v ra.zSirjeno reprodukcijo podjetja. Zato je zelo pomembna serijska proizvodnja,
ker omogoea niZje stroske na
enoto proizvoda in ugodnejso
ekonomicnost.
R e n t a b i I n o s t : Podjetje je
zainteresirano, da z anga.Ziranimi
osnovnimi in obratnim.i sredstvi
dose!ie eimvecji dobieek (V kapitalizmu se dobieek imenuje profit, rentabilnost pa profitna stopnja - ti pojmi so skoraj enaki
nasim izrazom dobieek in renta.bilnost).
Ugodnejso rentabilnost omogocajo:
- oprem.ljenost delavcev s
sredstvi,
- organizacija dela,
- strokovna sposobnost,
- nara.vni in splosni pogoji
dela,
- boljse izkoriscanje ka.pa.citet,
- povecanje obsega proizvodnje itd.
Zlasti je za strokovne odloeitve
neprimeren ta. kazalec v pogojib vecjih investicijskih vlaganj
in zaeetne faze uvajanja proizvodn.ie po investiranju, ker je
obcutiti ueinek sredstev sele v
naslednji fazi obratovanja. V teh
pogojih je najbolj primerno, ce
izloeimo dodatna. (merginalna)
vlaganja za obdobje, ki smo ga
predvideli kot obdobje izgradnje
in poskusnega obratovauja in sele
po tem obdobju uporabimo normalni pokazatelj rentabilnosti.
Ko smo pri teh ka.zalcih, je
treba omeniti se I i k v i d n o s t ,
ki pomeni sposobnost podjetja,
da. v dogovorjenem roku poravnava vse obveznosti. To sposobnost pogojuje tudi sposobnost
kupcev, da v dogovorjenem roku
poravnajo podjetju dolgove. Do
nelikvidnosti pride, kadar podjetje ne more poravnati vseh obveznosti. Nelikvidnost je posledica. nepravilne selekcije kreditnih
bank pri dodeljevan.iu kreditov
(dajejo kredite slabsim podjetjem), zadolzenosti negospodarstva.
nasproti gospodarstvu, finansiran.ie nepokritih investicij, presiroke proracunske potrosnje ltd.
Likvidnost je izredno pomembna. za zagotovitev normalnega reprodukcijskegia . toka v podjetju.
B. Oblike proizvodnje
V enem izmed dosedanjih predavanj smo ugotovili, da je proizvodna faza gospodarskega procesa izredno pomembna za razvoj
ljudi in zagotovitev reprodukcije
delovne site.
Proizvodnja kot proces za
ustvarjanje dobrin je lahko orga.nizira.n a v vee oblikah, kar je odvisno od velikosti podjetja in izdelkov, ki jih podjetje proizvaja..
- Drobna proizvodnja se poveea v obrtnih in majhnih podjetjih. To je anarhicna proizv odnja po naroeilu ali proizvodn.ia
izredno velikega stevila izdelkov.
- Maloserijska proizvodn.ia je
po organizaciji visji stadij in
predstavlja proizvodni proces, v
ka.terem podjetje proizvaja. vel!
izdelkov organizirano in v dolo-

cenih (doka.j zadovoljivih) koliCinah.
Velikoserijska. (masovna)
proizvodnJa pomeni proiZVod..DJo
vellkih ser.iJ in manjsega s&evua
izd.eJ..K.ov (seJekcijo izaewov proizvoanje). l:a proizvoana obuo
omogoca najceneJSO proizvoQDJo
in Je v pr~merJavi z os,allml oolummi prOIZVOQDJe na 'r¥U prav
zaradi cen v preanosti.

IX. PREDAVANJE

silcev delimo strokovne kolegije
(to SO SKUpme Stl'OS.II:OV, !o Ullcl,IO
s.~~:upne zoa~.:l..LilOS ~lJ na:
a) neposreune Sl.l'OsKe in
bJ posreane stros.~~:e
l'ojeposreani str<>s.IU. so tisti, za
ka~t:n: na~ancno Vt!Ul:O, na Ka~e
rem ..stros.~~:ovne mm~ ~u nas ~a
jajo.
rusredni stroski pa so tisti, za
kat.ere ne verno, v J:taJ:~:.sllt:H1 uusegu nascaJaJO na C1010~.:t:ut:w SIXOSKovnern mestu, temvec Jill razdelJUJeinO na Stl'OSJ:I:OVDO mestO
po .IU.Jucih (prib~a razC1eut.ev),
k ar ov1ra na~ancno ugotovuev
lastne cene za prouvod.
3. Po funKClJi i.zracunavanja
Ioeimo:
a) popreene ..stroske; to so celotru sl.l'os.lti na enoto prolZvoaa
{<l:OOimO Jill, Ce C1e.umo VSOI.O Stl'OSKOV Z lZgOtOVlJenuni prOlZVOai),
b) DleJne Stl'OSJ:te; tO SO Stl'Os.tti
vsa.Kega ooaatnega pro.izvooa 10
jin QOJ.)UDO taKo, ce oos~evamo od
vseh strosH:ov oose.:ene s tros..~~:e C10
zaClilJe enote.
Na primer:

A. STROSKI PROIZVODNJE
Stroski proizvodnje so cenovni
vrorci poraDlJerun elementov in
prol2lvoomn oe)avnikov v proizvoClilem procesu. Stroske lahko
sesLevamo, grupi.Tamo, razae!Jujemo na posame.zne precunete in
Jih primer)amo s planom, ali s
prOC1a.Jnuni cenami.
'l 'o Je zeJ.o vazna kategorija, ker
viSi.na stroskov vp.liva na C100icek, .g tern pa posreClilo tudi narascanje oseorun aohodkov.
1. Glede na odrazanJe stroskov
v poslovnern procesu razlikuJeEnota
Skupni
Mejnl
mo:
proizvoda
Sh'U~Ki
stros.ld.
- f.iks.ne stro.§ke in
10
100>
50
- variabi.lne stroske.
20
150>
lOU
a) Fiksni stroski so tisti, ki
30
250 >
200
ostaneJO nespremenjeni pri raz40
450
liCn.in obseg1n proizvocinje. Enaki
so pri obsegu 12 mlliJard s din
Za pro.izvodnjo od 30 do 40 enot
ali 5 milijard s din, medtem ko smo potreoovau. za 2UU enot strona eno.liO proizvoda padajo, kar S.I!:OV. lmenuJemo jib dOC1atni ali
V'pliva na veCaD,Je dobiCk.a.
meJni stros..~~:i. 'l'i stroski so izredTo nacelo povsem velja za ab- no pomemoni za ugotaVJ..Jan.Je opsolullno fiksne stroske (amorti.za- timalne prolzvoClilJe in presoJa'D.)e, kdaj se nam izp!aCa prolZcija, zavarovalne premiJe, vodni vocinja nekega J.zdelka.
prispevek, prispevek za mestno
B. Kalkwacija je postopek za
zemlJi~ce ita.), medtern ko se en
del fiksnih stroskov, ki jih ime- ugotaV!JaDJe sKupne lastne cene
nujemo relativno fi.ksni stroSki., neKega izaelka. Labko Je predka.lkulacija, kar pomeni, da s
do dol.oCene visine doseienega ob- plansltimi normativi in p odatki
sega ne spreminjajo, potern pa se ugotavljamo planirano lasmo cespremenijo m ostaneJO zopet do
dolooene viSine nespremenjeni, da no in ooracunsKo kalkulaciJO. To
pomeni, da z dosezenimi podatki
bi se v doloceni visini zopet spre- ugotavljamo lastno ceno. s primenili (ocazliene obresti, del re- merjavo planirane in obracunske
Zijskih osebnih dohodkov, inve- k
sticijsko vzdrzevanje itd.).
a.LKulaciJe ugotavljamo OC11t.l0ne,
m o naslednji d iagram za obliko- ki so zelo pomembni za poslovne
vanje absolutno in relativno fi.ks0<1lo¢itve prihocinJega proizvodnih s troskov.
nega procesa.
Ce v shemi prikazemo kalk.ulab) Variabilni stro.§ki popolno- cije po celotnih .stroskih, bi bilo
ma oznacujejo narascanje proiz- V'i.deti. takole:
vodnje, ker se spreminjajo sklad- izdelavni material
no s spremembarni obsega proiz± izdelavni osebni dohodlci
vodnje. Ce se pove<:a obseg pro± amortizacija
izvodnje za 100 °/o, se bodo za to± amortizacija
liko povecali tucli variabilni stro± splosni stro!iki izdelave
ski. Te stroske predstavljajo pred± sploSni stro!iki uprave
vsem stroski matel'iala, surovin,
lastna cena
i.zdelavni osebni dohodki itd.).
clirektll'i stroski
2. Glede na moznost za nepo-indirektni (posredni) stroSki.
sredno ugotovitev strokovnih noBranko Misic

Nove ekshavstorske naprave s cikloni v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trc
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Mladins·ki aktiv ·-o b Dnevu mladosti
Mladinski aktiv TP Brest
Istega dne se ·je pricel na asfalCerknica je v poeastitev · Dneva . tiranem igrascu osnovne sole turmladosti
organiziral
srecanje nir v rnalem nogometu, ki ga je
prav taloo organiziral mladinskli
mladinskih aktivov v Grahovem
aktiv TP Brest Ce!rknica. Sode·in sportno· tekmovazje v Cerklovale so ekipe Bresta. iz Cerknici.
nice, NK Cerknica, Kosa:rkarski
Srecanje mladinskih aktivov
Bresta, Kovinoplastike, Nove va- kl.ub Cerknica illl JLA z Rakeka.
V prvi tekmi sta se pomerili mosi, Planine in Rakeka so organi-,
Stvi NK Cerknica in JLA Rakek.
zirali 23. maja 1970 v Domu kulRezultat je bil v regularnem cature v Grahovem. V pozdravnem
su in po dveh podaljskih 0:0.
govoru je predsednik mladinskePri izvajanju prostih strelov s 7
ga aktiva TP Brest Cerk.nica semetrov pa je bila boljsa ekipa
znanil prisotne mladince s po. membnostjo in namenom tega JLA Rakek. V drugi tekmi je
Brest premagal KK Cerknica z
srecanja. Sledil je kulturni program, v katerem so sodelovali s 2:1. SlediJ. je finalni del, v kate·svojo satiricno tocko mladinci iz
Planine, ki so se vljudno odzvali organizatorjevemu vabilu. Program so z vmesnimi deklamacijami popestrile dijakinje TS
KMRLP iz Cerknice. V zakljucnem delu programa sta o problemih mladine na nasem podrocju
spregovorila predsednik obCinske.
V juliju si boste lahko ogledali
konference ZMS tov. Janez Znipredstave kina Cerknica tudi ob
darsic 'in pa predsedlll.ik komisije
ponedeljkib, ko bodo na sporeza gospodarstvo pri obcinski kondu najboljsi filmi distribucije
ferenci ZMS tov. Franc Steriaj.
Ine.x .
Kulturnemu programu je sledil
zabavni del veeera, v katerem 2. 7. ob 20. uri
nas je zabaval vokalno instruGOSPODU Z LJUBEZNIJO
'mentalni ansambel STALAKDruzbena .drama. Eden izmed najTi:TI.
,
Rad bi se zahvalil ObOinskemu boljsih ameri..Skih filmov, kandidat za. Oskarja. V glavnih vlogab
komiteju ZMS za finanfulo ponastopa.ta Julie Christy, Sidney
moc. · Iz teh sredstev so namree
Poitier.
organiziran za vse zain teresirane
4. 7. ob 20. uri in 5. 7. ob 16. uri
brezplacen prevoz z avtobusom
v Grahcivci in nazaj iz vseh po5. 7. ob 20. uri
rnenib~ejsih krajev nase obcine.
KORAKI REVOL VERASEV
24. maja je nas mladinski akWestern
za oddih.
tiv organiziral tekmovanje v teku
po .u1icah Cerknice. Kornentar je
.ustrezno. kratek. Udelezba je bi- . NJENA ZADNJA PESEM
Ljubezenska drama, polna lepih
la minimalna - organizacija pa
slaba. Neprekosljivi Stane FerfiJ.a pesmi. V glavni vlogi nastopa Saje osvojil pokal.
ra Montiel.

rem je najprej NK Cerknica v
boju za 3. mesto premagal KK
Cerknica s 3:2. V zadnj.i tekmi je
Brest
katastrofalno premagal
JLA Rakek s 6:0. Vrstni red:
Brest Cerknica,
JLA Rakek,
NK Cerknica,
KK Cerknica.
Za ekipo Bresta so pokal osvojlli: Ludvik Ris, Pavel Bajc,
Franc Modic, Torno Mozetic, Spaso Kresovic, MiloS Obreza il1l
Drago Frlan. Med tekmovanjem
so se ekipe osveZile z vrocim cajem.
1.
2.
3.
4.

Ce povzamemo celotno dejavnost mladlinskega aktiva TP
Brest Cerknica ob Dnevu mladosti, moramo pohvaliti samoiniciativnost aktiva, ceprav je treba
pov edati, da so se pojavile nekatere napake (predvsem v organizaciji in izpeljavi prireditev), ki
pa so i7Jk:ljucno posledjca neizkusenosti in mladosti. Nujn-o je, da
bo moral mladinski aktiv ob podobnih priredoitvah stopiti v stik
s s tarejsimi in v teh stvareh bolj
izkusenmi ljudmi.
D. F-rlan

In memoriam
V osemnajstem letu starosti je
29. maja umrla nasa delavka Jozica OBLAK.
V Tovarni pohistva se je zaposlila v letu 1968. Hila je vestna .in
dobra delavka. Hitro se je priucila vsakega dela.
z njo je nas kiolektiv izgubil
dobro in perspekti'Wlo delavko.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.
Kolektiv

Spored kina Cerknica za julij
6. 7. ob 20. uri italijansk.i film
VIDIM GOLO
Satira na sodobno pornografijo.
9. 7. ob 20. uri svedski film
MOLK
Film najvecjega svedskega rezlserja Bermana za zrelo obcinstvo.
Ni primeren za mladino.
11. 7. ob 20. uri in 12. 7. ob 16. uri
ameriski film
ZADNn VLAK ~ KATANGE
Vojno pustolovski film,· v katerem boste videli mnogo nenavadnih prizorov. · V glavni vlogi Rod
Taylor. Ne zamudite tega velikega .spektak.la!
· ·

12. 7. ob 20. uri ameri..Ski film
MNOZICA MORILCEV
Na.daljevanje priljubljenih zgodb
o tajnem agentu Mattu Helmu.
V glavni vlogi Dean Martin.
13. 7. ob 20. uri italijansk.i film
PETERICA ZA PE:KEL
Film o 2. svetovni vojni, ki prikazuje veselo stran tegob. V glavni vlogi Klaus Kinsky. ·
16. 7. ob 20. uri francoski filn1
TAT~ PARIZA
.Jean-Paul Belmondo v kriminalnem filmu.
18. 7. ob 20. uri ameriski film
V ZARU NOCI
Film o policaju, ki je sovraZil
crnce. V glavni vlogi Sidney Poitier.
19. 7. ob 16. in 20. uri amer. film
TARZAN IN DECEK ~
D.ZUNGLE
Film za staro in mlado, ena izmed mnogih znanih zgodb o kralju dZungle.

Poslednjic v solo. Solsko leto je bilo uspesno. Ucencem zelimo Iepe
pocitnice. Kaze, da bo tudi na.Se solstvo uvedlo 5-dnevni delovni tednik

Beograj-ska banka tudi v Cerknici?
P-o naslovu bi lahko sodili, da
je to neverje.tno, v-e ndar je resni:cno. Vsem nam je manj poznanQ, da se je .Kreditna banka
Koper prikljucila k Beograjski
izvozno-kreditni banki in je s
tern postala sestavni del .te banke. Kreditna banka Koper je v
svojem poslovanju povsem samostojna .i n prosto razpolaga s svojirni kreditnimi sredstvi, tako · v
izbiri partnerjev? kot tudi -v vrsti kreditnih a.ranzmajev. Ker
mocno raziiirja s:vojo poslovno de- .
javnost, isce tudi primerne poslovne prostore v Cerknici, da bi
odprla sv.ojo ekspozituro, podobno kot jo ima· v Postojni.
Za Cerknico, ko.t politil!no gospodarsko sredi..Sce obcine, bi bila

Brestov· ob.zornik, glasilo kolektiva "Brest Cerknica. Odgovorni
\,lrednik Danilo . Mlinar. Urejuje
uredniSki odbor: Vojko Harmel,
.J.oze Klancar, .Janez Lavrencic,
Danilo Mlinar, Dubrovka Pazic,
Vinko Mahne, Branko Milek,
F~anc Mulec, Miha Sepec, Franc
Strukelj, Dusan Trotovsek in
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelezniska tiskarna, Ljubljana

to velika pridobitev. Gospodarstvo iiil obCani zelo pogresajo pri-sotnost poslovne banke. Posebno
z razvojem turizma se odpirajo
neslutene moznosti za plasiranje
kapitala na nasem podrocju.
Ekspozitura Kreditne banke in
. hranilnice Ljubljana na Rakeku
opravlja samo administrativne
posle v zvezi s hranilno vlogo,
dajS!.{ljem potrosniSkih kreditov
privatnikom il1l vodenjern ziro
.racunov obrtnikov in privatni"kov. Nima pa organiziranih osta.lih sltiZb, kot jih ima na primer
ekspozitura Kreditne banke Kooper v Fostojl'lii. Ta ekspozitura je
s .svojimi sltiZbami podaljsek centrale na terenu, tako da je vedno pr isotna in iivi .z gospodarstvom tega obmocja.
Povsem samostojno sodelujejo
pri raznih financnih aranzmajih,
naj "Si bo v pogledu kratkoroenega ali dolgorocnega kreditiranja
gospodarstva in obcanov. Poleg
· tega pa · ima organizirarre tudi
sltiZbe za opravljanje pretemega
dela administrativnih poslov, ki
se dnevno pojavljajo; kot na prim er obdelava dokumentacije za
crpanje in najemanje kratkorocnih in dolgorocnih kreditov, devizni placilni promet in podobno.
T. Zigmund

20. 7. ob 20. uri ameriski film
POINT BLACK
Zgodba moza, ki je iskal ljubezen
svoje zene. V glavni vlogi Lee
Marvin.
22. 7. ob 18. uri .slovenski film
NEVIDNI BATALJON
Film prik.azuje m.ladinski boj v
okupirani Ljubljani.
23. 7. ob 20. uri ameri..Ski film
NOC IGUANE
Film po gledaliskem delu, ki je
dobil Oskarja. V glavnih vlogah
Richard Burton, Deborah Kerr,
Ava Gardner.
25. 7. ob 20. uri in 26. 7. ob 16. uri
amerisk.i film
SKRIVNOST TREH DZUNK
Film napetih situacij med FBI in
dobro organizirano tolpo. V glavni vlogi Stewart Granger.
26. 7. ob 20. uri ameriski film
LISJAK
Film o ljubezni dveb sester, cudoviti prizori iz narave. V glavni
vlogi Anna Hewood.
27. 7. ob 20. uri italijanski film
VOJNA SPI.JONOV
Vohunski film z obiljem akcij in
nepricakovanih zapletov.
28., 29., 31. ob 16. in 20. uri
in 30. 7 . .ob 16. uri jug. spektakel
BITKA NA NERETVI
Najvecji jugoslovanski film, ki
smo ga kdaj posneli. Ljubisa SamardZic, Yul Brunner, Silva Koscina in drugi. Film traja 3 ure.
30. 7. ob 20. uri angleski film
VRNITEV IZ PEPELA
Drama zenske, ki se je vrnila iz
internacije. V glavnih vlogab
Herbert Lom, Maximilian Sobel.

Uspeh glasbene
Sole Frana GerbiCa
Ob zakljucku solskega leta je
glasbena sola Frana Gerbica pri redila uspeS.ne javne nastope v
Cerknici in na Rakeku. To je bilo
prvic, d a je sola te zakljucne nastope prenesla iz majhnih solskih
ucilnic v dv·orane in s tern omogocila, da je stevilo poslusalcev
bilo vecje lmt doslej. Posebej je
<Omeniti udeleZbo v Cerknici, kjer
je bila dvorana skoraj zasedena.
Program je obsegal preko 50
tock. Za kaj taka obsezno, se pos tavi vpraiianje? Odgovor pa je
.precej tukaj: v-si ucenci morajo
nastopati vsaj z eno solistiono
tocko - tak je solski predpis, pa
tudi Velika zelja ucencev, da pokazejo svoje znanje. Poleg solistov
so tudi se ansambli in se din se.
P.osebnost ..so bili <prav gotovo
otroci, lci so s svojo prisrcnostjo
.izvi·r nost]'o peli, dirigirali, ponazarjali in ne vern, kaj vse poceli,
tako - da so se poslusalci lahko
do solz nasmejali. Videlo se je,
.da je prvo leto solanja dalo nove
ta1ente - bodoce ucence pravih
instrumentov. Le tako naprej in
l!im vee mlad!ih v predsolsko glasbeno vzgojo.
Prijetno je takoj v zacetku
nastopa deloval, ki je izvajala
Heydnovo Otrosko s imfonijo. Usklajenost, VeS <ia gre SOlski nas
top, ves da je v·s aka nota zaigrana,

sto dn stokrat uigrana. Topio pritrjevanje poslusalcev je dalo priznanje izvajalcem, ki so res d:obro
odigrali .prV'i stavek te simfonije.
Sledila je vrsta ucencev klavi!r-o d saksofona do pozavne in da ne
pozabimo klarinetov. Tudi kvar.tet
godal je •bil delezen velikega pri:manj.a . P.osteno povedano, vsak
nastopajoCi -se je potrudil, da da
kar najvel! od sebe in us·peh ni
izostal. Videli sm-o pripra'Wlika, pa
ucence prvih razredov in naprej,
poslusald smo a bsolvente harmo.nike.
Zaradi dolZin·e nastopa. se je
stevilo obiskovalcev ·siCer zmanj salo, vendar je do kraja ostalo
kaT precej poslu.Salcev. Ker gre
nastop po.razredih, smo na kraju
sl1sali ucence visjih razredov, ·kateri oo izvaja1i na Taznih instrumentih dela, ki bi lahko Sla na
'9amostojen nastop.
Uspehi pedagogov te sole so
taka dosezeni. Se eno leto je zakljuceno. Stalna skrb biti ali ne
biti, bodo sredstva za glasbeno
solo aline, je odvec. Treba je, da
ta sola da se vee nastopov in s
tern pokaie svoje kulturno poslanstvo tudi z druge str.ani. Pricakujemo, da -b o tako.

Zabvala
Zalujoci se ·zahva'ljujemo sindiokalnl Bresta iz CerJmlice, ki je
pova·bil pevski zbor in godbo na
pihala na posled.njo pot pokojne
Jozice OBLAK, od ik.atare so se
poslovili s -pretreslQivimi besedami 1. junija.
Prav ta:ko se zahvaljujemo
vsem t.i&tim, ki so jo spremlli na
njen zadnji dom - na pokopalisce v Cerlmici in ji pok:lonfli
cvetje.
Iskrena hv.ala vsem skupaj!
Zalujoca drtiZina: ata, mama,
brat, sestri in vse njen-o sorodstvo.

In memoriam
Pretresla .nas je vest, da je po
teili in dolgotrajni bolezni umrla
18. 6. 1970 v 35. letu starosti invalidska upokojenka Bobanovic
Ivanka, rojena Mlakar, iz Raven
na Bloski planoti. Zapustila je
<iva nepreskrblj-ena otroka.
V Tovarni pohistva Ma:rtinjak
se je zaposlila .1960. leta, 1967 pa
je bila <ilnvalid~ko upokojena. Bila je vedrega zn acaja in zelo prdljubljena med sodelavci.
Sodelavoi. in kolektiv j<O bo
ohra.nil v lepem in trajnem ·s pommu.
Kolektiv

Zabvala
Lepo se z<l!hvaljujem vsem, ki
ste dne 22. 6. 1970 spremljali na
zadnji poti mojo pokojno zeno
Ivanko, zlasti pa :se zahvalim sindikalni podru.Z.nici Tovarne pohiistva Martinjak za organizacijo
godbe na pihala in udelezbo ter
.podaritev vencev mojd. nepogresljivl zeni illl mamici.
Krsto Bamboviii

