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BRACUN.70 IN PLAN-71 SPREJETA 
Zadnji seji centralnega delavskega sveta sta bili posveceni pred

vsem sprejemanju dveh, konec leta najbolj aktualnih dokumentov 
podjetja: zakljucnega racuna za leto 1970 in plana za leto 1971. Oba 
dokl.!-ffit:nta ~mo sprejeli nekoliko pozneje kot lani. Zakljucni racun 
Je b!l. ~1cer ~delan y doloc~nem roku, vendar smo ga prejsnja leta 
uspeli 1Zdelati nekoliko preJ. V decembru leta 1970 smo priceli obde
lovati materialno in blagovno knjigovodstvo na nasem elektronskem 
r~c~a}.niku . in porodn! krci z obdelavo na IBM so nam preprecili 
hitreJsi zaklJucek obracuna za leto 1970. Zakasnitev plana je nastala 
predvsem iz dveh vzrokov: 

- ~onec leta 1970 se ni bila znana vecina druZbeno-ekonomskih 
mstrumentov, ki postavljajo pogoje gospodarjenja za leto 
1971 (predvsem devalvacija), 

- sele v Pr:ri polov~ci _marca je bil dokoncno izdelan plan izvoza, 
ko nam Je ~ens_k1 !c<upec_ sporocil svoje odlocitve za letos. 

Sev~da brez subJektivn~ vplivov na za}i:asnitev pri sestavljanju 
plana ru s_Io. Tu so s_e s SVOJO nedoslednostjo izkazale skupne stro
kovne sluzbe, pa tudi strokovne sluzbe v poslovnih enotah. 

KAKO SMO GOSPODARILI 
LETA 1970? 

Vrednost proizvodnje smo do· 
segli v visini 150 milljonov dinar
jev (po prodajnih cenah fco to
varna) ali 24% vee kot leta 1969. 
Delno je imel na povecano proiz
vodnjo· vpliv porast prodajnih 
cen, vendar obcutno premalo da 
bl krii vpliv porasta cen na'sim 
nabavljenim surovinam in repro
dukcijskim materialom. 

Poveeanje proizvodnje je pred
V'sem rezultat novih investicij, ki 
so znasale v obdobju 1968-1970 
42,7 milijona dinarjev. Ceprav je 
navidezno povecanje proizvodnje 
zelo visoko, moramo realno pri· 
znati, da je glede na vlozeno in· 
vesticijo premajhno. 

Prav tako je proizvodnja pre
majhna s staliSca pokrivanja in· 
dlrektnih stroskov poslovanja. 
Ugotavljamo, da se le·ti ne bi bi· 
stveno povecali tudi pri 50 in vee 
odstotnem povecanju proizvod· 
nje. Ali z drugimi besedami, vpliv 
fiksnih stroskov v strukturi last
nih cen, je tolikSen, da je treba 
v letu 1971 hitreje pristopiti k 
delu za oblikovanje lastnega se
stavljenega programa, ki nam bo 
s sestavljenkami in standardnimi 
elementi omogoCal po eni strani 
~iroko prednost izdelkov, po dru
gi strani pa velikoserijsko proiz
vodnjo. Bolj kot doslej se homo 
morali poslufevati obdelave pro
izvodnje z ze preizkusenimi eko
nomskimi metodami, kot je na 
primer metoda mejnih stroskov. 

V letu 1970 smo prodali za 123 
milijonov dinarjev izdelkov aU 9 
odstotkov vee kot leta 1969. Iz 
prlmerjave proizvodnje in proda
je vidimo, da je bilo narascanje 
prodaje pocasnejse. To je imelo 
odraz na poveeanje zalog gotovih 
izdelkov. Vzrokov za tako "stanje 
je vee. Med prve prav gotovo lah· 
ko priStevamo recesijo na ameri· 
skem trgu, ki je imela za posle
dico bitro preusmeritev na do
mace trZiSee in hitrejso obdela· 
vo evropsldh trZiSc. Drugic je tre· 
ba opozoriti, da je bila leta 1969 
izdena konjunktura na domacem 
trgu in da so bile nase zaloge go
tovih izdelkov celo izpod mini· 
malnih. Zalog, ki so bile na rav
ni leta 1969 tudi v relativnih od
nosih na poveeano proizvodnjo, 
vsekakor ne moremo vee priea
kovati. Za razliko od prejsnjib 
let smo leta 1970 uvedli v proiz· 
vodnjo nekatere nove modele 
dnevnih sob, ki so po svoji kon· 
strukciji in kvaliteti dosegle naj
vlsnjo stopnjo izdelave pohistva, 
vendar se je pokazalo, da je pro-

daja takih izdelkov v velikih ko
licin~, glede !1-a kupno moe, pre
uranjena. Te lZdelke sicer proda· 
jamo z dobrimi ekonomskimi re
zultati, vendar nas pomanjkanje 
obratnih sredstev sill v takojsnje 
prodajne akcije z dolocenimi bo· 
nitetami grosistom - prodajal· 
cem pohistva, tako da te zaloge 
realiziramo v prvi polovici leta 
1971. 

Stopnja akumulacije (dobicek 
in amortizacija) je zna.Sala leta 
19~9 10,6, leta 1970 pa 9,9 0/0, Po
vecane nabavue cene v letu 1970 
(npr. furnirjem za 15 Ofo, iprenu 
za 16 %, vezanim ploscam za 17 
odstotkov, lepilu za 15 Ofo, iver-

. kam za 21 °/o, kartonom za 10 Ofo, 
hlodovini za 35 ~/o, jelovi celulozi 
za 56 fl/o, bukovim drvom za 30 Dfo 
itd.), poveCani stroSki za rekla
mo in propagando za indeks 250 
nasproti letu 1969 ter stroski po· 
vecanih obresti od kreditov, so 
glavni faktorji, ki so poleg pre· 
nizkega obsega proizvodnje rela· 
tivno zmanjsevali akumulacijo v 
letu 1970. 

Popreeni meseeni neto osebni 
dohodki na zaposlenega so zna. 
sali lani na Brestu 1254 dinarjev 
in so bill 8 Ofo nad republiSkim 
poprecjem lesne industrije. Od· 
govorimo se na naslovno vpra
sanje: gospodarjenje v letu 1970 
je bilo dobro, lahko pa bi bilo 
uspesnejse. Potrebna bi blla se 
vecja poslovna disciplina tako v 
strokovnih slufbah kot v proiz· 
vodnji. . 

190 MILIJONOV PLANIRANE 
PROIZVODNJE V LETU 1971 

Predvidevamo, da homo letos 
dosegli proizvodnjo 190. milijo
nov dinarjev (po prodajnih ce
nah franko tovama), to bi pri 
stoodstotni izpolnitvi plana po
menilo 26 °/o viSji obseg kot pre· 
teklo leto. Znano je, da se s 1. 
aprilom letos pripoji k Brestu 
podjetje Gaber iz Starega trga. 
Upostevajoc prikljuceno podje
tje bo Brest v letu 1971 dosegel 
220 mllijonov dinarjev proizvod
nje. (Nadaljnje obrazlozitve pla
na se nanasajo samo na Brest, 
brez pripojenega podjetja. Op. p.) 

Plan prodaje je postavljen v 
enaki visini kot proizvodnja. Z 
doslednim izpolnjevanjem pro
dajnega plana zelimo doseci, da 
ostanejo zaloge gotovih izdelkov 
konec leta 1971, kljub povecanju 
proizvodnje, najvee na vislni za
log konec lanskega leta, ce jih 
ze ne bomo mogli zniZati. Seve· 
da zahteva to 55 Ofo vee prodaje 
kot leta 1970. 

Znacilnost plana prodaje je v 
obcutnem povecanju izvoza. Le
tos povecujemo izvoz na 4,712.000 
dolarjev. V strukturi celotne pro
daje bo zna.Sal izvoz v letu 1971 
39 Ofo, medtem ko je znaSal leta 
1970 28 0/o. Zaradi nizkega izvoza 
v letu 1970 smo letos izgubill sta
tus preteinega izvoznika. Vecja 
usmeritev v izvoz je nujna ze ~ 
staliSca obveznosti podjetja do 
deviznih odplacil dolgoroCnih 
kreditov Mednarodni in delno tu
di domaCim poslovnim bankam. 
Izvoz je zanimiv tudi z glediSea 
obratnih sredstev, saj dobimo iz. 
voz takoj pokrit s kratkorocnimi 
krediti po ugodni 3 °/o obrestni 
merl. 

Letos je na8 prodajni program 
domacega trga dopolnjen z neka· 
terimi novimi modeli dnevnih sob 
in sedeinega pohistva. Z novim 
asortimentom (npr. dnevno sobo 
Tamaro in Polono), se ne prila
gajamo trZiscu zgolj s stalisca 
oblikovnosti in uporabnosti pohi· 
stva, temvec skusamo nase pohi· 
stvo priblliati v vecji meri po
trosnikom z manjso kupno moc
jo. 

DRUzBENO-EKONOMSKI 
UKREPI IN PLAN BRESTA 

Ko govorimo o rezultatih po· 
slovanja v letu 1971, ne moremo 
predvsem mimo dveh gospodar~ 
skih . ukrepov, ki bosta krepko 
pose.gla v pogoje letosnjega go
spodarjenja Bresta. 

Prvic, cene nasih izdelkov so 
zamrznjene,. medtem ko so se ce· 
ne surovin in repromaterialov za 
naso proizvodnjo v 2. poiietju 
1970 povecale pred zamrznitvijo 
cen. Nibanje nabavnih cen, ki 
imajo stalno tendenco narasca
nja, smo . doslej vsaj delno rese
vali z usklajevanjem oziroma del
Dim povecevanjem cen nasih iz. 
delkov. Tudi letos so glede na 
konjunktumost trruca za dolo
cene izdelke mol.nosti povecanja 
prodajnih cen glede na pove· 
cane cene surovin in repromate
rialov. V kolikor bo uveljavljeno 
prosto oblikovanje cen, bo treba 
opraviti dolocene korekture, si 
cer bo letos nasproti lani ptevec 
naceta ekonomicnost poslovanja. 

Drugi ukrep je devalvacija di
narja. Brest je .zaradi zahtevno
sti in specificnosti proizvodnega 
progr~a nujno vezan na uvoz 
nekaterih surovin in materialov. 
Uvoz je pogojen, bodisi s pomanj
kanjem dolocenih surovin in ma
terialov na domacem trgu (npr. 
furnirji eksotov) bodisi s kvali· 
teto (npr. embalaia za prekomor
ski transport) ali z izrednimi raz
Iikami v cenah (npr. lepila). Z no
vo pariteto dolar : dinar bodo le
tos stroski uvoza vi.Sji za pribJiz. 
no 7,5 milijonov dinarjev. Stimu
lacija izvoza s premijami bo sele 
pri poveeanem planiranem izvo
zu na 4,700.000 dolarjev kompen
zirala te stroske uvoza. Z drugi
mi besedami: izvoz, ki je na Bre
stu pogojen z uvozom, z novo pa· 
riteto dinarja ne bo nic bolj sti
muliran. Cene v izvozu so ostale 
nespremenj~ne, celo vee, tuji kup
ci so glede na devalvacijo zahte
vali niZje prodajne cene, ki pa 
jih seveda nismo sposobni spre· 
jeti. 

REZULTATI POSLOVANJA 

IN STANDARD 
Akumulacija se v letu 1971 na

sproti lani v absolutnih meskih 
povecuje za 4 0/o. Seveda je to 

premalo, ce racunamo, da se bo 
proizvodnja poveeala za 26 Ofo. 
Torej samo hitro povecevanje 
proizvodnje zagotavlja povecane 
rezultate. AkumulaCijo bomo pri· 

Konec na 2. strani 

27. aprila bomo slavili tridesetLetnico ustanovitve Osvobodilne 
fronte slovenskega naroda. To zgodovinsko dejanje je odlocilno 
vplivalo na razvoj narodnoo.svobodilnega boja in ljudske revo
lucije. V Vidmarjevi hisi pod Roznik;om v Ljub!jani se je zacela 
organizirana povezava naprednih po!iticnih tokov proti zavojeval
nim silam; tedaj se je pravzaprav razcistilo vprasanje resnic
nega domoljubla in resnicnega hotenja po socialni pravicnosti. 
Posledice tega znamenitega shoda so bile prelomne na nasi zgo
dovinski poti: osvoboditev v krvavem narodnoosvobodilnem boju 
in socialisticna revolucija. Ta sestanek je nakazal celo vizijo ob
Like socialisticne demokracije in ljudske oblasti po zmagi. Po
stavljeni program je bil sprejemljiv za ljudske mnozice in je zato 
ze tedaj postal politicna smer in obenem navdih mnozicam, ki so 
mu verjele, mu sledile in ga zato tudi uresnicile. 
Tradicija in izrocilo Osvobodilne fronte je po vojni prevzela so
cialisticna zveza delovnega ljudstva kat najsirsa organizacija de
lovnih ljudi, ki je postala nosilec po!iticnega sistema, v katerega 
se vkljucujejo vsi obcani v najrazlicnejsih oblikah druzbenega 
zivljenja in dela. Demokratizacija nase druzbe se se nadaljuje, 
saj prav zdaj govorimo o dopolnitvah k ustavi, ki pomenijo res
nicno pomemben korak pri demokratizaciji, pri odlocanju o po
membnih zadevah vseh jugoslovanskih narodov. 

-~·------.--1· 



BRESTOV OBZORHIK 

Predstavljamo novo poslovno enoto 
Lesnoindustrijsko podjetje GA

BER Stari trg, ki je od leta 1947 
delovalo kot samostojno podjet· 
je, se s 1. aprilom 1971 pripoji 
k Brestu Cerknica in se preime
nuje v BREST - Tovarna pohi· 
~tva Stari trg. 

Gaber je po stevilu zaposlenih 
majhen kolektiv, saj steje le 150 
clanov. 

narocilnisko proizvodnjo. Sodelo
vali smo z gradbenimi podjetji 
in na osnovi licitacij stanovanj
skih objektov sklepali pogodbe 
za kuhinjsko opremo. · Taki po
godbeni ara.nZmaji pa so bili za 
nas skoraj vedno neugodni. Od 
podpisa pogodbe pa do realiza
cije je tl'ajalo po dve leti, kar 
je imelo za posledico zvisanje cen 

Moznosti za preusmeritev pro
izvodnje so bile, ko smo z Bre
stom novembra 1968. leta podpi
sali dolgorocno pogodbo o po
slovno tehnicnem sodelovanju. 

Na osnovi te pogodbe smo 
vkljucili v nas proizvodni pro
gram tudi furnirano kosovno po
hiStvo. Pri realizaciji tega pro· 
grama nam je Brest nudil stro· 

Nova dvorana za montaio pohi~tva v Tovarni pohiStva Stari trg 

Proizvodni program Gabra, ki 
se je v zadnjih nekaj letih zelo 
utrdil, obsega proizvodnjo sodob· 
nih standardnih kuhinjskih ele· 
mentov in furnirano kosovno po
histvo. 

Se do leta 1968 je bil Gaber 
usmerjen skoraj izkljucno v pro
izvodnjo klasicnih kuhinj in v 

repromaterialov, medtem ko so 
bile cene po pogodbah trdno do
locene. · 

z· novim proizvodnim progra
mom v letu 1969 in 1970 pa smo 
popolnoma izkljuCili izdelavo kla
sicnih kuhinj in kuhinj po naro
cilu. 

kovno in financno pomoc. Ta.Ku 
smo v letu 1969 dosegli 1,830.000 
din in leta 1970 2,640.000 din pro
izvodnje furniranega pohi~tva, 
kar je predstavljalo v letu 1969 
12 Ofo in leta 1970 13 Ofo celotne 
proizvodp.je. 

Investicijska vlaganja v letu 
1969 so pripomogla k temu, da 

Komunisti so razpravljali 
Na zadnjih sestankih aktivov 

so komunisti razpravljali o mo
netarni reformi in o vkljuceva
nju Bresta v stabilizacijski pro-' 
gram. 

Monetarno reformo je treba 
imeti le za enega izmed ukrepov, 
ki je tesno povezan s stabiliza· 
cijsko politiko, kakrsna je zacr
tana v zvezni in republi!iki reso
luciji o gospodarskem razvoju v 
Ietosnjem letu in v stabilizaclj
sklh programih. Le-ti dolocajo 
spremembe dosedanjih gospodar
skih tokov za zagotovitev stabil
nejsih gospodarskih in druibenih 
odnosov. Ukrepi nosilcev gospo
darske dejavnosti morajo imeti 
jasen cilj - stabilnejse gospo
darske in druibene odnose. 

boljsati, poveeati je treba oseb
no odgovomost na vsakem delov
nem mestu. Komunisti si mora
jo se posebej prizadevati, da se 
dolocila statuta in splosnih aktov 
dosledno izvajajo. Vse clane de
lovne skupnosti je treba seznani· 
ti o polozaju podjetja po spreje
tih ukrepih ter dati v razpravo 
predlog nacrta za Ieto 1971 s sta
bilizacijskimi ukrepi. · Odlocna 
usmeritev na povecevanje ·proiz
vodnje in izvoza ter na zmanjsa
nje uvoza in poslovnih stroskov 
nam zagotavlja, da bomo nas sta· 
bilizacijski program izpolnili in 
pridobili sredstva za enostavno 
in raziiirjeno reprodukcijo. 

Komunisti so razpravljali tudi 
o analitic:\ni oceni delovnib mest. 

Sprejeli so stali!ic:\e, da je meto: 
da analiticne ocene delovnih 
mest v na!iih pogojih ustrezna in 
da jo je potrebno izpeljati do 
konca. Zavzeli so se tudi za pove
eanje osebnih dohodkov skladno 
z rezultati deJa oziroma z dose
zenimi poslovnimi uspehi in- na
stopili proti vsem uravnilovskim 
temjam. Glede na zvisanje Ziv· 
ljenjskih stroskov so komunisti 
menili, da je treba ukiniti najniZ
je razrede v analiticni oceni. 

Sedanji trenutek narekuje 
usklajeno sodelovanje vseh drui
benih dejavnikov. S politic:\no ak
tivnostjo je treba ustvarjati takS
no razpoloienje, ki naj v napore 
za · stabilizacijo vkljucuje sleher-
nega delavca. J. Hren 

je Gaber bistveno spremenil svo
jo podobo na zunaj, pa tudi v 
notranji ureditvi proizvodnje. 

Prva investicijska vlaganja so 
bila v sodobno strojno opremo 
in ureditev tehnoloskega postop
ka proizvodnje. Z novo tehnolo
gijo se je pricela maloserijska 
proizvodnja, ki je zelo hitro na
ra~cala. Leta 1968 je bil obseg 
proizvodnje 5 milijonov dinarjev, 
medtem ko je billeta 1970 20 ini
lijonov dinarjev. 

Seveda je bilo treba vzporedno 
z narascanjem obsega proizvod- . 
nje povecati tudi proizvodne in 
skladiscne prostore. S kreditom, 
ki smo ga dobili od Kreditne ban
ke Koper, smo zgradili novo pro
izvodno halo, ki bo slufila za se
stavo furniranih in kuhinjskih 
elementov, skladiSce gotovih iz
delkov in pa nove tehnicno pro
dajne prostore,' ki so v zakljucni 
fazi gradi tv e. 

Poleg omenjenili investicijskih 
vlaganj smo opravili tudi vrsto 
rekonstrukcij kot so: kotlovnica, 
ogrevanje proizvodnih prostorov, 
odsesalne naprave in drugo. 

Plan za leto 1971 predvideva 
obseg proizvodnje v vrednosti 
27 milijonov dinarjev. Mesecni 
plan pa je bil v januarju dose· 

zen s 105 Ofo, v februarju pa s 
109 % . Z nabavo nekaterih stro
jev v 1etu 1971 bomo izpopolnili 
tehnologijo proizvodnje, kar nam 
bo omogocilo proizvodnjo se bi
stveno dvigniti. Predvidevamo, da 
bomo ze v letu 1972 proizvedli 
za priblizno 40 milijonov dinar
jev izdelkov. Realizacija takega 
plana pa bo mogoca le z izred· 
nim prizadevanjem strokovnih 
sluzb. Ker pa Brest taksne sluz
be ima, menimo, da ne bo ovir 
vsega tega -tudi doseci. 

Izdelke Gabra smo doslej pla
sirali izkljucno za domaci trg, 
predvsem v Sloveniji. Menimo, da 
so moznosti za prodajo tudi v o
stale republike, vendar pa taka 
prodaja zahteva sistematicno ob
delavo. Poleg tega 'pa bodo po
stopoma nastale tudi moznosti 
za izvoz. Zato upamo, da ga bo
mo s skupnimi prizadevanji za
celi tudi osv'ajati. 

Vsekakor pa moramo racunati 
tudi na to, da bodo prvi koraki 
po pripojitvi nekoliko . tezavni, 
ker bomo morali celotno poslo
vanje prilagoditi istemu sistPmu. 
Vendar pa lahko z dobro voljo 
posameznih slufb tezave hitro 
premo~timo. 

D.Plaz 

Mladinci so imeli 
.Ieino-konferenco 

V soboto 22. marca 1971 je bila 
letna konferenca Mladinskega ak
tiva na Brestu. Na konferenci je 
bilo precej rhladincev in gostov, 
predstavnikov druibeno-politic 
nih organizacij in organov uprav
ljanja v podjetju. 

Kot gost je bil na nasi konfe
renci tudi clan republiske konfe
rence Zveze mladine tovariS 
France Gazvoda. 

S pozdravnim govorom je pred
sednik mladinskega aktiva Drago 
Ferlan price! redno letno konfe
renco. Nato so slec~Pa porocila 
predsednika, sekretarja in bla
gajnika mladinskega aktiva. 

Najprej je prebrala porocilo 
sekretarka Milena Braniselj. V 
zgo~ceru obliki je porocala o do
sedanjih akcijah in delovanju 
mladinskega aktiva od 25. oktob
ra 1.970 dalj'e. 

Prva akcija novega vodstva je 
bila ustanovitev cerkniskega od
bora mednarodnega sklada Lacni 
otrok ter organizacija predavanja 
generalnega sekretarja te medna
rodne humanitarne organizacije 
dip!. inz. Vladimira Palecka. 
Hkrati je bil ustanovljen izvdil· 
ni organ tega odbora. Na~ aktiv 
je sodeloval tudi na seminarju, 
ki je bil organiziran skupaj z 
obcinsko konferenco ZMS v Ra
kovem Skocjanu. Kasnejse delo
vanje je bilo v soglasju s pro
gramom AKCIJE 75. V decembru 
smo organizirali anketo, da bi ugo
tovili stevilo ljudi, ki se ukvarja· 
jo z rekreacijskimi dejavnostmi. 
Te podatke smo uporabili na jav
ni razpravi o problemu telesne 

kulture in rekreacije v ria~i de
lovni organizaciji in v obcini. V 
januarju smo imeli javno razpra
vo o stanovanjski problematiki, 
na kateri pa je bilo obcutiti dej
stvo, da mladina ni zainteresi
rana za to problematiko. V zacet
ku februarja so clani na~ega ak
tiva dijaki TSS pripravili v po
castitev Pre~ernovega praznika 
Literarni vecer. Vendar smo opa
zili, da je v nasi obcini resno kul
turno mrtvilo, saj je bil obisk ze
lo slab. Konec meseca smo orga
nizirali problemsko konferenco o 
kadovski politiki in novi anali
ticni oceni delovnih mest. V mar
cu je bila organizirana razprava 
o ravni samoupravnih odnosov 
v nasi delovni organizaciji. 

V tern casu smo dobili na voljo 
tudi prostor prej~nje delavske 
restavracije, ki smo ga preure· 
dili v dru.Zbene namene. Redno 
so delova1e namiznoteniska, sa
hovska in strelska sekcija. Vee· 
krat so bili v njej tudi mladin· 
ski plesi. 

V februarju smo sodelovali na 
predavanjih cikla Sola za zivlje
nje, ki ga je organizirala obcin
ska konferenca Zveze mladine. 
Organizirali smo tudi zacetniSki 
tecaj standardnih in modernih . 
plesov, ki ga je obiskalo veli}w 
~tevilo mladincev. 

Zatem se je predsednik mladin
skega aktiva Drago Frlan dotak
nil nekaterih bistevnih proble
mov, ki so velikega pomena za 
clane mladinske organizacije in 
za celoten kolektiv. Nakazal je 

Konec na 5. strani 
Uresnicevanje gospodarskih in 

politiCnih ukrepov je stvar nas 
vseh. Od aktivnega sodelovanja 
vseh druibenih dejavnikov je od
visen uspeh stabilizacijske poll· 
tike. Vsi gospodarski in druibe
ni. dejavniki naj se obmejo na
vznoter, k svojim razvojnim moz
nostim, doseZkom in k svojemu 
dohodku. 

OBRA[UN 70 IN PLAN 71 SPREJETA 
Komunisti so o polozaju pod

jetja po novih ukrepih zelo priza
deto razpravljali. Sog1a!iali so s 
predlagano poslovno politiko za 
leto 1971. Nacrt za leto 1971 mo· 
ra vsebovati tudi vse ukrepe, ki 
so potrebni v zvezi s stabilizaci
jo. V letu 1971 je treba pripraviti 
sre'dnjerocni nacrt o razvoju pod
jetja. Nujno potrebna je jasna 
dolgorocna usmeritev v razvoju 
in s tem tudi jasni cilji na vseb 
poslovnih podrocjib. 

Medsebojni odonosi med clani 
delovne skupnosti se morajo iz-

Nadaljevanje s 1. strani 

slljeni po placllu anuitet uporab
ljati kot obratna sredstva, kajti 
le-ta bodo v letu 1971 poseben 
problem. Spremenjeni pogoji go
spodarjenja se bodo torej nujno 
odraiali tudi na standardu zapo
slenih. Osebni dohodki se bodo 
letos poveCali na zaposlenega od 
5 do 8 •to. Predvsem moramo skr
beti za: racionalizacijo stroskov 
poslovanja in najmanj - dosled· 
no izpolnjevati plan proizvodnje 
in prodaje, ce bocemo, da nasi 
prejemki in splosna potrosnja ne 
bodo stagnirali. 

OBRATNA SREDSTVA, PRO
BLEM STEVILKA 1 

Zaostrena splosna kreditno -
monetarna politi.k.a in veliko an· 
gaZiranje lastnih sredstev v do· 
koneano investicijo vplivata na 
izredno pomanjkanje obratriih 
sredstev v letu 1971. Za uspesno 
obvladovanje povecane proizvod· 
nje in celotnega poslovnega pro
cesa nujno potrebujemo vecja 
dodatna sredstva. Poslovne ban· 
ke se prav tako borijo med li
kvidnostjo in nelJkvidnostjo. An· 
gaZirati je treba predvsem lastne 
strokovne kadre. Zni.Zati mora
mo vse zaloge podjetja, politiko 
nabave in prodaje moramo opti-

malizirati, stalno moramo sprem· 
ljati vezavo vseh sredstev itd. Ce 
na podrocju obratnih sredstev ne 
bomo uspeli, potem lahko likvid· 
nost postane cokla .povecevanju 
proizvodnje. 

Zelo pereee vprasanje je tudi 
problem potro§ni~kih kreditov. 
Tu gre ze ·Za priveligiran polozaj 
dolocenega kroga trgovskih hiS, 
pa tudi proizvodnih organizacij. 
Kdor dobiva . pri bankah vecja 
sredstva za potrosniske kredite, 
ima na nasem trZiScu ze doloce
ne prednosti. Postavlja se nacel· 
no vprasanje, kdo naj dobiva 
kredite. Mi smo za politiko do· 
deljevanja potrosniskih kreditov 

potrosnikom direktno na relaciji 
banka - potrosnik. Po tem nace
lu bi se potrosnik sam odlocil, 
kje in kaksno blago bo kupil. Gre 
za sirso odlocitev, tu pa imajo 
pomembno vlogo razlicni vplivi 
sedanjih potrosnikov teh sred· 
stev, hkrati pa sene more samo 
ena banka odlociti za tak sistem 
potrosniskega kreditiranja. 

Brest je vloZil pri poslovni 
bankl zabtevek za vecja sredstva 
potrosniskih kreditov. S poslov
no banko smo v intenzivnih do· 
govorih, da ta problem cimprej 
vsaj delno re!iimo, sicer bo zlasti 
v sosednjih republikah ogroze.n 
plasma na§ih izdelkov. D. M._ 



IlK 

s 
·o
ili 
m 
Ji
ia 
IIi 
11'

~a 
d
ih 
li
i r 

a
g, 
Ia 
0-
:a 
b-
0 -

t i 
0 -
a-

ti 
<i 
d, 
o-
-'· 
0 

·u 

!· 

v 
1-

i, 
i
i-

)

a 
t· 
1-

L

) 

1 . 
) . 

I 
l . 

BRESTOV OBZORHIK s 

BREST • 1n spr.ememba 
ni priSlo do poveeanja izvoza 
kot so napovedovali. Lahko trdi
rno, da se je poveCalo povprase
vanj e po nasem pohistvu, se ved
no pa je prodajna cena najvecja 
ovira, da ne pride do izvoza. S 

popolnoma enakimi tezavami se 
srecujejo tudi ostali proizvajalci 
pohi~tva. Da hi res prislo do bi
stvenega povecanja izvoza je nuj
no, da se povecajo izvozne pre-

deviznega reiima 
:le dalj easa je bil jugoslovan

si izvoz v upadanju, mo.cno pa se 
je povecal uvoz predvsem iz za
hodnih drzav. Tako je bil lani 
dosezen rekorden zunanjetrgovin
ski primanjkljaj v visini 1.2 mili
jarde ameriskih dolarjev. 

Nujni so hili ukrepi, ki hi od
locno zavrli taksno narascanje 
zunanjetrgovinskega primanjklja
ja. Vsekakor je treba mocno po
vecati izvoz in omejiti uvoz. 

Znano je, da so se vsi jugoslo
vanski izvozniki, pa tudi Brest, 
srecevali na zunanjem triiScu z 
mocno konkurenco, predvsem pa 
z nizkimi. cenami. Zaradi nizkih 
cen je postal izvoz v preteklem 
letu popolnoma nezanimiv. 

:le preteklo poletje so govorili, 
da bo v kratkem prislo do de
valvacije. Jeseni je prislo do ome
jitve potrosnisk:ih kreditov in za
mrznjenja cen. To je bilo zname-

nje, da se bo v kratkem res ne
kaj spremenilo. Povecalo se je 
povprasevanje po vseh vrstah 
blaga, povecal se je uvoz, devize 
na crni borzi pa· so bile vsak dan 
bolj cenjene. 

Konec januarja je prislo do
spremembe vrednosti dinarja. To 
je bil tudi eden od utiepov, ki 
naj hi povecal izvoz. v easopisju 
smo lahko veckrat brali, da se s 
tern obetajo izvoznikom boljsi · 
casL . 

Poglejmo, ce to drli tudi za 
Brest? Pred devalvacijo smo do
hili za dolar izvozenega pohistva 
v ZDA 15.62 N din, po devalvaciji 
pa 17.25 N din, razlika znasa to
rej 10 Ofo. Tuji kupci so pricako
vali, da se bodo znizale izvozne 
cene, ki so bile za izvoznika zelo 
nizke, za kupca pa logicno odloc
no previsoke. Toda znizanja ni 
bilo. Poudariti moramo, da je 

Mednarodni sejem 
v Tripolisu 

Tripoli lezi v Libiji, v afriski 
dezeli ob Sredozemskem morju. 

Do sem je-vse prav. Ni pa prav, 
ce mislite, da je Afrika vroca, 
vsaj, kar se podnebja tice v teh, 
po nasem koledarju spomladan
skih dneh. 

Prej sem si slikal Afrika z nje
ne eksoticne strani, danes jo po
znam drugace. Predvsem zato, 
ker se je turisticni del potovanja 
koncal v tistem trenutku, ko so 
se kolesa Ietala dotaknila afri
skih tal. 

Carinska procedura je malo 
daljsa, kot smo jo te case vajeni 
pri nas, in cariniki kazejo izred
no zanimanje predvsem za alko
hol in rumeno knjiZico s potrdi
lom o cepljenju proti kozam in 
koleri. Tisti, ki ne obvladajo ci
rilice, naj sploh ne hodijo v Libi
jo. t:e na letaliscu (mednarod
nem) se zaman oziras po znani 
pisavi in ob sicer dekorativno 
lepih stenopisih se moraS nava
diti, da neprestano sprasujes, kri
lis z rokami in podobno. K sreci 
zna v Tripoliju tri tisoc prebival
cev ravno toliko italijanscine, an
glescine, nemscine, francoscine, 
pa tudi jugoslovanscine, da 

a) prodajo, kar zelijo, 
b) zves, kar zelis. 

Puscavo sem vide! samo skozi 
okno. V mestu izgubis ta obcutek 
za neskoncnost med ogr01nnimi 
stavbami italijanskega kolonial
nega stila. Ulice so polne ljudi, 
ceste polne avtomobilov; selena
slednji dan pa se oves, da nekaj 
na ulicah vendarle manjka. Ne, 
Tripoli sploh ni mosko mesto, . 
ceprav se nekateri drze za roke 
kot sicer mladi zaljubljenci. 
t:ensk prva dva dneva nisem opa
ziL Tretji dan prvo, nato drugo 
in tretjo, pa tako naprej. Bile so 
pac zakrite v bela ogrinjala, iz 
katerih zre v vas nemirno oko. 

Po mini, midi in maksi pri nas 
ne najdes pravega kontakta. Da, 
videl sem tudi razkrite zenske, a 
te so bile tujke. 

Libija velja pri nas uradno kot 
nerazvita, prijateljska afri§ka 
drzava. Po revoluciji so zenske 
dobile nekaj pravic, lahko bi ho
dile tudi odkrite, otroci hodijo se
daj v solei, nearabske napise so 
snell, alkohola tudi v najboljsem 
hotelu ne dobite. 

Se vedno pa jeste kJ:uh iz an
gleske make, sir je finski, rnaslo 

Med otvoritvijo mednarodnega sejrna v TrlP.oiisu 

pred devalvacijo vecma izvozni
kov, pa tudi Brest izvazal po ta
ka nizkih cenah, da ni mogel po
kriti niti lastne cene. Deset od
stotkov, ki smo jih dobili z de
valvacijo, pa se je takoj izgubilo. 
Poglejrno, zakaj. S prvirn mar
cern se je povecala cena elektric
ne energije in sicer do 30 Ofo, po
drazila sta se zelezniski in po
morski prev<;>z. 

Cene surovin so iz dneva v dan 
visje. Ne hi nasteval vseh podra
zitev, ki so ze bile in ki so -urad
no ali neuradno napovedane. 

Povecale so se dajatve za uvoz 
v skupnem znesku za 6 Ofo. Tudi 
ta ukrep nas je mocno prizadel, 
saj srno do sedaj uvazali vecino 
surovin in rnaterialov. Vprasanje 
je, ali je rnogoce dobiti Y.se te 
repromateriale na dornacern trZ:i
scu po enakih cenah in pogojih 
kot iz uvoza. 

Iz vsega tega lahko zakljucirno, 
da z devalvacijo nisrno nicesar 
pridobili. Verjetno smo se na 
slabsern kot prej. Po devalvaciji 

mije. T . .Zele 

Nov~ Brestova trgovlna v Cerknici ponoci 

Razsemost, lepa urejenost in preglednost nove trgovine so odlike, ki vabijo kupce na ogled 1n tudi nakup 
na~ega izbrane~a pohistva 

francosko, mleko §vicarsko, meso 
bolgarsko in tako naprej. Tega 
se zaveda ves zahodni svet in 
svoj piskereek smo hoteli prista
viti tudi mi, pa ne pri naftovodu; 
tega irnajo Americani. Tolsti li
bijski funt je vreden celih 4.200 
starih dinarjev. 

Zakupili smo 40 kvadratnih 
rnetrov razstavnega prostora, od 
katerega so nam ga odrnerili 36 
kvadratnih rnetrov. Da se ne bi 
prevec sopirili v jugoslovan
skern paviljonu! Agencija Jugo
slavia Public je sijajno poskrbela 
za uniformira.11ost paviljona, tako 
da so rnorali ravno nas razstav
ni prostor preobleci z belimi ta
petarni. Tako kot v Parizu. Da 
ne bi slucajno kdo mislil, da irna
mo edini neobdelane stene, in po
tem ugotavljal, da se pohistvo do
bra odraza na beli osnovi. Ker 
bi mu sicer moral predvajati 
magnetofonski posnete stokanja 
Sipadovega predstavnika, ker se 
je barvna struktura njegovega 
pohistva.zlila z rjavimi tapetarni 
z lesnim vzorcem. Pa tudi rjav 
tapison se je hitreje urnazal kot 
nas, sicer snezno bel pod v Pa-
rizu. · 

Na teh puscavsko rjavih tleh 
smo razstavili dnevno sobo 
CLAUDIA v teaku, dopolnjeno s 
sedezno garniture PATRICIA. Pi
sano blago in razsezni fotelji so 
privabili vecino obiskovalcev; 
strokovno oko trgovcev pa se je 
oziralo po CLAUDIJI. Najbolj za-

nimiv proizvod pa je hila miza 
CLAUDIA. V dezeli s prohibicijo 
je tak skriven koticek za stekle
nice, kot ga irna rniza CLAUDIA, 
pac atrakcija. V osrednjem delu 
smo razstavili klubsko garnituro 
y-70, poleg nje pa tudi Libijcern 
znano jedilnico LIVING. 

Posebnostirn libijskega trga 
smo se skusali prilagoditi s skrb
no izbiro razstavnih izdelkov. Je
dilnica LIVING z osrnirni stoli, 
sedezna garnitura s stirirni fote
lji in trosedorn, barvno bogat 
aran:Zma in nekaj kristala, ki ga 
Libijci obozujejo. 

Uradni del otvoritve 1. rnarca 
je bil n advse slovesen. Z molitvi-

jo proti Meki, govori rninistrov 
in dobra staro godbo na pihala. 

Jugoslovanski del otvoritve je 
potekal malo drugace. Glavna· 
vrata paviljona, skozi katera bi 
nas ambasadox moral pripeljati 
ministra s sprernstvorn, se niso 
hotela odpreti. Ne na »ho-ruk<< 
ne z vilicarjem. Potem pa je to
varis Gvardijancic rekel: »Se
zarn, odpri se!« nastavil jekleno 
vrv na kolo in tik· pred. zdajci 
(prihodorn ministra) so za!lkripa
la vrata nekdanjega ameriskega 
paviljona ter se pornaknila na-
vzgor v kaseto. · 

>>Brest« se je ponovno izkazal, 
harndulillah! F. Golob 

Pra:vnik odgovarja 
VPRA~ANJE: Zanima me, kdaj 

mora dobiti delavec odlocbo, ko 
preide na novo delovno mesto. 
Sam sem bil razporejen na dru
go delovno mesto pred dvema 
mesecema, pa ~e sedaj nisem pre
jel odlocbe. Zdaj pa me zopet na
meravajo premestiti drugam. V 
resnici sem delal do sedaj na 
dveh delovnim mestib. 

ODGOVOR: Praviloma mora 
delavec prejeti odlocbo takoj ozi
roma, ce je le rnogoce, ze pred 
dnem razporeditve na drugo de· 
lovno mesto. Le izjemno, ce gre 
za kratkotrajne razporeditve ali 

za zelo nujne (viSja sila), naj hi 
se le-te opravljale brez odlocbe 
oziroma tako, da se odlocba izda 
tudi z zamudo. 

V vsakern primeru mora imeti 
delavec moznost pritozbe, ce gre 
res za razporeditev na drugo de
lovno rnesto. !mate momost pri
tozbe na kadrovsko komisijo, 
kjer lahko zahtevate, da vam iz
stavijo prirnerno odlocbo. Ni pa 
mogoce, da ste opravljali delo 
dveh delovnih rnest v celoti. Ver
jetno ste delali izmenicno ali pa 
polovicno naloge enega in druge-
ga delovnega mesta. Z. Z. 

. --- - -- - -----------~~-
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TebniCne sluibe - ---po reorgantzaetJI 
Iz omenjenih problernov in raz, 

logov se znova pojavlja kot zelo 
aktualno vprasanje, kaksna naj 
bo organizacija tehnicnih sluzb. 
Argumenti za staro in za seda
njo obliko se prepletajo glede na 
vidik, s katerega stopnjo organi
zacije ocenjujemo. Pri tern pa 
ostajajo neresena vprasanja, ki 
jih bo treba resiti ne glede na 
obliko organizacije s pozicij enot
nosti podjetja. S tem mislim 
predvsem na odnos do dela, upo
stevanje normalnega postopka in 
ciklusa priprave za proizvodnjo 
in ne nazadnje tudi na trdno 
kadrovsko politiko, ki bo omogo
cila najboljsim strokovnjakom 
zasesti kljucna delovna mesta. 

V predzadnji ~tevilki Bresto
vega obzornika je inZ. Mazij pisal 
o centralni pripravi proizvodnje. 
Opisal je objektivne tezave, ki 
so vplivale, da se je ta oddelek 
formiral tako kasno v primer
javi z drugimi sluibami, ter pred
videno delitev dela med oddelk
om in tehnoloskimi oddel.ki v po
slovnih enotah, Istocasno je opo
zoril, da bo potrebn6 izpolniti 
pogoje za normalno delo tega 
oddelka. 

Danes, podrugi mesec od pri
cetka dela tega oddelka' opaZamo, 
da so kljub dogovorom mocne 
tendence, da bi to obliko orga
nizacije tehnicnih sluib spreme
nili. Poglejmo . torej, kje so in 
kak~ni so problemi, ki pogojuje
jo take zahteve. 

Osnovni cilj, ki smo jih zasle
dovali pri formiranju centralne 
priprave proizvodnje, so bile: 
- enotna politika za vse tovar

ne pri razvoju novih modelov 
pohistva, pri sprejemanju ter 
modifikaciji modelov narocil
ni~kega programa; 

- temeljne priprave novih mo
.delov, preden se lansirajo v 
redno proizvodnjo, ki naj bi 
zajemala izdelavo in analiza 
modelov; 

- centralni nadzor med spre
membami modelov in poveza
va s sektorjem za avtomatic
no obdelavo podatkov. 

Jasno je, da tako postavljenih 
ciljev ni mogoce doseci cez noc 
in da je za to potrebno dalj~e 
casovno obdobje. Ker pa se je 
sluzba formirala v casu, ko smo na 
vse nacine iskali nove modele in 
je bilo potrebno hitro pripraviti · 
dokumentacijo za vee izdelkov 
hkrati, se je del nalog takoj prene
sel na sluibo, ki se je pricela 
utapljati v operativnem delu. Po
leg tega so se iz tovarn pricele 
prenasati tudi naloge, ki bi jib 
morali resiti tehnolo~ki oddelki 
v poslovnih enotah. 

Naslednji negativni moment, ki 
se je odrazil ·pri delu sluibe, je 
doslej .nereseno vprasanje cen
tralne vzorcne delavnice. Normal
no je, da se pred lansiranjem iz
delka v tovarno naredi vzorec ali 
celo vee vzorcev. Ti se preanali
zirajo po razlicnih vidikih, more· 
biti se popravijo in ~ele tedaj na
stopi moznost priprave dokumen· 
tacije za proizvodnjo. Moznost 
napak v dokumentaciji je pri ta
kem postopku neprimemo manj
sa, kot je bila doslej. 

Osnovni pomisleki proti tako 
postavljeni organizaciji pa po 
mojem mnenju ne nastajajo to
liko iz sedanjih tezav, ki bi sc 
postopoma lahko uredile in od
pravile, pac pa predvsem iz 
vprasanja prenosa dejanske moci 
pri doloeanju proizvodnega pro-

Nova vratarnica 
Nova vratarnica ob zadnjem 

vhodu, ki pa bo seasoma postal 
glavni vhod v Tovarno pohistva 
Cerknica, se ni dokoneana. Manj
kajo le se elektricne napeljave. 
Vratarnica bo moderna in funk
cionalna. Vratarji bodo. imeli po
poln pregled nad vhodi in izhodi. 
Ko pa bo tovarna se popolnoma 
ograjena, bodo vratarji tudi gle 
de varstva premozenja popolno
ma na cistern. 
1 Da bo vratarjem se bolj olaj
sano delo pri varovanju tistega 
premofenja, ki mu pravimo drob
ni inventar in ki ga posamezni 
brezvestnefi - »delavci« odnasa
jo iz tovarne, smo v nasi poslov
ni enoti nabavili napravo za kon
trolo delavcev. Ob izhodu bodo 
morali delavci na zahtevo vratar
ja pritisniti gumb na napravi. Ta 
kontrolnik ima zeleno in rdeco 
lucko. Tisti delavci, katerim se 
bo pr iZgala rdeca luc, bodo mo
rali obvezno na pregled v vra
tarnico. Lahko pa se zgodi, da 
bo ravno v tistem casu zmanj
kalo kaksne stvari in bo delavec, 
ki bo zavrnil pregled, osumljen. 

Napravo za kontrolo delavcev 
je mogoce upravljati ·s potencio
metrom. Ce se os potenciometra 
obrne v levo po dolocenib ozna
kah, zasveti rdeca lucka 50 Ofo 

uklopov kontrolne svetilke, lah
ko pa tudi 30 Ofo, 20 Ofo, 15 Ofo itd. 
S tern hocem povedati, da bo 
moral na kontrolni pregled vsaki 
deseti, petnajsti ali dvajseti de
lavec. 

Bilo je slisati, da je taka na
prava ze zastarela. V razvitejsem 
svetu jo ze opuseajo, so trdili 
nekateri sodelavci. Najbrl imajo 
prav, toda za na.Se razmere to se 
ne velja. Se vedno imamo take 
clane kolektiva, ki si na nepo
sten nacin prilascajo orodje in 
druge delovne naprave. · 

Prav v zadnjem casu, od 12. 
marca do 15. marca 1971 je nek
do iz tovarne odnesel skobelni 
strojcek, vreden 180.000 starih di
narjev. Te dni je zmanjkal stroj
cek za graviranje, so ugotovili 
v skladiseu sablon in rezil, da 
sploh ne govorimo· o kladivih, iz
vijacih in drugem materialu, ki 
ga je mogoce uporabljati dorna. 

Preprican sem, da je vecina cia
nov na.Sega kolektiva postenib in 
delavnih. So pa posamezniki, ki 
se ne morejo globlje zavedati 
svojih neprimernih dejanj. 

Iz vsega tega sklepam, da rde
ca lucka za nase razrnere ni za
starela naprava, ampak nujen 
ukrep zaradi nekaterih izjem. 

J . Klanear 

grama. Do sedaj so se posli dogo
varjali v sodelovaniu med pro
dajalno sluzbo in vodstvi poslov
nih enot. Znacilnost takega po
stopka je zelo sirok proizvodni 
program in razmeroma hitre pri
lagoditve izdelkov zahtevam kup
cev, istocasno pa delne improvi
zacije v proizvodnji. Nacin dela 
po novi organizaciji pa bi se mo
ral bistveno spremeniti. Zahte
va se bolj toga politika pri ob
ravnavi poslov, ki ne dopusca ne
prestanih spremernb. Odlocitve o 
modelih, ki jih bomo proizvajali, 
ne bi srnele vee temeljiti na in-

tuiciji vodilnih !judi, temvec bi 
rnorali modele trlno testirati. 

Odlocitev o uvrstitvi modela v 
proizvodni program bi morala 
biti sprejeta po terneljitih trfnih 
raziskavah, ki bi zagotovljale 
uspeh v prodaji. To pa pomeni, 
da bi proizvodni program doloca
liv sodelovanju s sluibo marke
tinga in centralno pripravo proiz
vodnje, kar bi omejilo sedanjo 
svobodo prodajne sluibe, prav ta
ka pa tudi svobodo in sodelova
nje poslovnih enot, ki bi postale 
izvrsevalec vnaprej zacrtane po· 
litike. F.Mele 

Pogled na upravn~ zgradbo Bresta in tovarno pohistva Cerknica 

Mnenja in kritika 

Se enkrat o analitiCni oceni 
Mislim, da sem dolfan odgovo

riti na odgovor k rnojemu clan
ku z naslovom Ob novi analiticni 
oceni, ki je bil objavljen v zadnji 
§tevilki Brestovega obzo~a. 

zivim v tovarni med neposred
nimi delavci. zato imam priloz
nost sliSati veliko pripomb o pre
dlogu nove analiticne ocene de
lovnih mest. v vsem casu, ki je 
bil odmerjen za razpravo, nisem 
slisal pohval ali pripomb, da so 
razmerja med delovnimi mesti 
pravilno ocenjena. 

Naj navedem nekaj besed, ki 
jih pisec clanka v odgovoru na-

vaja: »Ob novi analiticni oceni 
pa tovaris Subic ocitno dokazuje, 
da ni razumel ali pa noce razu
meti cilja teh razprav in da ne 
p.ozna osnovnega namena nove 
analiticne ocene delovnih rnest.« 

Naj tovarisu Skrlju povem, da 
razumem narnen in pornen ana
liticne ocene delovnih mest, saj 
je s tern sistematicno rdeno 
vprasanje o enern delu nagraje
vanja delavcev po delu. 

vanje soomnim, da v podjetju 
kljub ustreznim sluibam se ni
mamo pravilnika o razdeljevanju 
osebnib dohodkov, kar tudi ust
varja konflikte in negodovanja 
delavcev, saj je analiticna ocena 
samo osnova temu pravilniku. 

Priznarn, da v clanku nekate· 
rih svojih trditev nisern uteme
ljeval s konkretnimi primeri, dej
stvo pa je, da je moj clanek re
zultat negodovanja celotnega ko
lektiva na podlagi analiticne o
cene in prav to je bil povod, da 
sern v clanku zapisal nacelno 
kritiko. 

Kam na Ietnl oddib? 

Naj navedern §e to, da sem v 
podjet;u ze vrsto let, zato rni je 
znano vrednotenje delovnih mest, 
ki smo jih vrednotili v podjetju, 
medtem ko pa nekaterim sistem 
vrednotenja res §e ni bil znan. 
Ravno zaradi tega spoznanja me 
odgovor tovarisa Skrlja ni prav 
nic prizadel. 

Po drugi strani pa naj tovariSa 
Skrlja kot referenta za nagraje-

Velikansko stevilo pritozb in 
pripomb na predlog ocene v jav
ni razpravi pa je utemeljen do
kaz, da sem irnel v nacelnern srni
slu s clankom ob novi analiticni 

Kot ze vee let nazaj, bomo tudi 
letos v podjetju rezervirali me
sta za letni oddih tistim clanom 
kolektiva, ki bodo stro~ke letova
nja krill sami in tistim, ki bodo 
sli na oddih na predlog sindikal
nih organizacij iz poslovnih enot 
na osnovi pravilnika o regresira
nju letnega oddiha. 

Zaradi visjih cen srno izbrali 
vee krajev ob morju in v zdravi
liScih, kjer so pogoji najbolj 
ugodni, in sicer: 
- PocitniSki dom SAP Ljublja

na v Fiesi. Dom je tik ob morski 
obali. Cena penziona za odrasle 
je 55 din, za otroke do deset let 
starosti pa od 18 do 31,50 din, od
visno od tega, ali imajo svoje le
zi.Sce ali spijo pri star~ih. 

- PoCitniSki dom SAP Ljub· 
ljana v Volpariji je oddaljen od 
morja dvajset minut zmeme ho· 
je. Penzion za odrasle je 45 din, 
za otroke do deset let. starosti pa 
od 18 do 31,50 din. 

- Kastel pri Splitu. Prenoci
sca so v dornu in v privatnih so-

bah, ki jih ima v najemu SAP 
Ljubljana. Prehrana v restavraci
ji je A kategorije. Cena penziona 
za odrasle je 40 din, za otroke do 
deset let starosti. pa od 16 do 28 
dinarjev. 

- Crikvenica. Prenoeisca so v 
domu in v privatnih sobah, ki jib 
ima v zakupu SAP Ljubljana. Pre·· 
hrana je v restavraciji dorna. Ce
na penziona za odrasle je 50 din, 
za otroke do deset let pa od 20 
do 35 din. 

Ob morski obali so omenjeni 
samo dornovi, ki so last SAP Lju
bljana, in sicer zato, ker imamo 
s tern podjetjem ze vee let po
dobne poslovne stike in nam nu
dijo zelo ugodne pogoje pri pla
cilih stroskov. To je posebno 
vafno za tiste, ki stroske letova
nja krijejo sami. 

Od ~tevilnih zdraviliSc predla
gamo za oddih tri, in sicer tista, 
v katerib so se zadnja tri leta cla
ni na5ega kolektiva najbolje po
eutili: Dolenjske toplice. Cena 
penziona je od 60 do 80 din. 

Smarjdke toplice, kjer je pen
zion od 50 do 70 din. Dobrna, kjer 
je penzion od 49 do 79 din. 

V vseh zdraviliScib so penzioni 
pavsalni in so odvisni od zdrav
stvenih storitev, ki jih posamez
niki uporabljajo. Praviloma spre
jemajo samo odrasle osebe na 
podlagi zdravniskih priporocil, 
zato cene za otroke niso omenje
ne. 
· Za vse kraje cene penz.ionov ni
so dokoncne. Ce bi bilo za posa
mezno zdravili.See ali domove ob 
morju vee prijavljenih, bi lahko 
dosegli zni.Zanje cen. To je mogo
ce samo v primeru, ee bodo do
koncne prijave za posamezne 
kraje znane do 20. aprila, ker se 
bomo samo tedl\j lahko dogovo
rili za ugodne rezervacije in po
godbena razmerja med podje
tjern kot narocnikom in ponud
niki uslug. 

Cenike in navodila so dobile 
vse sindikalne organizacije in po-
slovne enote. S. Bogovcic 

oveni prav. V. Subic 

PreveC zastoje·v 
V zadnjem casu pogosto slisi

rno besedo rentabilnost, ki je 
hkrati opozorilo, da moramo 
ustvariti vee in z manjsimi stro
ski. ze vee kot sedem mesecev 
nismo dosegli planiranega obse
ga proizvodnje, to pa pogojuje 
dohodek in rentabilnost. 

V oddelku za vodenje proizvod
nje so ugotovili in opozorili na 
preveliko rezijo, ki se pojavlja v 
zadnjem casu. Ta pojav je do ne
ke mere razumljiv, saj je pave
zan z majhnirni serijami in ne
ustreznim asortimentorn. 

Veliko proizvodne refije in za
stojev je na racun nekvalitetnega 
dela posameznikov delavcev in 
strojev. Ugotovljeno je, da ima
mo v Tovarni pohistva Cerknica 
rnesecno kar 18 Ofo casa zastojev 

vseh planiranih 
zgornje oddelke. 

norm ur za 

Vse prepogosto je potrebno z 
dodatnimi nalogami izpolnjevati 
redne serije, kar pa seveda po
drazi nase izdelke, povzroca nad
stroske ter zmanjsuje dohodek 
tovarne. Tega bi se rnorali zave
dati vsi, se posebej pa tisti, ki 
zaradi neodgovornosti in malo
marnosti delajo nekvalitetno na 
kateremkoli delovnem mestu. 

Vodstvo tovarne je fe sprejelo 
nekatere ukrepe, da bi te slabo
sti odpravili. Vsekakor pa bo lah
ko zadovoljivo doseci rnanjso 
nepredvideno reZijo in manj za
stojev le z boljso organizacijo 
dela in doslednejsim 'nagrajeva-
njem po delu. J. Klancar 
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BRESTOV OBZORNIK 

PROSLAVLJALE 
SMO DAN ZENA 

Kakor vsako leto, so tudi letos 
IITieli na§i predstavniki sindikata 
woja posvetovanja, kako in kje 
naj bi zene proslavile svoj praz· 
nik - 8. marec. 

Zaradi stabilizacijskib ukrepov 
in drugih dejavnikov so skusali 
urediti tako, da bi ta praznik pro
slavljali skromno in v okviru 
moznosti. -

Osmi marec praznujejo vse ze
ne kot svoj praznik in ob tej pri
Joinosti je bilo izrafenih na mno
go nacinov veliko zelja in cestitk. 
Iz prakse vemo, da so mnoge· ze
lje, ki so bile ze napisane in izra
Zene ob tern praznik4, ostale ne
lZpolnjene, da so ostale samo ob
ljube. Ce pa se ze zelje kot rdeci 
cvet nageljna, ki kmalu oveni, 
naJ bo vsaj priznanje zenam za 
vse storjeno, ki bo trajalo vse 
leto, do naslednjega praznika. 

Teziti moramo, da bi dobila ze
na svoje pravo mesto v druzbi, 
enakopravnost na vseh podroc
jih, saj to zahteva tudi nas go
spodarski razvoj in gledati, dane 
1zgubimo tistih pravic, ki so si· 
]Lh nase zene ze priborile. 

Veckrat sem smala, da je ta 
all ona zena rekla, da se vsaj ta 
dan lahko sprosti in za trenutek 

pozabi na vse skrbi in tezave, ki 
jo spremljajo iz dneva v dan. To 
je en dan v letu in potem zopet 
vsakdanje skrbi in delo ... 

Mogoee so letos vsaj delno upo- · 
stevali lanski predfog, da darila 
v posameznih poslovnih enotah 
ne bi imela razlicnih vrednosti, 
saj smo vse zene enakopravne. 

Letos so bila organizirana krat
ka snidenja, na katerih smo do. 
bile prakticna darila, ki so hila 
v vseh poslovnih enotah enaka. 

V Tovarni pohistva Cerknica 
so bile v dveh izmenah vabljene 
zene v delavsko restavracijo. 

Pogoscene so bile z aperitivom, 
s kratkim nagovorom pa jih j e 
pozdravil predstavnik sindikata. 
Prijetno vzdu~je je ustvilril pev
ski zbor, nato pa so mladinci raz
na5ali zenam majhne paketke z 
rdecim nageljnom. Za razliko od 
prejsnjib let so bile letos obdar
jene tudi upokojenke. 

Malo drugace je bilo v Tovarni 
pohistva Martirljak. zenam so iz· 
rocili darila z ustno irJ pismeno 
cestitko za njibov praznik. zal pa 
prakticnih daril niso vse prejelc 
kot !ani. Upam, da je se mogoce 
popraviti to napako ... 

NASI LJUDJE 
Ze dolgo jo poznam. Navadno 

)e resna, vcasib nasmejana, vca
sih pa tudi zaskrbljena. Se mkoli 
je nisem videl drugacne, ne vern, 
ali se sploh zna razburjati. V be· 
lem predpasniku je videti se bolj 
preudarna in resna. Med strezbo 
je mima in do vseh enaka, sko
raJ neopazna. 

Odslej pa jo born sreceval z 
drugacnim odnosom, druZil naju 
bo ta razgovor. 

Mara Sparemblek je bila roje
na na Blokah. Z devetnajstimi le
ti je nekaj manj kot tri leta de
tala v Tovarni pohistva Martin
Jak, nato pa je hila pet let tocaj
ka v menzi te tovarne. V Cerk
nici je ze tri leta. Dve leti je ser
virala hrano v menzi, zdaj pa jo 
spet srecujemo za tocilno ~o 
v bifeju delavske restavraClJe. 
Doma na Blokah sta ostala mati 
lD oce, se dve sestri in brat pa 
so se zaposlili v dolini. 

Kakor je bila spocetka v pogo
voru zadrlana, se je nenadoma 
razvnela. V dvanajstih letih, kar 
je na Brestu, se je ze toliko zgo
dilo; spoznala in spoznavala je 
!judi in sodelavce, njibove slabo
sti, zelje, spoznavala jib je v ve
selju, obupu in navdusenju. Brest · 
se je razvijal in rastel, Brest je 
v tem easu postal velik. 

»Firme ne bi mogla zamenjati! 
Ne vern, kafe, da se s easom za
strupis z nekakSno pripadnostjo,« 
se je posmejala. 

»In gostje?« 

metu nasega bufeta. NaSi stalni 
gostje so delavci in upokojenci. 
Po delu ne bodo sli na kegljiSce, 
ampak k nam. Mislim, da je po
trebno kegljiSce in vse okrog nje
ga pripraviti in opremiti za glob
lje zepe. Avtomatizirano kegljiS
ce bi bilo po mojem. velika pri· 
dobitev za Cerknico, njen turi
zem in tudi za Brestovce.« 

»Brestov obzornik berete?« 
»Da, od zacetka do konca! Kar 

dober je . .. « 

Se bi imel kaj povedati, pa so 
prihajali gostje na pivo, na ko. 
zarcek, po cigarete, nekateri kar 
s pladnji. Nadaljeval se je vsak
danji delavnik, svojstven, teza
ven, zanimiv ... Mara Sparem· 
blekova je bila spet resna, malo 
zaskrbljena, pa tudi nasmejana. 

F. Sterle 
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zene Tovarne pohistva Cerknica proslavljajo svoj praznik 

V Tovarni lesnih izdelkov Stari 
trg so imele zene kratko snide
nje, kjer jih je pozdravil pred
stavnik sindikata in jim izrocil 
prakticna darila. Zadovoljne so 
se vracale domov. 

Sindikat v Skupnih strokovnih 
slufbah je organiziral praznova
nje v prostorih delavske restav
racije. Prirejena je bila majhna 

zakuska, ker so organizatorji me· 
nili, da bo to mogoce bolje kot 
rdeci nagelj. Predstavnik sindi· 
kata je v svojem nagovoru izr a
zil zelje in cestitke za praznik in 
zaielel veliko delovnega uspeha 
in osebnega zadovoljstva v slui
bi, predvsem pa doma. Prisotne 
je prijetno presenetil pevski zbor. 
Prispeval je, da je bilo vzdusje 

prijetno in domace, vendar je vse 
hitro minilo, ker si je v~aka zc
lela cimprej domov. 

Hitele smo domov, da bi vide
le, kakSna preseneeenja nas se 
cakajo. Moramo priznati, da smo 
skromne in da smo bile zelo ve· 
sele tudi majhnih pozornosti, ki 
so nam jih izrazili nasi otroci! 

S.Mekinda 

TrZiSCe v Angliji 
V Angliji so junija 1970 leta 

priSli na vlado konservativci. Ne· 
pisano pravilo je, da s spremem
bo vlade pricne gospodarstvo z 
novim, poslovno uspesnim ciklu
som. Trenutno je gospodarski 
vzpon nekoliko v zaostanku. 
Vzrok so rienehne stavke v raz· 
licnih panogah gospodarstva, ki 
po eni strani hrome gospodar· 
stvo, po drugi strani pa vnasajo 
mocne inflacijske teznje. Smisel 
vseh stavk je v poveeanju te· 
denskih zasluikov, saj so bill v 
drugem polletju 1970. leta popree 
ni zahtevki po povisanju med 
20 in 40 odstotki. 

Glede na uspesnost stavk je na
rasla tudi kupna moe prebival
stva, za enkrat za 5 Ofo, vendar 
prevladuje mnenje, da se tempo 
inflacije priblizuje evropskemu 
poprecju. 

V zadnjem easu postaja tudi 
angle5ki potrosnik - potrosnik 
na kredit. Lanskoletno poprecje 
kredita na prebivalca v prvem 
polletju znasa okrog 40 funtov 
v Angliji, za primer v ZDA pa kar 
380 funtov. Po amerisko.zahodno. 
evropskem zgledu postajajo tudi 
v Angliji potrosniski krediti in 
ostale zvrsti kreditiranja sodob
na obilka nabave in trosenja pro· 
izvodnih dobrin. 

Angleska placilna bilanca je ze 
drugo leto zapored pozitivna. 
Lanskoletni december je bil po 
letu 1956 najuspesnejsi mesec v 
menjavi Anglije z ostalim sve
tom. Imeli so kar 70 milijonov 
funtov presezka. Poznavalci raz
mer trdijo, da so Anglezi s po· 
zitivno placilno bilanco resno pri
pravljeni na hiter prodor v ev
ropsko gospodarsko skupnost. 

Jugoslavija ima z Anglijo ze 
vrsto let negativno placilno bi
lanco. Nas lanski prirnanjkljaj 
znasa okrog 12 milijonov funtov. 
Menjava med Jugoslavijo in Ang· 
lijo je na petem mestu po ob· 
segu in znasa okrog 30 milijonov 
funtov. 

V zadnjem easu se pojavljajo 
proizvodni programi sestavljivk 
in tako imenovanega belega po. 
histva, kar prodajajo pod geslom: 
»naredi si sam«. 

Reprodukcijo antike proizvaja
jo majhne tovarne, ki se lahko 
prilagajajo zahtevam stila (kljub 
slabi opremljenosti tovarn), gle
de na ugodno prodajno ceno pa 
vzdrie tudi plansko konkurenco. 
Reprodukcija antike je anglesko 
»tajno orozje« izvoza, ki je velik, 
saj so !ani izvozili kar za 27 mi· 
lijonov funtov pohistva v ZDA irJ 
dezele zahodne Evrope. 

Anglija je tudi velika uvoznica, 
predvsem surovin, pri pohistvu 
pa · prevladuje uvoz kosovnega 
pohiStva. Na primeru uvoza sto
lov naj kot zanimivost omenim 
cene, ki jih dosegajo posamezne 
dezele izvoznice. Romuni so naj
vecji izvoznik stolov v Anglijo, 
vendar dosegajo Svedi, ki so na 
sedmem mestu, povpreeno pet
krat viSjo ceno na tezo proizvoda. 
Temu j e vzrok asortiment, ki ga 
visokokvalitetna svedska indu
strija lahko plasira na anglesko 
trliSee, medtem ko je za vzhod
ne dezele in za Jugoslavijo »re· 
zerviran« preprostejsi in cenej· 
si asortiment. 

~Najraje strezem prijetnim 
IDJrnim omizjem. Na zivce mi 
gre le vpitje. Gostje so mi vsi 
enako dragi. Ce je vzdusje pri
jetno in mirno, vcasib zamiZim 
enajsto uro. Nas mali bife je po
stal nekakSno zbiralisce Bresto. 
vih upokojencev. Kale, da so za
dovoljni. Pravijo, da je to edini 
prostor v Cerknici, v katerem se 
lahko snidejo na klepet ali par
ti]O kart. Med sedanjimi Brestov
ci zvedo za novice. Ukinitev bife
ja bi jib prizadela prav zaradi 
tega posebnega vzdusja in do. 
macnosti, ki bi ji lahko rekli no. 
va mdustrijska domacnost.« 

MLADINSKA KONFERENCA 

Letos so moznosti, da bo Anglija 
priznala Jugoslaviji status dezele 
v razvoju. Kaj to pomeni? Tak 
status nam v praksi omogoca 
ukinitev dodatnih uvoznih carin. 
Ta ukinitev naj bi zajela okrog 
90 Ofo izdelkov nasega izvoza. Prvo 
listo carin oproscenih izdelkov 
naj bi Anglen objavili s 1. janu· 
arjem 1972. S sprejetjem tega ak
ta bomo jugoslovanski izvozniki 
avtomatieno pridobili na konku· 
rencnosti na tem trliscu. 

Pr.odajni asortirnent pohistva v 
Angliji je zelo velik, vendar irna 
nacionalno obelezje. Vee kot 
90 Ofofurniranega pohistva je v te· 
akovem furnirju, velika vecina 
kosovnega pohi.stva (cajne mizi
ce, razni cornerji, predalcniki, se
kreterji, stoli) je v enem izmed 
nacionalnih stilov. 

Klasicnih dnevnih sob kot so 
DANIELA, FLORINA, ALEKSAN
DRA in podobno, prakticno ni. 
Za opremo dnevnih sob uporab
ljajo predvsem razlicne vrste se
stavljivk, ki imajo razlicne ina· 
cice montaie. Vse pohistvo pro· 
dajajo po elementib. Izredno bo· 
gato imajo tapetnistvo, pa tudi 
pri jedilnicah dosegajo veliko 
kvaliteto. 

l)te nekaj casa je aktualna 
gradnja avtomatiziranega keglji
sca. Kaj menite o tern?« 

»Lepe zgradbe je resnicno sko. 
da, da jo jemlje konec. Ce bodo 
kegljgce avtomatizirali, kot je sli· 
sati zadnje case, bo potrebna za 
njegovo rentabilnost zlasti dobra 
postrezba. Konkurenca novega 
soseda se ne bo poznala pri pro. 

-~ _1flil_ 

Nadaljevanje z 2. strani 
samo probleme, katere smo sku
sali v razpravi opredeliti irJ zav
zeti do njib dolocena stalisca. 
V razpravi so najprej sodelovali 
gostje konference, med njimi tu
di tovariS Franc Gazvoda. V raz
pravi so sodelovali tudi mladinci, 
ki so povedali svoja mnenja in 
probleme, s katerimi se srecuje· 
jo pri svojem delu. 

S tajnim glasovanjem je bilo 
izvol]eno novo vodstvo. Izvoljeni 
so bili za predsednika Marta Ces· 

nik, za sekretarja Milena Brani
selj in za blagajnika Ivan Najger. 

Ob .koncu razprave smo spre
jeli naslednje sklepe: 
f. Okrepiti je treba sodelovanja 
z Zvezo komunistov, sindikatom 
in drugimi politicnimi organizaci
jami v nasi delovni organizaciji. 
2. Mladi naj se vkljucujejo tudi 
v gasilsko drustvo. 
3. Mladinska organizacija se je. 
dolzna zanimati za probleme v 
proizvodnji in jib pred.lagati od· 
govornim organon'i v razresitev. 

Angleska lesna industrija nima 
izrazitib velikanov. Vecina proiz· 
vodnje je produkt manjsih to
varn, ki so osredotocene na peri
feriji vecjib trgovski sredisc, kot 
so London, Bristol, Manchester 
in Nottingham. 

Proizvodnja je usmerjena pred
vsem v klasicno pohiStvo, kjer 
prevladujejo sedeine garniture in 
kosovno pohistvo. 

Obisk me je prepriCal, da so 
moznost za plasma nasib iz
delkov na to trliSce. Vprasanje 
pa bodo nase cene in nasa kva
liteta. 

V.Harmel 

-·--· -------~ 
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Stanovanjski sklad za borce 
da brez sredstev in moznosti za 
resitev stanovanj kmetov - bor
cev se je njihova problematika se 
stopnjevala. Iz zbranih podatkov 
je videti, da bi celovita resitev 
stanovanjskih problemov borcev 
zahtevala eno milijardo in pol 
starih dinarjev sredstev. 

Potreba po teh stanovanjih zna
sa 45 stanovanj od vseh nerese
nih stanovanjskih primerov. Od
locili so se, da bodo odkupili 9 
stanovanj v Cerknici v bloku, ki 
je ze blizu graditve, 6 stanovanj 
na Rakeku in 5 stanovanj v Sta
rem trgu, in sicer takoj, ko bodo 
vseljiva. V blifnji prihodnosti bO: 
do gradili bloke na Rakeku in v 
Starem trgu, najkasneje pa v Ie
tu 1972. 

Iz vsega tega je videti, da sta
novanjsko problematiko borcev 
pospe5eno re.Sujejo. Ce je kdo od 
prosilcev, ki je ze dobil kredit, 
pa je zasel v tezave, mu je uprav
ni odbor sklada se vedno pri· 
pravljen pomagati in ga resiti iz 
zagate. Ce pa je bila pri ugotav
ljanju stanovanjske problemati
ke kakSna napaka, da je bil mor-. 
da kdo izpuscen iz spiska, se lah
ko ob vsakem casu obrne na 
upravni odbor sklada· ali pa to 
pove vodstvu krajevne organiza
cije zveze borcev. Vsakomur pa 
mora biti razumljivo, da kredit 
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dobijo le tisti clani zveze borcev, 
ki imajo ·priznano dvojno stetje 
vojnih let. 

Upamo lahko, da bo dru:lbena 
skupnost kmalu prisluhnila tudi 
drugim tezavam, ki tezijo zlasti 
kmete - borce. To so vprasanja 
davkov, zdravstvenega, socialne
ga in pokojninskega zavarova
nja. Le tako se bo dru.Zba oddol
zila kmetom - borcern, ki so 
vredni enakih .Zivljenjskih pogo
jev kot ostali obcani. Prav zato 
so se tudi borili ali kako druga
ce prispevali k oblikovanju so-
dobne druzbe. F. Tavzelj 

Stanovanjske tezave borcev iz 
narodno osvobodilnega boja so 
se vlekle vse do leta 1969, ko je 
dru.Zba spoznala, da se je treba 
aktivno lotiti resevanja te pro
blematike. V ta namen je bil 
sprejet zakon, ki zavezuje vse de
lovne organizacije, da izlocajo 20 
odstotkov od namenskih sred
stev za stanovanjsko izgradnjo 
in ta znesek nakazujejo posebne
mu republiskemu skladu, le-ta pa 
zbrana sredstva vsako leto raz. 
deli obcinam po posebnem klju
cu, ki je ugoden za tista obmoc
ja, kjer je vee stanovanjskih pro
blemov borcev. 

Cerkniska obcina socii med ti
ste, kjer je stanovanjske proble
matike borcev najvec. To so ugo
tovili na osnovi popisa, ki ga je 
leta 1968 opravila obcinska orga
nizacija Zveze borcev. Tedaj 
zbrani podatki kaiejo, da je bilo 
na podrocju na5e obcine 560 bor
cev NOB, ki niso imeli zadovolji· 
vo resenih stanovanjskih vpra
sanj. Predvsem so bili to kmetje 
- borci, katerim so bile hise uni
cene med narodnoosvobodilnim 
bojem, v povojnem Casu pa za 
silo popravljene, le toliko, da so 
imeli streho nad glavo. Zaposle
ni ljudje so nedvomno imeli vec
je mofnosti, da so imeli zaposle
ni nekdanji borci prednostno 
pravico pri najetju kreditov, to-

Ce bo vsa dru:lba tudi v pri· 
hodnje razumela probleme bor
cev, potem lahko pricakujemo, 
da bo mogoce zbrati vsa sred
stva in eden izmed najtezjih pro
blemov bo vsestransko zadovolji
vo resen. 

V cerkniSki obcini gospodari s 
temi sredstvi poseben sklad, ka
terega upravni odbor je sestav
ljen iz clanov vseh krajevnih or
ganizacij zveze borcev. Upravni 
odbor je do sedaj opravljal svoje 
delo v zadovoljstvo vseh prosil
cev in je do konca leta 1970 raz
delil ze 450 milijonov starih di- . 
narjev kreditov po .1 OJo obrestni 
meri za dobo od sedem do pet
indvajset let. Ta vsot~ je bila raz
deljena med 303 prosilce, ki so 
bili s stanovanjem v najbolj kri
ticnem polozaju. Vsi ostali bodo 
dobili kredite letos in v prihod
njih dveh letih. Ker so bile med 
clani zveze borcev tudi potrebe 
po blokovskih s tanovanjih, je bil 
sklad, pa tudi obcinski odbor 
zveze borcev mnenja, da bi od
kupili tudi stanovanja v blokih. 

Aprila bo popis prebivalstva 

Pred pricetkom prireditve, ki 
jo je organiziral Notranjski stu
dentski klub, je prislo (ne prvic) 
do neljubega dogodka. Nekateri 
mladi ljudje so se na balkonu iz
Zivljali s tuljenjem, kruljenjem, 
zviZganjem, medklici in opazka
mi. Organizatorji so morali med 
razgreteze poslati celo miritelja. 
Na sreco je vse to v glavnem po
jenjalo med prireditvijo. Ker so 
podobni koncerti, opazke in med
klici skoraj pri vsaki prireditvi 
ali kino predstavi, bi bilo primer-

no ostreje ukrepati. Za take iz
pade posameznikov na kulturnih 
prireditvah ni prostora. 

Gotovo sta kultura ali kultur
nost nekega kraja odlika. Ob po
gostih kvalitetnih prireditvah bi 
se tudi v na5ern rnalern rnestu iz
ostril obcutek za lepoto in dostoj
nost. Ne vsem, nekaterirn mla
dim (na zalost tudi nekaterim 
starejsim), bi pa do tedaj odsve
tovali obiske kulturnih priredi
tev ali pa vsaj izgrede na njih. 

Ze dolgo nas v dnevnem caso
pi:;ju, na malih zaslonih, v r_a
diu in v vseh drugih sredstvih 
javnega obveseanja opominjajo, 
da se bliZa cas, ko borno po de
setih letih zopet popisali prebi
valce Jugoslavije. 

Povsod lahko sliSimo, · koliko 
milijonov dinarjev bo ta popis 
stal naso drzavo, koliko ton po
pisnic in drugih obrazcev bomo 
porabili pri popisovanju in ko
liko !judi bo pri tern sodelovalo. 

Verjetno se je marsikdo vpra
sal, cemu je potrebno popisovati 
prebivalce in ali ni skoda toliko 
denarja. Strokovnjaki pravijo, da 
je ta denar dobro nalozen, saj 

Na cerkniSki zbor volilcev, ki 
je bil v petek, 19. marca 1971, je 
prislo le 22 obeanov, zato so zbor 
preloZili. Naslednjic bo ob vsaki 
udelezbi. 

Kaie, da obcane nasega malega 
rnesta ne zanimajo niti davki ni
ti obcinski proracun, se manj pa 
jim je mar problematika krajev
ne skupnosti in komunalnih de
javnosti. 

Neuradno srno slisali, da so hi
li zbori volilcev v ostalih sedrnih 
krajih obCine dobro obiskani. 

Grenko je bilo slovo od Pusta 1971. Res, da Cekrni~ani ne obiskujemo zborov volivcev, smo pa zato ~te-
vilni, kadar gre za pomembne zadeve na5ega malega mesta • 

bo popis prebivalstva razjasnil 
marsikatero danes nejasno stvar. 
Res pa je, da tudi v vseh dru
gih drZavah popisujejo svoj~ pre
bivalce. 

Kdaj bo popis in kaksen bo? 
Trajal bo od 1. do 10 aprila .. V 
tern casu bodo priSli k prav vsa
kemu obcanu popisovalci in vsak
do je dolzan, da popisovalcu po
ve prav vse podatke, ki jih bo 
zahteval. Popisovalcu borno mo
rali povedati rnarsikaj: kdaj in 
kje srno rojeni, kaksen poklic 
opravljamo, kje smo zaposleni, 
kaksna je nasa izobrazba, kak
sno stanovanje imamo, v kaksni 
stavbi stanujemo, koliko imamo 
zemlje, ce jo seveda imamo, koli
ko · glav Zivine redimo, povedati 
borno m orali, kaksne narodnosti 
smo, ce smo poroceni, koliko 
otrok imamo in se veliko drugih 

podrobnosti. Popisovalec bo v na
si prisotnosti izpolnil nekaj ob
seznih obrazcev in nasa dolznost 
bo opravljena. 

Cernu bodo slu:lili vsi ti podat
ki? Podatke bodo obdelali zvezni 
in republiski zavodi za statistiko, 
rezultati pa bodo razsvetlili rnar
sikatero nejasno stvar in prob
lem (socialni, migracijski, stanQ
valski, populacijski itd.), saj bo
do pokazali resnicno stanje neka
terih stvari v nasi dru:lbi. 

Se nekaj! Vsi podatki, ki jih 
bomo povedali popisovalcu, bo
do ostali tajni. Z zakonorn je do
loceno, da teh podatkov ne sme 
nihce izrabljati, pa tudi popiso
valci jib ne smejo nikornur po-
kazati. . 

V prvih devetih dneh aprila se 
bo tudi pri vas oglasil popi
sovalec! 

Kaj prinasa· novi statut 
zdravstvenega zavarovanja 
delavcev Ljubljana 

Po novem statutu zdravstvene
ga zavarovanja delavcev Ljublja
na, ki je v veljavi od I. januarJa 
1~71 dalje, so zavarovani .k::ot aru
Zinski clani tudi zavarovancevi 
otroci v starosti od petnajstega 
do osemnajstega leta, in sicer ce: 
- se ne morejo ustrezno zapo-

sliti,: 
-sene morejo redno solati, 
- nel morejo dobiti ustreznega 

niesta za uk. 
./ Zavarovancevi otroci, ki so iz. 
polnili 15 let in so po starih do-
1ocilih izgubili pravico do zdrav
stvenega zavarovanja, se lahko 
ponovno zavarujejo kot dru:linski 
clani, ce se prijavijo v 60 dneb 
od dneva, ko so koncali solanje, 
zavodu za zaposlovanje, se redno 
javljajo pri tern zavodu in ne
upravi~o ne odklanjajo ponude
nih zaposlitev ozi.roma ustrezne
ga mesta za uk. 

Mladina, ki je koncala solo v 
preteklih letih in pridobi pravico 
do zdravstvenega zavarovanja, se 
mora prijaviti pri zavodu za za
poslovanje v roku 60 dni od dne
va, ko se zacne zdravstveno zava
rovanje po tern statutu; to je. od 
1. januarja 1971. leta dalje. 

Vsa mladina z obmocja obCine 
Cerknice v starosti od 15. do 18. 

RAKOVSKI 
KRAJE.VNI 
PRAZNII{ 
· Vsako leto praznujejo trinaj
stega marca Rakovcani svoj kra
j evni praznik. 1942. leta je na ta 
dan odslo v partizane 53 fantov, 

. ki so ustanovili Rakovsko ceto. 
Ta enota je bila v tistem casu 
prva operativna enota na No
tranjskern. Premnogi Qd njih so 
v bojih padli, rned njimi tudi na
rodni junak Ivan Tursic- Iztok. 

Letos je Krajevna organizacija 
Zveze borcev na Rakeku v po
castitev krajevnega praznika or
ganizirala tovariSko srecanj e pre
Zivelih borcev in aktivistov tega 
kraja. 

leta, katere starsi so zaposleni 
ali drugace zavarovani, naj se 
takoj priglasijo pri zavodu za za
poslovanje zara~ uveljavitve pra
vice do zdravstvenega zavarova
nja. 

Pravico do zdravstvenega zava
rovanja imajo tudi vsi .brezposel
ni, ki so bill pred brezposelnostjo 
zaposleni 9 mesecev brez preld. 
nitve ali 18 mesecev v zadnjih 
dveh letih, ce se prijavijo pri 
zavodu za zaposlovanje v roku 
30 dni po prenehanju d.elovnega 
razmerja. 

Prav tako ima pravico do zdrav
stvenega zavarovanja vsak, ki je 
koncal strokovno solanje in se 
priglasi pri zavodu za zaposlova
nje v roku 60 dni po kon~ni 
soli. . 

Strelisce v 
stari menzi 

Marec je bil za nase strelce z 
zracno pusko zelo dober. Imeli 
so kar stiri tekmovanja. Prve· 
ga marca je bilo izbirno tekmo 
vanje za najboljse strelce SD 
Bresta. Tekmovalo je dvanajst 
strelcev. Najboljsi so bili: Alojz 
Mramor, Ivan Benko, Joze Kebe, 
Ivan Najger Stanko Krasevec in 
Anton Cvetko. • 

Cetrtega rnarca so tekmovali za" 
dru.Zinsko zlato puscico. Najbolj
se rezultate so in'leli: Joze Kebe. 
Franc Nared in Vasja Sega. 

Enajstega rnarca je bilo tek
movanje posameznikov za obcin 
sko prvenstvo. Tokrat so najbolj. 
se merili: Alojz Mramor, Joze Ke 
be in Ivan Benko. 

Petnajstega rnarca je bilo ob, 
cinsko tekmovanje za zlato puA
cico. Tudi tokrat sta bila najbolj· 
sa Joze Kebe in Alojz Mramo~ 
ter Janez Maticic iz Martinjaka. 

Strelci imajo pred sabo se dva 
meseca intenzivnih priprav za le
sariado, ki bo 5. junija v Celju. 

Skoda, da so pri tern sportu 
.pasivni strelci iz Rakeka, med· 
tern ko so strelci iz Loske do).ine 
navezali stike s strelci iz Po-
stojne. S. Bogovcic 
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Hlodisce tovarne lesnih 
izdelkov Stari trg 

S prenehanjem obratovanja Ba 
zenske zage v Cerknici se je pre· 
usmeril dovoz hlodovine v priblizni 
kolicini 40.000 kub. m letno, ·na Za· 
galnico Tovarne Jesriih izdelkov Sta· 
ri trg. Tu pa se srecujejo z mnogi· 
mi problemi, zlasti jih s krbi neena· 
komerna frekvenca dovoza, ki niha 
od 120 do 5000 kub. m mesecne ozi· 
roma do 500 kub. m dnevno. 

Gozdno gospodarstvo Postojna je 
v zadnjem casu uvedlo mehanizira
no nakladanje kamionov. Pri takem 
nakladanju pa ni vprasanje debeli· 
ne, dolzine ali tezine hlodov, na· 
sprotno, prav na ta nacin si priza· 
devajo, da bi dosegli kar najvecji 
izkoristek nakladalnih strojev in Ira· 
mionov. Ce se hocejo v Starem trgu 
prilagoditi takemu nacinu manipula
cije z lesom, bodo morali kmalu po· 

iskati ustrezno mehanizacijo za raz
kladanje in skladiscenje lesa na hlo
discu. 

V planu proizvodnje za letosnje le
to predvidevajo v Starem trgu troiz
mensko delo v zagalnici. Za tak na
cln proizvodnje pa morajo zaposliti 
nove delavce. Moske delovne s ile 
ni mogoce dobiti niti v bliznji niti v 
daljnji okolici. Z zaposlitvijo delav
cev iz Medzimurja ali Bosne in Her
cegovina pa nastajajo dadatni stro
ski nastanitve, prehrane, zascitnih 
sredstev in podobno. Na »Marofu« 
pravijo, da je potrebno nabaviti vi· 
licarja, ki bi nadomestil precej de· 
lavcev, na dlani pa je ekonomski 
ucinek, ki bi ga prinesla hit rejsa ma
nipulacija z lesom ter tudi kvaliteta 
surovin 

Se posebej ucinkovito in pre
lepo so izvenele besede Staneta 
Severja z magnetofonskega traku 
na zacetku prireditve, ko je SO· 
casni pramen svetlobe vse moc
neje osvetljeval njegov portrct. 
Vsi nastopajoci umetniki, igralca 
Andrej Kurent in Boris Kralj , 
pevca Bozena 6lavakova in Lad· 
ko Korosec ter Koroski oktet, ki 

Hlodi'Sce tovame lesnih izdelkov Stari trg 

je v Severjev spomin zapel nj e
govo najljubso pesem Meglica iz
nad jezera, so bili delezni spon
tanega navdusenja polne dvorane. 

Skoda, da cerkniSka kino ·.dvo
rana, ki je po obnovitvi prav !e
pa, nima urejenega odra. Morda 
je prav zato tudi akusticnost 
precej slaba. Izza odra je vel v 
ogrevano dvorano mraz, zato si 

ni tezko predstavljati, v kaksnih 
pogojih so nastopali umetniki. 
Skrajni cas je, da se uredi pri· 
meren prostor za nastopajoce in 
garderobo, nujno pa bo potrebno 
resiti tudi problem ogrevanja. 

Akademija je uspela, nastopa
jocim in organizatorju gre zalwa
la in cestitka za nepozabno do-
zivetje. F. Sterle 

UspeSna 
akcija 75 

1 

V novembru preteklega leta se 
je rcpubliska konferenca Zveze 
mladine Slovenije lotila pomemb
ne akcije, s katero j e hotela pred
vsem poziviti delo mladinskih ak
tivov v delovnih organizacijah . 
Ta siroko zastavljena akcija je 
bolj ali manj uspesno zaiela bli· 
zu sto mladinskih aktivov, med 
njimi tudi aktiv Bresta. 

0 posameznih drobcih te ak
cije smo sicer ze pisali, sedaj pa 
je cas, da njen potek ze tudi bolj 
na splosno ocenimo. 

Priznati je treba, da smo za
cctke te akcije spemljali z rah
lim nezaupanjem. Vendar so m la
di odlocno zastavili in zaceli u re
snicevati svoje nacrte. Najprej 
so sestavili delovni program, za 
katerega je temeljne usmeritve 
dala republiska konferenca Zve
ze mladine. Program je bil dovolj 
konkreten in zanimiv, da je delo 
lahko steklo. 

V pocastitev spomina Staneta 
Severja in dneva zena j e Notranj· 
ski studentski klub pripravil ·;. 
marca akademijo, ki je navdusila 
polno dvorano cerkniSkega kina. 
V programu so nastopili: prvaka 
ljubljanske opere Bozena Glava· 
kava in Ladko Korosec, clana 
Slavenskega narodnega gledalis
ca Andrej Kurent in Boris Kralj, 
Karoski oktet, program pa je po
vezoval Marjan Kralj. Voscilo ob 
prazniku zena in priloznostni go
var spominu velikega slovenskc· 
ga gledaliSkega igralca sta imela 
predsednik Notranjskega student, 
skega kluba Iztok Razdrih in 
clan odbora tega kluba dr. Boris 
Kravanja. V znamenje hvalezno
sti in v spomin na velikega igral
ca, ki je rad prihajal na prire
ditve na nasem koncu in sodelo· 
val s studenti, so podarili Savi 
Severjevi sliko Lojzeta Perka z 
natranjskim motivom. Zelo uspe· 
Ia sceno s portretom pokojnega 
igra!ca in stilizirano risbo zene 
v drugem planu je pripravil nas 
sodelavec, akademski slikar Mi
lan Rot. 

T uristiCna zveza bo spet zaCela delovati 

Izmed posameznih akcij velja 
omeniti predvsem razpravc o 
vprasanjih, ki zadevajo iiv!jenje 
v nasi delovni organizaciji. Tako 
so mladi prizadeto razpravljali o 
stanovanjski problematiki, o ka· 
drovski politiki in novi analiticni 
oceni delovnih mest, o vprasa
njih telesne kulture in rekreaci
je v nasi delovn i organizacij i in 
v obcini ter o ravni samoupr av
nih odnosov v nasi delovni orga
nizaciji. Poudariti je treba, da se 
te razprave niso izgubljale v me
glenem in splosnem besedicenju, 
ampak so bile konkretne, priza
dete in zive. Pokazale so, da mla
di prizadeto spremljajo dogaja
nja v delovni skupnost i in da se 
skusajo vanje aktivno vkljuce
vati. 

Seminar 
za vodstva 
sindikata 

Obcinski sindikalni svet v Cerk
nici je za vsa vodstva osnovnih 
arganizacij sindikata v obcini 
marca organiziral dvodnevni se
minar, katerega je obiskalo vee 
kat 50 sindikalnih funkcionarjev. 
Udelezenci seminarja so se se
znanili z naCinom vodenja in or
ganizacije dela v sindikalnih or
ganizacijah, z razvojem samo
upravljanja, s kadrovsko politi
ko ter z aktualnimi gospodarski
mi in druZbenimi tokovi sedanje
ga casa. 

0 teh temah so predavali pri
znani strokovnjaki, ki se vsako
dnevno ukvarjajo s temi vprasa
OJI. Razprava, ki je stekla ob vsa
ki temi, je pokazala zivahno zani
manje vseh poslusalcev za rese
vanje vsakdanje problematike, s 
katera se srecujejo sindikalna 
vadstva. K plodni razpravi je 
prav gotovo prispevalo dejstvo, 
da je vecina sodelujocih tokrat 
prvic izvoljena v sindikalna vod
stva in je treba pricakovati, da 
bo tudi delo osnovnih sindikalnih 
organizacij bolj zivo. To je treba 
pricakovati tudi zato, ker so bili 
to mlajsi ljudje, ki zelijo s svojo 
ustvarjalno sposobnostjo dokaza
ti zaupanje, katerega so jim dali 
~Jani sindilmta ob izvolitvi. 

Ob zakljucku seminarja so so
delujoci izrazili zeljo, da bi tudi 
v prihodnje veckrat organizirali 
podobne oblike izobrazevanja, 
saj bi to nedvomno sindikalnim 
vodstvom omogocalo dosledno 
m strokovno resevanje vsakda
nje problematike. Te pa v danas
njem casu prav gotovo nc 
manjka. F. Tavzelj 

Sredi januarja se je po daljsem 
premaru sestal razsirjeni adbor Tu
ristlcne zveze abcine Cerknica. Nai· 
slrsa druzbena dejavnost turizma je 
skaraj zamrla z ustanavitvijo Zava
da za turizem, kl je bil ustanovljen, 
da bi izpeljal nacrte za turisticno 
izkoriscanje primernih abmg.C.ij. 

Turisticna zveza obcine Cerknica 
vkljucuje in povezuje· turisticna dru
stva v Cerknicl, na Rakeku. v La
ski dalini , na Blakah in v 2ilcah. 
Najuspesnejse akcije iz casov nje
ne macne aktivnasti so bile: 

- ustanovitev in utrditev turitiC
nih drustev; 

- osvescanje mladine in prebi
valstva z akcijami in predavanji; 

- propaganda v tisku, radiu in 
televiziji. barvne razglednice in pro
spekti; 

- pastavljanje kazipatav in dru
glh turisticnlh aznak; 

- stalna informativna s luzba; 
- zbi ranje dakumentacije a naj-

zanimlvejsih turisticnih in zgodovin
skih vrednatah; 

- organizacija turisticnih kredi
tov za oprema tujskih sob; 

- druge akcije. 

Razprava na razsirjenem ses.tan
ku je pakazala, da je dejavnast t u
risticne zveze patrebna za prihad
nji razvaj turisticne dejavnasti v 
obcini in za uspesna dejavnast Za 
vada za turizem. Zaradi svajevrst· 
nih problemav nasega padracja ne 
kaze, da bi se vkljucil l v Kraska tu
ris ticna zvezo, ampak bi z nja sade
lavall predvsem pri sirsem predstav
ljanju dama in v tujini. Ob kankret
nem dagavarjanju o arganizacijskih 
in druglh nalagah so prisatni meri
li, da mora biti turisticna zveza ab
likovalec in acenjevalec razvajne 
palitike turizma v abcini Cerknica. 
Potreben je sklic vseh abcnih zba-

. rov turisticnlh drustev in abcinske 
zveze tudi, kjer naj bi sprejeli de
lavne in financne nacrte. 

Na tern sestanku so sprejeli 
se predlog delovnih nalog zveze, 
ki ga bodo predlozili v potrditev 
obcnemu zboru: 

1. Utrditev zveze in drustev s 
povecanim stevilom clanstva . 
Profesionalazacija dela zveze. 

2. Pomoc i-azvoja kmeckega 
turizma. 

3. Izobrazevanje mladine in 
prebivalstva s predavanji, de
monstracijami in ogledi. 

4. Pregled in revizija obcinske· 
ga odloka o videzu naselij. 

5. Oziveti in povecati reklamo 
in propagando za turist icne lepo
te in objekte. 

6. Sodelovati p ri izpeljavi na
crta gostinstva v obcini 

7. Sodelovati pri razciScevanju 
problematike obrti v obcini. 

8. Popraviti turisticne oznakc 
in kazipote. 

9. Ustanoviti hortikulturno dru· 
stvo. 

10. Iskanje investitorjev za 
izpeljavo vseh vrst turisticnih 
objektov. 

Za izpolnjevanje vseh teh nalog 
bodo potrebna precejsnja druzbe
na sredstva, ki jib bo potrebno 
zagotoviti, ce hocemo se naprej 
razmisljati o turizmu in vzpo
redni dejavnosti kot eni izmed 
bistvenih postavk prihodnjega 
razvoja nase obcine. Kazno je, 
da nas je marsikatero za turizem 
manj prikladno podrocje v teh 
prizadevanjih prehitelo. F. S. 

V zadnjih dneh marca so orga
nizirali tudi celodnevni seminar, 
na katerem so se seznanili s te
meljnimi vprasanji, ki zadevajo 
dobro gospodarjenje ter medse
bojne in samoupravne odnose v 
podjetju. 

Prav tako sta ob tej al<ciji bolj 
intenzivno zazivela organizirano 
kulturno - zabavno delovanje in 
sportna aktivnost. 

Kaj je prinesla ta akcija? 
Predvsem velja poudariti, da 

je mocno pozivela delo mladin
ske organizacije. V delovni skup
nosti je bilo zacutiti njeno de
javnost, zacu titi n jena staliSca in 
mnenja o posameznih vprasanjih, 
zacutiti n jeno kulturno in sport
no aktivnost. Skratka, postala je 
glas, s katerim j e t reba racunati 
in ga upostevati. Tudi organiza
cijsko se je utrdila, ceprav se ni 
zajela v svojo dejavnost dovolj 
mladih. Prevec se je osredoto
Cila le na Tovarno pohistva Cerk
nica in se p remalo povezala z 
drugimi poslovnimi enotami. 
Verjetno bi bilo dobro, ce bi svo
jo organizacijo zastavila po zgle
du sindikalne organizacij e. 

Ob koncu ostane le se ielja, da 
b i v organizirano delovanje vklju
cili cim vee mladih, ki se bodo 
v prihodnjih letih lahko aktivno 
vkljucevali v samoupravno dc
gajanje, predvsem pa zelja, da ta 
akcija ne bi ostala le stvar ne
kaj mesecev. Biti bi morala !c 
osnova, iz katere bi zraslo tra jno 
in organizirano delovanje mladin
skega aktiva. 

B. Levee 

-- -------·~ - .--~-- -----
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CENJENI BRALCI! 
Tokrat objavljamo stiri nagrad· 

ne rebuse. Pravilne re~itve bomo 
irebali in nagradili. 
1. nagrada 100 din 
2. nagrada 50 din 
3. 5 nagrad po 10 din 

Rditve po~ljite ali prinesite v 
splo~ni sektor SKS do vkljucno 
19. aprila 1971. 

Uredni~ki odbor 

Brestov obzornik, glasilo kolek
tiva Brest Cerknica. Odgovorni 
urednik Danilo Mlinar. Urejuje 
nredniski odbor: Vojko Harmel, 
Joze Klancar, Janez Lavrencic, 
Oanilo Mlinar, Dubrovka Pazic, 
Vinko Mahne, Branko Milek, 
Franc Mulec, Miba Sepec, Franc 
Strukelj, Dusan Trotoviiek in 
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelez-

nJika tlakarna, Ljubljana 

?ZZF 

• 
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NAVODILO ZA RESEVANJE \ 

Palindromni rebus se resuf~ 
tako, da koncno geslo beremQ 
od desne proti levi. 

V spomin 
4. marca letos je po dolgi in 

mucni bolezni ugasnilo Zivljenje 
nasemu upokojencu Jozetu Kof
nerju iz Grahovega. Se dan pred 
svojo smrtjo je med domacimi 
praznoval svojo osemdesetletnico 
iivljenja. 

V Tovarni pohistva Martinjak 
je bil zaposlen do 16. januarja 
1951. leta. Nazadnje je delal pri 
kroini iagi. Pri delu je bil vesten, 
zaradl svojega vedrega in doh· 
rega ·macaja pa je bil zelo pri
ljubljen med sodelavci in va5eani. 

Vsem nam bo ostal v lepem 
spominu. 

Kolektlv Bresta 

\ 

BRESTOV OBZORNil 

Spored kina Cerknica v aprilu 
1 aprila ob 20 uri - italijanskl 

film BOLJE VDOVA, KOT ••• Mafija 
na Siciliji tudi v povojnih letih se 
vedno deluje. V glavni vlogl Virna 
Lisi. 

3. aprila ob 20 uri in 4. aprila ob . 
16 uri - nemski film VINETOU V 
DOLINI SMRTI. Ena izmed stevilnih 
pustolovskih zgodb po romanih Karla 
Maya. V glavnih vlogah Pierre Brice 
In Lex Barker. 

4. aprila ob 20. urr - ameriski 
film POJEM PESEM DOMINIQUE. 
Pretresljiva zgodba o sloviti pojocl 
nuni in njenem nenavadnem zivlje· 
nju. 

5 aprila ob 20. uri - ameriski 
film ZADNJE POLETJE. Drama o iz. 
gubljenih ciljih sodobne ameriske 
mladlne. 

8. aprila ob 20. uri - italljanskl 
film SILVIJA IN LJUBEZEN. Vse o 
spolnosti in ljubezni po italijansko. 

10. aprila ob 20. uri in 11. aprila 
ob 16. uri - ameriski film STIRJE 
KOMANDOSI ZA NORVESKO. Vojni 
film s stevilnimi akcijami. 

11. aprila ob 20 uri - ameriski 
film KATARINA VELIKA. Posrecena 
komedija 0 zivljeoju na nekdanjem 
ruskem dvoru. V glavni vlogl Peter 
O'Toole. 

12. aprila ob 20.uri - angleski 
film SMESNE STVARI SO SE ZGO· 
OILE NA POll V FORUM. Parodija 
na razmere v anticnem Rimu. 

15. aprila ob 20, uri - ameriskl 
film UKROCENA TRMOGLAVKA. Po· 
sneto po znani Shakespearovi kome· 
diji. V glavnlh vlogah Richard Bur
ton in Elisabeth Taylor. 

17 aprila ob 20. uri - ameriskl 
film KORAKAJ, NE TECI! Napeta 
kriminalka, ki se dogaja med olim· 
pia(lo v Tokiu. V glavnl vlogi Carry 
Grarit. 

18. aprila ob 16 in 20. uri- ame· 
riski film KOCA STRICA TOMA. 
Film o rasni diskriminaciji v Amert· 
kl. V glavni vlogi John Kietzmiller. 

19. aprila ob 20. uri - am~ 
film REVOLVERAS Z RDECE REKE. 
Spet eden izmed klasicnih ameri· 
skih westernov. V glavnl vlogi Glenn 
Ford. 

22. aprila ob 20.uri - ameriski 
film S O.S. - ZAKONOLOM. Kome· 
dija z Deanom Martlnorri In Frankom 
Sinatro. 

24. aprila ob 20. uri - ameriski 
film OH, KAKO LEPA VOJNA! Ko· 
medija o obeh svetovnih vojnah. 
lgra Kenneth More. 

25. aprila ob 16 in 20. uri - ame
riski film Me KENOVO ZLATO. We· 

stern z Omarom Sharifom in Gre
gory Peckom v glavnih vlogah. 

26. aprila ob 20. uri - ameriski 
film JUNAKI ZAHODA. Se ena na 
peta zgodba z divjega zahoda. V 
glavni vlogi John Wayne. 

27. aprila Nl SE PREDVIDEN 
29 aprila ob 20. uri - ameriski 

film DVE KARTI ZA MEHIKO. Krimi
nalka v vrocem mehiskem okolju. 

PRIPRAVE CERKNISKIH NOGOMETASEV 
· Cerkni~ki nogometasi so se za
celi zelo zgodaj pripravljati. Cia
ni so zaceli s pripravami 15. fe
bruarja, novo ustanovljena pio
nirska vrsta pa 15. januarja. Pio
nirji so ob koncu januarja med 
~olskimi pocitnicami sodelovali 
na republi~kem turnirju v Ljub
ljani. Z rezultati smo bili zelo 
zadovoljni, ceprav so vse tekme 
izgubili. Clanska vrsta je imela 
mesec dni kondicijskih in splos
nih rekreativnih priprav. Od 15. 
marca dalje so se zacele pripra
ve za uigravanje in sestavo naj
boljse enajstorice. S pripravami 
smo na splosno zadovoljni, le ne
kateri si dovoljujejo prevelike 
amaterske pravice. Kot clani no
gometnega kluba. v dneh, ko so 
treningi, obiskujejo plesne vaje, 
popivajo ali pa ne prihajajo na 
treninge. To kafe kaj skromno 
zavest, ki jo gojijo do svojega 
kluba. Mislim, da bo treba z ne
katerimi obracunati in jih izklju
citi iz mostva. Na splo~no ljudje 
mislijo, da v amaterskem klubu 
ne sme biti take discipline kot 
je to v vi~jih tekmovalnih raz
redih. Navodila trenerja pa so 
jasna: kdor bo treniral, bo tudi 

. igral in ta bo nekaj prispeval, 
ee ne danes, pa jutri. Vamo je, 
da v zacetku delovanja kluba 
utrdimo disciplino, zavest in res
no delo pionirske vrste. To je os-

Priprave so se zacele in tudi 
prvi rezultati so tu. Prva tekma 
je bila klubska, med prvim in 
drugim mo~tvom. Zmagalo je A 

mo~tvo. Zaradi slabega igri~ea 
smo prve tekme gostovali. Igrali 
smo proti mo~tvu Ilirske Bistrice 
in izgubili 0 : 6 (0 : 1). Nasprotniki 
so bill premocan nasprotnik, da 
bi vzdrlali vso tekmo. Drugi~ 
smo gostovali v soncni Vipavi na 
prvi pomladanski dan. Igrala je 
ze bolj izbrana enajstorica, ki je 
bila bolj uigrana in zmagala s 
5: 3, ustvarja zaupanje in voljo 
za prihodnje delo. Zadnja pra· 
prava bo gostovanje nogometa· 
~ev iz ldrije 28. marca. Na tej 
tekmi bi dokoncno sestavili mo
stvo, ki bo naslednjo nedeljo go
stovalo za zacetek prvenstvenega 
tekmovanja. , 

Za dober uspeh mo~tva sta po
leg igralcev in trenerj ev v veliki 
m eri potrebna tudi drufbena in 
gmotna podpora. Drufbene pod. 
pore prakticno ni. Edina gmotna 
podpora prihaja iz kolektiva 
BREST. Letni izracun je pokazal 
porabo sredstev za 35.000 din. V 
zacetku marca smo vsem -usta· 
novam na podrocju Cerknice po
slali program dela kluba, v ka
terem seznanjamo ~ir~o javnost, 
kako nameravamo zbrati zadost. 
no materialno osnovo. Pomoc v 
znesku 10 dinarjev na zaposlene
ga je prakticno dosegljiva za vsa· 
ko podjetje ali ustanovo le, ce bo 
do ljudje znali razumeti, kaj vse 
lahko nudi nogometni kolektiv s 
50 clani in kaj mladi rod pred
stavlja za napredek kraja. 

F.Kranjc 

Podrl se je mali naravni most 
V ponedeljek, 29. marca ponocl 

se je iz se ne znanih vzrokov 
zrusil skalni obod malega narav· 
nega mostu v Rakovem Skocja
nu. Ceprav je cudno, da je krhki 
obod toliko Casa kljuboval CaSU 
in je bilo pricakovati, da se bo 
to zgodilo ob. moenejsem potre· 
su, je novica izzvala pravo raz. 
burjenje med speleologi, geologi, 

statiki In turlsticniml delavcl. Ta
koj je hila imenovana posebna 
strokovna komisija, ki naj bi ra· 
ziskala vzroke in posiedice te na
ravne katastrofe. 

Nekateri znanstvenitd menijo, 
da je voda v marcnem defevju 
tako mocno delovala na apnen
casti sestav oboka, da se je le-ta 
zrusil zaradi lastne teie, drugi pa 

sumijo pogoste mocne detonacl
je na trasi avtoceste, ki jo grad!· 
jo nedalec proc. 

Kakorkoli ie, nasemu podzem· 
lju in nasim turlsticnim nacrtom 
je prizadejana velika skoda. 

Obiskovalce opozarjajo, da so 
mogoce ru8itve ostenja, zato naj 
bodo ob obiskih previdni. 

Pogled na pol'Wenl o\lod malega naravnega mosta z mo:;ticka pod njim, ki ga je skoraj uniffio 
.padajoce skalovje 


