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Osnovno izhodl~~e na!ie poslov·
ne polltike za Ieto~nje leto je biIo: optimalizacija proizvodnih
kapacitet v vseh poslovnih enotab. ~eprav so bill vsl n~l napori tudllani usmerjeni v to smer,
uspeh ni bll povsem zadovoljlv
b: tistih razlogov, o katerlh sem
ze pisal ob koncu lanskega leta.
Ugotoviti moram, da je gospodarjenje tudi v leto~njem letu v
mamenju stabllizacijsldh ukrepov v n~i ekonomski polltlki in
napori celotne druibe so usmerjeni v to smer. Ob tem, kako se
ta polltika uresnlcuje, pa moram
zal ugotoviti, da ni vse talco, kot
je bilo zastavljeno v zaeetku leta.
lnflacija stro~kov, ki je kljub
zamrznitvi cen Iani mocno pritlsnlla na na!io proizvodnjo, se je
nadaljevala tudi letos, le v nekollko manj~i obllki. Devalvacija
dinarja v zacetku leta nam ni
prinesla boljsega poloiaja v izvozu, ker je istoeasno prulo tudi
do devalvacije dolarja, poi:asta
prevoznih stro~kov za cezmorski
prevoz in ne nazadnje tudi do
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rahle revalvaclje dinarja prot!
dolarju~ kl jo je blla opravlla
Narodna banka v poletnih mesecih, tako da danes dobimo za dolar prav toliko kot pred letom
dni.

saj bomo sklade povecaU za 100
odstotkov v primed z Ianskim letom, ko je zaposlenost ostala na
ravni preteklega leta.
Ce se nekoll.k.o pomudimo ob
doseZenih rezultatih, moramo
ugotoviti, da so pravzaprav nad
pJaniranim.i, da so rezultat prizadevanj celotne delovne skupnostl
in investicijskih nalozb nekaj let
nazaj. To je tudi potrditev, da
smo trdno odloceni prispevati
kar najvec k naporom celotne
druibe k stabilnejsemu gospodarstvu. Ob tej prilomosti bi tudi izrekel trditev, da se Brest ne
boji ostrej!iih pogojev gospodarjenja, ampak da se veliko bolj
bojimo nestabilnosti, kratkoroC.
nosti, pogostnega spreminjanja
pogojev gospodarjenja, saj veckrat niti ne vemo, kaj bo jutri,
kaksni ukrepi bodo sledili in podobno.

KAKO BO JUTRI?
Razmeroma ugodna ocena ·gospodarjenja v leto~njem letu pa
nam ne more sluZiti za osnovo
pri predvidevanjih za prlhodnje
LETOS DOKAJ UGODNI
leto. Ravno sedaj se porajajo
temje po velikem poveeanju cen
REZULTATI
surovin in ostaUh repromateria2:e ob postavljanju letnega plalov, ki jih uporabljamo v na!ii
na za leto~nje leto nam je bllo
proizvodnji. Priea ·smo temu, da
jasno, da samo z vecjo produktlvnostjo lahko kljubujemo veC. skoraj vsak teden dobimo poziv
jim stroskom ob istoeasni zamrz- za podpis samoupravnega dogovora za poviSanje cen. Ta povi·
nitvl cen na~ih izdelkov. Danes
~anja se ne gibljejo v nekih norlahko ugotovimo, da smo v tem
malnih in razwnnih mejah, amprizadevanju dosegli razmeroma
pak je poprecje nekje od 25 do
zelo ugodne rezultate. Ce primerjamo samo nekatere osnovne ka- .30 odstotkov. Kako se bomo pod
temi predpostavkami vkljucevali
zalce za osem mesecev lani in lev mednarodni trg, ee vemo, da
tos, dobimo naslednja razmerja:
danes pri izvozu komaj · pokriva1971
1m
Index
mo stro~ke proizvodnje? Kako
naj zakljucujemo izvozne posle
120.800 147 ~00 122
celotnl dohodek ,
za prihodnje leto? Ali naj jih
UO.lOO 178.000 148
prolzvodnja
sploh zakljucimo? Na to ne moosebnl do.h odld
1.321
1.750 132
remo dobiti odgovora in vse tveAnalogno tem kazalcem sledi- ganje sloni na kolektivu. To so
jo tudi drugi ekonomski kazalci, . veUke nelfoslednosti v na~i eko-

nomski politiki. Nedoslednostl se
pojavljajo na vseh ravneh. Price
smo, da imajo vsi proracuni
(zvezni, repub.li.Ski, obctnski) velike prese.Z.Ke tudi v letosnjem letu. 11 presei.ki se ne vracajo gospodarstvu, ceprav je prav to gospodarstvo v zelo teikem poloiaju.
Se vedno imamo precej teZav z
nel.lkvidnostjo, s slabim placevanjem nasih Jtupcev. Ukrepi zveznega izvrsnega sveta v jullju mesecu za odpravo nelik.vianosti bodo prizadeti tudi nas. Tako racunamo, da bomo morall ob za.
kljucnem racunu zmanj!iati osta·
ne.k dohodka za najmanj milljon
dinarjev na racun slabega placevanja na!iih kupcev. J:"o teh
ukreplh mora Brest do leta 1975
letno vlagati najmanj 7 mllijonov dlnarjev v stalna obratna
sredstva, s.koraj dva milljona v
rezervni sklad podjetja in talco
naprej.
Ti ukrepi nam bodo zelo zmanj!ievali momosti investiranja tja
do leta 1975, kar tudi ni prevec
optimistlcno.

Prihodnji mesec bi morall dobiti nov devizni reZim, toda tudi
ta je prelozen na zacetek prihodnjega leta, tako tudi ne vemo,
kaj in kako bo v prihodnjem letu na tem podrocju.
Poudariti moram, da nam v
prihodnjem letu ne ostaja nekaj
vecjih rezerv v proizvoanih kapacttetah, zato tudi ne bomo
mogll, talco kot letos, kljubovati
naraseanju stro~kov protzvodnje
z vecjo produktivnostjo, ampa.k
bomo morall tudi nase cene prilagoditl splosnim gibanjem v gospodarst'vu in del bremen prenesti na kupce gotovih izdeJkov.
Ker moramo s precej'snjo gotovostjo racunati na podobna glbanja tudi v prihodnje, je nujno,
da planiramo, kljub vsem ekonomskim tezavam, tudi modernizacijo proizvodnje in raz!iirltev
tisti.b zmogljivosti, za katere so
realne moi:nosti. Pri tem misUm
predvsem na modernizacijo nasih primarnih proizvodnih enot
Tovarne ivernih plosc in Tovarne lesnih izdelkov Stari trg. Nalogo, .ki smo si jo zastavlli, da
povecamo proizvodnjo ivernih
plosc, bomo morali na vsak nacin realizirati. Kot je znano, smo
zaprosili za kredit pri Mednarod·
ni banki in racunam, da bo staliSce banke znano do konca letosnjega leta. To je na5a osrednja nalozba v srednjerocnem
programu razvoja, ki bo ravno
prihodnji mesec v javni razpravi,
zato o tem programu ne bi pisal
posebej.
Poleg te osrednje nalozbe so
predvidene tudi druge, pred·
vsem, da bi modernizirali proizvodnjo, kar vse naj bi nam omogocllo, da svoje rezultate do leta
1976 podvojimo.
Ni dvoma, da je prehojena pot
Bresta, da so rezultati, kl jih je
dosegel, Zilavost, upornost, izkuSnje in ce je potrebno, tudi samoodpovedovanje, dovolj veUko
jamstvo, da bomo s skupniml
mocmi dosegli tudl ta cllj. Zato
kljub vsem tezavam lahko z optimizmom zremo v prihodnost,
kajti petindvajset let delovanja
in razvoja podjetja je tako uspeSno, da smo vsi lahko na to ponosni. Ob tej prilomosti tudi
iskrena cestitka in zahvala vsem
tistim, kl so na tej prehojeni
poti prispevali k uspe~ni rasti
in razvoju podjetja, mlajsim pa
mora biti to zadolZitev, da bomo to pot nadaljevali.
tnz. J02:E STRLE

NEGOTOVA PRIHODNJA
EKONOMSKA POLITIKA
V ta)dnih pogojih je vsaka
prognoza popolnoma nerealna,
vsaJta napoved tvegana. Vsekakor bo sestava plana za prihodnje leto precej zahtevna naloga
in ceprav bi se morali lotiti izdelave takoj, bomo morali verjetno poeakati vsaj do konca letosnjega leta, ko bo nekoliko vee
znanega o ekonomski politiki v
prihoelnjem letu.
Pripravlja se nov zakon o obdavcitvi podjetij. Cepriiv je predlog ze znan, bomo morali poca·
kati, da se uskladi med republikaml in tudi ne vemo, ali bo veljal ze v zacetku prihodnjega leta aline.
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BRESTOV OIZORNIK

Rast in razvoj Bresta
cetrt stoletja je v materialnem
ali duhovnem razvoju nekega na·

roda le kratko obdobje. Podobno je tudi v razvoju gospodarske
celice - podjetja, le da so tu
razseinosti manjse, otipljivejse,
bolj podvrzene vecjim nihanjem,
padcem in vzponom. V razvoju
BRESTA kot gospodarske celice
so bill prisotni vsi ti dejavniki.
SKROMNI ZAcETKI
Podjetje je bilo ustanovljeno
25. oktobra leta 1947 z ukazom
takratnega predsednika vlade to·
varisa Mihe Marinka. Zametki
podjetja so bili sicer ze prej in
segajo tja v leta 1945, le ne kaj
mesecev po koncani vojni. Trdnejse oblike pa je dobilo podjetje na ukaz vlade; vanj so bill
zdruzeni:
Lesno
industrijski
obrat I .ali Krajceva zaga, Lesno
industrijsik obrat II. (bivsa Ser·
kava zabojarna in zametki barakarne),
Lesno
industrijski
obrat Martinjak, zage Marof Stari trg, Dolenja vas, Begunje in
-Rakek. Proizvajali smo le zagan
les, zaboje in barake.
Seveda to niso bill industrijski
obrati v danasnjem pomenu besede. Tehnoloska sredstva in tehnologija so bili na nizki stopnji.
Prostori so bill zasilni, leseni.
Nobena redkost ni bila, da so
delavci stroje zavarovali pred
dezjem z dezniki, z deznimi pla·
sci in podobnirn.
Pogojev dela z danasnjimi
sploh ni mogoce primerjati.
Kljub ternu sta bili delovna morala in zavest na taksni stopnji,
da so bili ljudje pripravljeni in
so tudi delali v glavnern vse nedelje. 0 kaksnih prostih sobotah
se sanjati nismo upali. Mnogokrat se spomnim tistih casov;
kako lepi so bili!
Povsod, na vsakern koraku, si
srecal samo delovno vnemo, tovaristvo, odrekanje, entuziazem.
Takrat ni bilo besed o socialnem
razlikovanju, o bogatih in rev·
nih. Bili srno enaki, prezeti z duhom ustvarjalnosti.
Prav· gotovo srno v tern delovnern naletu delali tudi napake.
Kdo jib ne bi? Izvirale pa so iz
pretiranega zagona in nepoznavanja stvari. Parola, da mora
gozd, zeleno zlato, placati prvi
petletni plan in obnovo dornovine, je bilo treba uresniciti. Zato
so zage pele skoraj noc in dan,
prav gotovo pa po dvakrat po
deset ur dnevno. Nenasitne so bi·
le potrebe po zaganem lesu tako
doma kot zunaj nasih meja. Zlasti v Anglijo srno ga mnogo izvazali. :lagan les je bil osnovni proizvod, le v Cerknici in Martinjaku srno delali zaboje, v Cerknici
pa tudi barake in dele za bara·
ke.

s povrsinsko obdelavo lesa. Tezave so bile velike, saj nisrno
imeli !judi, ki bi taka proizvodnjo obvladali. Vendar srno bili
od spodrsljaja do spodrsljaja z
izkusnjami bogatejsi in ze leta
1953 smo priceli s proizvodnjo
kuhinjskih garnitur. Vern, da
kredenca Krim se marsikje krasi kuhinjski prostor. 0 danasnjih
nepogre5ljivih laminatih za proizvodnjo kuhinjskega pohiStva
takrat nismo vedeli nicesar. Leta 1955 smo nabavili za takratne
razrnere nekaj boljsih strojev in
pripravljali smo se na proizvodnjo furniranega pohistva. Seveda so bile rnedtem razlicne prezidave in dozidave tovarniSkih

prostorov, zgrajen je bil drugi
trakt, zaprta su5ilna lopa, zgra·
jena kotlovnica. Tovarna je ze
dobila primerne razseznosti in
osnove za osvajanje zahtevnejsih
postopkov in proizvodov. Tedaj
srno bili ze dokoncno odloceni,
da bomo osvojili proizvodnjo kosovnega furniraneg~ pohistva.
Novi rnejnik je v Tovarni pohistva v Cerknici napravil pozar
leta 1959. Tovarna ni bila samo
obnovljena, bila je tudi razsirjena in tehnolosko modernejsa.
Brez vecjih posegov je obratovala vse do leta 1968, ko je bila
zaceta zadnja velika rekonstrukcija.

RAZVOJ DRUGIH POSLOVNIH
ENOT
Tudi v Tovarni pohiStva v Martinjaku je bil razvoj podoben.
Po letu 1950 smo zaceli postopo-

25 let Bresta
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·- Tezko je ob· {ako pomembnem 'jubileju kot je peiindvajsetletnica BRESTA v nekaj priloznostnih besed zajeti vse
tisto, kar predstavtja zivljenjsko vsebino v samorastni.Skem
vzponu najvecje notranjske delovne skupnosti:
vse tiste nestete· zivljenjske usode notranjskih gara.Cev,
ki so se spletle okrog BRESTA . .. vseh tistih, ki so gradili
in oblikovali BREST z zavestjo, da bodo svoji druzini in
vsej druzbeni skupnosti ustvarili vecji in boljsi kos vsakdanjega kruha;
vse vzpone in krize na njegovi razvojni poti, pomembne
samoupravne odlocitve, zrtve in odrekanja;
vse zulje, preliti znoj in precute noci ob strojih;
vse dolge nocne ure ob stroTcovnih analizah za pomembnejse poslovne odlocitve . ..
R eseda postane ob tern burnem zivljenju in razvoju nemocna. Danes lahko le s ponosom vemo: BREST je iz majhnih razdrobljenih zagarskih obratov postal moderna lesna
industrija, pomembna v nasem najsirsem gospodarskem
prostoru. In z njim je vseskozi utripala in rasla Notranjska,
njeni ljudje.
Z BRESTOV/M jubilejem je tesno povezan tudi Brestov
obzornik. Ob dvajsetletnici podjetja je bilo njegovo rojstvo
in odtlej si je prizadeval spremljati njegov razvoj in rast
ter se cimbolj priblizati sleherrzemu zaposlenemu. Ob novern jubileju prihaja pred vas z novim obrazom, njegova
vsebina pa bo morala se bolj rasti iz zavesti, da je to glasilo vse delovne skupnosti in da bi moral njegovo podobo
soustvarjati sleherni Brestovec.

Ob petindvajsetletnici podjetja iskrena zahvala vsem, ki
so ustvarjali in ustvarili BREST z naso skupno zeljo, da
bi rastel in se razvijal se bolj strmo kot doslej.
Urednistvo

Skromni zacetki Brestove proizvodnje obrat finalne proizvodnje
ma opuscati proizvodnjo zabojev in uvajati proizvodnjo galanterije. Kornaj rekonstruirano tovarna je leta 1954 unicil pozar.
Delavci so se takoj Iotili obnove.

zabojarna je hila poglavitnl

Zdi se mi, da je bil Marof v
Starem trgu se najmanj delezen
burnega razvoja, ceprav se tudi
ta poslovna enota spremernbarn
ni rnogla izogniti. Poleg koncen-

Iz majhne mizarske delavnlce je nastala moderna. tovarna - Tovama
pohiStva Stari trg
Prihajali so novi, modernejsi in
sodobnejsi stroji. Ukinjena je bila proizvodnja zaganega lesa, novo postrojenje pa je omogocilo
postopen prehod od galanterije

NOVE USMERITVE
Taka proizvodnja je tekla vse
do leta 1952. Sele ad tega leta
naprej se zacnejo iskanja predelave visje stopnje. Za to je bilo
·Seveda potrebno najprej ustvariti pogoje. V Tovarni pohiStva v
Cerknici smo zaceli ze leta 1950
graditi vecji objekt z okrog 4000
kvadratnirni rnetri pokrite povrsine, sedanjo glavno proizvodno
dvorano. Ceprav so bili tudi v tej
hali prvi proizvodi zaboji in barake, je bilo prav to t~melj za
postopno preusrneritev proizvodnje. Leta 1950 je zato eden izrned najvaznejsih rnejnikov v do·
sedanjern r azvoju BRESTA. Iz
dveh razlogov: ker je bil to zacetek del;;tvskega sarnoupravljanja in iskanja nove proizvodne
usrneritve in ker je vodstvo podjetja prevzel tovaris Joze Lesar,
ki .ie bil glavni tvorec in idejni
vodja razvoja BRESTA.
Pri iskanju novega prograrna
srno se lotili razlicnih stvari.
Eden izrned zahtevnejsih izdelkov so bile satulje za likerje. za
Tovarno likerjev v AjdovsCini. Se
zahtevnejse pa so bile satulje za
sivalni pribor, namenjene za izVOZ v Anglijo. Ob njih srno se
prvic srecali z uporabo luzil in

v proizvodnjo sedeznega pohist~. Zahtevnejsa proizvodnja je
terjala tudi nove prostore. Zato
je tudi tovarna v Martinjaku
stalno spreminjala svojo podobo.
Sedanji videz je dobila tako kot
Tovarna pohistva Cerknica ob
zadnji rekonstrukciji v -letih 1968
in 1969. V tern casu je bil osvojen tudi program ~apeciranega
pohistva.

tracije zagarske industrije je bi·
la na Marofu organizirana tudi
proizvodnja zabojev in Iadijske·
ga poda, ki tece se danes. Pred
leti pa je bila zgrajena stolarna
s kapaciteto okrog 100.000 stolov letno.
Ukinjena je bila proizvodnja
galanterije na Rakeku. Prostore
smo odstopili Kartona:Zni tovarni Ljubljana, ki je v njih organi·
zirala proizvodnjo embalaze iz
valovite lepenke.
Ukinjene so bile zage v Dole·
nji vasi, v Begunjah in v Cerknici ter vse zaganje skoncentri·
rali na Marofu v Starem trgu.

-0Ko se clovek nehote v spomi·
nih sprehodi nazaj skozi ta pretekla leta, kar sam sebi ne more
verjeti, da je bilo v tako kratkem casu toliko storjenega. To
pa se ni yse. Nove podobe ni dobil samo BREST. Dobila so ga
tudi nasa naselja, da o Cerknicl
sami ne recem nicesar. Najvai·
. nejse pri vsem tern pa je zna·
nje, ki so ga zaposleni v tem
casu pridobili. Tega jim ne more odvzeti nihce. To je jamstvo,
da se bo BREST razvijal tudi y
prihodn.te z enakim tempom aU
pa·· se hitreje kot do sedaj;
Vsem zaposlenim cestitam ob
25-letnici podjetja in jim zelim
novih delovnih uspehov.
L. 1952 so v TP Cerknica zaceli graditi moderne proizvodne prostore, skladno s proizvodno usmeritvijo .
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Pravzaprav smo imeli teZko nalogo. Dolociti tri ali §tiri delavce,
ki so btli J:SRESTOVCI v prvih dneh, tedaj, ko je bil se LIP in se
pred tern in da zdaj niso vee na BRESTU. Vsaj aktivno ne. Njihove
misU seveda se vedno dobijo peroti in lete od kope do kope, od zage
do modernih lesnoindustrijskih strojev - od sodelavca do sodelavca.

In teh, nekdanjih je vedno manj. Realni, trdni mozje, preizkuseni
s sto in sto izkusnjami so se pogovarjali o BRESTU kakor o delu
samega sebe, o tistem delu svojega zivljenja, ki mu vee ne pripadajo.
Verjetno zat o velika mera melanholije, ki je kljub prizadevanju
niso mogli skriti.

SEGA ANDREJ. Markantna in
segava je Segova osebnost zmeraj je dobre volje, ceprav
zna njegov se zelo mladostni
obraz tucti mrko pogledati. Yendar za zelo kratek cas. Bolj znacilna zanj je podoba poglobljeno
razmisljajocega cloveka, ki vedno nekaj »tuhta«, pa isce boljsih
1esitev. Nikjer se mu ne poznajo
leta in cloveku se zazdi cudno'
kako da je taksen mozakar v pokoju. Sicer je pa v pokoju samo
formalno, moz dela, neprestano
dela in pozna se mu, da so mu
dnevi se zmeraj prekratki, da zagodrnja, ce mu ostane kaj za jutri, ce bi pa moral urediti ze danes.

v

V pr ijE'tni dnevni sobi smo se
zleknili v naslanjace in moz je
razgrnil pred nas zgodovino >>SVO·
jega« Bresta in svojo lastno.
»Delal sem ze na tebnicni bazi. To je btla prva organizacija,
ki je pomagala obnavljati porusene vasi. Po vojni je .bilo vse
stolceno in delali smo vrata, okna ... Pomagali so tudi ujetniki,
Nemci, med njimi precej strokovnih delavcev. Sprva smo torej delali za obnovo.
Prvega maja 1946 je prisel direktor Lutman in me poklical,
junija, julija tega leta smo ze zaceli proizvajati, najprej zaboje,
potem pa barake. Vedeti je treba, da po vojni marsikdo ni imel
kje stanovati.
Jaz sem btl obratovodja in ker
ni btlo strokovnjakov, sem tudi
delal. Z direktorjem sva hila sama, sele pozneje smo dobill 3ld:
ministratorja. Potem smo zaceh
sprejemati vse vee !judi. V zabojarni jib je delalo 20 do 40,
ob barakah ze 200 . • • Potem je
razvoj tekel: Nekdanje zabojarne
sploh ni vee. Na novo smo postavili kotlovnico:, silos, lastno
mehanieno delavnico, da smo
lahko sami popravliali polomljeno in iztroseno or odje ter stroje.
Veliko smo v teh casih napravili
udarnisko.
Vmes sem moral se za direktorja v Logatec, pa v Ljubljano.
Tam nisem bil sreeen in sem komaj cakal, da so razformirali
glavno direkcijo; LIP Ljubljana
je takrat {>revzel drug, jaz pa
sem se vrnil v Cerknico.«
Zanimalo nas je, kako je ta
prvi kolektiv Tovarne pohistva
Cerknica dobival place.
»Silno preprosto: Za delavce
smo dolotali vodtlni, za nas pa
direkcija. Z direkcije smo prejemali tudi naroctla, konstrukcijske naerte, kolicine in roke ter
strokovni nadzor. Naerte za nova postrojenja nam je delal Projektivni biro pri direkciji.«
Potem so se casi spreminjali,
tovarna pa sirila.
Sega je bil tisti, ki je v Nemciji izbiral postrojenje za sedanjo I verko. Tisoci kubikov plosc,
ki jih je dala in jih se vedno daje, govorijo, da je dobro izbral.

»Ja, s tern sem se vseskozi
ukvarjal- nabava kriticnih strojev je bila v poznejsih letih moJa dopolnilna naloga za ves
Jirest. Vsepovsod smo iskali
stroje, od Stiene do Reke.«
Najvecji udarec zanj je bil pozar v Tovarni pohistva Cerknica.
»Komaj smo aobro dogradill tovarno, pa je pogorela. uelavci so
jokali. Jaz sem sredi pepela sestavljal kartoteko unicenih strojev. Uirektor nas je ·s klical in od!ocill smo se za novo tovarno.
.t'etsto do seststo !judi bi sicer
ostalo brez dela, brez kruha. Tako smo pa delaJi. Noc in dan, v
petek in svetek, mnogo zastonj,
udarnisko, z zavestjo in neverjetno zagrizenostjo. Moski in zensKe. JSrez nerganja, z ljubeznijo
in z ihto. .l'omagali so nam soseOJe: Javor je dal mehanike,
l"uswjna e!ektrikarje . . . Goreli
smo avgusta, decemora smo bill
pod streho. 1'o je bilo velik.o deto slomega in pridnega kolektiva ...«
sega ne govori nic vee o sebi,
govori o cerkniski tovarni, govon o kolektivu, ki je delal, Ki Je
u stvarjal. Nic ni stel svojih udar·
mS.Itih ur ne dm, ne noc1; ne p o tJ
m skrbi, .ld jill Je prebolevcu za
tO tovarno m za ca Kolektiv.
~amo nazadnje se pristavi:
»hto, tovarna je stala, za paro m
za eteKtriko je bilo treba ·SKrOe·
tJ.. Ub tem sem pa tudi doca.Kal
penzijo.«
Nazadnje sva ga vpra8ala, ali
se kaj IlllSli na Brest in ce bi se
se enkrat zaposlil - ali bi se
spet na Brestu. Neumno vprasanje, saj je se ves Brestov; vendar je 1mel odgovor. Zdi se celo,
kot da se n atanko vidi na delovnem mes tu v sistemu dela in
v organizaciji, kot jo imamo da·
nes: »Se bi sel na Brest; zdaj
imate vee delovnih mest in bolj
specializiranih.« In se j e pristavll: »Posebno sem vesel, kadar
slisim, da gre Brestu dobro.«
Ceprav trcti, da danes ne bi vee
nasel vsakega kabla v tovarni,
kot ga je v svojih letih, se zdi,
da n jegova obcutljva strojniska
du sa se danes cuti sleherni slab
stik in slisi sleherno motnjo v
zvenenju strojev, ki jih je debelib dvajset let zbiral za Brest, za
taksnega, kakrsen je bil in kakrsen j e se danes.

BREST OM

sem bil kot delegat dolocen v
Martinjak na bivso Premrovo zago. Ce hocete vedeti, bilo je to
o. decembra 1946. Delegati smo
dobill poseben dekret dan
pr ed tern - od drzave, nekje
lZ republiSke uprave. Postavljeni
smo bili na nacionalizirane zage,
obrate in podjetja, da bi preprecevali sabotaZe in poskrbeli za
nemoten potek proizvodnje. Bill
smo torej nekaksni zastopniki drzave. se danes se spominjam, da
je bilo veliko tezav. Mnogo !judi
je nasprotovalo novi obliki druioeno·politicne ureditve v drZavi,
vsi pa smo bill slabo obleceni,
slabo obuti in slabo hranjeni.
Martinjak je takrat imel zaposlenih okrog 45 delavcev, kasneje
malo vee.«
»Ali se spominjate kaksnega
znacilnega dogodka iz tistih casov?<<
»Da. Dobili smo cevlje in obleke za delavce - vse seveda na
karte. Prosil sem takratnega direktrja - Lutmana, da doloci se
zame en par cevljev, ker sem veliko hodil, sluibeno seveda. Dodelili so mi jih. Mocno se jih
spominjam, ker so me dvakrat
tiseali. Prvic, ker so bili premajhni, drugic, ker je priSlo do
napake v administraciji in je bil
izkazan primanjkljaj enega pa·
ra cevljev. Sklicali smo sestanek,
da bi ugotovili, k do je vzel cevlje. Nismo uspeli. Ponovno je
sklical sestanek direktor, a tucti
brez uspeha, zato se je odloeil
za preiskavo, ki jo je vodil sekretar. Sele tedaj so ugotovili, za
kaksno napako je slo. Zakaj vam
o tern pripovedujem? Zato, da
boste videli, s kaksnimi problemi smo se tedaj srecevali poleg
rednega dela. Vern, danes je to
smesno, takrat pa so bile te za.
deve pomembne.
Kasneje sem bil pomocnik direktorja v Cerknici in se kasneje vodja gradbene sluibe. Zdaj
sem star sestdeset let in .Ze de·
set let v pokoju. Zdi se mi, da
dobim premalo tistih pravih, Zivljenjskih informacij o dogajanjih na BRESTU. Me pa BREST
se vedno privlaei, se vedno sem
BRE STOVEC.<<

FELIKS JANEZIC, prvi obratovodja v Tovarni lesnih izdelkov
Stari trg.
Nekajkrat sva morala vprasati, da sva nazadnje p ristala na
pravem dvoriscu v Markovcu v
Loski dolini.
Na stopniscu pred h iSo naju je
pozdravil velik, cist o ern pes·
sele potem, da bi nama povedai
da ni nevaren, se j e poeasi prik~
zal nekje izpod lope mozakar,
precej zgaran. Kar hitro smo se
spoznan· in povedala sva, po kaj
sva prisla.
»Ne, ne, pisati pa ni treba. Ne
ALOJZ OBREZA zivi v Cerkni· bom nieesar povedal. Bilo je
ci ob novi osnovni soli. Prav te marsikaj, pa je najbolje, da se
dni popravlja svojo h go, zato pozabi. Ce bosta pisala, ne born
smo ga nasli v zidarski obleki, v nicesar povedal . ..«
maltarki pa je ze bila zmesana
Kljub vsemu sva ze na dvorimalta. Ni k azal prevelikega nav· scu izvedela, da imava pred sabo
ffiOZa, ki je ze med vojno zagal
za partizane na Zalcrajskovi i agi in na Marofu; da so 1944. leta
med delom n a Marofu usekali po
njih in njihovih deskah Svabi, da
so bili zacetki po vojni t eiki, ker
ni bilo orodja, ni bilo moe dobiti
ne zag ne p il n e brusnih papirjev, zage so se pa brz skrhale .. .
Potem naju je m oz povabil noter in ko smo sedli, je spet rekel,
naj nikar n ic ne piSeva, da je
najbolje p ozabiti, da je pozabil
na. vse skupaj »kot bi rekelc slekel«.
Vendarle ni res. Mimogrede je
nametal nekaj vprasanj, ki dajo
slutiti, da ni slekel Brestovega
»rekelca« : zanimal se je za sedanji polozaj Bresta, vprasal po
novem direktorju in hotel vedeti, cigava je zasluga za popolnoma preurejeni vhod pred stavbo
skupnih slufb. To zadnje potrjuje njegovo pripoved, da gre malo
okrog, da gre le do svoje rojstne
hise onstran vasi, kjer izvira dodusenja - pa kljub temu je rad bra studenenica , da veekrat »napristal na razgovor. Njegove vije« svoj stari moped in se odkretnje in besede so um~rjene, pelje gor v svoj laz k cebelam.
jasne, odlocne. Takole nam je Te so mu ostale, najbri ne kot
povedal: >>Ej, davno je ze, ko vir dohodka, ternvec kot uiitek,

k ot druzba, kot dobre sogovornice v obujanju preteklosti, ki ni
bila roznata, pa mu drobne ziva-

lice pomagajo pozabljati zoprna
dozivetja aktivnih let, ko je od
obratovodje zdrsel na polozaj zagovodje, v pokoj pa je odsel s
skladiSca z dvojno priznanimi
partizanskimi leti in s stirinajstirni leti aktivnega dela na Marofu. Tezak je talc sistem n apredovanja za m oza, ki je bil, kot pravi n jegova zena, »od mladih let
v lesu, od mickenega na zagi«.
Tako zivi prvi obratovodja Tovarne lesnih izdelkov s 131 starimi tisocaki pokojnine - rahlo
razocaran, vendar si je kot elovek, ki ne zna ziveti brez dela, ki
j e ohranil prvobitno ljubezen do
narave, do svojih cebel in dobrega psa POLA, znal ohraniti n otranji mir, dostojanstvo cloveka, ki
se zaveda, kaj je dal, ki pa v clo·
veski skromnosti noce opozarjati
n a svoje zasluge in noee, da bi
pisali o njih.
FRANC MELE, bolje ga poznajo kot PRIMSARJEVEGA ata , se
pogovarja talco iskreno, da elovek pri tern kar uiiva.
»Popeljal vaju born kar v letno
rezi den co,« se je posalil, ko smo
posedli pod balkon, zavesen s polivinilastimi zavesam f, kjer imajo zacasno kuhinjo. Vsa hisa je
1zpraznjena, ker so jo dvignili za
eno nadstropj e. Po sobah in hodnikih je bilo polno zidarskega
orodja, opeke, desak ...
»Se danes ne vern, kdo me je
predlagal. Spominjam pa se zelo
dobm, da sem 5. decembra 1946.
leta dobil z republiskega ministrstva dekret, da moram naslednji
dan kot delegat prevzeti .Zago v
Dolenji vasi. Delegati smo imeli
nalogo prevzeti n acionalizirane
proizvodne obr ate in skrbeti za
njihovo nadaljnje delo. Na zagi
je bilo tedaj zaposlenih kakih
dvajset delavcev.
Zanima vas, pravite, kaksen
poseben dogodek. 0, dveh se kar
dobro spominjam.
Na iagi se je st rl krogljicni lezaj. Redna, drzavna dobava bi
trajala vee mesecev. Slisal sem,
da ga ima neki privatnik v Ljubljani. Ta je h otel za pet lezajev
dva do tri metre desk.
Posvetoval sem se z direktorjem , a mi je svetoval, naj ne
grem po tej poti. zaga in s tern
proizvodnja pa sta stali. Odloeil
sem se za tvegano »cmo pot«, lezaje smo dobili v dveh dneh. Oni,
po uradni poti pa so prisli cez
sest mesecev.
v tistih easih je zelo primanjkovalo k adrov. Spominj am se, da

je priSel personalni iz ministrstva, kako je kaj s kadri. PotoZil
sem mu in bil vesel, da se kdo
zanima za nas. Povprasal me je
tudi po pisarniskih kadrih. Povedal sem mu, da imamo dobro
pisarnisko moe, kateri res lahko
zaupamo. Videti je bilo, da so ji
zaupali tudi na ministrstvu, saj
j e eez teden dni dobila dekret
za delo v Ljubljani. Veste, takrat·
se ni nihce upiral dekretom o
razporeditvah na delo.
Kasneje sem dobil se dva de·
kreta. S prvim sem bil dodeljen
v Martinjak, z drugim pa v Cerknico za direktorja. Zame je bilo
to delo napomo, v teh stvareh
sem bil neizkuSen. Vern le to, da
so delavci v tistih casih never jetno pripadali podjetju. Udarnisko
delo, delo ob nedeljah, delo ponoci . . . Nihee se ni vprasal, zakaj tako. Res je, to so bill drugi
casi in zdaj tega ne moremo vee
zahtevati. Mislim pa, da imajo
nekateri mladi zelo sibak, kar
zaljiv odnos do deJa, do sredine,
ki jim daje kruh. Stipendist se
na primer izsola z denarjem delavcev, nato pa hop! v Nemcijo.
Bojim se, da se nam bo tako ravnanje mladih nekoe mascevalo.
BREST me zanima, pa se kako. se vedno zivim z njim, vese·
lim se njegovih uspehov. Poglejte, vem, da nekatera delovna me-

sta niso prav ocenjena, vern za
negodovanje ob ukinitvi do<i.atka
na stalnost, vern za izboljsanje
finanenega rezultata. BREST je
btl in je del nas.«
Izbrala sva le stiri veterane.
Malo sva sprasevala, napeto posluSala in skusala ujeti njihov
danasnji odnos do podjetja, katerega razvoj je btl v vseh teh
Ietih v dobrsni meri odvisen od
njih in od njihovih sodelavcev.
Vsak jib je omenjal skoraj iz.
kljucno kot dobre in zanesljive
delovne tovarlse. Taksni so tudi
morali biti, sicer iz zag In zabojam v petindvajsetih Ie tih ne bi
zrastel Brest, kakrsnega poznamo danes.
Kramljanje s stirimi izmed
njih je Ie poskus priznanja vsem,
ki so gradili Brest, ne glede na
njihovo poslovno enoto in ne glede na njlhovo delovno mesto. Dana5nji mladi delavci se zavedajo,
da so bill pred njimi ljudje, ki
so orali ledino, da so btli to pionirji sedanje Iesne industrije. Zavedajo se, cenijo njihov u darniski dub, eeprav jib je tezko pripraviti do tega, da bi to glasno
povedali. Kot sin za oeeta: Zlepa mu ne prizna - in vendar ga
spostuje, in vendar vsak dan na
tiho uporablja njegove izkusnje.

J. Praprotnik in
Z. Zabukovec

DRAGI BRALCI!
Ker je pricujoea stevilka posvecena pr.advsem 25. obletnici
podjetja, smo tokrat opustill nekatere nase stalne rubrike. z nji·
mi homo nadaljevali v prlhod·
njih stevilkah.
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BRESTOV OBZORNIK

IN RAZVOJ

Nekaj izmed prvih proizvodov TP Martinjak

lzgradnja nove tovarne pohistva v Cerknici v letih 1955 in 1956

V petdesetih letih so na Marofu proizvajali lesno volno

Veliko zborovanje ob 10-letnici podjetja

Rocna povrsinska obdelava obesalnikov

Po velikem pozaru v TP Cerknica leta 1959

Temelji za Tovarno ivernih plosc v Cerknici
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TP Martinjak je zacela dobivati svoj

dana~nji

vi dez

Na prvomajski paradi v Ljubljani leta 1962 je sodeloval tudl Brest in slovenskl javnostl predstavll prvo
tovarno ivernih plo~c
·
Prvi izdelki TP Martlnjak: razlicne vrste obesalnikov in stolov

Obnova glavne bale v TP Cerknica po pozaru

I·
I

Dana~ja

podoba Tovarne

pohi~tva

Stari trg

I·

Svecana seja ob 10-letnici samoupravljanja na Brestu

Sestanek v proizvodnlh prostorih Arhivski posnetek s proslave 20-Ietnice podjetja

BREST A

momost za informfranje, instruktaio in razpravo o prolzvodnih

vpr~anjih

v SLIKAH
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Brest in Djegova
kadrovska obzorja
Znanje je kapital prihodnosti.
to ni vee mogoce dvomiti. Mislimo celo, da je to spoznanje
ze tako razsirjeno, da je nacelno
sprejeto tudi na BRESTU in v
njegovem okolju - v Cerknici.
Vse, kar je danes se proti temu,
pa je zanesljivo nazadnjasko in
kratkovidno.
V tern sestavku ne bomo sarili
s podatki. Zanima nas tista izobraienost kolektiva, ki lahko pelje ta, ze skoraj dvatisoeclanski
delovni kolektiv v zanesljivo prihodnost, v zanesljivo socialno
poeutje, v zasidranost, ce hocete,
v neke vrste nepogresljivost v sistemu slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva.
Podjetje, tudi manjse, kot je
BREST, si danes ne sme privosciti niti najmanjse zaprtosti v
svoj lastni svet. BREST, kakor
je zrasel na starih notranjskih
zagah, povezanih le s kmeti,
manipulanti in furmani, hoce ali
noce, danes mora biti podjetje,
ki razpreda svoje poslovne strene po Sloveniji, po Jugoslaviji;
mora pU.Scati svoje vizitke po
napredni in konservativni Evropi, mora preseneeati v poindustrijski druibi Amerike in risati
svoj zascitni znak po mestih juinega sveta, ki bo gotovo, kot je
ze nekoc bil, spet postal trlisce
prihodnosti.
BREST - ce hoce napredovati, se mora vrivati v mednarodno
t rgovino in proizvodnjo - ce ne,
je obsojen na zanesljivo stagnacijo; vsak postanek pa pomeni v
sedanji ekonomiji zaostajanje,
nazadovanje.
ce hoeemo torej normalno napredovati, moramo divjati z vsemi drugimi vsaj vstric. ce hocemo biti malce spredaj, moramo
imeti prednost v tehnologiji, v
organizaciji, v oblikovanju programov, v marketingu, pa tudi v
politicni in socialni zavesti ter
organiziranosti.
Da bi vse to obvladovali in
ustrezno razvijali, pa P9trebujemo !judi - siroko razgledane in
ozko specializirane.

v

BREST IN CERKNICA
BREST ima glede na geografsko in demogrars.k.o oK.OlJe, v K.aterem je zrasel, svojs.IU polo:iaj:
vseK.aK.or Je za LerJUUco prevellls:. LabK.o pa posmvuno turu c:trugace: LerK.nica je za J:SKb::;T , KaKrSen je, Ka.k.rsen bi moral OHI
m· k.akrsen bo - premaJbna,- prepocasna, premalo odprta, prevec
lJUbosumna, premalo }JrotetarSKa. To so po~sleK:i izobra:iencev, ko se odlocajo za nrest, pa
se zanj pogosto ne odlocijo prav
zaradi Lerk.nice. Se vee pa je
tak.Snih primerov, ki zaradi LerK.nice zapU.Scajo .l:Srest, ceprav so
v njem (ne p a tudi v njej) ze
pognali korentne.
:£di se, da moderno podjetje
Iahko nor malno uspeva samo v
modernem okolju.
Taksno nesorazmerje med hitro rastjo proizvodnih kapacitet,
med nenaravno hitrim porastom
zaposlenosti prejsnjega kmeckega Zivlja v industriji ter med
K.rcevito pocasi se razvijajocim
druibenim standardom in sluibami splosno kulturnega znacaja, kot so vzgoja in izobraievanje, kultura v ozjem smislu in
kvalitetni spor t, ter terciarne dejavnosti: trgovina, turizem, obrt
- taksno nesorazmerje vse bolj
oteiuje dotok izobraiencev in
ogroza njihov obstanek v tern
okolju.
KADRI IZ DOMAC.IH LOGOV
Brest se je zato ze pred leti
odlocil vzgajati svoj kader iz dom:acega zaledja. Oddelki tehniske
sole so rezultat taksne odlocitve ;
ceprav takrat utemeljitev ni bila
natanko taksna, je odlocitev vendarle posledica preskromnega
odmeva kadrov, ki bi bill pripravljeni priti in ostati v Cerknici. Odloeitev je bila cez in cez
pravilna; to je opaziti ze danes,
ko v nasih tovarnah dela nad
dvajset tehnikov teh dveh generacij in bo se bolj potrjena cez
dve, tri leta, ko bodo prisli v tovarne prvi inZenirji iz teh razredov.

Ena izmed generacij Brestove srednje tehniske .SOle. Nekateri so Z.e tehniki v pr oizvodnji, nekaj pa jih
nadaljuje solanje na univerzi
Nekajkrat sem Z.e obzaloval, da
proletarce~.
Kmeci? _ kavel)ni nas nadobudni drobiZ ves srecen
seli iz ene bajte, kjer se podira
ni Brest hkrati s to potezo, s kasmo cepali z brad~lJ m le~eli s
strop, v drugo cesarsko-kraljevo
tero si bo vsaj demo zapolni1
krogov na glavo, cez kon]a na
castitljivost, v ulico, ki ima sonajnujnejse luknje v tehnoloskih
rit...
dobno samo ime.
delavnicah, odpri tudi e~onomSe~e cez leta .s~:tp. se _domis~il,
ske srednje sole: letos bi ze lab- zakaJ taksna kriv1cna diferencJako zaposlili nekaj komercialistov
cija: pobje delavcev in usluiben- VIZIJA 0 ZDRUZENIH SREDiz tega namisljenega razreda. cev so vse popoldneve, vse ne~eSTVIH
zal.
lje in praznike in po cele pocitBrestov razvoj torej elemenToda srednja sola, kakrsnako- nice lazili po vaskih ograjah, ~ka
tarno ni odvisen le od uspesnoli, je v Cerlmi.ci kolikrsna in kakali z -~ezov v t~lmune, plezali po
sti in pravilnosti svojih poslovkrsna je, posiljena kultura, presk~dn]~, ropali_ ~~~~da in rab~
nih odlocitev ter investicijskih
tirana, ceprav zelo pozitivna anotab sadJe z naJVISJih sosedo~~ naloib; odvisen je tudi od stop·
malija, vzdr.levana umetno, _ z hrus~, medtem. ~o smo kmet;ki nje razvoja terciarnih dejavnosti
mnogo prevec napora. Cerk.nica gr~bh po zem:lj1 m n~rn- je. bila in druibenih sluib v kraju in v
zlepa ne bo srednjesolsko sredi- edma telovadba kosnJa m zetev
obcini, prav tako, kot je druibesee - glede na bliiino Ljubljane in edina rekreacija nedeljska ma· ni in osebni standard v Cerkninajbri nikoli.
Sa.. Bog ne daj, da na to spretci po drugi strani v veliki rneri
nejse telo navefem se spretnej- odvisen od gospodarskega polo·
so
pamet,
ceprav
tudi
to
najbrl
ZAC.ETI V VRTCU
.iaja Bresta.
drli!
Kako torej? Od kod Brestu kaZato bi bilo nujno potrebno teZakaj ta >>prilika«?
dri? E dina resitev je ekspanzija
Danes je takSnih razlik ie meljito pregledati vse moinosti,
stipendiranja, pritis.k: in invazi]a manj - zato, ker kmeckih otrok, ki jih ima Brest z drugimi delovnasih dijakov in studentov prednimi organizacijami in z obcinvsaj tako z garanjem obloienih,
vsem na Ljubljano.
ze skoraj vee ni. So pa, ki telo- skQ skupscino vred, da bi tako
Da bo ta ekspanzija lahko
vadijo, risejo in muzicirajo od s skupnimi mocrni, z zdruienimi
uspesna, je predvsem potrebno sestega meseca dalje, ko ga mati sredstvi in v splosno korist popovecati kvaliteto osnovnega solprepusti lepi in dobri vzgojitelji- spesiil razvoj vseh tistih dejavstva, ki bo v obcini ostalo.
nosti, ki zaradi svoje zacuknjeci v svetlem vrtcu in so se zmeDobra osnovna sola pa danes raj, ki se s petnajstim letom prnosti tiscijo obcino v marsicern
ze zahteva prav tako dobro pred- vic v srednji soli nerodno, s stramed nerazvite in s · tern rnotijo
solsk.o vzgojo. Tudi pri nas, tudi
in zavirajo tudi proznejsi induhom in kornpleksom obesijo na
na podezelju, ne samo v mestih,
bradljo in tam visijo kot hrasto- strijski r azvoj.
in ne samo v Ameriki, kjer so,
Ob sprejemanju srednjerocneva korenina.
kot imajo tam obicaj, to tudi
Ni teiko predvideti, kam se bo
ga programa je zato cas posebstatisticno obdelali in dokazali.
odlocil m:ladi par intelektualcev: no primeren. Na dlani je namPrihodnji kadri za nase gospov kraj z moderno vzgojno-varrec, da ne sm erno in ne moremo
darstvo in za nase sluibe se to- stveno ustanovo in razvito osnov- cakati naslednje »-petletke«.
rej rekrutirajo v vrtcu, v sodobno solo ali v Cerknico, kjer se
J. Praprotnik
ni vzgojno-varstveni ustanovi, z
moder nimi znanstvenimi rnetodami razvijanja, pospesevanja,
spodbujanja in usmerjanja otrokovih dednih osnov.
Opisano pa pomeni le eno od
metod pridobivanja kadrov, je
le crpanje iz lastnega populacijSeptembrska seja centralnega din) ter manjse dopolnilo pravilskega zaledja, ki je nujno, da ga
delavskega sveta je bila pred- nika o izobrazevanju (da podjetrazvijemo do skrajnih rnoinosti,
vsem v znamenju pogodb:
je krije tudi solnino pri izredda v tern zaledju poiScemq res·
- v celoti je bila spr ejeta po- n em solanju); razpravljal je o
nicno vse moine kapacitete, da
godba o u s tanovitvi Ljubljanske
staliScih poslovnih enot o prine zanemarimo nobenega mladega cloveka, ki je dispozicijsko banke in izglasovan sklep o pri- pombah delavskega sveta TP
Cerknica na plan za leto 1972 in
sposoben razviti svoje intelek.tu- stopu k Ljubljans ki banki;
sklenil, da jih je treba uposteva- potrjena je bila pogodba o
aj.ne sile v koristnega strokovnjaposlovno-tehnicnem sodelovanju ti pri sestavi plana za prihodnje
ka prihodnosti.
s podjetjem Oles iz Postojne;
leto; komisiji za u resnicevanje
Druga pot, ki se je vse doslej
ustavnih dopolnil je dal naroci- potrjena je bila pogodba o
kazala Brestu se manj uspesna,
je zajemanje iz sirse slovenske, sodelovanju na podrocju avto- lo, da cimprej sestavi program
m atske obdelave podatkov med svojega prihodnjega dela in zacpa tudi jugoslovanske kadrovske
podjetji Brest, Meblo in Novoles. ne pripravljati sporazum o ustaborze. Ne bi bilo namrec dobro,
novitvi TOZD; ob koncu pa je
V razpravi je bilo poudarjeno,
ne za kraj in ne za podjetje, ce bi
se zaprli in se zanaSali izkljuc- da bo treba v prihodnje posve- razpravljal tudi o s timulativnosti
no na domaci narascaj. Podjetje cati vee pozornosti razvijanju ko- poslovne uspesnosti.
B. Levee
mora postati >>intemacionalno« operacij skih odnosov.
tudi v kadrovskern pogledu. ToPotrjen je bil tudi rebalans inda: danasnji izobraienec hoce zivesticij za leto 1972, pri cemer je
veti sam in hoce zagotoviti svo- slo le za manj se prerazporeditve
jim otrokom sirse, vsestranske v okviru ze odobrenih sredst ev.
in bogatejse moznosti za razvoj
C:lanom centralnega delavskePricakovali srno, da bo clanek
kot jih Iahko nudi danasnja ga s veta je bila posredovana iz0 po~itniski praksi n~sih stipenCer knica.
crpnejsa informacija 0 stanju in- distov zlasti pri prizadetih nalevesticije v novo tovarno ivernih
PRILIKA 0 NERODNEM SRED- plosc, kjer se vedrio ni povsem tel na odmev in res srno prejeli
daljsi ses tavek, ki polemizira z
NJESOLCU
j a sno s talisce banke.
nekaterimi stalisci pisca. K.ljub
Ko srno se v srednji soli prvic
Poleg teh osrednjih tock je dal
nekaterim zanimivirn mislim pa
srecali s telovadnico, s telovad- centr alni delavski svet v javno sestavka fal ne moremo objaviti,
nim orodjem in s pravo pravcarazpravo predlog spremembe ker anonimnih clankov, zlasti l!e
to usnjeno fogo, se je pokazalo, inozemskih dnevnic in kilometriso polemicnega znaeaja, ne ob·
da so najspretnejsi pobje sinovi ne (za vse kategorije vozil 0,90
javljamo.
v
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Sseptembrske seje CDS

Salon pohiStva v Cerknici opravlja tudi kulturno poslanstvo, saj organizira stalne likovne razstave. V oktobru bo razstavljal kipar samouk PUNTAR

.,

BRESTOV OIZORNIK

Odziv na klic iz Pomurja
CERKNICA NA CETRTEM
MESTU

Solidarnostna akcija za pomoc
prizadetim v severovzhodni Sloveniji poteka na splosno dokaj
uspesno. Prav je, da pohlize pogledamo, kako se je tej akciji
odzvala nasa ohcina.
Po podatkih na dan 19. septembra 1972 je hilo realiziranih 61,9
odstotka pomoci, ki naj. bi jo
zbrali delovni Ijudje v nasi obCini, kar znese 140 570 din. .Poleg
tega pa sta Kovinoplastika in
Gramex dala se material v vrednosti 187 600 din. S tako zbranimi sredstvi smo trenutno na cetrtem mestu v Sloveniji.
Akciji se je odzvala vecina delovnih kolektivov. Podatkov nimamo Ie z Jelke ins progovnega
odseka Rakek. Vse delovne organizacije so se odlocile za pomoc
v viSini 2 odstotkov. Nekatere deJovne organizacij e so zneske ze
v celoti nakazale, nekaj pa je takih, ki bodo storile to prihodnji
mesec.
Iz teh podatkov vidimo razumevanje nasih !judi za take in
podobne akcije. Vsi zasluZijo zato polno priznanje in javno zahvalo. se posebno pa velja to za
delovni kolektiv Industrije pohistva Brest.
E. Lenarcic

ODZIV BRESTA

Vodna stihija je na!li"avila v
Pomurju velikansko skodo. Skoraj cez noc so bile vasi in polja
ob reki Muri preplavljene. stevilni prebivalci so tako ostali
hrez strehe nad glavo, voda je
zamocila nad 40 tisoc hektarov
kmetij skih povrsin. Po dosedanji
oceni je skode v vseh stirih obcinah (Murska Sobota, .L endava,
Ljutomer in Gornja Radgona).
blizu 167 milijonov dinarjev. Pretezni del te skode je nastal v
kmetijstvu.
V akcijo za pomoc poplavljen·
cern sta sla na pobudo stevilnih
delovnih !judi in kolektivov re·
publiski svet Zveze sindikatov in
Gospodarska zbornica SR Slovenije. V tej akciji naj prispeva
vsak clan nase skupnosti za 2
odstotka od netto enomesecnega
osebnega dohodka.
Organi upravljanja vseh po·
slovnih enot Bresta so se · takoj
odzvali tej akciji. V dogovoru
z druzbeno-politicnimi organizacijami je bil sprejet sklep, da
prispeva vsak clan delovne skupnosti Bresta pri mesecnem izplacilu osebnih dohodkov 2 odst.
od netto mesecnega zaslu:lka v
proizvodnih poslovnih enotah in
~ odstotke od netto mesecnega
zasluzka v poslovni enoti skupnih strokovnih sluzh. V solidar-

nostni. sklad za pomoc prizadetim so tako delavcl Bresta skupno prispevali v visini 78.079,25 dinarjev. V tej solidarnostni akciji
zaslu:lijo posebno pohvalo zaposleni v Salonu pohistva v Cerk.
nici. Kolektiv Salona se je samoiniciativno odloCil, da poleg ze
omenjenega prisp evka v sestavu
poslovne enote skupnih strokovnih slu:lh prispeva se 10 odstotkov od netto osebnega dohodka,
izplacanega za mesec avgust.
Odziv delavcev Bresta na klic
za pomoc ljudem v nesreci na
skrajnem severn nase repuhlike
je hil zadovoljiv. V tej akciji je
kolektiv Bresta znova pokazal
vse razumevanje in svojo pripravljenost za pomoc.
T. Zigmund

Po novem: drugi vhod v TP Cerknlca

lz poslovnih enot
DVA VHODA V TOVARNO

OBNOVIJEN PO:tARNI BAZEN

Poslovni svet Tovarne pohistva
Cerknica j e 8. septemhra sklenil,
da hodo delavci s prvim oktobrom prihajali na delo skozi dva
vhoda.
Prvi vhod bo sedanji, drugi pa
na zadnjem koncu tovarne.
Dolocitev dveh vhodov je hila
nujno potrehna zaradi narascajo·
ce gnece, zlasti ob zamenjavi izmen. Ob tern casu je pogosto zivaherr tudi tovorni promet, h gneci pa pripomorejo tudi kupci, ki
p rihajajo v Salon pohiStva. Po
drugi strani pa cedalje vee delavcev prihaja na delo z vozili in
nastaja vprasanje, kam le-ta
shranjevati.
Od sedanjega vhoda homo eno
od ur za zigosanje prenesli na
drugi vhod ter postavili desko za
shranjevanje zigosnih kartic. Ta·
ko homo tudi v prihodnje ob·
drlali sistem evidentiranja prih oda na delo in odhoda z dela.
Zaradi prakticnosti bodo d·eske na novo ostevilcene na vsakem izmed vhodov od ena dalje.
Zato bodo delavci dobili nove
stevilke na karticah. s tern bo
v zacetku nekaj tezav, vendar se
bo to hitro uredilo.
Pri dolocanju vhoda posameznim delavcem smo upostevali
predvsem kr~j prehivaliSca, kar
omogoca boljsi pogoj za prihod
na delo..
r. Klanear

Na prosto soboto so se 2. septemhra ze ob petih zjutraj pod
vodstvom predsednika ~ana
Meleta zbrali vsi prostovoljni gasilci Tovarne pohistva Martinjak,
poleg njih pa ~e p recej clanov
kolektiva, da bi opravili nadvse
pomembno nalogo ohnovili
ze dotrajan pozarno-varnostni
hazen tovarne.
Bazen je bil zgrajen leta 1959.
Vsako Ieto se je v swnem obdobju oh majhnem dotoku vode
delno, !ani pa dobesedno posu~il.
0 obnovitvi bazena so veckrat
razpravljali na5i organi upravljanja, obcni zhori gasilskega drustva in tudi politicne organizacije. Vee let je bil hazen na seznamu investicijskega vzdrzevanja, pa kljuh temu se ohnovitve
dolgo nismo lotili.
Letos pa smo nekako v drugi
polovici leta oh posredovanju repuhliskega inspektorata za gasilstvo zaceli iskati holj odlocne resitve. Naposled smo se odlocili,
da je treba hazen ohnoviti, in sicer kar cimprej.
Nacrt je pripravil tovaris Joze
Mekinda, ~ef pogonske slu:lbe
Tone Lunka pa je izpeljal vsa organizacijska dela, tako da je bil
hazen pravocasno, v enem dnevu
- tik pred dezevjem zabetoniran. ·
Vsi, ki so sodelovali v tej akciji, so nadvse marljivo delali.

SkladJaneza Hribarja zazivel

.. • nekdaj

... in danes

Kot je hilo v eni izmed ~tevilk
n asega Obzornika ze ohjavljeno,
so sredstva Sklada J aneza Hribarja namenjena za stipendiranje nadarjenih dijakov in studentov. Stipendije iz tega sklada se
dodeljujejo tudi tistim dijakom
in ~tudentom, ki se po dokoncan em studiju ce hodo m ogli zaposlovati na obmocju cer!miSke
ohcine, ceprav ima ~klad namen
dodeliti stipendije tistim poklicem, ki jib v ohcini najholj primanjkuje. Mocna podjetja imajo
ze zelo razvito stipendijsko dejavnost za svoje potrehe, manjsa pa z majhnimi sredstvi ne morejo zadostiti svojim potrebam
po kadrih.
7. septembra je hila prva redna seja skupscine sklada, na kateri so razpravljali o pripombah
na pravilnik sklada. Pravilnik
sklada je bil dan v javno razpravo po sklepu ustanovne skupscine. Najvec pripomb na vsebinska dolocila je posredoval med
javno razpravo Notranjski ~tu
dentski klub iz Cerknice.
Po daljsi razpravi je skupscina
sprejela Pravilnik sklada z naslednjimi popravki in dopolnili:
Dopolni se Pravilnik sklada z
dolocili o kriterijih za pridobitev
~tipendij in podeljevanju, ker je
po mnenju skupscine bolj ptakticno, ce je en sam dokument.
Sprejeti so hili naslednji kriteriji:

- najmarij ·PJ:'~V dober uspeh
dosedanjega solanja, ..
nadpoprecna nadarjenost
na dveh testnih preizkuSnjah, na
ostalih pa poprecna.
- ce je kandidatov vee z enakimi pogoji, pa uporahlja komisija se socialno stanje prosilca
in
- dru:lbeno-moralne kvalitete.
Dijakom, ki se ~olajo v kraju
ali v bliZini stalnega bivaliSca, se
zniZa ~tipendija za 20 odstotkov.
s stipendisti se sklepajo pogodbe. Na seje skup~cine se obvezno vabi tudi predstavnik Notranjskega ~tudentskega kluba,
ceprav ne more biti clan skupscine. v es postopek od razpisa
pa do odlocitve, kdo prejme stipendijo, je pomaknjen naprej ,
tako da vsi prosilci vedo o rezultatih ze do 15. julija.
Na zakljucku seje je bilo receno, da si je treba orizadevati, da
bi za pristop k skladu pridohili
se nekatere gospodarske organizacije, na primer Gradisce, Gozdno gospodarstvo, Jelko iz Begunj
in druge. V smislu pravilnika
lahko pristopi k skladu vsaka
pravna oseba, ki sprejme ohveze,
dolocene s pravilnikom in sklepi
skupscine.
Sklad Janeza Hriharja je tako
koncno Ie price! z delom.
J. Klanear

Njihovo stevilo me je spominjalo na tiste case, ko smo obnavljali, saj njihova prizadevnost ni
hila nic manjsa kot tedaj. To je
jasen dokaz, da za na5e skupne
interese ni tezko zrtvovati casa
in da so ljudje se vedno z vso
vnemo pripravljeni pomagati
tam, kjer so potrehna nasa skupna prizadevanja.
I.skrabec
NOVA KOLESARNICA

Prepoved voinje po tovarnlskem prostoru je pri clanih koIektiva dvignlla precej prahu. Posameznlkl lz skupnih strokovnih
sluib pa se obnasajo, kot da prepoved ne velja tudi zanje.
Republiski in~pektor je ob pregledu v Tovarni pohistva Cerknica ugotovil, da vofnja po tovarniskem prostoru z motornimi vozili in shranjevaaje le-teh na obmocju tovarne ni v skladu z
dolocili o varstvu pri delu.
Zato je bil vratarski slu:lbi dan
nalog, da ne dovoli nobenemu
clanu kolektiva ali tujim osebam, da bi se vozili tudi po tovarni~kem obmocju iii. puscali
vozilo, kjer se komu zdi.
V zvezi s tern postavljamo pred
vratarnico izven tovarniskega obmocja novo kolesarnico in urejamo parkiriSca.
Kljub ukrepom glede shranjevanja vozil in drugim varnostnim ukrepom ·p a vsak dan dohivamo veliko prijav vratarske
slu:lbe, ko posamezni delavci ne
upostevajo slu:lbujocega vratarja, pri tern pa ga zalijo in se
obnasajo skrajno nekulturno. Ti
delavci bi vendar morali vedeti,
da je vratar slu:lhena oseba in
da opravlja delo v interesu splosne varnosti premozenja in !judi. Tudi vodstva :poslovnih enot
bodo morala stonti vee in vratarjem omogociti take pogoje·deIa, da bodo nemoteno opravljali
svojo sluzheno dolZnost.
J. Klancar
POVECANJE OSEBNIH
DOHODKOV v_RATARJEM

Te dni sta direktorja.. Tovarn
pohistva Cerknica in Martipjak
podpisala s podjetjem Varnost,
ki nam varuje premozenje, novo
pogodbo o poveeanju dotacije za
storitve tega podjetja. To pome·
ni, da se bodo vratarjem osebni
dohodki zviSali, in. sicer od sedanjih 1170 din na 1360 din ali za
15 odstotkov. Povecanje osebnega dohodka vratarjem je pogojeno s povecanjem osebnih dohodkov delavcev v proizvodnji.
V · omenjeni osebni dohodek so
zajeti tudi dodatki za nocno delo, za proste dneve, nedelje in
praznike, za'lielo v podaljsanem
casu, za stalnoSt·'in za opravljeni
izpit.
'
Pri razpravljanju o osebnih dohodkih vratarjev moramo poleg
ostalih elementov upostevati, ·da
Ie-ti ne delajo samo 228 -dnj, am·
pak 365 dni v letu. Po drugi strani pa vedno primanjkuje dobrih,
sposohnih in neoporecnih delavcev za vratarsko-Cuvajsko sluibo.
J.Klancar
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BRESTOV OBZORMIK

Veliko gasilsko tekmovanje
Leto~njo bogata zetev ~portnili
uspehov Brestovcev ~o v nedeljo,.
17. septemqra, dopolnili ~e gasil·
ci. Zmagali so na ~estern tradi-·
cionalnem tekmovanju gasilcev
Bresta, Marlesa, Mebla, Novolesa.
in Stoia,. ki j~' bilo po petih letih
spet y .C erknici. S tern so znova·
osvojili veliki prehodni pokal, ki
ga vsako leto dc;>bi najboljsa med
t~nri gasilskimi ekipami. Ker se
je to v §estih takih tekmovanjih
zgodilo
tretjic, so ga dobili v
trajno last.
Tekmovanje je bilo v okviru
proslave 25-letnice gasilskega
drustva podjetja in 25-letnice
podjetja. Proslava se je pricela
ob 9. uri z gasilsko parado po
Cerknici. V njej so poleg tekmovalcev sodelovali tudi okoliski
gasilci v paradni uniformah, godba Kovinoplastike iz Loza, gasilska vozila in gasilci s prapori.
Slavnostni sprevod se je ustavil
pred tribuna poleg Tovarne pohi~tva Cerknica. Tam sta zbrane
gasilce pozdravila predsednik gasilskega druStva Tovarne pohistva Cerknica in glavni direktor
podjetja ini. Joze Strle. Krajsi
svecanosti je sledilo razvitje prapora, na katerega so Brestovi gasilci cakali kar petindvajset let.
Zatem je predsednik obcinske
gasilske zveze ~odelil odlikovanja najbolj pnzadevnim gasilcem in priznanja za dolgoletno
delo v tej organizaciji. S tern je
bil svecani del prireditve zakljucen.
Sarno tekmovanje je obsegalo
tri tekmovalne discipline. Gasil·
ci so se merili v hitrosti in tocnosti izvedbe trodelnega gasilskega napada, v polaganju cevovo·
da na 105 metrov in v takticni
vajL Vse tri discipline je bilo
treba opraviti po pravilih, ki veljajo za republiSka in zvezna tekmovanja. Vsako vajo je sodilo

ze

pet sodni.kov: po eden iz Ljubljane, Maribora, Nove Gonce, Novega mesta in Kamnika. S takim sestavom sodniskega zbora
j.e bila zagotovljena objektivnost,
ki so jo gasilci na drugih takih
tekmovanJih pogosto pogresali..
Nasi tekmova..tci so se dobro
odrezali. Se najslabsi so bill pri
trodelnem napadu, kjer so prvo
mesto delili s tekmovalci Stoia.
V drugi in tretji vaji pa so hili
zaneS}JiVO boljsi Od drugih, ceprav le za nekaj tock. .Najbolj
nesrecni so bill prav gotovo tekmovalci iz Marlesa, ki so bill,
zdaj ze tretjic, zadnji, kljub temu, cia so hili po dveh vajah se
tretji s samo 15 tockarni zaostanka za Brestom in s kar 35 tockami naskoka pred tedaj zadnjim
- Meblom. Koncna uvrstitev:
1. BREST
740 tock
2. NOVOLES
725 tock
3. STOL
689 tock
4. MEBLO
679 toek
5. MARLES
678 tock

LESARIADA '72
balinarski finale
Za dogajanji na leto~njem vellkem tekm.ovanju slovenskih lesarjev - III. lesariadi - je v ne·
deljo, sredi septembra padel se
zadnji zastor, koncano je bile
zadnje razpisano tekm.ovanje v balinanju.
Kot bi se dei urocil zoper ba·
llnarje: preprecil jim je tekmovanje na junijski lesariadi, moeno je oviral polfinalna tekmovanja po vsej Sloveniji, ogrozal pa
je tudi finale v Cerknici. Pa se
je le vse dobro konCalo: podelje-

Boj za PJ;VO mesto med Javorom in Brestom

V SPOMIN
Sporoeamo Zalostno vest, da je
4. septembra v petinstiridesetem
letu starosti tragicno preminil
nas delavec J01:E SUsTAR.
V Tovarni pohi§tva Cerknica se
je zaposlil leta 1952. Letos b i

Zmagovalci so dobili prehodni
pokal in pokal prireditelja, vsa
druga mostva pa spominke, slovite cerkniske »coprnice«.
Osvojitev prehodnega pokala v
trajno last, ki je plod vecletnega
trdega dela velikega stevila ga-.
silcev, je za n~e tekmovalce nedvomno zelo velik uspeh. S tern
se je ciklus teh tradicionalnih
tekmovanj zakljucil. To pa je
spravilo v zadrego gasilce iz Mebla, ki so tako tekmovanje nameravali organizirati prihodnje
leto. Kljub temu bi hila velika
skoda, ce bi s tekmovanji prenehali, saj so priprave nanje najboljsa oblika za urjenje mladih
delavcev v gasilskih ve5cinah.
Ker je tucli tako znanje pri delu
v lesni industriji se kako potrebno, bo pac treba poiskati drugo
prikladno obliko za merjenje moci na tern podrocju.
v. Znidarsic

ne so bile §e zadnje plakete z ze
traatcionalno znacKo iesartade.
Nekaj Zivopisamb zastav lesa·
riaae oKrog .l)resta je ttsto nede·
ljo pripovedovalo, za kaj gre, pa
turu. gtedalcev se je nabnuo precej. zal delegiranega sodnika i2
Ljubljane ni bilo, pa so - po
sporazumu njegovo delo v
splosno zadovoljstvo opravili ka·
petani sodelujocih mostev.
Rezultati finala:
JAVOR : BREST
13:3
JAVOR : JELOVICA
13:3
BREST : JELOVICA
13:5
Koncna uvrstitev:
1. JAVOR Pivka
2. BREST Cerknica
3. JELOVICA Skofja Loka
Rezultati so dovolj zgovorni:
zmagovalec primorske tekmovalne regije Javor Pivka je bil v
vseh elementih balinarskih ve§cin za razred boljsi. Lep uspeh
pa so znova zabeleiill Brestovi
tekmovalci, ki so ~e obogatill
zbirko priznanj, priborjenih na
lesariadi.
Po podelltvi plaket so imeli vsi
sodelujoci se prijetno za.kusko;
balinarji pa ne bi bill balinarji,
ce ne bi takoj po zakuski spet
prijeli za svoje priljubljene krogle in se pomerill se - kar tako, prijateljsko v pomdanih eldpah.
Ta~no je bilo zadnje tekmovalno sreeanje lesariade - morda manj slovesno, zato pa toll·
ko bolj prisrcno in prij~tno.
B. Levee

praznoval dvajsetletni delovni
jubilej. Vseh dvajset let je bil na
delovnem mestu kurjaca v kotlovnici.
Tovar!§ Swtar je bil zelo mar·
ljiv delavec in ni poznal pocitka.
Sodelavci so ga imeli radi - spo~tovali so ga prav zaradi izredne
marljivosti.
Nas kolektiv je z n jim izgubil
delavca, ki je s svojim delom dajal zgled vsem ostallm delavcem.
Delovna skupnost
TP Cerknica
V SPOMIN
Nas kolektiv je za vedno zapustil delavec FRANC KOROSEC. Star je bil komaj dvaintri·
deset let. Dolgo se je boril z zahrbtno boleznijo, 26. jullja pa ji
je podlegel.
Tovaris France se je rodil 15.
11. 1940 v Cerknici. V Tovarni pohiStva pa se je zaposlil 4. aprila
1957.
Na delovnem mestu je bil vesten, svoje delo je opravljal s
posebno ljubeznijo.
Delovna skupnost
TP Cerknica

Prlzor z vellkega tekmovanja

gas~cev

FILMI V OKTOBRU
Obvdcamo vse obiskovalce, da
se boao od 1. oktobra da!Je pri·
cele veceme preastave oo ~~_,u.
l. OKtoora oo lb.UU in 19..31.1 itauJanski ·ttim TAJ.NI 1il.IDIC.t:.v Au~···· Film o taJnem
agentu, K1 nas bo navausll s
Su~VJ.J.IWD.i akCljami. V g1avnih
v1ogan A.arm .l.lure m PaUl nuoscru.mat.
2. OKtoora ob 19.30 - ameriSki
fUm NtU1: ~UNA. Burt Lan·
caster nas v v1og1 pogumnega
serua popelje v eno oa SVOJI.O
napenn pustolovsCin.
5. OKtoora 00 l'J..:SU - ameriSki
f11m USVU.tiOlJ.ffEV BX.K.UNA
JUtt.N.t;SA. .l'um prikazuje sodoona vpra5anja rasne wskriminacije.
7. oKtoora ob 17.00 in 19.30 sveas.ld film P1KA NOGAVIC·
KA. .l'ilm je posnet po priljubJjeni m.Laatns.ld .knjigi. V g1avni vlogi lnger Nilsson.
8. oktoora oo 16.0U in 19.30 ameriSki film HOJEVNlK.I.Vojni film, ki je pozel stevilne
uspehe po vsem svetu.
9: oKtobra ob 19.30 - ameriSki
film JAGODE IN KRI. J:•um
prikazuje uporno mladino v
:t:druienih drzavah Amerik.e. V
glavni vlogi Bruce Davidson.
12. oktobra ob 19.30 - francoski
film SU1:NJA SVOJIH :tEUA.
Druibena drama.
14. oktobra ob 19.30 - amerisk:J
film IDIOT V HOLYWOODU.
Spet nas bo zabaval znani komik Jerry Lewis.
.
15. oktobra ob 16.00 in 19.30 francoski film BORSALINO.
Alain Delon in Jean-Paul Belmondo se bosta v tern filmu
spopadla s podzemljem.
·
16. oktobra ob 19.30 - italijanski film POZABUENI REVOL·
VERAS. Film z divjega zahoda.
19 .oktobra ob 19.30 - nem~ki
film POLNOC NA REBERNIKU. Kurt Jurgens se bo tokrat
predstavil v napeti kriminalki.
21. oktobra ob 19.30 - ameriski
film AVTOSTOPARK.A. Film o
zakonu, l.iubezni in zvestobi. V
glavni vlogi Rod Steiger .

23. oktobra ob 19.30 - italijanski film AFERA NA AZUkNI
OBALI. Neustra§ni agent reruje zapleten primer. V glavni
vlogi Rod Danna.
26. oktobra ob 19.30 - ameri.Ski
film VENEC POPKOV. Dnd·
bena drama. V glavni vlogi Hywell Benett.
28. oktobra ob 19.30 - francoski
film ZADNJI NASLOV. Drama
iz sodobnega Zivljenja. V glav·
ni vlogi Lino Ventura.
29. oktobra ob 16.00 in 19.30 kanadski film UVAJANJE V
LJUBEZEN. Pripoved o ljubezni in mladosti.
30. oktobra ob 19.30 - italijanski film MASCEVALEC IZ CA·
ROLINE.

Lep uspeh
rezervnih
oficirjev
23. septembra je bilo na Igu
pri Ljubljani republiSko tekmovanje v t akticn o-orientacijskem
pohodu z arezervne vojaske stare~ine, na katerem je sodelovala
tudi ekipa nase obcine. Tekmovalo je nam 50 triclanskih ekip iz
vseh obcin sirom Slovenije.
Ekipa obCine Cerknice je s 611.
tockami presenetljivo zmagala,
osvojila prehodni pok al, poseben
pokal pa je dobila v trajno last.
Na drugo mesto se je uvrstila·
ekipa obcine Ormoz s 657 tockami, tretja pa je hila ekipa obcine
Tolmin s 655 tockami. Tucli dru·
go in tretje uvrsceni ekipi sta dobill !epa pokala v trajno last.
Organizator tekmovanja, Zveza
vojaskih staresin Slovenije, je
prvim dvajsetim najbolj~im pos_ameznikom razdelil lepe praktlcne nagrade, ki so jih bili deIezni tucli clani cerkniske ekipe.
J. Otoniear

Nasi upokojenci
V avgustu so odsli v zaslufeni
pokoj naslednji clani kolektiva
Tovarne pohistva Cerknica:
Mulec Anica, roj. 14. 1. 1920,
zaposlena v TP Cerknica od 24.
10. 1966;
Albreht Joze, roj. 31. 1. 1917,
zaposlen v TP Cerknica od 7. 8.
1950;
Sparemblek Franc, roj. 10. 1.
1922, zaposlen v TP Cerknica od
1. 5. 1965.
10. avgusta Ietos je po krajsi
bolezni umrl nas sodelavec in
dolgoletni clan kolektiva Tovarne lesnih izdelkov Stari trg
FRANC KOCEVAR
star 63 let, doma iz Starega trga.
Ohranili ga homo v spominu.
Delovna skupnost
TLI Stari trg

Brestov obzornlk, glasUo kolektiva Brest Cerknica. Odgovor·
ni urednik Bozo LEVEC. Ureja.
uredniskl odbor: Tone KEBE,
Bozo LEVEC, . Tone LOVKO,
Stanka MEIUNDA, Danilo MLINAR, Ivan NAJGER, Alojz OTQ.
NICAR, Janez PRAPROTNIK Ml·
ha SEPEC, Ivan SKRABEC, Ja·
nez VOLJC in Zdravko ZABUKQ..
VEC. Tiska 1:elezni~ka tiskama
v Ljubljani.
·

