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LETNIK IV 

Predsednik skupsl!me Sociali
sti<:ne repubUk~ Slovenije Sergej 
Klraigher je skupaj s predsedni 
kom gospodarskega zbora Tone
tom Boletom 20. oktobra obiskal 
Brest. To je bil prvi obisk naj
visjega predstavnika republlke 
pri nas. 

Odzva} . se je povabilu, kli mu 
ga je posredovalo politicno v.od
stvo obcine. Med svojim ce
lodnevnim bivanjem v nasi obl!ini 
je obiskal tudi Bres t :in Kovino
plastiko. 

Pr.edstavniki Bresta so ga se 
znanili s konl!ano modernizacijo 
in perspektivnim r azvojem po
djetja. 

Po ogledu Tovarne ivernih 
plosc tin tovarne pohistva v Cerk
nici se je v razgovoru se posebej 
zanimal, lmko posluje podjetje, 
kaksni so samoupravni odnosi, 
kako se uresnicuj~JO naeela go
spodarske reforme, kaj predvide
vamo na porl.rocju !ntegraoije, o 
nagrajevanju stTokovnjakov, o ka
drovski zasedbi in drugih pro
blemih. 

Po obi'Sku Bresta si je ogledal 
se Kov·Lnoplastiko. 

Popoldne je imel sestanek s 
poliUenim aktiv•om in ·g.ospodar
stveniki .obcine. Njegov .pr.ispevek 
v tej razpravi se je nanasal pred
vsem na podroeje zunanje-poli
ticnili dogajanj, na ·predvide_ne 
spremembe poli>ticnega sistema v 
odnosih med federacijo iri repu
b1ikami ter na krajevno in obein
sko sam<>upravo. Pri tern se je 
zadrzal zlasti ob v:prasanjih raz-
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voja in potrebnosti ·priprav dol
gorol!nega r azvofa komune -ter ob 
-oblikah integracijskega•povezova
nj.a izven obmne in republike v 
gospodarskem i.n upnivno~poli
til!nem smislu. 

Tovaris Kraigher je ugotovil, 
-da je cerkniska obcina v, povoj
nem obdobju dosegla zelo velike 
usp'ehe, ·kar se zlasti kaze v 'zapo
sl-enosti in 1:1stvarjan]u narodnega 
dooodka. To, kar je bilo ustv.ar
jenega, Je -temelj, na katerem je 
mogol! se hitrej&i razvoj. Na to 
podrocje pa bo potrebno priteg
niti se vee znanosti,. vee . pove
vanja z domacimi in tujimi st.ro-
kovnjaki. · 

Take je ta obisk ·izzvenel y .pri
znanje dosezenim uspehom, isto
oasno . pa -napotek za proihodnje 
delo. 

. Niso se se dobro zaprla vrata 
Dagrebskega velesejma, ze je bil 
pr'ed nami beograjski sejem po-
histva. . 

Pripra ve na ta sej.em so tekle 
vel! mesecev, saj )e bilo treba 
uskladiti vrsto zadev, zrasti ko 
je ·bilo ·sklenjeno, da bo v enem 
pavHjonu roazsta:vlj-alo devet pro
iz.vaj.alcev iz Slovenije pod skup
nim nazivom. To skupmo sestav
:ljajo Alples dz Zeleznikov, Brest, 
DekoratiVIIla-Ljubljana, Javor iz 
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·zlaJa:skrinja v Beogradu 
Pivke, Lesomt iz· Ilirske Bistrice, 
Maries 1z Maribora, Mebl-o iz No
ve Gorice, Oprema iz Izole in 
Stol iz Kamnika. Torej skupina 
pohiStvenikov proizvaj alcev tvo
riv za pohiStvo.Vse to so res po
djetja, ki so ze ustvarila sloves 
na domal!em in tujem trgu. 

Beograjski sejem pohistva je 
bil odprt 23. oktobra. Dan prej 
je bil pavilj'on pripravljen. Ko
mi&i.ja, ki daje priznanja, se pravi, 
Zlate kljuce .in skrinje, je zacela 

z del-om, pa ·tudi 27 novinar]ev 
si je -ogledalo razstavljene izdelke, 
potem k.o je bila tiskovna konfe
renca, ki jo je organ.iz.iralo teh 
devet podjetij skupaj · z revijo 
NAS DOM iz Maribora. 

Na tiskovni konferenci, 'katere 
se je proti vsem prlcak-ovanjem 
udele:Zilo 27 <Jd trideset povablje
nih n ovina.rjev, sta bi1a tudi dva 
nasa predstavnika. Na konferenci 
je tekla beseda predvsem o obli
kovanju, manj pa o izdelkih, 
plasmaju in tdiseu. Posebno je 
novinarje zanimalQ> kak·o je s 
sodelo:vanjem z gradbenimi in 

Na zadnjem sklicu uredniSkega 
odbora. me je doletela dolinost, 
da napiSem priloznostni clanek. 
ob 3. obletnici izhajanja Bresto
vega Obzornika. 

S tem sem ze· nakax.U princip 
dela uredniskega odbora, kaj~i 
tudi izdaja na5ega lista je pove
zana z doloceno tehnologijo dela. 
Tako· mora uredniski odbor pri
stopiti k lzdaji vsake stevilke or
ganizirano in z doloceno vsebin
sko · kreativnostjo. Zavedamo se, 
da· z izdajo lista ustvarjamo tud.i· 
javno mnenje. To pa pomeni, da 
mora biti na5e delo v skladu s 
poslovno politi.k.o podjetla in z 
ostalimi ·smotri organov uprav
ljanja in druibenopoliticnih orga
nizacij nasega podjetja. 

projektantskimi organizacijami. 
Vsak novinar. je d9bil vnaprej 
pripravljene podatke -o podjetju 
in celotno prospektno gradivo. Po 
'konferenci so si .ogledali paviljon 
in d:ali mnoga priznanja izdel
kom,· ureditvi in napredku. 

Kljub temu da ostala razstava
se ni bil:a -odprta, je bilo v.id.eti, 
da so se tudi druga podjetja 
dobro pripravna. Predvsem je 
poudarek na mog<JI!ih dm!vnih so
bah in tapeciranih izdelkov. Ka.Ze, 
da bomo kmalu im~li nacionalni 

,stil pohistva - tisti mednarodni, 
' Konec na 3. ·strani 

stva. Veselimo se je, ket vemo, 
da smo zopet uspesno · .opravili 
svojo dolinost, kot del~tvec svo
je delo. Zadovoljni smo; ko bere
mo svoja zapaianja, ugotovitve 
fu ra.zmiSljanja o na5i ustvarjal
nosti v podjetju in izven njega, 
v tiskani besedi. V kolektivu smo 
ustvarlli novo vez, ki daje moz
nosti za cim boljse medsebojne 
odnose in s tem prispeva k ved-. 
DO vecji UStvarjalnosti zaposle
nih. 

v nase glasilo je doslej pisalo 
nad · 100 sodelavcev. Lepa ste
vilka, ni ji kaj reci, saj predstav
lja kar 7 Ofo vseh zaposlenih. Vse
eno pa ugotavljamo, da obstaja
jo moznosti razsiritve k.roga so
delavcev in s tem tud.i vsebinske 
popestritve glasila. · 

Spominski posnetek: predsedniki dosedanjih' dela-vskih svetov lJresta. :Po konc'ani svecani seji CDS ob 
proslavi 20-letnice sa.moupravlja.nja 

Da, 36 stevllk je za nam.i. Sto
pamo v cetrto leto izh~janja. Da
nes lahko recemo, da je Brestov 
Obzornik dokoncno shodil. Mor
da izzveni n.aSa· majhna sloves
nost neskromna, vendar se v 
uredniStvu veselimo vsake nove 
stevilke ali Brestovcka, kot·ga' in· 
kognito . imenujemo clani uredni-

Priznamo, da je morda teZko 
prijetl za svlncnik, vendar bod.ite 
tirez pomislekov, Obzornik ima 
svojega lektorja in ni bojazni, da 
bo vsebina tudi primemo slov
nicno obdelaria. Pogosto nam bO' 
dobrodosla tud.i ideja. Ce bo po-

Konec na 2. strani 
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Predsednik CDS inZ. Drago Mazij govoril na svecani seji 

Samoupravljanje 
pogoj prihodnjega razvoja 
SVECANASEJACENTRALNEGA 
DELAVSKEGA SVETA OB DVAJ· 
SETLETNICI SAMOUPRA VLJA-

NJA V PODJETJU 
V okviru praznovanja dvajset-

letnice samoupravljanja v po
djetju je bila 30. septembra 
svecana seja delavskega sveta. 
N a seji so bili tudi predstavniki 
obcinske skupiscine in dru.Zbe
no-politicnih organizacij, vsi 
dosedanji predsedniki delav
skih svetov in upravnih odbo
rov ter predstavniki druzbeno
politicnih organizacij v podje
tju. 

Bilo je to lepo in prijetno sre
canje, srecanje s posebnim nadi
hom slovesnosti. Na seji .so se 
srecali tisti, k.i so pred dvajsetimi 
leti zaorali ledino in v teZk.ih 
pogojih prevzeli v upravljanje 
podjetje, in tisti, k.i morda sele 
leto ali dve-sklepajo. samoupravne 
dogovore v dobro in cim hitrejsi 
napredek kolektiva. 

Po pozdravnem nagovoru je 
sedanji predsednik centralnega 
sveta ing. iMazij orisal razvojno 
pot podjetja in se posebej zausta
vil ob pomembnejsih prelomnicah 
na tej potL Velike proizvodne 
momosti odpira rekonstrukcija 
.proizvodnih naprav in objektov, 
k.i gre h koncu. To pa zahteva 
tudi sodobnejse in bolj organizi
rane metode v proizvodnji in 
raziskavi tdisca. Posebej je pou
daril, da tolikiini proizvodni uspe
hi ne bi bill mogoci_ bl'ez razveja
nega sistema. samoupravljanja, k.i 
postaja v novih pogojib. tudi vse
binsko in strokovno cedalje bolj 
poglobljeno. 

Kolektiv je v imenu druibeno
politicnib organizacij in obcinske 
skupscine pozdravil Janez Pak.i.Z, 
predsednik obcinskega sindikalne
ga. sveta. V svojem nagovoru je po
udaril pomen Bresta za sirso ob
cinsko skupnost in dejal, da vsi 
obcani cutijo z njegovim utripom. 
Posebej je omenil, da terjajo so
dobni pogoji za gospodarjenje se 
vecjo samoupravno odgovornost 

v· Cetrto leto 
Nadaljevanje. s .1. strani 
membna za ~iJ:si krog hralcev, jo 
homo vs~kakor sku5all obdelatl 
in ohjaviti. Lahko recemo, da bolj 
all manj uspesno »pokrivamou 
vse vamej~e poslovne dogodke v 
podj"etju in druibeno pollticna 
dogajanja v podjetju in izven 
njega. Sami" pa ste labko opazill, 
da nam primanjkuje konkretnih 
zanimivosti z delovnih · mest v 
proizvodnji in satiricno-bumorl
sticnih sestavkov. Tudl s tega 
podrocij nam bodo dobrodosle 
tudi ideje, ·ki jib bomo skusatl z 
na~imi humoristi oziroma karika
turistl uresniciti. V sekakor ho 
treba posvetiti v prihodnje za. 
bavnemu zanru vee pozornosti, ce 
nocemo, da homo se naprej po
slu~atl ocitke, da je easopis pre
resen in prevec podoben uradne-
mu listu. · 

gosto- .zelo parlamentarno obde
lujemo posameme probleme, ki 

• jib nakazujemo z vsehino sestav
kov, za katere zadoliujemo posa
meme sodelavce. Teiave nastane
jo z realizacijo na~ih zamistl, kaj
ti vedeti je treba, da smo v ured
ni~kem odhoru sami amaterji, ki 
imamo svoja delovna mesta. No, 
kljub temu predvidevamo v pri
bodnje na~e glasilo vsaj delno 
popestrlti. Uredni~ki odbor pa bo 
skuSal realizirati tudl ~tevilko 
ustnega casopisa Brestovega ob
zornika, povezano z zabavnim 
programom. Vprasanje je le, kdaj 
in kako nam bo uspelo. 

Ciani urednistva zatrjujemo, da 
nam je zaradi izdajanja glasila 
mesec za polovico kraj~i, ustni 
easopis pa nam ga lahko ~e bolj 
skrci. Vsekakor prlcakujemo, da 
bo ustni casopis · realiziran pred 
cetrto ohletnico casopisa. 

in izrazil prepricanje, da bodo 
Brestovci tudi v prihodnje kos 
vsem druzbenim in ekonomskim 
zahtevam, kot so jim bill dosedaj 
v plodnem dvajsetletnem samo
upravnem obdobju. 

N a svecani seji je spregovoril 
tudi glavni direktor tov. Joze 
Lesar, ki je dvajset let svojega 
dela povezal z razvojem podjetja. 
Tudi on je orisal prehojeno pot 
in se zaustavil tudi ob teZavah, 
k.i jih je bilo treba premagati, da 
je Brest postal *o, kar je danes. 
Poudaril je, da je mogoce strmo 
napredovati le ob nenehnem o1h 
vladovanju teiav, ki jih poraja 
nagli razvoj. Brez tega se Brest 
ne bi mogel iz majhnega kolek
tiva razviti v moderno, sodobno 
organizirano proizvodnjo. Zato 
smo se tudi lotili obsezne rekon
strukcije proizvodnjih naprav in 
objektov. Vendar. pa se nikoli ne 
smemo zadovoljiti s tem, kar smo 
dosegli in kar imamo. Ne smemo 
se samo. prilagajati trziiicu, am
pak tudi sooblikovati. Ne smemo 
se zapirati v svoj ozk.i krog, am-

pak se aktivno vkljucevati v so
dobne gospodarske tokove. Uva
jati moramo sodobno vodenje 
proizvodnje, moderne metode v 
raziskovanju triiiica in se vklju
cevati v integracijske procese. 
Le tako bomo lahko kos zahte
vam sodobnih gospodarsk.ih gi
banj. 

Ob koncu se je zabvalil samo
upravnim organom preteklega 
dvajsetletnega obdobja za drago
ceno pomoc pri oblikovanju po
slovne politike podjetja in sodelo
vanje ter dejal, da se je v teh 
dvajsetih letib tako navezal na 
podjetje in na trmaste, a vztrajne 

• notranjske ljudi, da se bo vse 
zivljenje -cutil Brestovca. 
~Nato so vsem dosedanjim pred

sednikom delavsk.ih svetov in u
pravnih svetov podelili skromna 
spominska darila, posebna. dele
gacija pa je nesla na grob enega 
izmed nekdanjih predsednikov 
upravnega. odbora., preminulega 
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Janeza Kebeta, spominsk.i venec. 
V imenu nagrajencev se je za

hvalil eden izmed prvih pr.ed
sellnikov delavskega sveta, tova
riS Andrej Sega. Spomnil se je 
tezkih, a. uspesnih let, tovaristva 
in sa.mopremagovanja, s katerim 
so gradili in sirili podjetje. lz
razil je tudi zaupanje m1ajsim, da 
bodo se v naprej uspesno vodili 
podjetje. 

Ob tem pomembnem jubileju 
se je vsem v zavesti se enkrat 
izostrilo preprican,je, da je postalo 
samoupravljanje resnicna. vsebina. 
nasega Zivljenja in dela ter pogoj 
za. prihodnji razvoj. Za to gre 
zahvala vsem tistim, k.i so v teh 
dvajsetib letih delovali v najra
zlicnejsib samoupravnih organih, 
sedanjim in prihodnjim generaci
jam na narekuje dolg - razvijati, 
izpopolnjevati in strokovno boga
titi delovanje samoupravnega si
stema. 

B. Levee 

SPREdEM UPOKOJENCEV 
V okviru praznovanja dvajset

letnice samoupravljanja je hil 1. 
oktobra sprej~m za upokojence 
Bresta. Po evidencab kadrovske
ga sektorja smo razposlali nad 
240 vabil. Upokojencl so si take
ga sreeanja zeleli, kar dokazuje 
velik obisk. Skoraj dvesto jib je 
priSlo iz vseh krajev nase obcine, 
pa tudi od drugod, kljub slabe
mu vre~enu. 

V imenu podjetja je upokojen
ce v noyi delavski restavraciji po
zdravil pomocnik glavnega dlrek
torja ing. Dwan Trotovsek, nato 
pa so si pod vodstvom mladlh 
tehnologov ogledali proizvodnjo 
v lverki in Tovarni pobiStva 
Cerknica. Po ogledu so se upoko
jencl spet zbrali v delavski re
stavraciji, kjer jim je govoril o 
proizvodnih uspehih in naporih 
kolektiva predsednik koordinacij
skega odbora sindikatov Bresta 
Alojz Otonicar, pevski zbor pa 
jim je zapel nekaj pesmi. Oh tej 
priloznosti so dobili upokojenci 
knjiina darila. Zadovoljstvo ob 
srecanju, ki se je nadaljevalo ob 
pogovorih, obujanju .spominov 
in pesmi, je obogatil se nastop 
zabavnega ansambla Stallktiti, 
tako da so se mnogi tudi zavrteli. 

Vzdwje je hilo ves cas spreje
ma zelo prijetno, v pogovorlh pa 
so izraiali upokojenci zadovolj
stvo nad sprejemom in presene
cenje nad rastjo in razvojem Bre
sta. Podohnih srecanj si upoko
jenci se zelijo. 

Nekaj vtisov: 
Marija Puntar, poroeena Igric

nik, je prisla na srecanje iz 
Hrastnika. Na Brestu je delala 
stirinajst let ~ do leta 1961. sse. 

boj je pripeljala tudi moza 
upokojenega rudarja, da bi mu 
pokazala, kje je toliko casa Zive
la in delala. 

,Neverjetno, kaj ste naredili! 
Tovarne ne poznam vee. Ponosna 
sem in vesela, da bo tudi moj 
moz videl, kje sem delala. Pri· 
srcna zabvala in mnogo uspehov 
zelim kolektivu. To je eden iz. 
med mojih najlepsih dnevov.« 

Podohno so povedale upokojen
ke iz Dolenje vasi, Matevi Drob
nic iz Grabovega, Mirko Podgor
nik iz Cerknice, Andrej Sega iz 
Cerknice, Anica Petrovic iz Be
gunj in drugi. 

S srecanjem so bili zadovoljni·, 
zelijo pa si, da bi se vsako Ieto 
spet srecali. F. Sterle 

SVET ENOTE SKS 
KONSTITUIRAN 

Na volitvah, ki so bile 28. sep
tembra 1970, so bill v svet enote 
skupnih strokovnih slmb izvolje· 
ni naslednji kandidati: 

Za clane: 
Zdravko Zabukovec, 
Brane Mi~ic, 
Janez Lavrencic, 
Joze Frank, 
Ivan Skrlj, 
Janez Kovacic. 
Za namestnike: 
Marlja Udovic, 
Joza Urbas, 
Stanka Mekinda, 
Janez Otonicar, 
JoZa :turga, 
Rado Udovic. 
Na prvi seji je bil za predsed

nika sveta izvoljen Zdravko Za
bukovec, za njegovega namest:""li
ka pa Ivan Skrlj. 

20 iet samoupravltanja 

Seveda ima uredni~ld odbor tu
di svoje nacrte za nopestrltev 
glasila. Reci moram, da so na 
vsakem sestanku novi predlogi. 
Na teb sestank.ih, ki so, mimogre
de povedano, zelo sprosceni, tudi 
ne manjka satiricnih osti. Morda 
je to tudi razlog, da je eden od 
sodelavcev dejal, . da mu od se.
stankov niso odvec samo sestan
ki ured~kega odbora, kjer po· 

Z dana~njo ~tevilko stopamo 
torej v eetrto leto nepreldnjene
ga mesecnega izbajanja Brestove.
ga Obzornika. To prlllko izkori
seam, da se v imenu ure~kega 
odhora zabvalim za dosedanje so
delovanje vsem sodelavcem nase
ga lista in jib vabim k ~e tesnej
~emu sodelovanju v prihodnje. 

~, .~ . , u ~ Urednik 
Upokojenci Bresta so biii ugodn.o prese.neceni nad gostoljubnim sp~ejemom in izbranim programom ob 
20-letnici samoupravljanja 
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Diploma in zlata 
skrinja v Beogradu 
Nadaljevanje s 1. strani 
ki je vsec morda nordljskim ali 
turskJm potrosnikom. Kje je toli
ko anevni sob, da bodo sle vse 
v promet? 

Naj na kratko opisem nas pa
vllj-on. N.e .bi hotel p1sati, k~liko 
i':asa je bilo potrebnega za posta
vitev, koliko ljudl je sodeloval~ 
pri tern in podobno. Bilo je mno
go jeze in priprav.ljanja, ker n.i 
oila posebej .d.obavljena raster se
stavljivka. Toda to je minilo -
naj se v-ee ne ponovi. Paviljon 
je zares lep. Teiko je ~pisati 
obeutek, ko v zatemnjenem pro
storu v.i.di.S zdaj modro, zdaj vi
jolicasto, zdaj rdeC.o svetlobo, k.i 
pada na nase izdelke in pr.i tern 
vsak izdelek pricara gledalcu svo
jo mienost. Od glavnega vboda 
na desno se be1i Y - 90 garnitura. 
Bogata je in ni ji kaj reeL Sle
di skupina vee Barbar - tako bi 
poenostav.n dnevno sobo in jedil
nico, zdaj <Jmaro, Zidaj bogat re
gal, zelen, rdee, macesnov. Niso 
zastonj novinarji spraseV'aLi, kako 
sodeluj-emo z gradbeniki. »Sanje«, 
je dejala novinarka iz RTV Be
ograd, »vendar za moj zep to ni«. 
Z.a oigav? ~ izvoz? Kam? 

Pustimo sanje in pojdimo dalje. 
Bel pod z napisi BREST pohistvo 
lepo deluje in se sklada s h~ste
sami v lepih hlaeah in z rjavimi 
sali, ki dajejo objektu se lepso 
podobo. Ze samo pr.l na5i TA
MAR!, k1 srameilJivo modificira
na z dvojno omaro stoji prav 
spredaj kot bi govorila: poglejte, 
tudi jaz sem na prodaj, cenejsa 
od Barbare, Palone in se najblizja 
jugoslovanskemu potrosniku, ki 
ljubi omar~ nadvse. 

Polona s posteljo je pr.iylaeen 
izdelek. Posebno vsec je bila zato, 
ker jo bomo prodajali po delih. 
In ze sem sliSal: »Kje pa je 
omara?« Res se bo treba pogovo
riti s projektanti zgradb, naj de
lajo vee ugmjenih omar. 

Ze smo pri Clavdiji. Lepo delu
jejo na novo izdelani fotelji. Naj 
bralci ne zamerijo, ce je katera 
od razstavljenih devic pozabljena. 
Skoda da niso dobav-ili a:aster 
garniture, •potem bi bil ambient 
se lepsi. 

Ce se sedaj se enkrat ozrem po 
vsem paviljonu. ce pogledam na- · 
so razstav<J, vidim, da je dopad
ljiva, saj imajo razstavljeni izdel
ki tak prostor, da lahko zivijo, 
da so poudarjeni. Skratka, dosegli 
smo tak stil razstavljanja, Jci je zna 
cilen za tovrstne razstave v svetu. 

Kako pa je z ostalimi? Meblo 
je polmzal svoj standa:rd.ni se
·stavljeni progra,m. Ne b.i bil Me
blo, ce bi poleg paviljona postavil 
zunaj plasticnega sotora z velikim 
napisom MEBLO · DESIGEN. Tu 
je kaj videti. 

Vrsto regalov z barvnimi resit
vami. Vse deluje mogoeno, lepo, 
praktieno. In trg? 

Marles je pokazal program, ki 
smo .ga menda v1de1i ze v Zagre
bu. Izdelki so lepi, funkcionalni 
- res dela Maries najlepse ku
hinje v drzavi. 

Stol je pokazal pisarniski pro
gram miz in stolov v svojem zna~ 
cilnem slogu, uCinkovito, lepo in 
komercialno. 

Javor je poleg ze znanih mode
lov foteljev pokazal tudi 1Zdelke 
dnevnih sob. Ne gre za posebno 
raven, vendar tu so. 

Izola zavzema manjsi . prostQr 
Razstavljajo komadno pohistvo. 

Alples je pripravil p,res~neee
nje. Od predsob, katerih je cela 
vrsta, pa do sestavljivk po poseb
nem programu. Dober gledalec pa 
si iahko hitro ustvari mnenje, 
kam bo s}a proizvodnja potem, 
ko -bo modernizacija koncana, in 
to ni dalec. 

V posebriem skupnem vabilu, 
ki je licno izdelano, ni zastonj 
napisano: Devet slovenskih reno
miranlh podjetij nastopa slrupaj 
v hali B. PoziViamo vas, da obiS'ce
te razstavo njihov.ih 1zdelkov. Sku
pina Je res pokazala n apredek. 
Kje je 1969. leto? ~omaj leto dni 
je rninilo od tedaj in taka spre
memba v designu, dosezena je 
.evropska raven! 

23. oktobra ob 17,45. Cakam na 
telefonski razgovor z Beogradom. 
Brestov obzornik izide pred 1. 
novembrom, zato Je treba s clan
kom pohiteti. Zvedeti. hocem, kaj 
je sklenila zirija, kdo so ·nagra
jeni. 
01151'555 - »Prosim razstavni 
prostor Bresta!« 
»Tukaj razstavni prostor Bresta 
- Markovic!« 
»Kaj Je sklenila zirija? Povej za 
bralce Ob:rornika!« 
»Tudi letos nismo ostali brez pri
znanJ.a. 
Za najucinkovitejse urejen ambi
ent dnevnih sob BARBARA smo 
dob.ili ZLATO SKRI'NJO, za si
stem BARBARA - DIPLOMO. 
PozdM.v bralcem Obzornika!« 

Verjetno bo o sejmu ·se kaj na
pisanega. TQ. so prve novice, tr
¢tve pa kljub· temu niso ,preti
rane. Sesta'vek zeli ·br.alca opozo
riti, kako velika in vaZna tekma 
je tak sejem, ki ni samo sejem, 
ki je salon - revija dosezkov. 

D. Trotovsek Nova Brestova dnevna ' soba POLONA 

Poslovanj e v devetih mesecih tega leta 
Podjetje ugotavlja po sistemu 

knjigovodske tehnike periodi~a 
tudi poslovne rezultate met:! le
tom. v krajsem sestavku zelimo 
prikazati najpomembnejse po
slovne rezultate, dosefene v pr
vih devetih mesecih Ietos. 

. PROIZVOi>NJA 

v devetih meseclli letosnjega 
leta smo dosegli pr.oizvodnjo, 
ovrednoteno po prodajnih cenah 
franko tovama v visini 115 mill· 
jonov dinarjev. :· 

Prlmerjano z enakim · obdob
jem lanskega leta kaZe, da smo 
letos povecali obseg proizvodnje 
za 28 Ofo. Visoko povecanje proiz· 
vodnje je predvsem rezultat inve-
sticijskih v.Iaganj v letu 1969 in 
delno tudi v letu 1970. 

Najvecje poveeanje proizvod
nje za 38 °/o je dosegla .TP Cerk· 
niea. Ostala poveeanja proizvod
nje pa so po poslovnih enotah 
naslednja: TP Martinjak 27 Ofo, 
lverka 26 Ofo, TLI Stari trg 19 Ofo. 

Nasploh Iahko recemo, da bi 
bil porast proizvodnje se 'vecji, Ce 
ne bi v vseh poslovnih enotali za
kljucevali kompl~~no. moderni· 
zacijo proizvodnib. kapacitet. 

Razumljivo Jt;, da je istocas
nost investicije in proizvodnje za
virala nemoten produkcijski pro
ces. 

PRODAJA 

cevanja pr.oizvodnje. Za to sta 
pre~vsem d:va vzroRa. Prvi in naj
obcutnejsi je recesija na ameri
skem triiscu. To nam je povzro
cllo. izpad prodaje izdelkov na 
amerisko triiSce za prek mili
jon dolarjev. Drugi . vzrok pa je 
v tern, da je bila prodaja pohi
stva in prlmarnih izdelkov v le-
tu 1969 v izredni konjunkturi ta'
ko, da so bile nase zaloge gotovih 
izdelkov izpod minimalnih. Le
tosnje leto se je prodaja pohistva 
stabilizlrala, medtem ko je za 
primarne izdelke tako na zuna
njem in notranjem trgu se vedno 
veliko povpra5evanje. 

Stanje v izvozu se je v drugi 
polavici leta znatno -izbolfsalo, 
zlasti se, ker smo z veliko inten
zivnostjo obdelovali evropsko tr
Zisce. Na sploh pa pricakujemo 
znatnejsi porast pradaje v zad· 
njem kvartalu, ko nastopi sezona 
za prodajo pohi.Stva. 

OBRATNA SREDSTVA 
Trenutna neusklajenost proiz

vodnje in prodaje je imela za po
sledico po\'e~anje potreb po ob
ratnih sredstvib. Stanje je bilo 
toliko bolj perece, ker smo iz last
nih sredstev finansirali tudi za-

drocju vezave sredstev z name
nom cim boljsega in prioritetne
ga izkoriscanja lastnega poslov
nega kapitala. Se naprej pa osta
ja za hitrejso poiivitev prodaje, 
zlasti v ostalih republikah, odpr· 
to vpra!ianje potro§nlskih kredi
tov, ki jib nekatera sorodna pod· 
jetja dobivajo in koristijo v mat· 
no ,vecjem obsegu. 

' . POSLOVNI REZULTAT 
Kazalci gospodarjenja kaiejo, 

da smo v prvih devetih mesecih 
IetosRjega leta dosegll tudi ve~je 
poslovne rezultate. Tako se je po
veCala produktivnost, merjena s 
fizicnim obsegom proizvodnje na 
zaposlenega, za 20 °/o, ekonomic· 
nost poslovanja merjena s stro
ski po~lovanja napram ustvarje-. 
nem dobicku za 7 Ofo, rentabilnost· 
poslovanja merjena z akumulaci
jo v odnosu s poprecno vlozeni
mi sredstvi pa je porasla letos za 
2 Ofo, 

· V devetih desecih letos so zna
sali poprecni mesecni neto oseb
ni dohodki na zaposlenega v Bre
stu 1238 din, medtem ko so zna
sali poprecni meseC.nl neto oseb-· 

~ ni dohodki v letni ill,dustri)i SRS 
1127 din (podatki za .. prvih sest 
mesecev letos). Osebni dobodki 
na Brestu so se letos povecali za 
2 °/e. · 

ANKET·A · 
··-OPR0DAJI 

Dosezena prodaja v devetih 
mesecih letosnjega leta se je mi· 
nimalno povecala nasproti iste
mu lanskemu obdobju. Relativen 
odnos prodaje nasproti proizvod· 
nji kaie, da je nara5canje proda-
je nekoliko pocasnejse od pove- Lepa in prakticna stola Tova.rne lesnih izdelkov Stari trg · Ceprav je Slovenijales prepove

dhl dajati podatke za anketo na
sim predstavnikom, je vecina an
ket od drugih podjetij ze .izpol
njena. Gotovo so se pri Sloveni
jalesu ustrasili, da bi z anketo 
morali odkriti svojo politiko kre
ditiranja neslovenske proizvod· 
nje iz slovenskih kreaitov. Pa naj 
bo tako ali drugace, vaino je, eta 
smo z anketo ugotovili tisto, kar 
smo iskali in to je za nas dovolj : 

Tone Kel!Je - vrSilec 
dolinosti glavnega direktorja 

Centralni delavs-ki svet je na 
sveji 157. redni. se}i imenovat za 
vrsilca dolznosti glavnega direk
torja ing. Toneta Kebeta, doseda· 
njega namestnika glavnega di
rektorja Bresta. 

Tovatis Keee je bil rojen 1929. 
leta v Dolenjem jezeru. Ze kot se· 
demnajstletni mladenic je leta 
1'949 prieel z delom v Lesnoindu
strijskem podjetju Ce:I'kni£a, Z 
njemu S¥ojsko voljo ip. dela'V· 
nostjo je opravljal razHcne delZ
nosti v sk:t:Ipnih str.okovnih sluz
bah Bresta, v Tovarni pohlstva 
Cerknica in Tqvami pohiStva 
Martinjak. 

K:ljub obremenitvam na delov.· 
nem mestu je leta 1968 diplomi
ral na ViSj.i soli za organizacijo 
deJa v K:ranju. 

Ves ta cas je mnogo deloval v 
druzbeno-politicnih organizacijah 
in organih oblasti, sedaj med dru
gim opravlja tudi dolznost pod
predsedniRa Skupscine obcine 
Cer-kllica. 

S svojim delom, idejarni in or
ganizatorskimi sposobnostmi je 
na dosedanjih odgovornih delov
nih mestih dosegel velike delov-

. ne uspehe in zatipanje kolektiva. 

kljucna rekonstrukcijska dela. Od 
dokoneanja investicij nismo mo
gli odstopiti, ker ·bi bile brez teh 
vlaganj nepopolne in bi povzro
cile izpad doseganja ekonomskih 
rezultatov podjetja. Zaradi tega 
smo se odio~ill za najefje aodat
nih dolgorocnih in kratkorocnih 
kreditov. 

V letu 1970 se je v bankah, bolj 
kot ' k:aa_jkoli prej, odrazila za. 
ostrena kreditnomonetarna poli
tika • . Med le~om je bila sprejeta 
vrstii restriktivnih ukrepov, ki so 
zmanjsevali prosta denarna sred
stva. poslovnih bank. Taka politi
ka zao_strovanja se je odrazila ne
posredno tudi na odnosu poslov
nih bank do podjetij. Zato je hi
la pridobitev kredltov zelo tefka 
in povezana z nekaterimi deviz
nimi· aranbnaji. Kljub temu nam 
je uspelo dobiti 21 milijonov di
narjev obratnih sredstev, od tega 
3Q Ofo za dolgorocno kreditiranje 
obratnih sredstev. Poleg pridobi
tve teh sredstev smo izvedli tudi 
vrsto notranjih Ukrepov na po-

Podatke, ki smo jih zbrali, bomo 
strojno obdelali. 2:e nekaj podat
kov, zbranih na klasicni nacin 
nam daje lep pregled, kaj sm~ 
dosegli po driavi na razlicnih 
podrocjih, pregled o pomanjka
nju nekaterih izdelkov na razlic
nih krajih drzave, 0 nasi udelez
bi. uspesni ali neuspeSni.' Res sko
da, da je Slovenijales tako zago
del nasi. anketi, saj bi nekateri 
podatki lahko sluiili skupnim in
teresom. 

Reci motamo, da so anketo 
najbolj uspesno opravili pred
stavniki za Dalmacijo Gorkic, za 
Srbijo Bankovic, za Slovenijo in 
Makedonijo Petan, za Hrvatsko 
pa je anketa v zamudi . 
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20Iet samoupravljanja 
Razgovor z Andrejem Berblanom, 
tretjim predsednikom delavskega 
sveta na BRESTU 

AndreJ Herblan se je r.odil 
15. novembra 1920. leta v Zerov
nici. 1935. leta se je price! uciti 
mizarske obrti pri Resinov~cu v 
Gralli>vem in ostal pri njem do 
zacetk,a vojne kot -pomocnik. Ze 
v tern casu je aktivno deloval 
dru5tvu prijateljev Sovjetske zve
ze in pn »rdeci pomoci«. Po oku
paciji pa je •bil ilegalno povezan 
z aktivJsti Osv-obodilne fronte. 

Hl43. leta se je aktivno vkljucil 
v Gradni!kovo brJgado in je bil 
kmalu ranjen na Pokojiscu. Zdra
vll se je v Kocevju. Okreval je 
doma v Zirovmci. Ob pregledu 
pri dr. Pusenj!l!ku v Cerkrnci ga 
je zatekla znan:a domobranska 
racija. AretiraLi so ga in ga no
vembra odpel)ali v z1oglasni Da
chau, od koder se ~e vrnil sele 
junija 1945 leta. Nato je bil naj
prej tajnik krajevnega odbora 
in deloval v razliCnih organizaci
jah. Kasneje je bil na mlnistr
stvu v Ljubljan~ in na Gozdnem 

gospodarstvu P-ostojna. Leta 1950 
je prisel na Brest, kjer je bil 
tehn~cni vodja mizarske delav
nice. Sedaj je vodja kontrole v 
Tovarni pohi§tva v Cerk.nici, ob
enem pa se predsednik krajevne 
skupnosti Cerknica, predsednik 
Lovske zveze Notranjske, aktivni 
de1avec v sindikatih in povsod, 
kjer je treba popr.ijeti. 

»Na Brestu ste ze dvajset let. 
V tem casu smo postali moderna 
industrija. Strnite v nekaj stav~ 
kih Brestov razvoj!« 

:oTo je skoraj neverjetno, res 
si ne morem mis1iti, da smo v 
tern casu toliko spravili slrupaj. 
In to v dobri cetrtini generacije. 
Tradicije ni bilo, ljudi ni bilo, or
ganizaClJe nika krsne, strojev tudi 
ne. Na tovarniskem prcstoru je 
bil se sadni vrt. Res smo bili 
pl'idni in •trmasti: Nobene nadure 
nismo .placali.« 

»Tudi zivljenje je sedaj dru
gacno.« 

»Spominjam se zivljenja v s tar! 
Jugoslav.iji. Ce nisi bil nekaj, 
si nisi mogel ustvariti zivljenja. 
Brezizhodnost takratne politike 

PO OBCINSKEM flRAZNIKU 

·' Stiriindvajset t·et je t9. oktobra minilo od napada 
partizanov na Loz in istega dne na Bezuljak. Uspesni 
akciji pa~tizanov, ki jih je vodil narodni heroj Ljubo 
sercer, posveeamo izjemno pozornost se danes. V spo
min na ta dan praznujemo obeinski praznik. Resda rna· 
to bolj skrQmno, sreqi· delovnih uspehov, ob asfaltira
nju nasih ces.ta,.ob posta:vljanju javne razsvetljave, ob 
prizadevanjih· za dosego planiranih ciljev v detovnih 
organizacijah. ~b tej priloznosti so obiskali nase kraje 
mladinci in mladinke ljubljanskih sol ,,po poteh Tom· 
sicevcev<<, 

V Cerknici in na Rakeku sta bili slavnostni akade· 
miji, ki ju je izvedla Glasbena sola Frana Gerbiea 
z Rakeka. Praznovaqje pa je minilo v znamenju priprav 
na visoki obisk predsednika skupseine SR Slovenije 
Sergeja Kraigherja in predsednika gospodarskega zbo· 
ra Toneta Boleta. 

Zastave in lep dan so obelezile nas praznik, res 
da skromno, saj nismo vee navajeni na buena zboro
vanja in manifestacije. Obelezili pa smo ga vendarle, 
nas praznik. 

• 

PoZar upepeliL 
Lesni kombi.nat Ravna gora 

Sredi meseca. je hud p.,Zar, ki 
je nasial v lakir.nici, popolnoma 
unicil glavni obrat lesnega kom
binata Ravna gora v Gorskem 
Kotaru na Hrva.Skem. Skoda, k.i 
presega. 35 milijonov novih dinar
jev, je lie hujlia, saj je unicen mo
derni strojni park, ki je bil pred, 
kratkim popolnoma obnovljen. 
Brez dela je ostalo 900 delavcev. 
Kombinat Ravna gora zaposluje 
mnogo }judi sicer siroma.Snega 
Gorskega Kotara. 

Kombnat je bil ena ·izmed naj
boljsih tovarn h~sne industrije na 

Brvatskem in je vecino svoje fi
Dalne proizvodnjc izvaZa.l na kon-' 
vertibilno podrocje. · 

PoZa.r · v Ra.vni gori je tudi za 
nas resnc. opozorilo, naj ka.r naj
bolj skrbno varujemo na.Se pre
moienje. 

Kolektivu smo poslali tudi so
lidarnostno brzojavko, skupina 
nasih strokovnjakov pa si je 
ogledala pogorisce in se pogovar
jala, o obliki Brestove pom0ci ne
srecnemu kQlektivu. 

nas je politi.Cno povezovala. Mno
go smo brali in verovali, da mora 
pr-iti do preobrata.« 

»Kaj pricakujete od spomladan
skega kongresa samoupravljav
cev?c 

»Kongres sam ne bo dal poseb
nih r ezultatov. Problematiko pa 
bo temeljito pretresel. Kongresno 
gradivo b<> h rana za prihodnje 
delo .iJn razv·oj nase druzbe.« 

»Aktivno ste delovali v ra.zlic
nih samoupravnih organih Bresta. 
Smo lahko zadovoljni z doseie
nim?« 

»Samoupravljanje na Brestu je 
velik-o prispevalo k uspehom, s 
tkaterimi se danes lahko pohvali
mo. Posamezni samoupravni or
gani bi morali imetl vee l!uta od
.g<>vornosti. Ciani samoupravnih 
organov so vendar poslanci de
lovn.ih t-ovarisev in bi m orali med 
njim~ .aktivno delovati, najmanj 
pa jih seznanjati s ·samoupravnim 
dogajanjem. Pogresam vee po
globljene sam oupravne pobude.« 

»Cerknica je posebno v zadnjem 
casu Iepo razvija in tudi spre
minja. Kaj bo treba lie storiti, da 
bo bo zivljenje se leplie, kraj pa 
privla.cnejsi?c 

Razvnel se je tako, da je krilil 
z r-okami. 

»Pr-i komunalnem urejanju smo 
v preteklosti mnogo zamudili. Za-

to imamo sedaj odprtih to1iko 
akciJ. Se huje je v stevilnih 
manjs.ih naselj"ih v obCini. Kar 
zadeva videz naselij , smo sele 
na zacetku; rz. gostinstvom je prav 
tako. Kultura in telesna kwtura 
sta vpra~anje zase. Nekaj ·bo tre
ba stor:iti. Mnogo tezav, nestrpno
sti in mlacnosti se rojeva iz ne
nacr.br).ega dela. Obcinska skup
scina nima niti· sprednjer.ocnega 
scina .nima niti srednjeroenega 
niti dolgoroenega programa raz
voja. Zanj ·bi se m oral! dogovo
riti dn ga potem odlocno uresni
cevati.« 

.Na sprejemu upokojencev ob 
dvajsetletnici samoupravljanja 
sva se spet pogovarjala. Vesel je 
bil, da je bilo na sprejemu toliko 
upokojenih. 

»Na starej§e ljudi ne smemo 
pozablj.at i. Velik 'delez Zivljenja 
so pustili na Brestu. Skrbeti rna
ramo za njihov dost{)jen zaslu
zek i.n primerno pocutje.« 

Z Andrejem Herblanom se n.i 
tezko ppgovarjati; povsod je pri
soten in mladenisko akrt:iven, jezi 
ga malodU.Sje. Ostal je tak, ka
k-rsno je bilo njegovo .Zivljenje -
razg~bano, tezko in plodno. 

F. Sterle 

Kako se je kalilo samoupravljanje 
Nekako sredi leta 1950 je zvez

na skupscina sprejela zakon o sa• 
moupravljanju podjetij. 

Nasi sindikati so se r esno loti-
4 priprav ~a uvaljanjanje tega 
zakona. Najlepsa priprava je bilo 
vecmesecno tekmovanje med ob
rati. Za tekmovanje so se obve
zali vsi kolektivi po obratih. V 
Cerknici je pred sedanjo uprav
no zgradbo stal velik grafikon , ki 
je kazal rezultate tekmovanja. 
Tovarne in obrati so dobili dru
gacno podobo. Napisi na njih so 
opozarJali, da se nekaj dogaja. 

Kako smo se pripravili na 
obratu Martinjak? V kolektivu je 
bilo tedaj okoli 70 delavcev. Tek
movanje smo vzeli .lelo resno. 
Kot sindikalni funkcionar, tajnik 
podruznice, sem organizira l bri
gadno tekmovanje. Vsaka briga
da je imela svoj grafikon. Tocko
vali smo planski doseg, zbijanje 
posarneznih delov zabojev, skla
discenje izdelkov in ciscenje stro
jev. Prvega dne je bilo tezko, dru
gega ze bolje, tretji dan pa je bil 
ze bojevit. Ob koncu izmene smo 
podaljsevali delo, ce je bilo po· 

trebno doseci boljsi rezultat. Ve
liki grafi:kon v Cerknici je kazal, 
da obrat Martinjak prednjaci. 

Tudi sindikalno delo smo moe
no pozivili in organizirali stro
kovna in politicna predavanja. Iz
koristili smo vse nedelje. Tudi to 
je bil. velik prispevek v tekmova
nju. Obracali smo se na politicne 
in prosvetne delavce, sedaj po
kojnega predsednika okraja Ra
kek tovarisa Urbasa, poslanca 
Matevza Haceta, ucitelja. Novlja
na , sedaj pok0jnega strojnika J . 
Martincica in druge. 

Pribllial se je eas prve seje de
l~vskega sveta 1. oktobra 1950. Te
den dni prej nam je upravnik to
vads Franc Mele:slavnostno izro
cil 'zastavico kot najboljsemu ko
lektivu, obenem ·pa tudi zastavico 
najboljsi brigadi. 

Tako smo zadovoljni sli z na
simi izvoljenimi clani na prvo za
sedanje delavskega· sveta. Po 
uvodnem pozdravu j e hila izvoli
tev predsednika. Ker je bil obrat 
Martinjak" najboljsi v tekmova
nju, smo na pr edlog, naj bo prvi 
predsednik iz nasega· kolektiva, 

• ... • - . t 

Se eJJ spominski posnetek: srecanje v novi delavski r esta.vraciji 

soglasno predlagali tovarisa Fran
ca Intiharja. 

Sprva je bilo delo tega samo
upravnega organa se bolj uvaja
nje v delo, nato pa smo resevali 
plan poseke, razreza in prodaje 
zabojev, kajti izdelava pohistva 
je bila sele v zacetkil. Veliko skrb 
smo posvecali kadrom. V sole so 
sli prvi stipendisti, povecali smo 
tudi vajeniski kader. Na eni iz. 
med prvih sej smo na predlog to
vari§a direktorja Jozeta Lesarja 
dali podjetju ime Br est. 

:Prvi delavski svet je reseval tu
di preusmeritev proizvodnje iz 
zabojarne v galanterijo v Marti
njaku, prav tako pa v Cerknici 
od barak na kuhinjsko pohistvo 
in nato na bolj zahtevno pohi
stvo. Kmalu zatem je podjetje 
prizadela huda nesreea: pozar v 
Martinjaku in nekaj kasneje se 
v Cerknici. Delavski sveti so te
daj resevali ne5teto kocljivih 
vpr asanj. Bila je potrebna skoraj 
nadcloveska volja, da smo vse ob
novili. Sedaj, ko se spominjamo 
teh naporov, se moramo spomni
Konec na 5. strani 



BRESTOV OBZORNIK 

Brest v lesni industriji SR Slovenije 
Ker razpolagamo le s podatki za I. polletjc 1970, velja tudi nasa 

primerjava za enako obdobje. 
Lesna industrija je zelo vazna panoga slovenskega gospodarstva. 

V letosnjem I. polletju je narastel obseg realizacije lesne J.ndustrijc_ 
v SR Sloveniji, primerjalno z enakim obdobjem lanskega leta, za 
indeks 104. 

Za nas je najbolj zanimiva primerjava z vecjitni podjetji, ki 
nam pove, da Brest se vedno ostaja v vrhu lesne industrije v SR 
Sloveniji. · - ' ' l • 

Nekoliko je cutiti padec izvoza, kar je rezultat recesije na atneri
skem triiscu. To je slo v prid manjsim podjetjem, ki izvazajo. na 
podrocje evropskega trga, tako se pri nas na: Brestu cuti stagnacija
v izvozu primerjalno z ostalimi, zlasti manjsimi {)Odjetji. Tako je b-il 
Brest !ani· prvi v izvozu, letosnje I. polletje pa je ·sele na 9. mestu. 

Za primerjavo navajamo dve frekvencni· distribuciji, iz kater.ih 
bo razvidna dinamika celotnega dohodka in dohodka za I. polletje 
1970. . 

1. Frekvencna distribucija podjetij glede na doseieni celotni dohodek 
"' .. 

Dosezeni celotni dohodek o:::;' "3 ~g ·~ ...... ..... ::l ~ • 

v I. polletju 1970 
..... Q) 

E 
..... Q) 8>~ ;:. . ..., -> 

v 000 N din 
G.l"O ::l ~~~ ::s·.= "-' .... o 

~ Cl.l Q) C> ~.!:!"-' (f)o. 
~J::: 

1. - 5.000 4 0 9 0 
2. 5.001-10.000 11 4 25 9 
3. 10.001-20.000 10 15 22 34 
4. 20.001-40.000 8 25 18 56 
5. 40.001-60.000 7 33 11\ 74 
6. 60.001-80.000 2 40 5 90 
7 80.001-90.123 Meblo 2 42 5 95 

44 44 100 100 

Delez Bresta v celotnem dohodku lesne industrije SR Slovenije 
za I. polletje 1970 znasa 5,1 °/o. Ta odstotek je priblimo na ravni 
deleza iz lanskega leta. Primerjava stopenj akumulacije pa nam pove, 
da se Brest nahaja v samem vrhu lesne industrije SR Slovenije. 

2. Frekvencna distribucija podjetij glede na dosezeni dohodek .. ' 
Dosezeni celotni dohodek o :~ "3 ~u 'G! .......... ;:.0 ::l 0 . 

v I. polle:Ju 1970 ·- Q) E ·- Cl.l E .:;~ ;:. . ..., 
~~ C> 

v 000 din 
G.l"O ::l ::l-J::: ..... 0 

~ 'ilco ;;-- ~,.:g (f)o. 
~J::: 

1. - 2.000 4 0 9 0 
2. 2.001- 4.000 13 4 30 9 
3. 4.001- 8.000 9 17 21 39 
4. 8.001-12.000 5 26 11 60 
5. .12.001-16.000 7 31 16 71 
6. 16.001-20.000 1 38 2 87 
7. 20.001-28.873 Marles 5 39 11 89 

44 44 100 100 

Brest je v I. polletju 1970 dosegel 21;400.755 din dohodka in se 
nahaja v najvisjem razredu. Visji dohodek ob Bresta sta dosegli le 
dve podjetji, in sicer Maries Maribor (28,873.000 din) ter Javor Pivka 
(21,461.000 din). B. MiSic 

Nove garaZe in gasilski dom 

Ne le zelje, ampak tudi potrebe so zahtevale zgraditev primerrtih 
garaz za tovome avtomobile in prostorov za shranjevanje gasllskih 
sredstev in opreme. Zaradi razsiritve proizvodnih prostorov · je bilo 
treba podreti dosedanji gasilski dom, tovoma vozila pa so morala 
vse doslej ostajati na prostem ali pod zasilnimi strehami in mipusci 
ob tovami. 

Nove garaze in gasilski dom bodo zgrajeni tam, kjer je nekoc· 
stala Hrenova hiSa ob Cerkniscici. ·Ta ·pros tor zelo ustreza soferjem 
avtomobilov in gasilcem, saj imajo dovolj prostora, pa n~tj bo za 
popravila avtomobllov, za gasilske vaje, ali pa za dostop. Obenem 
pa tudi ne bo oviran notranji transport, kar ·se 'je doslej pogosto 
dogajalo prav zaradi parkiranja tovomih avtomobilov. · · 

Nove garaie pa so se zlasti pomembne za vzdrZijivost in trajnost 
voznega parka, ki predstavlja precej~njo vrednost osnovnih sredstev, 
~emur pa smo na ialost vse doslej posvecali premalo. pozomosti. 
Tako homo sedaj odpravili se nekaj tefav, s katerimi so se srecavali 
naSi soferji. 

F. Tavzelj 
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:Kako se je 
kalilo samo
upravljanje 
Nada:ljevanje s 4. strani 
ti tudi tistih, ki jib ni vee nami, 
ki so s sodelovanjem v delavskih 
svetih in s svojim delom pripo
mogli, da · danes praznujemo 
dvajsetletnico samoupravljanja. 

Sedanji delavski svet je vse 
upokojene delavke in delavce, 
med katerimi je bilo tudi mnogo 
clanov prvega delavskega s.veta 
in drugih samoupravnih organov, 
povabil, da: ob dvajsetletnici obu
dimo spomine. preteklosti in se 
poveselimo uspehov sedanjosti. 
Ogled tovarne je vse upokojence 
zelo prijetno presenetil. 0 ~em 
smo mnogo razpravljali ,. sami 
tovarni in se nadaljevali v mo
gocni zgradbi nove menze in no
vega kombinata Brest. · 

Ob pogrnjenih mizah, ob do
brem kozarcku nas je presenetil 
pevski zbor s pesmijo !:ilavljenec 
danasnji, nase onemogle noge pa 
so poiivili Stalaktiti. Tako smo 
nase srecanje preZiveli v izredno 
prisrcnem razpolozenju. V imenu 
vseh upokojencev in upokojenk 
se vsem samoupravnim organom 
prisrcno zahvaljujem, pa tudi 
pevskemu zboru za ganljive pe
smi in Stalaktito~ ·za nebroj po
skocnih. 

Sedanjemu kolektivu felimo 
upokojenci mnogo uspeha in trde 
volje pri premagovanju naporov 
in tezav. Se enkrat: vsem hvala! 

Za upokojence 
Miro Winkler 

NaSi li u di ~e 
»S sestnajstim letom sem sel 

od doma,« pravi Tone Cuk, de
lavec iz Tovarne pohistva Cerk
nica. Nikol-i mu ni bilo kaj prida. 
Pved vojno je delal kot hlapec 
pri kmetih na Hrvaskem. Oce j e 
bil dvakrat porocen. Iz prvega 
zalrona so bill stirje otroci, iz 
drugega •pa .pet. Srednje velika 
kmetija ni mogla prezivljati. tako 
stevilne druZine. Morali so z do
rna. Tone je star sestrlnpetdeset let. 
Rodil se je v Hrvaskem Zagorju 
v vasi Bobovac. Leta 1948 ga je 
pot zanesla v Cerknico. Dve leti 

Te dni so delavci cestnega pod
jetja koncali z asfaltiranjem cest 
po vaseh v Lo~ki dolini. Z asfalt
no cesto so v celoti povezane va
si Stari trg- Markovec in Stari 
trg-Nadlesk. Obcani pa se sedaj 
sprasujejo, zakaj so ponekod 
ostali krajsi makadamski pre
sledki, ceprav je slo le za nekaj 
s to metrov - na primer ViSevek 
- Bajer ali Markovec-Vrhnika; 
malo daljsi presledek je le med 
Pudobom in KozariScami. 

Krajevna skupnost v Starem 
ttgu je sklenila, da bodo asfalti
rali le ceste skozi vasi. Ta sklep 
so tudi razlagali na sestankih po 
vaseh, ko so obcani odlocali o sa
moprispevku . Da pa so z asfal
tom v celoti povezali vasi Marko
vec in Nadlesk s Starim trgom, 
ne pa Pudob in Kozarisce, je vee 
razlogov. 

S tari trg je sredgce Loske do
line, zato je bilo treba asfaltirati 
vse ceste, ki peljejo iz njega. 

Proti Nadlesku odpelje vsak 
dan 16 avtobusov v obe smeri. 

V Markovcu ima Kovinoplasti
ka svoj obrat; to podjetje pa j e 
bilo porok za najeto posojilo. 

Krajevni skupnosti je prispeva
lo Ietno 80 odstotkov vseh ·dota
cij. Ta sredstva pa bodo sedaj na
menjena za odplacevanje najete-
ga I<:redita. · · -

Ljudje se· tudi sprasujejo, za
kaj dela niso povsem opravljena. 
Ponekod so se celi kupi materia
la. To delo bedo dokoncno opra
vili delavci cestnega podjetja, saj 
je to v pogodbi, vendar pa so se 
dela malce zakasnila. 

je delal pri privatniku, nato pa str_eza. Delo ni _teiko, .pa tudi na-
se je zaposlil pri LIP Cerknica vaJen sem nanJ. 
toda samo ,za nekaj casa. Kmec~ Stanovanje dmam kar v .redu. 
kega dela in zvljenja je bil nava- Stanujem v stanovanjski hisi v 
jen, zato je raje paiskal delo v Dolenji vasi. Sam sem v so'bi, 
Kmetijski zadrugi. Leta 1956 pa ki je dovolj velika Ce se spom
se je znova zaposlil na Brestu. nim nazaj, ko sem moral spati 

Vee let je b.hl skladiscni de- po hlev.ih tin za cloveka neprimer
lavec. Sedaj vzdriuje ceste in nih prostorih, se sedaj res po
kana1izacijo. Takole pravi: »Na- cutim za.dovoljnega.« 
vadil sem se na kolelctiv in ne bi Nikoli ni imel moinosti, da bi 
se mogel odloeiti za -delo drugje, ~e ozenil ter si ustvarll druZino 
cetudi bi imel moinost i.. Placa m lastni dom. 
je -bolj majhna, vendar se nekako K-o b-o upokojen, bo. sel na Hr
zivi. Tudi delovno mesto mi u- vasko k bratu, kjer ima ima pra-

Sredstva iz samoprispevka v 
redu dotekajo. 60 odstotkov so 
ljudje ze placali, za ostalih 40 od
stotkov pa je zadnji rok konec 
novembra 1970. leta. 

Tako smo vendarle dobili lepe 
ceste vsaj po vaseh v Lo~ki do
lini, s cimer se je u resnicila dol
goletna zelja obcanov. 

M. Sepec 

vico do stanovanja in ostale ·os
krbe. 

Tone Cuk je reden pri svojem 
delu. Dobra kaplj.ica vina se mu 
ne upira. Kadar ga zvrne malo 
prevec, se vselej opravici ~n po
sknbi, da delo :na njegovem de
lovnem mestu ne zastane. 

Zadnje case ga bolijo noge. 
Zdravniska komi-sija mu je do
•loCila le stii'iurn·o delo. »Morda 
born v kratkem invalldsko upo
kojen«, pravi Tone Cuk. 

Na koncu razgovora je postal 
nenadoma slabe volje, kot da je 
tale .razgov.or vp1ival na njegovo 
razpolozenje. Dejal je, da nima 
ni'kogar -od ·bliznjih, nikogar, ki 
bi mu v stiski kaj pomagal. 

J. Klancar 

Organizacija marketinga 
2e v prejsnji stev:illci Brestove

ga obzornika smo ·pisali o delu 
pri organizaoiji ma-rketinga, s tern 
sestavkom ;pa bi radi opozorili 
na nekatere znaoilnosti -ob mar
keti.ngu. 

V razgovorih z g. Eamesom, 
ekspertom organizacije Unido, 
smo pri·sli do spoznanja, kako 
prav.ilna je bila je hila odlocitev 
Bresta, da ·smo postavili zahtevo 
po strokovnjaku za marketing, z 
drugo 1besedo, da bomo tudi pri 
nas uvedli tak s.istem d el.a. 

Svet za kooroinad~o poslovanja 
je na svoji seji 27. oktobra po
drobno razpravljal o org-anizaciji 
marketinga lin podprl dano pri
porocilo. Ob strogo str.okovnih 
vprasanjlih je svet razpravljal -tu
di o org•anizaciji sektorja za mar-

keting, k.i obsega prodajo pro
dukt managerja in transport. Na 
mesto direktorja marketinga je 
je svet imenov.al ing. Dusana Tro
tovska, 2>a produkt managerja pa 
v. Hannela lin B. Misica. 

G. Eames zagotavlja, da bo mo
goce s to ekipo, s skupn.im so
delovanjem, z dobro koordinacijo 
in ob upostev.anju nac.el marke
tinga uspesno izpolnjevati naloge. 
Celotni ;prehod na sistem maJrke
:tinga predv.jdeva v .d veh do treh 
letih, kar Je v svetu nekje ze nor
mativ. To ·pa ne more biti vzrok, 
da ze sedaj ne bi presli na si
stem, ki bo v prihodnjem obdobju 
izboljsal stanje na .podrocju pro
daje, reklame in tudi prevoza. 
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Do kod smo priSii v turizmu?. 
OB ZADNJI OBCINSKI KONFE

RENCI V CERKNICI 

Nedvomno je cerkniSka obcina 
v za.dnjih desetih letih v druibe
no-ekonomskem pogledu · mocno 
napredovala. Ta napredek je zla
sti viden v industrjski proizvod
nji. Vzporedno s tem pa je opa
ziti tudi napredek trecia.rnih de
javnosti. Na tem podrocju so pri
celi z integracijskimi procesi in 
v Ietu 1967 je prislo do integra
cijc vsega druzbenega. gostinstva, 
ki se je pripojilo trgovsko-gostin
skem pod,letju Skocjan na Rake
ku. To podjetje je ze tedaj uspelo 
modernizirati trgovsko mrezo in 
nuditi potrosniku vecjo izbiro. 
Vse te akcije so nasle polno pod
poro odgovornih organov v obci
ni, saj so se zavedali, da je treba 
se hitreje razvijati gostinsko in 
turisticno dejavnost, podrocje, ki 
nudi zaradi bogastva turisticno 
deja.vnost, podrocje, ki nudi za
radi bogastva narave in naravnih 
poja.vov kraskega sveta se neiz
crpane moinosti za prihqdnji ra
zv.oj. Zato so se tega razvojnega 
podrocja. Iotili z nacrtnimi akci
jami lzdelali so projekt za oje
zeritev Cerknisega jezera in ugo
tavljanje moznosti za izrabo pro
storskih povrsin, ustanovili ·so 
institucije za vodenje, naertova
nje in iskanje moznosti turistic
nega razvoja. 

vso obcino, je bilo nujno, da se 
je svet Zavoda za turizem lotil 
odlocnih in konkretnih korakov, 
da bi na to podrocje pritegnili 

mocnejsega partnerja. Na tej os
novi so se zaceli konkretni po
govor s hotelskim podjetjem 
Kras iz Postojne o poslovnem so
delovanju, ki je glede na gravi
tacijsko obmoeje vezano na po
drocje nase obcine. s to povezavo 
bi izpolnili obojestranske interese. 
Kras je bil v prvi fazi voljan pri
praviti program, kaj vse bo na. 
nasem podrocju investiral v se
danje· turisticne objekte, kasneje 
pa. tudi v dr1,1ge, ki so prostorsko 
zamiSljeni. Obcina. kot celota bi 
tako zacela vsaj v osnovi izpol
njevati svoj turisticni program. 

da bodo se najprej sami iskali 
boljsega partnerja kot je HGP 
Kras. Kako je delavski svet ra-· 
zumel tolmacenje svojega vodil
nega kadra, ni znano, vendar je 
s svojim sklepom zavrl vsa pri
zadevanja, ki so bila v tem pri
meru ze skoraj v realizaciji. 
Resda nihce ne krati samouprav
nih pravio delavskega sveta, nih
ce ga tudi ne posiljuje v neke od
locitve, toda druzbeni interes in 
vsestransko gospodarsko in poli
ticno odprte akcije bi moral de
lavski svet razumeti, ce bi bil 
pravilno informiran. 

0 vseh teh vpra5anjih je raz
pravljala tudi obcinska konferen
ca Zveze komunisov v Cerknici. 
Konferenca je ugotovila, da je 
koncept razvoja turisticnega go
spodarstva v obcini gospodarsko 

in druzbeno-politicno pravilen in 
da je treba v celoti podpi~ti 
vse, kar je bilo ze doslej storje
nega v prizadevanjih po poslov.:. 
nem sodelova.nju in integracijskih 
procesih. To naj bo predvsem 
naloga. komunistov v turisticno
gostinski dejanvosti. Le-ti so dol
zni pojasnjevati kolektivu smerj 
in programe t~isticnega razvoja, 
ki so ga ze lani sprejeli vsi ob
cinsko druibeno-politicni in drugi 
dejavniki. In se vee, te koncepte 
je treba uresnicevati in se zanje 
b~riti. Treba se je odreci intere
som skupin ali posameznikov v 
korist gospodarskih ciljev obcine 
in njenih obcanov. 

Politike prihodnjega razvoja 
turisticne dejanvosti ne smejo 
za.vreti nesporazumi, do katerih 
je prislo v zvezi s TGP Skocjan 
in HGP Kras, temvec naj bo ta 
primer opomin, da se tako ne 
dela in da je treba proti takim 
pojavom politicno ukrepati. 

F. Tavzelj 

BRESTOV OBZORNIK 

Vee zaposlenih -
novi problemi 

v letu 1970 je stevilo zaposle
nih v Tovarni lesnih izdelkov Sta
ri trg naraslo · od 179 v j anuar j u 
na 236, kolikor jih je sedaj v de
lovnem razrnerju. 

Z novimi delovnimi mesti v to
varni, predvsem v stolarni, smo 
resili del okoliskega prebivalstva 
nezaposlenosti. Tak:o je labko zla
sti mladina po konCani osemletki 
nasla zaposlitev v domacem kra
ju. Tudi v zagalnici je bilo treba 
zaposliti novo delovno silo. Ker 
za leto 1971 predvidevamo obra
tovanje v treh izmenah, bi mo
rali nove ljudi zaposliti t udi v 
skladiScu zaganega lesa. 

V stolarni pa j_e. glede na pro
gram v prihodnjem letu stevilo 
zapmrlenih doseglo maksimum. 

Z zagotovitvijo asortimenta, z 
razsiritvijo prostorov pa bi bile 
v letu 1971 tudi v stolarni mogo
ce nove zaposlitve. 

S povecano proizvodnjo pa so 
se pojavile t udi tezave predvsem 

glede skladiScnih in delovnih pro
storov v stolarni. Stolarno bo tre
ba znova podaljsati, ker nam 
montaia in lakirnica odvzemata 
skladiscne prostore. Sedanja 
utesnitev pa ovira nemoten de
lovni proces. 

Idejni program turisticnega 
razvoja, ki so ga sprejeli ze pred 
leti, predvideva zaposlitev in pre
z~yljanje 3000 ljudi. To pomeni 
vecjo gospodarsko moe obcine, 
pomeni manj iskanja zaposlitve 
v tujini, skratka, pomeni bistveno 
spremembo socialne strukture in 
polozaja .nasib vasi, kajti indu
strija je v sedanji st.opnji moder
nizacije izcrpala vse moinosti za 
novo zaposlovanje. To pomeni, 
da je delo cloveskih rok nadome--

Za zacetek pri izdelavi progra
mz pa bi HGP Kras potreboval 
osnovne podatke o turisticnih ob
jektih, ki ze stojijo. Toda delavski 
svet TGP Skocjan z Rakeka je 
odgovoril, da ne dajo dodatkov, Obnovitev. eeste Rakek · Grahovo 

Na novo zaposleni delavci pri
hajajo predvsem iz osemletke in 
so se brez delovnih izkusenj. Tre
ba bo organizirati krajse tecaje 
ali obvezna predavanja o indu
strijski obdelavi lesa, o varnosti 
pri delu, o pomenu kvalitete iz
delkov, priuciti jih bo treba na 
strojih in podobno. Mlade ljudi 
je treba vkljucevati tudi v samo
upravne organe in v sindikat. 

~~~ 
Cestni sklad SRS je v letu 1970 

namenil za obnovitev ceste Rakek 
-Grahovo 320 milijonov starlh 
dinarjev. Zacetek del je bil dolo
cen za maj letos, vendar so pri
celi z deli sele ob koncu oktobra. 
Vzrok za zakasnitev je v pre
obremenjenosti izvajalca del, res 
pa je tudi, da je isti izvajalec as
faltiral ceste po Cerknici in va
seh Lo~ke doline ze ob koncu le
to§njega poletja. Prav zato v zad
njem casu obeani niti niso nego
dovali zaradi zakasnitev pri po
pravilu ceste Rakek-Grahovo. 

stila mebanizacija, s ka.tero se 
lahko na.Sa industrija obdrZi na 
trziscu. 

Program med drugim doloca, 
da bi razvijali sedanje turisticne 
tocke Rakov Skocijan, Cerknico, 
Slivnico, CerkniSko jezero, grad 
Sneznik z okolico, ob njih pa bi· 
v okolici odpirali se nove. Z raz
vojem turizma bodo predvsem 
zasebni kmetovalci dobili mozno
sti vkljuciti se v njegov razvoj, 
saj nam bo trg povsem pribliZan. 

Te zamisli temeljijo na realnih 
osnovah, ki· so preizkuSene doma 
in v tujini. Ne nazadnje pa je 
treba priznati, da. so takSne kon
cepto ze sprejeli vsi gospodarski 
in politicni dejavniki v obcini in 
dati poseben poudarek povezo
vanju s sorodnimi gospodarskimi 
dejavniki izven obcine, ce ne celo 
zven ddave. 

Ker te velike zasnove ni mogo
ce uresniciti cez DOC, niti ni eko
nomskih moznosti pri nGbenem 
podjetju v obcini, so se najod
govornejsi predstavniki gospo
darstva, druibenih ustanov in po
liticnih organizacij zavzeli za to, 
da bi poiskali partnerje, ki bi 
z nalribo kapitala za.Celi uresni
cevati turisticni program. Edina 
takSna organizacija v obcini, to 
je TGP Skocja.n, ki opra.vlja to 
podrocje dejavnosti, namrec eko
n!)msko ni mozna samostojno 
uresniciti tako obseinega progra
ms.. Podjetje ze nekaj let . iSce 
moznosti za. na.vezavo stikov z 
drugimi partnerji, toda· vse do
slej- je ostalo le pri razgovorib. 
Ker pa je to podrocje dejavno
sti sirsega druzbenega pomena za 

- "T.::-- -£5 .. . -

Obljube so se torej zacele ures
nlcevati. Cesta bo nekoliko raz-

Novosti s podroCja 
zdravstvenega zavarovanja 

Novemu zakonu o zdravstvenem zavarovanju je sedaj sledil se 
predlog statuta Komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja de
lavcev ljubljanske regije za leto 1971. 

Kot vsak dopolnjen ali popravljen samoupravni akt vsebuje tudi 
ta predlog statuta nekatere spremembe. 

Oglejmo si na kratko obveznosti, ki nas cakajo v prihodnjem 
letu. Bistvena novost je v tem, da ne bo vee dodatnih in izrednih 
prispevkov, temvec se bo celotna stopnja prispevka enotno obracu
navala od brutto osebnih dohodkov. Torej odpade zakonska obvez
nost kot obracun v delitvi dhodka. Startna osnova bo po orientacij
skem izracunu predloga statuta za leto 1971 znasala 7,07 odstotka, ob 
predvidenem narascanju osebnih dohodkov pa za 18 odstotkov. Za 
ta start so zavarovancem zagotovljene vse dosedanje pravice iz zdrav
stvenega zavarovanja. 

Ker pa predvideva statut vecjo particlpacijo na racun skladov 
in oblikovanje cen zdravstvenih storltev ter minimalno poveeanje 
skladov zdravstvenih delovnih organlzacij, se stopnja zvisa na 7,59 
odstotka. Navsezadnje je treba prilagoditi (verjetno prenizke) osebne 
dohodke zdravstvenih delavcev ravnl osebnih dohodkov v gospodar
skih organizacijah v le tu 1970 in ne 1971, ker bodo v prlhodnjem letu 
nekatere gospodarske organizacije prisiljene celo zmanjsati osebne 
dohodke. To usklajevanje nas je privedlo ze do stopnje 7,93 odstotka. 

Ke_r smo pozabili, da si tudl skupnost zdravstvenega zavarovanja 
lahko privosci (ze spet) novo sistemizacijo (ne samo gospodarske 
organizacije) in predvidene kadrovske normative, ki morajo biti zase-

sirjena in izravnana, ker bodo se
kali nekaj nepreglednih ovinkov 
ter prelita z debelejso plastjo 
asfalta. Ce bi vremenske nevsec
nosti letos zavrle zakljucek del, 
jih bodo dokoncali spomladi leta 
1971. Kot je sli~ati, bo cesta Pla
nina-Prezid uvrscena med repu
bliske ceste I. reda in zato lahko 
upamo, da sene bomo -vee vozili 
po luknjah. To lahko sklepamo iz 
dose!lanjih izkuSenj,, saj so bile 
ceste I. reda po prioritetni listi 
za vzdrlevanje in vecja popravila 
na prvem mestu. 

F. Tarlelj 

Tudi prostori menze so postali 
premajhni. Treba bi jib b ilo z 
rekonstrukcijo povecati, dane bi 
malicali po dvoriScu in v garde
robi. Prav tako bi bilo treba kom
pleksno resiti vprasanje sanitarij 
in garderob, posebno glede loka
cij. To posebej velja za skladisce 
zaganega lesa, ki zavzame mnogo 
prostora. V prihodnje je treba 
nameniti sredstva tudi v te na
mene, sa jgredo v korist in boljse 
pocutje delavca na delovnem me-
stu. M. Sepec 

deni, se orientacijska startna osnova koncno ustavi na 8,28 odstotka 
(letos 7,10 odstotka). 

Seveda bodo vsa ta stalliiea dokoncno oblikovana na temelju pri
hodnjega druZbenega dogovarjanja, kajtl dokoncne stopnje prispev
ka po predlogu statuta ni mogoce vnaprej dolocati, temvec se bo pri
lagajala potrebam skupnosti zdravstvenega zavarovanja za zagoto
vitev nemotenega finansiranja vseh potreb zavarovancev. 

Zavarovanci! Statut je v javni. razpravi, razmiSljajte o njegovih 
dolocillh! Medtem pa vam bom nanizal nekaj dopolnitev vasih in 
na5ih pravic, ki nas zadenejo po novem statutu: 

- Bolovanje za nego otrok se od dosedanjih 15 dni skrci za 
otroke samo do starostl treh let, za ostale do 7 dni. 

- Pridobitev pravice do nadomestila osebnega dohodka bo po 
3 mesecih nepreldnjenega zavarovanja oziroma po 6 mesecih s pre
kinitvami v zadnjih 12 mesecih, ali celo takoj , ce je bil nekdo zava-. 
rovan pred zaposlitvijo kot druZinski clan. 

- Spremeni se pravica zavarovancevega zakonca v toliko, da je 
le-ta lahko zavarovan samo v primeru, ce ni zaposlen, ce se ne ukvar
ja s samostojno dejavnostjo in ce n1 zavezanec prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti. 

- Poostri se nadzor nad bolniskim stalezem. Pri tem niso izvzeta 
tudi vracila ze izplaeane bolniSke V primerih, ce se nekdo. V staleZU 
ukvarja s kakrsnokoli dejavnostjo. 

- Zavarovalna pravica druZinskih clanov ne ugasne, ce odide 
zavarovanec na odsluienje voja5kega roka, vendar mora ~olnjevati 
pogoje predhodnega zavarovanja (9 mesecev). · 

- Nadomestilo osebnih dohodkov za nesrece pri delu, poklicne 
bolezni, spremljanje, porodniSko in skrajsan delovni cas v viSiili 100 
odstotkov osnove gre od prvega dne primera ne glede na zavarovalno 
dobo. 

- Nadomestilo za cas zdravHenja v bolnisnicl se po novem 
zmanj§a samo za 20 odstotkov, ce zavarovanec nima druZinskega 
clana, ki ga prezivlja (zaposlena zena ni ta drufinski clan). Zavaro
vancu, ki ima vsaj enega takega CJ.ana, se nadomestilo ne zmanjsa. 

- Ob smrti zavarovanca so druZinski clani upraviceni do povra
cila pogrebnine in posmrtnine v viSini enomeseenega osebnega do
hodka. 

(Se bo nadaljevalo.) 
S.Kralj 



BRESTOV OBZORHIK 

Poslovno zdruZenje LES iz 
Ljubljane je konec meseca sep
tembra organiziralo strokovno 
ekskurzijo na Svedsko in Dansko 
za vodje ekonomsko financnih 
sektorjev gospodarskih organiza
cij lesne industrije Slovenije. De
vetdnevne ekskurzije sem se ude
lefil kot predstavnik Bresta. 

Potovanje smo priceli pravza
prav v Zagrebu, od koder smo z 
letalom odpotovali do Kopenhag
na. Ogromno letamce v · Kopen
hagnu, ki je neposredno pred 
morskim zalivom, daje obcutek 
kat da bo letalo pristalo na mor
ju. Po enournem postanku na le
taliScu v Kopenhagnu, kjer do
bra cvete trgovina brezcarinske 
cone, smo odleteli v Uppsalo, sta
ro prestolnico Svedske, od tu pa 
nadaljevali voznjo z avtobusom 

Pogled na pa.nora.mo Stockholma. 

v okrog 40 km oddaljeni Stock
holm. 

Prvi dober vtis so napravili na 
nas svedski cariniki, saj ce ne bi 
bili v uniformah, sploh ne bi opa
zili, kdaj smo sli mimo njih. 
Svedska ima 8 milijonov prebi
valcev in je redko naseljena de
zela. Vecina prebivalcev zivi v 
juini tretjini Svedske. Gostota 
prebivalstva upada od juga, kjer 
je gostota naseljenosti okrog 130 
prebivalcev na km' proti severu, 
.Kjer znasa 3 do 12ljudi na km2

• 

Svedska je zelo bogata z gozdo
vi; najvec je borovih, smrekovih 
in brezovih gpzdov. Svedska je 
znana po bogatih leziscih zelezne 
rude, sicer pa je to zelo razvita 
industrijska dezela. Vsak tretji 
Sved ima avtomobil (prevladuje
jo avtomobili Volvo), vsak drugi 
pa telefon. Narodni dohodek na 
osebo znasa 3.500 S-

Izreden vtis napravijo na turi
sta ceste in skorajda idilicna na
selja. Ceste in promet na Sved
skem so prav gotovo poglavje za
se. Mesta in naselja so med seboj 
povezana s siroko razpletenim 
cestnim omrezjem, ki ga sestav- · 
ljajo skoraj izkljucno asfaltirane 
ceste. Veliko med njimi je dvo- in 
vec-pasovnih. Odlicnim cestam 
botruje prav gotovo tudi granit
na osnova tal. Promet na Sved
skem se je sele septembra 1967 
preusmeril z leve na desno stran 
cestisca. Svedi so bill pri tej pre
usmeritvi prometa sila previdni, 
kajti se danes se soferji kljub 
praznim cestam strogo ddijo 
predpisov omejene vofuje, ki do
voljujejo na odprtih cestah naj
vec hitrost 100 km na uro. Sicer 
pa so ukrepi zoper krsitelje zelo 
strogi in kaj hitro se zgodi, da 
ostane safer brez vozniskega do
voljenja. Se eno posebnost smo 
opazili na svedskih cestah. Na od
prtih cestah vozi tri cetrtine so
ferjev tudi podnevi s prizganimi 
lucmi. Svedi posvecajo varnosti 
voznje res veliko pozornosti. 

Svedska naselja sestavljajo v 
glavnem montaine hiSe. RiSe so 
grajene po vecini v nizinske pre
dele. Pred vsako hiso je zelenica 
z okrasnim grmicevjem in okras
no ograjo. Vee o stanovanjski iz
gradnji smo zvedelf v· Informa
tivnem in dokumentacijskem 
centru stanovanjske izgradnje v 
Stockholmu, kjer smo imeli po
sebno predavanje, in pri obisku 
tovame stanovanjskih his AB 

BOROHUS v Uindsbru. Finansi
ranje stanovanjske izgradnje po
teka po dveh virih: kreditiranje 
prek bank, kjer zagotavlja 70 UJo 
kapitala drlava iz proracunskih 
sredstev, ali pa prek neposred
nih driavnih posojil. V kolikor 
se gradijo stanovanja v okviru 
stanovanjskih podjetij (pogoj je 
enotna urbanizacija naselja) daje 
drzava kredit v viSini 90 °/o cele 
vrednaSti hise in 70 Ofo, Ce pOSa
mezriik gradi Jiiso v Iastni reziji. 
Krediti se dajejo obicajno za do
bo 30 let po 7,5 Ofo obrestni stop
nji. Eden od kriterijev za prido
bitev kredita je tudi viSina do
hodka na clana druiine in stevilo 
otrok. 

Na Svedskem zgradijo letno ca. 
100.000 stanovanj, pri cemer je -
2/3 stanovanj zgrajenih iz stan

~ 

dardiziranih elementov. Vsako r~ 
gionalno podrocje (obcina), ki ze
li razvijati stanovanjsko izgrad
njo in si zeli dobiti sredstva pre
ko kreditov, mora imeti obvezno 
potrjen 5-letni razvojni program 
stanovanjske izgradnje. 

V omenjenem »Centru« raz
stavlja na povrsini okrog 2000 m2 

50 proizvajalcev stanovanjskih 
his in opreme svoje izdelke. Vsak 
proizvajalec je do!Zan, da razsta
vi vse svoje najnovejse proizvo
de. V »Centru« je obiskovalcem 
na razpolago vee arhitektov. V 
njem dejansko lahko vidi.S vse, 
kar potrebujes za izdelavo in 
opremo hise: od zidakov do sav
ne in najsodobnejsih gospodinj
skih aparatov. Vsi izdelki imajo 
oznacene maloprodajne cene. 
»Center« deluje kat nevladna del
niSka druiba in je neprofitna or
~aniz~cija, ki se vzdrzuje od na
Jemmne za razstavne prostore: V 
»Centru« opravljajo tudi raziska
ve nelaboratorijskega tipa, ki so 
placane iz posebnih fondov za 
raziskave. · 

Pri tovarni montafuih his BO
ROHUS smo si najprej ogledali 
manjse gradbiSce 4-stanovanj
skih his. Za montaio ene stano
vanjske hise je _potrebno 5 do 6 
delovnih dni. Prodajna cena z 
vsemi prispevki za zemljisce in 
komunalno ureditev znasa 800 
kron za m 2 (okrog 1950 N din). Od 
vee obratov smo si ogledali le 
najnovejsi obrat za :proizvodnjo 
stavbnih elementov, kJer okrog 25 
delavcev proizvede letno elemen
te za okrog 2500 stanovanjskih 
his. Proizvodni proces je v celoti 
mehaniziran in jenajvec delavcev 
zaposlenih pri kontroli in pakira
nju. Ta firma je za svoje delavce 
in kraj zgradila veliko montazno 
sportno halo, v kateri me je zla
sti impresionirala velika pokrita 
dvorana za hokej in drsanje. 

Ko sem ze pri strokovnem de
Iu, naj omenim se ostale oglede. 
V Atvidabergu smo si ogledali to
varna pisarniskega pohistva, ra
cunskih in pisalnih strojev FA
CIT. Pri tej firmi smo videli no
vo tovarno racunskih in pisalnih 
strojev, ki je bila zgrajena leta 
1968. Tovarna obsega 36.000 m2 

proizvodne povrsine in zaposluje 
okrog 1200 delavcev. Dnevno pro
izvedejo 300 racunskih in pisalnih 
strojev, 85 odstotkov strojev gre 
v izvoz. Poleg tega, da smo si 
ogledali tovarno, njihove izdelke 

in njihov mehanografski center, 
sem bil najbolj presenecen nad 
izredno organizacijo in predvsem 
kat financnik nad zalogo repro
dukcijskih m ateri;Uov, ki jib ima
jo na zalogi za 3 do 4-dnevno 
proizvodnjo. 

V sklopu firme Facit dela tudi 
obrat za prmzvodnJo pisarniske
ga pohrstva. Ta obrat zaposluje 
.£:>0 delavcev. Asortiment prorz
vodnje prsarniskega pohistva je 
ze!o oze.K in se ta se ne menJa 
prej kat v treh letih. 

V Nybru smo obiskali firma 
Gustav Killin. 1·u smo si ogledali 
popolnoma mehanizirano zaga!ni
co m par.l<etarno, v Vornani pa 
stalno mdustrijsko razstavo Swe
deexpo. 

V ~tockholmu smo si ogledali 
stalno razstavo sedeinega m plo
s.l<ovnega pohistva. Na razstavi, 
1<i obsega 4000 m• povdine, so 
razstav1Jeni oblikovno in kon
strukcijsko najbolj uspeli proiz
vodi posameznih podJetij. Med 
fumiranim pohistvom sicer pre
vladujejo eksoti, vendar se izred
no mocno uveljavlja hrastov fur
nir. Zelo visok je delez stolov iz 
upognjenega lesa. Pri tapecira
nem pohi~tvu prevladujejo lafje 
garnirure in tapecirane obloge, 
.Kjer prevladuje sistem blazin. 

Pravijo, da so Svedi na svoje 
glavno mesto izredno ponosni. 
Mesto sestavlja 13 otokov, ki so 
med seboj povezani z gostim 
cestnim omrezjem. Nic cudnega 
torej, da imenujemo Stockholm 
tudi Seveme Benetke. Vade in 
rib na Svedskem resda ne pri
manjkuje, se manj pa to lahko 
trdimo za Stockholm. V pretokih 
med otoki tece sladka voda, ki 
se izven mesta spaja z morjem. 
Tako pozimi vode Stockholma za
mrznejo in domacini jih uporab
ljajo za zimske sporte. Od okto
bra do maja imajo Svedi obicaj
tio sneg, poletje jim tako torej ni 
naklonjeno. Znacilno za Stock
holm je, da tudi nekajkrat dnev
no dezuje, vendar samo po nekaj 
minut, kajti v Stockholmu pade 
relativno malo dezja. Po tern je 
zelo znano mesto Malmo na ju
gu Svedske. 

Stockholm, ki steje f,2 milijo
na prebivalcev, ima dobra ureje
no podzemeljsko zeleznico. Turi
zem Svedski se ne pomeni vazen 
vir narodnega dohodka. Najvec 
turistov se gnete v Stockholmu 
pri zamenjavah strafe v kraljevi 
palaci. Procedura traja skoraj tri
cetrt ure, sicer pa zbujajo vojaki 
kraljeve garde vee pozornosti kat 
dolgolasci ali zaradi raznolikosti 
v pomesanih velikostih in zaradi 
dobre glasbe, kot pa zaradi 
strumnosti njihovih vezb. Turi
sticna posebnost so se poslopja, 
kjer se podeljujejo nagrade zna
menitega svedskega kemika Al
freda Nobela, muzej skulptur 
Carla Millesa, mestna hisa, kjer 
je posebno znamenita z zlatom 
obdana velika mozaicna dvorana 
(v njej je slavnostna vecerja in 
ples za Nobelove nagrajence) in 
zabavisce Tivoli, kjer se na za
baviScnih prostorih zabava mla
dina, pri igralnih avtomatih pa 
starejse dame in gospodje. 

Posebej velja omeniti, da je na 
Svedskem izredno stevilo bank. 
Prav nic ne pretiravam, ce re
cem, da pride na vsako stock
holrpsko ulico vsaj ena banka. 
Ljudje veliko varcujejo, sicer pa 
imajo izredno visok standard. Ju
goslovani smo to dobra obcutili 
pri njihovih cenah. Na boljsem 
smo edina pri alkoholu. Cene al
koholnih pijac so sest!crat vecje 
od nasih. Steklenico nasega »slji
vovic« bi z lahkoto prodal za 120 
konvertibilnih dinarjev. Alkohol 
prodajajo v specializiranih trgo
vinah, v lokalih pa samo pivo, 
katerega cena je prav taka na ni
voju faktorja 6. No', cene niso 
vprasanje, da ne bi mogel videti 
na cesti tudi dobro okajenega go
spoda. 

Seks domacinom zares ne deJa 
problemov. Zadeva je toliko udo
macena, da ji sploh ne posve
cajo pozomosti. Svedska, se bolj 
pa Danska del a ta velike oci samo 
drugim Evropejcem, med njimi 
seveda tudi nam J ugoslovanom. 

D. Mlinar 

., 

Procelje zgradbe SKS ob praznovanju 20-letnice sa.moupravljanja 
Bresta 

Udelezenci pohoda po poteh Tomsiceve brigade · ·koraka.jo skozi 
Cerknico 

FOTOJ(RONJI(A 

Obnavlja.nje poslopja. »stare nprave«, kjer bo odslej racunski center 
mM 

Prvi sneg v Cerknici letos ze 21. oktobra 
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Zanimiva tekmovanja 
Sportne prireditve ob 20. obletnici samoupravljanJalna Brestu 

V okviru praznovanja dvajset
letnice samoupravljanja na Ere
stu so hila med poslovnimi eno
tami Bresta tekmovanja v bali
nanju, streljanju z zraeno pusko 
in v sahu. 

V soboto 3. oktobra se je pred 
zgradbq SKS zbralo vee kot 40 
sportnikov iz vseh poslovnih enot 
Bresta, manjkali so le sportniki 
iz TLI Stari trg. Za tekmovanje 
se je prijavilo 6 balinarskih mo
stev, in sicer stiri iz TP Cerknica 
ter po eno iz Tovarne ivernih 
plosc in skupnih strokovnih 
sluzb ter eno iz TP Martinjak in 
pa 10 posameznikov za tekmova
nje v sahu - po pet iz TP Cerk
nica in skupnih strokovnih slliZb. 

Na vseh tekmovaliseih so bill 
zanimivi in ogoreeni boji. Naj
bolj zagrizeni so bill balinarji. 
Favorizirana mostva balinarjev iz 
TP Cerknica so morala kloniti 
pred moenejsimi nasprotniki. 
Strelci so se razvrstiil po prica
kovanju. Presenecenja pa so bila 
tudi na sahovs·kem' brzoturnirju, 
kjer je priSlo do neprieakovanih 
uvrstitev. 

Nadrobnejsi rezultati: 
Balinanje: 
1. ekipa skupnih strokovnih 

slliZb, 
2. ekipa Tovarne ivernih plosc, 
3. B ekipa TP Cerknica. 
Streljanje: 
1. A ekipa TP Cerknica, 
2. B ekipa TP Cerknica, 
3. A ekipa skupnih strokovnib 

slliZb. 

Z obcinskega tekmovanja strelcev 
na Rakeku 

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, Du5an Trotovsek in 
Zdravko Zabukovec. Tiska Zelez-

niSka tiskarna, Ljubljana 

Sah: 
1. Winkler Marjan- TP Cerk

nica, 
2. Ivo Stefan - skupne stro

kovne sluzbe, 
3. Miro zunic - TP Cerknica. 
Zmagovalci v vseh panogah so 

dobili sporninske pokale v trajno 
last, drugo in tretje uvdceni pa 
diplome. 

Organizacija tekmovanja je bi
la dobra, skoda je le, da ni so
delovalo se vee ekip. Vsi tekmo
valci so izrazili zeljo, da bi 
sportna srecanja v kolektivu po
:Zivili in jib organizirali veekrat, 
ne pa samo ob razlicnih jubile
jih. 

F. Tav:Zelj 

Dekleta in zene! 
Ce se zelite izpopolniti v go

spodinjstvu, se vpisite 'V 80-urne 
gospodinjsko-kuharske in krojno
sivilske tecaje, ki jib prireja De
lavska univerza Boris Kidric 
Ljubljana - podruznica Cerk
nica. 

Tecaji bodo v vseh tistih kra
jib obcine, kjer bo dovolj prijav. 
Program tecajev je dopolnjen z 
novo vsebino. Prijave sprejema 
Delavs ka univerza Bor!c; Kidric 
podrliZnica Cerknica, Panlzanska 
9 (stara sola) Cerknica. 

PISMO NAGRAJENCA 
Sporoeam vam, da sem z vese

ljem sprejel vaso III. nagrado -
Svetovno povenstvo v kosarki -
TV bar. 

Kljub temu, da sem dobil na
grado z manjso zakasnitvijo, mi 
bo ostala v trajnem spominu . Pri
srcna hvala za nagrado! 

Tovarisko vas pozdravljam in 
vam zelim se mnogo poslovnih 
uspehov. 

Murska Sobota, 20. oktobra 
1970. . 

Nikolaj Petkovic 
Murska Sobota 
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OBCINSIO T:~KMOVANliE SJREiiCEV KBNCANO 
Naj.boljsi strelci: Joze Kebe, 

Franc Nared, Ivan Najzer, Alojz 
Kebe, Ivan Benko iz SD BREST 
ter Janez Drobun in Franc Ur-bas 
liz SD Racna gora. 

Z gmotno podporo oddelka za 
narodno obrambo in denarno po
mocjo obc-inskega sindikalnega 
sveta je obcinsk:i strelski odbor 
koncal eriomesecno serijsko ob
·Cinsko tekmovanje z zracno, ma
lokaUbrsko in vojasko pusko. 
T·ekmovali so pionirji osnovnih 
sol z Ra'keka •in iz Starega trga 
ter 1:-lani iz strelslcih druzin Srn
jak-B'l'est, Brest-Cerknica in 
Racna gora iz Starega trga. Na 
tekm<ov-anjih je sodelovalo naj
ve~ .clanov sp Brest. Na prva tri 

mesta v vsaki disciplini so se u
vrstili: 

P·ionirji - zracna puska: 1. 
Ivan Lrkar, 2. Alojz Strlaj, 3. 
St.ojan Turk. Vsi tr.ije so ucenci 
osnovne soLe Rakek. 

Zracna pu§ka - clani : 1. J anez 
Drobun, SD RaOn.a .gora, 2. Ivan 
Ivan Benko, 3. Franc Nared. 
Brest. 

MK pulika: 1. Joze Kebe, 2. 
Aloj.z Kebe, 3. J.anez Drobun. 

MK piStola: 1. Joze KE:be, 2. 
Ivan Benko ,3. Franc Nared. 

Vojoas'ka puska: 1. F ranc Nared, 
2. Alojz Kebe,. 3. Franc Urbas. 

Skupna razvrstitev {po tekmo
vanj ih v vseh disciplinah) : 

1 J.oze Kebe, 2: Franc Nared, 
3. Ivan Najzer, vsi -trije clani SD 
Brest. Omeniti je treba, da je Jo
ze Kebe dobil kar tri pokale, ki 
j.ih je ob zakljucku tekmovanja 
podelJi.l obcinski strelski odbor. 

'Dekrnov:a1o je 25 Clanov in 28 
pi.onirj.ev. Skoda, da so nastopali 
samo p1onirji iz dveh osnovnih 
sol. Vsekakor bi bilo treba, da bi 
tudi vodstva sol v Cerknici, Gra
hovem in •Novi vasi poiskala u
strezne organizacijske oblike. Za 
strelj:anje z zracno pusko je do
v.olj zanimanj-a, le organizacij~ bi 
bilo treba posvetiti vee pozorno
sti. 

S. Bogovcic 

Spored kina Cerkni~a za~november 
1. novembra ob 16. in 19.30 uri

ameriski film Afera metropolj
ske policije. Kriminalna dra
ma. V glavnih vlogab Mihael 
York, Jeriny Camp in drugi. 

2. novembra ob 19.30 uri - fran
coski film Lepotica dneva. Film 

· prikazuje zadovoljevanje per
verznih strasti. V glavni vlogi 
Caterine Danevue. 

5. novembra ob 19.30 - amerisld 
film Golo rezilo. 2:ena je edina 

. prica zlocina. V glavni vlogi 
Gary Cooper. 

7. novembra ob 19.30 in 8. novem
bra ob 16. uri - ameriSki· film 
Cena maseevanja. To je napeta 
kavbojka z Divjega zahoda. V 
glavni vlogi Rock Conora. 

8. novembra ob 19.30 uri - ame
. riski film Morilec brez odgo

vornosti - krlminalni film. V 
glavni vlogi Boris Karlof. 

9. novembra ob 19.30 - spanski 
film Njena zadnja pesem. Dra
ma s spansldmi pesmimi. v 
glavni vlogi Sarita Montiel. 

12. novembra ob 19.30 - ne:mSld 
fiJm Sedma .Zrtev. Nemska kri
minalka po romanu Edgara 
Walacea. 

14. novembra ob 19.30 in 15. no
vembra ob 16. uri - ameriski 
film Chuca. Kavbojka, ld vas 
bo vzoemirjala od zafetka do 
konca. V glavni vlogi Rod Tay
lor. 

15. novembra ob 19.30 - ameri
sld film PidZama za dva. Ko
medija, v kateri nastopa Doris 
Day. 

16. novembra ob 19.30 - franco
ski film V zoamenju Monte 
Christa. Po zoanem romanu 
Grof Monte Christo. V glavni 
vlogi Raymond Pelegrin. 

19. novembra ob 19.30- nemsld 
film Naylonska zanka. K.rimi
nalka z obilico zapletov. V glav
ni vlogi Dietmar Schoner. 

21. in 22. novembra ob 16. uri -
amerisld film Bagdadsld tatic. 
Pravljica iz knjige Tisoc in ena 
noc. V glavni vlogi igra Conrad 
Edit.· 

22. novembra ob 19.30- ne:mSki 
film Zdravnik iz Sao Paola. 
Film prikazuje prostitucijo v 
Hamburgu. V glavnih vlogah 
Kurt Jiirgens, Horst Newnann 
in drugi. 

ALI zE VESTE,UA ODSLEJ LAHKO OPRAVITE VSA 
SVOJA BANCNA OPRAVILA TUDI V CERKNICI? 

Na pobudo obcanov in delovnih organizacij ter v ielji, 
da vam pribliia poslovanje z banko, je 

KREDITNA BANKA KOPER odprla ekspozituro tudi 
v CERKNICI, kjer lahko: . 
- naloZite svoje prihranke na navadno ali vezano 

hranilno vlogo, . • 
- odprete devizni racun, 
- zamenjate tuja placilna sredstva, 
- najamete potrosniSko posojilo, · 
- kupite tuja placilna sredstva za potovanje·v tujino, 
. - sklenete varcevalno pogodbo za najetje kredita za 

gradnjo stanovanjskih his ali oza nakup stanovanja, 
- sklenete varcevalno pogodbo za najetje kredita za 

pospesevanje zasebnih gospodarslcih dejavnosti, 
- odprete fuo <Ui tekoci racun. . 

OBISCITE NAS! 
VEDNO SMO VAM NA VOUO, DA ZA VAS HITRO, 
NATANCNO, VARNO IN ZAUPNO TER POD NAJ
UGODNEJSIMI POGOJI OPRAVIMO VSE BANCNE 
POSLE. I 

Klicite nas! 
Nasa telefonska stevilka je 79-105 

ODSLEJ NAJ BO ZA VSE BANCNE POSLE VAsA 
BANKA - KREDITNA BANKA KOPER -

EKSPOZITURA CERKNICA 

RAZPIS 
Sahovsko drustvo Cerknica RAZ
PISUJE JUBILEJNO 15. SA
HOVSKO P.RVENSTVO CERK
NICE ZA LETO 1970 

Pravico do sodelovanja imajo 
vsi obeani, ·igralci druge, tretje in 
cetrte kategorije, pa tudi sahisti 
·brez kategorije. Ce bo .Stevilo kan
didatov (brezka1tegornikov) veli
ko, bo za le4e najprej organizira
no kval-ifikaaijsko (izlocilno) tek
movanje. 

Turnir bo v mali sobi hotela 
Jezero v Cerknici od 18. n<>vem-

bra 1970 do predvidDma 15. ja
nuarja 1971. 

Igralni dnevi: vsako nedeljo, 
sredo in petek s pricetkom ob 
18. uri. 

Vsak kandidat vplaca ob prija
vi 50 din kavcije k<>t garancijD, 
da bo turnir v celoti odigral. 

Rok za oddajo pri}av z vpla
cano kavcijo blagajniku drustva 
- tov. Tonetu Simicaku je do 
vkljucno 16. novembra 19:70. Lju
bitelji starodavne kraljevske igre 
- vabljeni! 

Sahovsko drustvo Cerknica 

23. novembra ob 19.30 - italijan
skl film Druga stran zakona -

kavbojski film. V glavni vlogi 
nastopa Lionell Standler. 

26. novembra ob 19.30 - italijan
ski fllm Pustolovscine stiride
setletnika. Film prikazuje cas 
neumestoih avantur. V glavnih 
vlogah: Vittorio Gassman in 
Eleonor Parker. 

28. novembra ob 19.30 in 29. no
vembra ob 16. uri - ameriski 
film Skrivnostna vojna Harry 
Friga. Voja5ki film. V ·glavni 
vlogi Paul Newman. 

29. novembra ob 19.30 - ameriski 
film Obracun na dan Sv. Valen
tina. Kriminalni film, lei prika
zuje AI Capponea. V glavni vlo
gi Jameson Roberts. 

V spomin 

Kolektiv Bresta je v nedeljo, 
25. oktobra pretresla vest, da je 
preminil Anton Zidar, Brestov 
upokojeni sofer. 

Rodil se je 1. marca 1914 na 
Skrabcevem na Blosld planoti. Na 
Brestu se je zaposlil 1952. leta in 
delal na delovnem mestu soferja 
vse do upokojitve leta 1967. 

V Zivljenju je bil odlikovan z 
vee borbenimi odlikovanji, za de
lo in poklicnimi odUkovanji in 
priznanji. 

Njegovi nekdanji sodelavci in 
vsi, ld smo ga poznali, ga bomo 
obranili v trajnem in lepem spo
minu, saj je bil izredno prizade
ven, skromen ·in priljubljen so
delavec. 

. 21. oktobra 1970 je umrl n.aS u
pokojenec JANEZ SERNEL iz 
Grabovega. Rodil se je 26. 6. 1904. 
leta. Na Brestu je delal od 1. 1. 
1947 kot popravljac izdelkov. Upo
kojen je bil pred enim letom. 

Bil je vesten in skromen sode
lavec. Mlajsim je rad priskocil na 
pomoc, saj je imel bogate izku5-
nje. Tak nam bo ostal v trajnem 
spominu! 

V zacetku septembra nas je za 
vedno zapustil H I E R 0 N I M 
Z R I M S E K iz Martinjaka, ro
jen 10. 12. 1898. 

Na Brestu je bil zaposlen od 
1947. leta do upokojitve leta 1960. 

Spominjali se ga bomo kot ve
selega cloveka in pridnega ter po
stenega sodelavca. Zaradi svojih 
clovesldh vrlin je bil spostovan 
in cenjen v kolektivu in med vas
cani Martinjaka. 

---~----~--~--~-----~----~~--~--~---=~-----------------------------------------------, 


