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rojekt prizma T ri je razlogi. .. 
z gornjim imenom smo oznacili niz dejavnosti in projektov, 

1d se zdruzujejo v celovit projekt. Njihov skupni cilj je nada
'!vanje gospodarskega utrjevanja Bresta, uresnieevanje razvoj
h usmeritev in statusno-organizacijska prenova. Z vsakim od 

a5tetih treh podrocij zelimo vsaj na kratko seznaniti bralce 
Brestovega obzornika. 

1. 
Najp~rej o podlaogi ooi.roma o 

.iizhodit$C:nem stanju za narlalj

.nje delo. An.aJ.1ze kafejo, da 
smo z velJilld.mi napari in z ne
.katerimi korenitaj'Sim.i pos~ 
v preteklem letu ve.ndarle us
peli . zaus.taviti ze kar grozece 
trende posilovanja ;ID jih vsaj 
·delno izboljsati. Naj v nadalje
vanju navedemo le ·nekatere 
podatlke: 

- Na podrocju trzenja smo 
-opravi'li ~reoogani..zaoijo, ki naj 

· · i.zboljsa poverzavo IS ·pogoj-i tr-

ga 'in IZ interesi posamezndh po
slovnih enot. 

- liZVOil 'V le1Ju 1989 :SffiO ipQ
vecali za 71 odstotlrov in zni
zali zaloge k:onCn.ih i.zdelkov. 

- Produkti.vnost v Brestu 
kot ce1oti j-e poraJSla za 5 od
stotkov. 

- Za!ldjucili smo prvo .(glav
no) fa.zo ·investic.ije v Jelk.i ter 
mvesticijo v Zagalnic:i., v ,itzJva
jam.ju je se pet mvestidj!Skih 
programov v Gabru, v Iverki in 
v Stroj~gradm.ji. 

,. Predstavitve proizvodnih programov v okviru projekt 'PRIZ· 
. · MA, ki je bila na Gospodarskem razstaviscu, se je kot predstav
nik nove slovenske vlade udeleZil gospod. lzidor Rejc, republi-

. ski sekretar za industrijo in gradbeni~tvo, ki je Ijubeznivo pri
, stal na pogovor z urednikom Brestovega obzornika. 

Gospod sekretar! Prav gotovo 
vam je znano da je lesna indu
strija med najbolj ogrozenimi 
panogami. Ali ste dovolj podrob
no obvesceni o poloi.aju lesarst
va v Sloveniji? 

Lahko recem, da sem kar 
precej seznanjen - dovolj pa 
nikoli - saj ste tudi vi lesarji 
v velikem gibanju med prob
Iemi in uspehi. Razvoj lesarst· 
va je dosegel izjemne razsez
nosti, kar pa danes ob sila za
ostrenih pogojih gospodarje
nja zahteva tudi izjemna iska
nja, ukrepanja, mnogokrat pa 
tudi borbo za obstanek. V tem 
smislu se v vecini primerov 
~tevilna podjetja se vedno isce
jo. V va~em primeru je to 
drug ace. 

Kaksni so va5i pogledi oziro
ma nacrti za odpravljanje naK.o
picenih tetav in ali morda pri
pravljate konkretne »recepte« za 
posamezne najbolj ogrotene pa
noge? 

Na5 strateski cilj je razvoj, 
ki mora biti usmerjen zlasti v 
gospodarsko suverenost Slove
nije kot drlave ter doseci pri
merljivo raven in enakoprav
nost z evropskim gospodar
skim dogajanjem. Z drugimi 
besedami to pomeni: imeti 
dobre programe, sposobne ka· 
dre in seveda svez kapital. V 
tem smislu je vasa izjemno 
odprta in komponibllna pred
stavitev programov - z ozi
rom na vase vpra~anje - lab: 
ko tudi pravi »recept«. 

KakSna je na osnovi doseda
njih informacij vasa ocena o 
Brestu - zlasti o pripravljenem 
nacrtu za prenovo podjetja, ki 
smo ga poimenovali projekt 
Prizma ter po ogledu predsta
vitve na5ega celotnega proizvod
nega programa na Gospodar
skem razstaviscu? 

Prav gotovo gre za projekt, 
ki bo prenovljenemu podjetju 
prinesel trdno pozicijo in vse
stransko odzivnost. Ob tako 
domiselnih in »korajznih« pro· 
gramih ' prav gotovo ne bo 
manjkalo kapitalskih partner
jev. Realizacija PRIZME (v 
nazivu projekta je veliko sim
bolike!) bi lahko zagotovila 
konec dosedanjemu odpovedo· 
vanju, zato ne vidim vee bo
jazni za Brestovo .Prihodnost. 
Hkrati tudi ne gre prezreti, da 
gre ob projektu tudi za odziv
nost vasega podezelskega za
ledja, oziroma za skrb, kako 
trajneje nuditi visjo raven Ziv· 
ljenja delovnim ljudem. 

Pozorno ste spremljali na5o 
razstavitev programov. Ali j e po 
vasem mnenju projekt PRIZMA 
za kolektiv Bresta prava pot? 
Ali ga nameravate podpreti? 

Iz vsega ze povedanega gre 
prav gotovo za pravo pot! Na 
tej poti pa vas caka se veliko 
deJa, poguma in vztrajanja ter 
nenehnega preverjanja in iska
nja vedno novih programov. V 
teb Casib nam VaSa SVetla 
predstavitev mnogo pomeni. 
In tudi zato bomo PRIZMO 
zagotovo podprli. 

- Ustanov.ili SilllO BreSitin, 
podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje mvalidov. 

- Tudi sicer dajemo veliilk 
poudare1k re.Sevanju kadroVISke 
problematlk.e. Zato smo v ·lmu 
1989 izdcla.JJi. poseben program, 
po katerem se bo v dveh do 
treh letih itrobrazevalo dklrog 
osemsto de1avcev Bresta. S tern 
hocemo zmanjsati laJStne vzro
ke za brellposelnost, kajti pro-· 
blem je bolj v napaCni in slabi 

I i-z.obrazbemi sll:nikturi, kot pa 
v :prevelikem stevjlu delavcev. 
Po -drug.i strani smo stevilo .za-
poslemdh zmanjsal-i za dkrog 
stini·sto, kar nam je uspelo z 
rattl.Ji.cnimi »neibolecimi« u'k
repi. 

- V Oik.viru kadr<WISke poli
t~ke smo priceli z irzvajanjem 
take politike OISebnih dohod
kov, v 'kateri so le-ti bolj odv·ils
•ni ·ad uspeha (dobiicka) posl-ov
ne emote . 

- Reonganizirali smo tudi 
padrooje info:r.martike, saj smo 
to funkcijo sp:roti IPrilagajali 
novim spoznanjem in potre
bam. 

- Skupni ucinek ome-
njenih in dro.g.ih ukrepov :ter 
doseZlkov je &Seveda :Lzbdljsan 
finaneni rezultat, ·kar se 'W.dil. 
v tern, da smo kljwb hudim ca
.som oziroma kljub .splo8ni go
ISpodans.'ki recesiji pas1ovanje v 
letu 1989 zakl~ucili brez ~gube, 

(nadaljevanje na 2. strani) 

OB PONOVNEM IZHAJANJU OBZORNIKA 

Pred vami je ponovno Brestov OBZORNIK. Namenili smo mu 
rdeco naslovnico. Taksno kot nekoc za drzavne in delovne praz· 
nike. Pravijo, da bo praznikov vse manj. Tudi prav. Vsi trijt\ 
skupaj so vee kot nekdaj~nji prazniki. So mejnik v razvoju 
BRESTA in dru:Zbe s katero Zivi. Od tod trije razlogi . .. 
~ 

Prvi velja prav nasemu OBZORNIKU. Po vee kot letu dni, 
smo ga s pomoejo sedanjih prijaznih tiskarjev ponovno natis
nili. V se predolgo smo ga pogresalf Kot bi nas skrwaj zapus1il 
nas sodelavec, prijatelj zaupnik, tovaris. Da, tudi tovaris! To 
je bil prvi daljsi predah v :njegovJ skoraj ze cetrtstoletni zgodo
vini. Njegov molk je veliko povedal. KrJeal je. Pomenil je cas 
krize, cas dvomov in nezaupanja vsevprek, cas necesa pritaje
nega, necesa grozecega. Temacen pa OBZORNIK ni hotel biti 
nikoli. Zato je utihnil. Zdaj vemo, da je bil molk pomenil cas 
borbe za prezivetje in cas velikega iskanja. 

Drugi razlog velja prebujeni »slovenski pomladi«. T.o so prve 
povojne svobodne in vecstrankarske volitve. Demokracija! Ob
cutki, kot jih je bil ze davno zapisal veliki p.oet: »Kaj je 
sklrjanckov :kmet po brazdah nasejal, da vsa prepeva mlada 
njiva?«. 

Dobili smo nov lokalni parlament, pred dnevi pa se novo 
lokaloo vlado. Oboje po volji in meri vseh obcanOIV. Prgel je 
cas sprave z mrtvimi. Podajmo si roke za novo, pomembnej8o 
spravo! Spravo nas slehernega z delom in ustvarjalnostjo. Cas 
v katerem zivimo; jo, neusmilje.no terja. 

In koncno - naj bo tretji razlog PRIZMA! To ni ime 
nove omare, mize, stola, postelje, fotelja, kuhinje, deske, plo
sce a1i morda stroja, kot vprasujejo ljudje. Pa vendar je vse 
to - pa se veliko novega zraven. J e rezultat vseh nasih pro
jektov, prizadevanj in bodocih odnosov. Je Brestov novi nacin 
zivljenja. 

Trije razlogi za pokoncno ddo. 

Urednik 

Nacrti so na mizi. G. Izidor Rejc, republi~ki sekretar za industrljo in gradbenlStvo (cetrti z desne) je 
bil nadvse pozoren gost. 
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• Projek pr1zma 
(nadaljevanje s 1. strani) 

da smo izboljsali koeficient ob
raeanja, odplaeali nekaj hudih 
dolgov sivega denarnega urga 
in vsaj deLno wboljsalri. ze kar 
prisloviono nelikvirlnos t. 

Toda :zJnano geslo predsedni
ka .poslovodnega odboa:-a Darka 
Lesarja je: »Kdor je zadovo
ljen, je ogroile.n!«. Zatto z re
nultatom seveda nismo zado
volj.nri., saj so se vedno posamez
!l1e enote, lkaterih poolovanje je 
. vpraslj~vo, Sltlruiktura finanenih 
virov se ne dopusca mi.rm.ega 
spanja in ooeb!l1i dohodk.i so 
kljub 26-odsto1mem povecanju 
prenizki, pa tudi stoprnja ust
varjenega dabicka je sk.rommi 
- z .izjemo nelkaterih enot. In 
povrh vsega se dandanes p.o.slo
vanje advija na nemirni ]n ne
predvidljti.vi fronti skoraj anatr
hicnega poli tiano,gaspodarske-
ga zivljooja. . 

2. 
Tako smo pr.isli do tega, da 

smo kljub vel.iJlcim otepatnjern 
za pre:Zi'V'etje posebno p.ozor
nast. .morali posvetrl.ti sikrbi za 
jutrisnji dan. Ne le pret>tru
kturiranje kot parola, ·temvee 
tudi praktieno, kankretno, za 
pOSta!IIlezno poslO'VIl1o enoto, za 
Brest. Khjub pereeim naJogam 
tekoee prolizvodnje smo p re
tezni del svojih s ltrokovnjakov 
vkljueili v razvojne projekte, ki 
j i'h finatnairamo iz telkocega .:e.o
slovanja. To je res hudo bre
me za stralrovnjake in za ves 
kolekt-iv. Toda ali lahko kdo 
pokafe ·drrugo· ali lazjo p.ot? 
Ocen:ili smo, da je to edini na
cin, ki nam daje illO~llOISt, da 
bomo lah'ko zap01SII.i1i cimvecje 
stevilo dehwcev, ki bi sicer po
stali tako imenovani. »telmolo
ski presciek<<. Projelkti se po
vezujejo z ust.rennimi ckadrov
s.klimi programi v organsko ce
loto. Obstaja .seveda se veliko 
:v.pra5anj, kako najuspesneje in 
v primermi easovni .cl;inami1ki fi
nanckati niQve in kartigirane 
programe. Toda brez razvojrrih 
na:log 1n proj ektov tudi te moz
•nosti ne bi bilo. 

Vodstvo B.resta se je zato od
locilo za nenavadno potezo. V 
zadnj.i.h dneh jun.i.Ja smo na 
Gospodarskem ratZSitavi·scu v 
Ljubljani organi:lli.raO.i Bres.tov 
hlSni sejem. Z njim dn s pooeb
nimi mradivi smo opozorili fi
naneno in trgov:sko jaJV>D.ost na 
razvajne usrrneritve llin napore v 
Brestu ter jih pralkiticno pr.ilka
zali v ob.lliki tipion~h izdelkov, 

izdelanih projektov ter poseb
nih gra.d·iv, 'katr vse smo o;p:re
delild. pod S'kUip.Tiim imenom 
PROJEKT PRIZMA. 

Odziv na sej.mu je b:i.l ugo
den. S strani obieajno sd.cer do
.kaj zaddatn1h oseb je bil Brest 
deleze.n mnoglih la~ska.vih ocen. 
Toda stern je Sltorjen sele .prvi 
·korak, ki sam po sebi se ne po
meni nicesaJr. Sledijo dodatmi 
hudi napori : realizacija .projelk
tov! Koli:lro mozganskih in mi
sicnih pot111ih -s.rag bo potreb
nih, je seveda odvee poudarjati. 

3. 
Tako po logi'ki pPilsperno do 

tretjega podroeja, ki se nanasa 
na vprasanje, ali sedanja or
gaillzi.ranos.t ustreza Olplredelje
ntm ratZvojlillim ciljem. Znano 
je, da poslovna str.art:egija ozi
rorna vizija razvoja Vlpliva na 
vsa'kdkraJtno or,ganilzimnost po
djetja. Zato so razvojni 'Projek
ti v sikl-opu PIWJEKTA PRIZ
MA realna osnova i:n WJrok tu
di za s.prememho (stanusne) or
ganizirano.s1Ji. Bresta. Zato s.mo 
ze v tezath za u s lcla.ditev orga
nizi.ratnosti Bresta z za:konom 
o podjetjih, septembra larri, 
opozorili, da o11gani!Li<ratnost 
Bresta glede na njegovo veli
kost ne more teme1jtiti zgol~ na 
klasienem h ieraPhicnem vode
nju. To je bil razlog, da smo 
kot prvo fatZJo ustanovihl po
·slov.ne enote in nakazali sme.r 
novega .postopnega osamoo;va
janja. 

Sledimo -torej sploSn.im ugo
tovitvam v razvoj:u onga.nizaai
je, kot jih zagovarja 'sodobnej
sa teor.ija in stevilm.i praikticni 
prirrneri ter hkrati dqpusca no
va zakonodaja. Gre za to, da 
se uveljavljajo manjsa p.odjenja 
z enostavne jso fu:nlkc:ionalno 
organia:Ji,ranostjo ill1 :s poveza
nos.tjo v irzrazito vitalnih funk
cija.h, lk.amor so dijo zlasti fi
Jnanc1ranje, globalni Tazvoj, vo
dilni kadri in skupna informa
tika. Moine so tudi. druge s'ku
·pne naloge, vendar so smi~elne 
samo na taki osmoVIi, ki daje 
vee ucinka. 

Zato ra.zmisljanje o novi or
ganitzira.nasti Bresta izhaja 1i.rz 
sedanjih potreb in zaertanih 
.srneri. P·redvidooo je maJtiano 
(stresno) podjetje, ki bo zdru
zevall.o ozir:oma orgami.zia-alo 
delovanje vitalni.h in nekaterih 
drugih (uCinkoVIitih) skU!pnih 
funkcij za d.ruga sv01ja UJS.ta:nav
ljena podjetja - hcere. Le-.te 
pa bodo z velikim obsegom sa
rnostojnosti kot poslO!Vni sub-

Delegati DS na ogledu bisnega sejma na GR 

jekti skrbele za celo!l:no tekoee 
poslovanje ID OSIIlOVID razvoj. 
Mat1enemu padjetj.u na1 bi 
seasorna ostala predf\1\sern sk!rb 
za veliike nove mmemtve v na
lmbe, za 'bils.tvene posege in 
drugo, kaJr radi. OZIIlaoujerno kot 
dolgoroCn.o sklilb za sociaJlno 
varnast. Tu ·se s.reeamo tudi z 
vprasa.njem nave zalk.onodaje, 
tld omogoca kapitalSka vlaganja 
v podjetja. Prostor ne ·dqpusea 

·podrobnejse razlage, toda treba 
je opozor.i!ti vsa1 na 1bi!stveno 
nov-os.t, ki je v tem, da bo del 
premozenja dru2Jbooega podjet
ja po posebnem posto.pku in 
mer.ilih laJh'ko postal mdi·vidu
aliziran. 

Z druglimi besedami: poJSa
mezen delavec Bresta bo lahko 
'dobil del prern&enja Bresta v 
last v obliiiki delni~ aLi deleia v 
ka.pitalu. Pa vee o tern kdaj 
drugic, lro bomo zadevo pripra
vili za odloeatnje. 

Poleg ome.njene biistvene no
vosti v predpisili pa je v dogra· 
jevanju se niz drugih zalkonov 
ta:ko imenovanega Ma:rkovice" 
vega ikonceyta. Ce!1otno oSIIlovo 
bodo predstav~jali mnogi spre
menjeni ali ~polnoma novi 
p.redpisi, med kateri.mi so naj
vaznejsi predpiosi o podjetj.ih, o 
delovnih razmerjih, o druzbe
nem kapitalu, o steeaju, ra
eunovodstvu, pa o vrednost
nili papirjih, ba.nk.ah, trgovtni, 

·~unanji trgovini ... 

4. 
Natdaljnji nwvoj ·s spremem

bo statusne in splosiD.e ocgani
ziramostJi. Bresta pomeni torej 
obseiern projeki, ki bo moral 
biti spremljatn in podprt z mno
gimi easovno usklajenimi po
drobnOIStmi .iln podprojekti. N1 
se izdelan nataneen terminski 
naC.rt, toda predv1doma naj bi 
p.riceli poslovati po nove<m ze 
v prihodnjem letu. Ptrehod bo 
seveda posrtopen o:zJiroma vo
.ctoo. Oilj soddbne organizirano
sti je predVISern v tern, da za
gotovi »vodljirvos t« podjetja. To 
:naj omogoea, da podjetje zivi 
in uspeS.no dela, da m.e bo no
tranjih blokad, bre21plodn:ili 
ra~p.rav 1n p.odobnega. ZaipO
sleni maj .se skoncentJri<rajo na 
b;is,tvena vp.rasanja in ·naloge 
ter ji:h t~di opravljajo. 

Zato turli v Birestu sledimo 
novejsim dogaja.njern v orgatni
zacijskli teoriji 1n 'naSi za.kono
odaji. NalQge v zvezi z dolgor·oe
no gospoda•rsko us.talitvijo Bre
sta in njegovw nadaljn1i<m .rarz
vojem se bodo torej ZJdruzile 
in uresnieevale v obseznern 
skupnem delovanju z imenom 
PROJEKT PRIZMA. Z njim ze
limo BII'est organizirati v obliki 
korporacije, v kateri bo vsak 
n}en del organiziran kot pod
jetje, ali kot se rece: drufba 
hei, ter bo vedel in skrbel za 
svoje naloge, se zavedal svoje
ga pornena in si odloeil.no kro
jil svojo poslovno usodo .. Pro
dorni poslovodni delavci bodo 
morali znati skupaj z drugirni 
delavci odigrati vlogo dobrih 
gospodarjev. Sistem nagraje
vanja in lastniStva bo treba 
dograditi oziroma uravnati, da 
bosta to res p.ostala. 

Trg in predpi..si so nas posta
vili na tr.da tla. Brest kot kor-

paracija ho moral pomeniti pot 
za vecje naarte, za nadal:j.nji 
razvoj, za njegovo pravilno u.s
merjanje in s tern za i.zboljosa
nje Zivljenja. Tega .s.i datnes ni 

BRESTOVOBZORNJK 

magoee za,gotoviti .drugaee, kot 
s konkurenanim delom na vseh 
podroejih. Tll"g drugaonega dela 
ne iprJznava. 

Z. ZabUJkiovec 

Gospodarjenje v prvem polletju 
Za nami je polovica poslovne

ga leta, zato je cas za kratko 
oceno na:sega poslovanja v tern 
obdobju. 

Za letosnje leto je znaCilen 
prehod na tr.Zno gospodarstvo, 
s cimer pa je .Se dodatno otez
koceno plasiranje nasih izdelkov 
na domace triisce. Sprico tega 
smo se morali se bolj angazirati 
na tujem triiSeu. 

Kreditno monetarna politika 
strogo omejuje plasmaje poslov
nih bank, s tern pa se v gospo
darstvu pojavljajo problemi 
splosne nelikvi.dnosti. Tudi v na
sem podjetju smo se sretevali s 
tern problemom, vendar narn. ga 
je uspelo sproti ·resevati, ceprav 
je bilo onemogoceno pridobiva
nje dodatnih kreditov za pripra
vo izvoza in izvoz. 

Obseg proizvodnje je dosegel 
vrednost 276.634 ti:soc .dinarjev, 
kar predstavlja fizicno 44 od
stotkov letnega nacrta. Dosega
nje nacrtovanega obsega rproiz
vodnje je po poslovnih enotah 
dokaj razlicno; zelo nizko je v 
PE Mineralka (34 odstotkov), Za
galnici (38 odstotkov), PE Gaber 
(27 odstotkov) in Jelki (38 od
stotkov). 

Velik delez rproizvodnje je na
menjen izvozu, saj ta predstavlja 
kar 67 odstotkov celotnega fizic
nega obsega. 

Kolicina in kakovost i.21de1kov, 
nacrtovana prodaja, pa tudi f.i
nancni rezultat so odvisni od 
redne in kakovostne oskrbe pro
izvodnje s surovinami in repro
materiali. Pri preskrbi z mate
rialom se ·driimo pravila, da se 
zaloge cim hitreje obracajo. 

Cene so se v letosnjem letu 
umirile, ceprav na ·visokem ni
voju, tako da so praviloma se 
vedno visje kot na uvoznem 
trgu. Poleg ni:lje cene materialov 
so na tujem trziScu ugodnejsi 
tudi placilni roki. Na nabavnem 
podroeju smo se srecevali z lik
vidnostnimi .problemi, vendar do 
sedaj 4o vetjih zastojev prioskr
b.i proizvodnje ni oprislo. 

Tudi na oprodajnem podrocju 
nismo dosegli zaertanih rezulta
tov. Doseg)li smo 63,6 odstotka 
polletnega plana prodaje na do
macem trgu, .kar ka.Ze na slabso 
prodajo kot 'V prvem cetrtletju. 

Kupna moe ljudi je mocno 
padla. Vzrok je predvsem v za
mrznjenih osebnih <iohodkih, pa 
tudi splo5ni pogoji gospodarje
nja se cedalje bolj zaostrujejo. 

Tudi .kreditni pogoji niso ugod
ni, saj ni ·bilo -pricakovanih ukre
pov ZIS, · k.i naj bi vzpodbudili 
vecjo potrosnjo trajnih dobrin. 

Glede na padec proizvodnje 
pohistva imamo tudi izpad pri 
prodaj.i ivernih plosc in zagane
ga lesa. Mocan upad investicij
skih vlaganj tako v objekte · kot 
tudi v opremo je povzrocil prob
leme opri prodaji mineralnih 

· plosc ter strojne opreme. 
V izvozu dosegamo dobre re

zultate. V prvih sestih mesecih 
letosnjega leta smo izvozili za 
10.216.000 ameriskih dolarjev iz
delkov, kar predstavlja polovico 
nacrtovane vrednosti, ki je za 
letos 20.485.000 dolarjev. Ceprav 
je rezultat razveselj iv, pa ven
darle ne moremo biti zadovoljni 
s strukturo oziroma zastopa
nostjo izdelkov v dosezeni vred
nosti. Plan izvoza ivernih plosc 
je namree ze preseZen in je 
predvsem posledica majhnega 
povprasevanja in neporavnava
nja racunov na domacem trgu. 
Tudi v drugem polletju ne mo
·remo na tern podrocju pricako
vati bistvenih sprememb, tako 
da si trenutno prizadevamo pri
dobiti se nove, predvsem direkt
ne kupce ivernih plosc v tujini, 
na domacem trgu pa je vse ob
seznejsi tako imenovani skupni 
izvoz. 

Na podrocju finale so rezul
tati v vecini poslovnih enot v 
skladu z vsa.koletnimi izkusnja
mi, ki pravijo, da je izvoz v pr
vem polletju nekoliko ni.Zji kot 
v drugem. Tako se v Pohistvu, 
J elki in TapetniStvu glede na 
napovedana narocila kupcev 
lahko ob koncu leta nadejamo 
100-odstotnemu doseganju plana. 
Nekoliko slabsi je rezultat v Ma
sivi; vzrok temu je predvserr 
uvajanje velikega stevila novil. 
in razmeroma zahtevnih izdelkov 
v proizvodnjo, delno pa tud.i te
zave pri nabavi surovine. Ze do 
konca avgusta pricakujemo bist
veno izboljsanje rezultata, saj se 
j e uredila tudi oskrba z lesom 
iz uvoza. 

V letosnjem letu se lepo odvi
ja tudi izvoz plosc Negor. Prica
kujemo lahko, da se bo trend 
nadaljeval tudi v drugi polmtici 
leta, predvsem izvoz v Italijo, 
Svico in ZR Nemcijo. 

Razveseljiv je podatek, da 
je v prvem polletju letosnjega 
leta doscienih tudi 850.876 ame
riskih dolarjev Brestovega last
nega .izvoza, tako da se Brest 
uvrsea ze na tretje mesto med 
izvozniki nasih izdelkov, pred 
Unitex, Exportdrvo in ostale. 

Kljub vsem omenjenim proble
mom v poslovnem procesu pred
videvamo, da bomo ob koncu 
prvega polletja dosegli pozitiven 
finanoni rezultat. 

Danica MiSic 

· Predstavljamo Breslin 
BRESTIN, podjetje za izdelavo opreme d. o. o. Cerknica je bil usta

novljen ob koncu leta 1989. Na osnovi poglobljene analize invalid
ske problematike in razvojnega elaborata je podjetje pridobilo sta
tus invalidske delavnice, kar mu omogoca dolocene ugodnosti pri 
poslovanju (oprostitev prispevkov iz osebnih dohodkov, davkov na 
promet lastnih izdelkov ... ). Ustanovitelja s kapitalskimi dele:li sta 
bila Brest Cerknica v vecinskem deleiu ter izvozno-uvozno podjetje 
Unitex iz Ljubljane. 

Vse formalne administrativne 
zadcve v zvezi z registracijo pod
jetja ·so urejene, s statutom pa 
so sprejeti tudi normativni akti, 
ki omogocajo narmalno poslova
nje. Zaradi sovlagateljskih usta
novitvenih delezev je najviSji or
gan chu.Zbe Brestin skupscina 
druibe, cesar doslej nismo bili 
vajeni. Zanimivo je, da imaano 
vpisan v sodni register zelo sirok 
spekter dejavnosti, zato se ni 
treba cuditi, zakaj se ;lahko lote
vamo najrazlienejsih poslovnih 
dejavnosti. Trenutno je v Bresti
nu zaposlenih okoli 80 delavcev, 
od tega je okoli 60 kategorizira
nih invalidov. Vecina se ·dela na 
nekdanjih delovnih mestih v PE 

Bresta. Takega nacma dela ni 
potrebno prekiniti, ce za to ne 
pride do utemeljenih Tazlogov 
(poslabsanje .psi:hofizicnih delav
cevih sposobnosti, tehnoloS.ki vi
Ski ... ). Mnogim delavcem bomo 
omogocali dosolanje in prekva· 
lifikacijo za .druga oprav:ila, za 
kar ze imamo izdelane oprogra
me. Poleg organiziranj a dela v 
okviru Bresta in delavnic Bre
stina pa organiziramo .tudi delo 
na .domu za tiste dela'Vce - in
valide, ki imajo za to prostor· 
ske in druge pogoje. 

Podjetje Brestin posluje po
vsem samostojno, vlagatelja 

(nadaljevanje na 4. strani) 
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p ovi · Bresta 
Kako se posamezne poslovne enote vkljucujejo v ·nacrt PRIZMA 
PE POHISTVO 

Temeljni problem, ki ga je 
bilo treba resiti in s katerim se 
je poleg sprotnega resevanja po
lozaja sistematicno ukvarjalo 
novejse vodstvo Bresta, je bil 
usrnerjen v opredelitev bodoce 
fiziognomije proizvodnje v PE 
Pohistvo, saj ni bilo rnogoce naj
ti variante, ki bi opravicevala 
obstoj PE v prakticno nespre
menjenih tehnicno-.tehnoloskih 
in prograrnskih osnovah. 

Tej trditvi govorijo v prid na
slednja dejstva: 
- prezivel tehnicno-tehnoloski 

koncept vel.ikoserijske proiz
vodnje komponibilnega po
histva z ogromnimi pretoeni
mi zrnogljivostmi 

- popolna nezmoznost fleksibil
nejse proizvodnje, ki ob po
izkusu lansiranja maioserij
skih proizvodenj .pusca posle
dice v padcu pretocnosti in 
povzroca neracionalno .proiz
vodnjo 

- ·kadrovsko osiromasena projz
vodnja zaradi ra.zmeroma 
enostavnega in kakovostno 
nezahtevnega proizvodnega 
programa (komponibile) 

- tdno nezan.imiv (prezivet) 
proizvodni program, zaradi 
katerega je bila tehnologija 
projektirana 

enakega namena zaradi konjunk
turnih gibanj na trliscu. 

Proizvodnja v ·PE PohiStvo se 
bo tako razdelila na dve osnovni 
proizvodni celoti: 
· 1. Izdelava talnih, stenskih in 
drugih oblog, izdelava specialnih 
.pJosc na osnovi enake tehnolo-
gije. · 

Proizvodnja je zasnovana na 
integralnem izkoris.canju suro
vin, idejni projekt pa predvide- · 
va izdelavo okrog 500.000 m 2 po
dov na leto. Celofna proizvodnja 
je namenjena izvozu, zacetek in
vesticije pa je predviden v letu 
1990 in konec leta 1991. . 

2. Izdelava pohiStva visoke ka
kovosti na podlagi tehnologije 
odpreskov in finalizacija odpre
skov za sirsi spekter uporabe. s 
tujim partnerjern potekajo in
tenzivni pogovori o prenosu teh
nologije odpreskov v sistem Bre
sta in zacetku po.izkusne proiz
vodnje v drugi polovici letosnje
ga leta. Finalizacija odpreskov v 
PE Pohistvo pomeni obvladova
n~e tehnologije od furniranja 
(foliranja, plastificiranja) surov
cev do koncne faze v.isoko kako
vostne povrsin5'ke obdelave front, 
ki se lahko tudi sarnostojno tdi
jo (fronte dnevnih sob, spalnic, 
kuhinj, drugih vrat itd.). 

Izdelan je projekt adaptacije 
nase mehanicne ·delavnice v pro-

PE POHISTVO- obcudovana spalnica 

- tehnolosko zastarela tehnolo
gija - pravilorna delovno in
tenzivna, zaradi pomanjkanja 
tehnoloskega razvoja in novih 
vlaganj (zadnji resnejsi posegi 
v tehnologijo so bili v letih 
1968170). 

Potrebna je hila torej oprede
litev, v kateri smeri naj bi se 
razvijala proizvodnja v PE Po
histvo, hkrati .pa definirati trino 
zanimive in konkretne prograrne 
za posamezne zakljucne celote. 
S predlaganimi spremernbami 
smo zeleli razbiti togo in eno
stransko proizvodnjo v vee flek
sibilnih, ki bodo samostojno tr
zile relativno razlicne izdelke. Na 
ta nacin se zmanj.sa odvisnost 
plasmaja velikih kolicin izdelkov 

PE GABER 
Zarad! vse vecje konkurence 

na podrocju :proizvo.dnje in pro
daje kuhinjskega pohistva, ki je 
ze vee kot dvajset let glaVIlli pro
izvodni program v PE Gaber, 
smo letos pripravili strategijo 
programs.kega, tehnoloskega in 
prodajnega razvoja. Imamo zmo
gljivosti, :manje in izkusnje, ter 
hkrati vpeljane prodajne poti, 
zato bomo proizvodnjo kuhinj
skega pohistva obdriali tudi v 
prihodnje. 

Novost je zamenjava kuh.inj
skJi'h front na ze montiranih ku
hinjah neposredno pri potrosni
kih. Tako borno tistim kupcem, 
ki jim financne moznosti ne do
puscajo v celoti ·zamenjati ku-

izvodnjo, ki •bo sposobna oprav
Ijati revitalizacijo s trojne opre
ine, kot glavno dejavnost, s ka
tero bo opravicevala svoj obstoj 
na podlagi ekonornskega izracu
na. Enota bo zaposlovala 14 de-

. lavcev pretezno 1kovinarske stro
ke. 

Vzorcna delavnica -skupaj s ka
dri (11) bo postala nosilna pro
izvodna celica podjetja Brestin, 
hkrati pa bo se vedno v funkcij i 
vzorcne odelavnice PE PohiStvo, 
seveda na pogodbeno dogovor
jenih temeljih. 

Zaradi racionalne proizvodnje 
na ravni celotnega Bresta bo 
organizirana centraJna brusilnica 
rezil. 

Mitja Strohsack 

hinje, omogocili »ozivitev« :le 
kupljene ozirorna uporabljene 
kuhinje. Uvajamo pa tudi pro
grame, k:i imajo v tehnoloskem 
smislu stione tocke s proizvod
njo kuhinj ter zapolnjujejo .pro
dajne zmogljivosti na domacem 
in tujern trgu. 

Gre za proizvodnjo v:rhunskega 
labora~orijskega .pohiStva d.n pro
grame na osnovi predelave o.g
njeodpomih plosc, ter za proiz
vodnjo i:n:lenir.ing oprerne za 
gradbenistvo in ladjedelnistvo. 
Odlo6i.tvi za proizvodnjo labora
torijske opreme je botrovala so
rodna proizvodnja ter .temu pri
rnerna oprema, predvsem pa po
manjklji:va domaca ponudba ka
kovostnega laboratorijskega po
histva. Zato smo podpisali li-

cencno pogodbo s firmo Wald
ner iz ZR Nemcije. Poiz·kusno 
proizvodnjo nacrtujemo za letos
nje tretje cetrtletje. 

Na podrocju inzeniringa nada
ljujemo s protipoiarnim progra
mom - izdelovanje negorljivih 
vrat in predelnih sten. Prav tako 
bomo se naprej izvajali zahtevne 
programe na potniskih ·ladj ah ~n 
trajektih. 

Morda se bo v hitrem pregle
du nas.tetih programov kornu 
utrnila misel o zmoznosti oziro
rna nezrnoznosti proizvodnje na 
prvi •pogled zelo raznovrstnega 
prograrna v PE Gaber. Poudari
ti moramo, da <Si. bomo taksno 
sodobnejso proizvodnjo omogo
cili z nakupom neka:terih novih 
strojev. Seveda pa pri tern nika
kor ne smemo zanernariti clove
skega dejavnika; mislirn na do
datno izobra.Zevanje delavcev na 
vseh ravneh, ker bomo le tako 
lahko obvladovali zahtevnejse 
programe v organiziranju proce
sov, vodenju proizvodnje, obvla
dovanju tehnoloskih postopkov 
ter novih mehanizmov na trgu, 
ki jih z odpiranjem v svet pri
nasa trino gospodarstvo. 

Povecanja stevila zaposlei.J,ih 
ne nacrtujemo, razen nekaterih 
specialistov za posarnezne pro
grame. To pa pomeni .povecanje 
produktivnosti na vseh ravneh, 
kar je seveda n ajpornembnejsi 
element za dosego zacrtanih ci
ljev. 

Branko Klesnik 

PE MASIVA 
Zadnja posodobitev tovarne pred 
stirirni leti narn j e omogocila, 
da srno z enak.im stevilom za
poslenih proizvodnjo in prihodek 
podvojili. Ker pa casi velikih se
rij minevajo, smo se rnorali od
lociti med proizvodnjo stolov 
s·rednjega cenovnega razreda in 
proizvodnjo stolov viSjega cenov
nega razreda. Tako smo se na 
podlagi raziskav trga in ocene 
nasih sposobnosti in tradicije 
odlocili, da postopno osvojimo 
vee izdelkov viSjega cenovnega 
razreda ob hkratnem povecanju 
proizvodnje, ta:ko v kolicini kot 
kakovosti. Do teh odlocitev srno 
priSli pred dobrim letom in jih 
nenehno dograjujemo in prila
gajarno trinirn ·razmeram. 

Za uresnicitev zastavljenih ci
ljev pa smo morali spremeniti 
naso organiziranost in jo se ved
no s.preminjamo, tako statusno 
kot operativno. Izlocamo vsa ne
potrebna opravila, ki nicesar ne 
prispevajo •k dobickanosnosti po
sameznega izdelka, ter odstra
njujemo iz poslovnega procesa 
vse prena5alce odlocitev, tako da 
vse bolj jasno dolocamo odgo
vorne delavce. Organiziranost ni 
vee strmo hierarhicna .temvec je 
bolj spro5cena, z vecjim poudar
kom na odgovornosti posamez
nih vodij . Pri tej reorganizaciji 
smo sedaj na pol poti, .saj roo
ramo v vseh proizvodnih in pe
r.ifernih enotah doseci tr:lne ad
nose, tako, da bo za posarnezno · 
opravilo zaposleno optimalno 
stevilo delavcev. 

Ze leto dni spreminjamo od
nos do kakovosti, saj zelimo ka
kovost vgraditi v celotni potek 
poslovanja. Pri tern nas vodi na
celo prv'ic dobro - in nic napak, 
kar porneni, da je vsak posamez
nik odgovoren za 'kakovostno iz
vedbo svoje naloge. 

Kljub vidnim rezultatom pa 
trg zahteva nadaljnj;i razvoj, ta
ko izdelkov kot nacina izdelave. 
Tako smo· pri podrobni oprede
litvi nase odlocitve trzne usrner
jenosti na celatno svetovno trii
sce zaceli upostevat:i tudi nacelo 
ravno pravocasno, ki temelji na 
tern, da vsako opravilo in odlo
Citev izvedemo ob pravem casu, 
ne prehitro dn ne prepozno. Da 
bi dosegli ta cilj, moramo naso 
organiziranost ponovno spreme-

niti in prilagoditi novi filozofiji 
tovarne. Ta pa najprej terja 
usposobitev kadrovskega poten
ciala, ki se bo moral v najkraj
sem casu .prilagoddti novim in
formacijskim pomagalorn. ·Vsi 
verno, da pravoeasna in tocna 
informacija pornend. pravo odlo
citev, to pa z drugimi besedami 
pomeni dobicek, kateremu pa je 
podrejen celotni posloV!Ili proces. 

V :poslovni politiki smo se tudi 
odloCili, da dela zaradi dela ni, 
ker le-to prinasa lizgubo in konc
no >>urnrtje« tovarne, tega pa si 
ne zeli nihce. v sa ta nacela in 
hotenja po prezivetju so narn 
narekovala, da .izdelarno nacrt 

PE ZAGALNICA 
S projektom razvoja poslovne 

enote se predstavlja naslednja 
stopnja razvoja poslovne enote, . 
ki temelji predvsern )na povecanju 
zrnogljivosti .predelave :laganega 
lesa ter na orgaruizacijs·kih in 
kadrovskih sprernembah. 

Ocenjujemo, da bi bilo pri 
lastni proizvodnji 26000 m 3 za-

nadaljnjega razvoja, Jd nam bo 
zagotovil dostojno zivljenje ob 
osebnih dohodkih, zasluzenih v 
Masivi. Tako smo izracunali, da 
lahko v petih letih povecamo pri
hodek za tretj•ino, ob zmanjsa
nju zaposlenih za petnajst od
stotkov. Vsi ti .kazalci pa tudi 
pomenijo poveeanje osebnih do
hodkov, vendar bo to odvisno od 
celovite izpolnitve letnih poslov
nih nacrtov v naslednj ih petih 
letih. 

Delavci v Masivi ·pa ze vsesko
zi svoje cilje dosegamo ob upo
stevanju nacela kdor hoce ta 
zmore. 

Rudi Debevc 

Glede na to, da so izdelk.i v 
predelavi 85-odstotno usrnerjeni 
za prodajo ·v izvoz, -se spremeni 
tudi delez ikonvertibilnega izvo
za v celotnern .prihodku s 24 na 
40 odstotkov. 

Sedanji ·razrez 40.000 m 3 hlodo
vine na zagi bo ostal enak tudi 
v prihodnjih letih. Enako velja 
za predelavo okrog 4.000 m 3 

drobne oblovine na tesalnici. Se-

PE ZAGALNICA - izdelki iz .Zaganega lesa 

ganega lesa smotrno .predelati 
od 15000 do 18000 m 3 tega lesa v 
polizdeli,<:e in v kmJ.cne izdeJ.ke. 

Glede na veliko povprasevanje 
bi nasih izdeLkov lahko plasirali 
rnnogo vee, kot smo jih s seda
njo tehnologijo sposobni napra
vrl.ti. 

Z investicijo v dodatne stroje 
in prostore bi uskladili celotno 
proizvodnjo, ki bi potekala v 
dveh izmenah in bi bila uspo
sobljena za predelavo 12000 rn3 

zaganega lesa smreke jelke. 
Skupna investicija zna5a 5.800.000 
dinarjev, od .tega 2.000.000 dinar
jev za usposobitev objektov, 
ostanek pa za nakup dodatnih 
strojev, stroja za doi.Zinsko spa
janje, stroja za debelinsko spa
janje ter stroja za pripravo po
vrsin pred lepljenjern. 

veda pa imata obe enoti rnoz
nost druge izmene, ce bi bilo to 
potrebno. 

Stevilo zaposlenih se bo po in
vesticij.i poveealo od 184 na 217, 
delez proizvodnih delavcev v 
skupnem stevilu zaposlenih pa 
se bo povecal na 75,1 odstotka: 

Pripravljamo dodatno ponudbo· 
izdelkov iz plosc, s katerimi bi 
iz sedanjih cenovnih razredov 
ob enaki zahtevi kakovosti pre
sli v visje cenovne razrede (po
histvo, okrogle mize - rnizarske 
plosce). 

Ekonomski kazaki ob dosega. 
nju predvidenih ikvantitativnih 
in kvalitativnih parametrov pro
jekta ka:lejo, da je investicija 
ekonornsko upravieena. 

Silvester Bavec 

PE GABER - kuhinja, generacija 3000 
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PE IVERKA 
Projekt prenove v tovarni iver

nih plooc predvideva spremem
bo proizvodnega programa, tako 
da se: 
a) zmanjsa obseg proizvodnje 

ivernih plosc, 
b) uvede proizvodnja dveh novih 

vrst plosc - tetkovnetljivih 
in vodoodpornih, 

c) poveca obseg proizvodnjeople
menitenih plosc in raz5iri 
asortima z novimi designi, 

d) uporabi cenejse surovine in 
racionalizira pora:ba s proiz
vodnjo za znane namene upo
rabe. 

Osnovni cilj projekta je ob 
delno zmanjsanem fizicnem ob
segu povecati vrednost proizvod
nje z uvajanjem novih proizvo
dov in poveeati obseg vrednejsih 
proizvodov. 
a) Racionalizirati porabo strrovin, 

materialov in energije, 
b) Izboljsati servis lmpcem 

izde1kov, 
c) Izboljsati kvalifikacijsko 

strukturo zaposlenih in 
d) Racionalizirati stevillo 

zaposlenih. 
Ker projekt ne zahteva takojs

njih novih investicij, se je moz
no njegove realizacije takoj lo
titi, seveda postopoma. 

Kazalci uspesnosti: 

Proizvodne zmogljivosti (opre
ma) se ne spreminjajo. Tako na 
primer obseg proizvodnje ople
menitenih plosc poveeujemo z 
uvajanjem dodatnih izmen. 

Raven kakovosti moramo ne
nehno vzdrlevati. Z uvajanjem 
novih proizvodov zelimo proizva
jati vecvredne proizvode, ki mo
rajo z ustreznim ;plasmajem in 
kakovostnim servisom kupcu za
gotoviti boljse rezultate. ·S tako 
zastavljenim programom povecu
jemo vrednost proizvodnje vsa 
leta, •ki jih obravnava projekt, 
hitreje kot je narascanje stro
skov. 

PE JELKA 
Podlaga za nadaljnji razvoj 

J elke je v dolgorocnem sodelo
vanju s svedsko firmo IKEA. 

Ceprav je b ila ob inve~ticijsko 
sanacijskem programu 1zvedena 
temeljita kadrovska prenova Jel
ke, je bilo tciko pricak?vati,_ ~a 
bi se na ozkem obmoCJU, k1 Je 
vezano l!la avtobusni prevoz, ob
likovala optimalna 'kadrovska 
struktura, ki bi omogoQ.ila hitro 
in sprotno spremljanje tr:lnih 
zahtev. Tako v Jelki· primanjku
je predvsem ·dopolnilnih znanj 
(znanje tujih jezikov, ekonomska 
m mana~erska znanja) in temelj~ 
nih znanj (finance), ki so .pogoJ 
za samostojen prodor v svet. 

Ker so tehnoloske spremembe 
ter spremembe v povprasevanju 
v zadnjem casu se posebej po
udarile proizvodnjo v majhnem 
obsegu (enote do 120 zaposlenih), 
smatramo, da Jelka lahko sledi 
svetovnim trendom, seveda z do
locenimi tehniono-tehnoloskimi 
spremembami in kadrovskimi 
dopolnitvami. 

Osnovni proizvodni program 
Jelke je SIGNATUR - pisarni
sko pohistvo, ki ga v trgovinah 
IKEA prodajajo skorajda po ce-

Z real.Uacijo projekta se bo 
stevilo zaposlenih zmanjsalo od 
158 na 143, torej za 9,5 odstotka. 
Zmanjsalo se bo predvsem ste
vilo ljudi z najmzjo strokovnost
jo, delavci z visjo strokovno izo
brazbo in sposobnostjo pa bodo 
prerazporejeni na ta dela. 

Analiza Iikvidnosti: 

Projekt !izkazuje pozitivne neto 
prilive finanenega teka - je lik
viden in tudi devi!mo 1ikviden. 

Zbirna ocena: 

Rezultati ekonomsko-fina.ncne 
analize projekta so dobri. 

Tako se izbrani 'Statisticni ka
zalci izboljsujejo skozi vsa leta 
Zivljenjske dobe projekta. Poseb
no ugodna gibanja •ka:lejo pro
duktivnosti reproduktivne spo
sobnosti, akumulativnosti, raz
merje med deviznim prilivom in 
deviznim odlivom, delez konver
tibilnega izvoza v celotnem pri
hodku ter varnost nalozbe. 

Tudi rezultati dinamicno fi
nancno trine ocene ka:lejo, da 
je projekt sprejemljiv: 
- projekt .izkazuje dinarsko in 

devizno likvidnost skozi vso 
:Zivljenjsko dobo; 

- ocenjena rentabilnost projek
ta je ugodna, saj so sprejem
ljivi vsi kazalci; 

- doba vracila nalo~be je 5,84 
leta, kar je manj ikot znasa 
ekonorriska doba investicije; 

- seda.nja neto vrednost investi
cije je ob individualni dis
kontni stopnji projekta (9,15 
odstotka) pozitivna in znasa 
32.820.511 dinarjev; 

- interna stopnja donosnosti je 
16,93-odstotna in je visja od 
individualne diskontne stop
nje. 

Franc Hvala 

lem svetu. Dobra prodajnost te
ga programa se ka:le v reclnih 
na:roeilih ikupca in :lelji po doba
vah, ki prakticno ,presegajo zmo
gljivosti Jelke. Glede na z~teve 
nekaterih evropskih tr:lisc (Nem
cija) homo morali se letos spre
meniti in dopolniti program 
SIGNATUR (zaobljene obdelave 
sedaj ostrih robov), kar ga bo 
uvrscalo v visjn kakovostni in ce
novni razred. IKEA uvrsea Jel
ko med svoje najsolidnejse do
bavitelje, zato 1ahko upravieeno 
pricakujemo sodelovanje pri za
htevnejsili .i.n dohodkovneje za
nimivejsih programih. 

Za prodajo, predvsem na do
maeem trgu, razvijamo nov pro
gram SIGMA. Pregled vsebine 
progra:ma SIGNATUR in povpra
sevanje siroke, se bolj P<l: ozke 
dejavnosti na tern podroCJU sta 
narekovala nalogo po dopolnitvi 
programa, predvsem z manjka
joOimi elementi. Program ~IGMA 
ima enaiko »barvnO<< skupmo kot 
SIGNATUR. Razlika je rezultat 
potreb in povprasevanja po in
zeniringu, opremijanju objektov 
in tudi profesionalnih osebnih 
kabinetov. Dodatki, ki so sestav-

PE JELKA - Sigma, pisamiski program 

ru m nelocljivi del .programa, 
omogocajo ureditev vsakega po
slovnega prostora, ne glede na 
stopnjo lin zahtevnost poslova
nja. 

V J elki v prihodnje ne prica
kujemo spremembe •stevila zapo
slenih, pricakujemo .pa, da bo 
za:livel trg delovne sile, ki bo 
vzpostavil konkurenco za vsako 
delovno mesto. Ceprav je iesna 
:industrija trenutno neatraktiv
na, ima kljub temu dolgoroeno 

PE STROJEGRADNJA 
Proizvodni program, na kate

rem je zasnovana nasa razvojna 
surategija zajema proizvodnjo 
strojev in .naprav za lesnoprede
lovalno industrijo, in sicer: 
- stroje in naprave za sirinsko 

in debelinsko lepljenje lesa, 
- stroje in naprave za nanos, 

pripravo Jn crpanje lepil, 
- stroje in naprave za monta:lo 

sti4!_ega, stavbnega in druge
ga pohistva, 

- stroje in naprave za obleplja
nje z laminati, 

- drobni proizvodni program 
(crpalke, me5ala, brusilke .. . ). 

perspektivo. Prepricanje, da bo 
najpomemooej.sa prednost Jelke 
»uciti se hitreje kot konkuren
ca«, je edina trclna !in dolgoroc
na podlaga razvoja in obstoja 
J elke; postati mora tudi nacin 
vodenja PE. Delavci Jelke, ki 
bodo sprejemali inovativno in 
trdo delo kot edino alternative, 
bodo prav gotovo zagotavljali 
perspektivo kolektivu - in svo
jim dru:linam. 

Rajko Palcic 

Nacrtujemo, da bomo do leta 
1995 izvoz nase opreme poveCali 
od sedanjili 22 odstotkov v skup
nem prihodku na 45 do SO od
stotkov. Za povecanje izvoza 
smo ze v zacetku letO.Snjega leta 
skupaj z ostalimi slovenskimi 
proizvajalci strojne opreme v 
Minsku namestili predstavnika 
za prodajo nase opreme. 

Projekt nadaljnjega razvoja 
Stroje~adnje je zasnovan na se
danji lokaoij.i. Predvideli smo 
manjsi investicijski poseg v os- · 
novna ·sredstva. Nakup ·nove 
proizvodne opreme in zamenja-

PE STROJEGRADNJA - stroji in strojni deli 

Predvidevamo, da bo obseg 
prodaje porasel z okrog 18 mi
lijonov dinarjev v letu 1990 na 
okrog 32 milijonov dinarjev v 
letu 1995. Ta porast naj bi bil 
rezultat boljsega in varenejsega 
dela, 'Tazvoja in izdelave zahtev
nejsih izdelkov v viSjih cenovnih 
razredih ter servisiranja kupcev 
s kompleksnimi <tehnoloskimi 
re5itvami. 

Konkurencnost homo povece
vali tudi z dopolnjevan.jem naSe
ga proizvodnega programa s 
proizvodi drugih svetovnih proiz
vajalcev. Tako smo na podrocju 
crpalk ze podpisa:li zastopnisko 
pogodbo z avstrijsko firmo Verd
ner, naertujemo pa tudi poveza
vo z drugimi ·vidnejsimi proiz
vajalci strojev in opreme za ob
delavo lesa. 

V prihodnjem petletnem ob
dobju nacl.1tujemo z Il.a!Simi stro
ji tudi vecji prodor v svetovni 
prostor, tako z lastno prodajno 
slu:lbo kot s pomocjo :trgovskih 
predstavnikov v dezelah Daljne
ga vzhoda, J1lZne Amerike .in v 
nekaterih evropskih drZavah. 

PE T APETNISTVO 
V PE Tapetnistvo smo na pod

lagi stagnacije p-rodaje na do
macero trgu ze !lani svoje pro:iz
vodne zmogljivosti usmerjali v 
izvoz. Taksna poslovna usmeri
tev je bila pravilna. Pri !<:ontinu
iranem nastopu na zunanJem trgu 
smo pridobili dovolj trmo in 
proizvodno zanimivih '?ovih PX:~ 
gramov, kii so v celot1 zapolnih 
velik izpad v prodaji na doma
cem trgu . .PE se je tako v sla
bem letu preusmerila iz pretez
nega proizvajalca za do~ae~ tr
:ZiSce v p-ret:.emlega prmzvaJalca 
za izvoz. V planSikih dokumen
tih smo pribliilno 85 odstotkov 
;proizvodnje predvideli za izvoz. 
Ker pomeni 9.070 sedeZnih garni
ttrr v letu 1990 zelo majhno po
vprasevanje na domaeem trgu, 
kar je pogojeno s padcem :lliv
ljenjskega standarda, smo se mo
rali usmeriti v izvoz. 

Zaradi previsokih cen doma
cih vhodnih materialov (ki jih 

va nekaterih izrabljenih strojev 
z novimi nam bo omogoCil real
no doseganje nac:rtovanih pro
izvodnih zmogljivosti. 

Predv.i:dene so tudi investicije 
v racunalniSko opremo. Z njo 
naj bi si i7lbolj sali delo v kon
strukciji in v reZijskih slu:lbah. 
Postopoma bi pre5li tudi na ra
cunalnisko konstruiranje in jz
delavo tehnicno-tehnoloske do
kumentacije z racunalnikom. 

Skupni obseg investicijskih 
vlaganj v osnovna sredstva bo 
znasal 3.825.309.00 dinarjev. Pred
videna vlaganja bi se zacela ze 
letos in naj hi se koncala v za
cetku leta 1991. 

V petletnem obdobju ne nacr
tujemo spremembe v ·stevilu za
poslenih. Spreminjala naj bi se 
le stopnja znanja in usposoblje
nosti. Poleg 5olanja strokovnja
kov ob delu nacrtujemo tudi in
tenzivnejse seminarsko usposab
lja.nje delavcev, saj se le s ka~, 
ki imajo :onanje in so pripravlJe
ni delati, lahko vkljucimo v sve
tovne gospodarske tokove. 

Stane Lu:lar 

zunanji kupec seveda ne prizna
va) izkoriscamo razne oblike na
bave, kar nam prinasa od 20 do 
30 odstotkov nizje cene. Te obli
ke so skupni izvozi in uvoz za
radi izvoza. Vse tapetntsko bla
go ~n umetna. usnja, ~amt;njena 
za izdelke v IZVOZ, pndob1vamo 
na zacasni uvoz. 

NOVO PREDVIDENO STANJE 

Na osnovi razclenitve sedanje
ga stanja in novih tehnoloskih 
doscikov ;pri nas in v s·vetu smo 
se odloCili za tehnolosko preno
vo proizvodnega v proce~a, . ~ 
predvideva cb:ugacno pro]ek:CIJO 
proizvodnje in prodaje, kolicin
sko ter po letih vlaganja. 

Za tako vi>soko stopnjo izvoza 
smo se odloCili predvsem zaradi 
zastoja povprasevanja na doma
cem trgu; pr ieakujemo ga tudi 
v prihodl!ljih letih. Tehnolosko 
prenovo bomo izvedli po vseh 

BRESTOV OBZORNIK 

oddellcih proizvodnje in vodenja 
proizvodnje, prenova ;pa bo te
meljila na naeelu trine zasnove, 
ki povezuje sistem proizvajanja 
za znanega kupca (izvoz) z uve
ljavljanjem zahtev individua:lne
ga kupca (domaci trg). 

Investicijska vlaganja bomo 
opravili etap:no po oddelkih ob 
koncu letosnjega in v zacetku 
prihodnjega leta. Prva anuiteta 
zapade leta 1992, zadnja pa leta 
1996. Investicija znasa skupaj z 
obrestm:i okrog 19 milijonov di
narjev. S tern bi lal!ko z enakim 
stevilom zaposlenih proizvajali 
za .pribli:bno 70 odstotkov vee 
enot kot doslej. Tudi zunanji ~ 
partnerji so pripravljeni vloziti 
svoj dele:l v investicijo in si s 
tern zagotoW.ti proizvodnjo za 
svoj tr.g. 

Franc Hrastnik 

Predstavljamo Brestin 
(nadaljevanje z 2. strani) 
ustanovitvenega kapitala pa za
nima predvsem Brestinov doho
dek, oziroma ostanek dohodka, 
ki se ga praviloma bilancno ugo
tavlja ob koncu leta jn pripada 
v ustreznem delezu tudi sovlaga
teljema, oziroma bodocim nov:im 
kapitalskim sovlagateljem. 

Neracionalno hi bilo, da bi 
Brestin organiziral za poslovanje ~ 
prav vse potrebne s1u:lbe. Ve
cino administrativno-tehniCnih 
opravil. bodo za Brestin pogod
beno opravljale strokovne slu:lbe 
poslovodstva Bresta in nekaterih 
poslovnih enot (PE Trgov.ina), 
nekaterili opravil pa zaradi na
rave dela ni mogoce prenesti v 
druge roke (finance, tr:lenje . , .). 

Zaradi posebnega statusa, ki 
ga ima Brestin, se zeli vkljuciti 
v njegovo poslovanie z invalidi 
tudi vee drugih podjetij, ki do 
takega statu.sa ne morejo. Zara
di splosnih teiavnih razmer ter 
nejasnosti v obravnavanju inva-
1idske problematike v pr.ihodnje, 
ter socialhe varrnosti, se za taks
ne navezave ·se nismo odlocili. 

Delovanje podjetja Brestin je ~ 
prav zaradi druZb~nih prednosti, 
ki jih daje posebni invalidski 
status se bolj izpostavljeno kon
troli poslovanja in ustvarjenih 
sploSnih pogojev za delo. 

Poseben status podjetja Bre
stin, s .katerim mu daje dru:lba 
nekatere ugodnosti, pomeni v 
sedanj.ih pogojih nedvomno 
vzpodbudo za oblikovanje sodob
no koncipiranega nacina poslo
vanja. Zacenjamo novo etapo na 
podrocju or.ganiziranosti, nacina 
dela, iskanja in opredeljevanja 
programov dela; osvobojeni smo 
nekaterih prezivelih miselnih 
okvirjev in administrativnih 
spon. Ne glede ~a pose ben . drt1Z: 
beni status pod]et)a Brestm, ki 
ga pogojujejo zaposleni invalidi, 
pa je osnova dela vendarle po
vsem tdno naravnana proizvod
nja ter sodobno in prozno poslo
vanje, kjer se vkljucujejo in upo
stevajo vse uporabne w ednosti, 
ki jih jma podjetje s statusom 
in alokacijo . .Prednosti pa je kar 
nekaj : razmeroma slabo razvito 
malo gospodarstvo v obcini 
Cerknica, dovolj ak:umuliranega 
strokovnega znanja (zal, skoro 
izkljucno lesarskega), veliki du
hovni potenciali ljudi ob Cer~
niskem jezeru, bli:lina evropskih 
tokov zivljenja in odlocenost 
podjetja Brest o zivijenjsko nuj
nem prilagajanju prihajajocim 
razmera:m jutdsnjega dne. 

Franc Sterle 
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PE MINERALKA 
PE Mineralka je pricela s po

skusno proizvodnjo julija 1980, 
z redno pa leta 1981. Takrat ·smo 
izdelovali dva tipa negorljivih 
plose, LG in GL, ki so ju razvili 
strokovnjaki Bresta. Leta 1987 
smo priceli z -razvojem novega · 
tipa plosce, ·ki bo konean pred
vidoma do leta 1995, in preizku· 
sen kot osnovni proizvod, pa tu
di v vseh doslej resenih kon
strukcijah. Novi izdelek bo nosil 
oznako SGL. Predvidevamo, da 
bo· proizvodnja tega ·tipa plosce 
smotrna ipO materialni in financ
ni plati. 

Podatki o uporabi vermikulita 
v svetu, ki povedo, da se ga le 
kakS.nih pet odstotkov porabi za 
proizvodnjo plosc, so nas naved
Ii k uresnicevanju projekta pro
izvodnje biolosko tistega gnojila. 

V sodelovanju :z Biotehnicno fa
kulteto ozkom1i njenirni stro
kovnjaki, smo razvili vee vrst 

· tega gnojila, ki smo .mu dali ko
mercialno ime Biodis. Izdeluje
mo ga v treh razlicicah - kot 
koncentrat, kot mesanico za do
dajanje zemlji in -kot z naravni
mi gnoj.Hi obogateno zemljo za 
direktno sajenje. Predvidevamo, 
da se bo na triiScu dokoncno 
uveljavil do leta 1992. 

v srednjerocnem nacrtu ima
mo razvoj zvoeno absorbcijske 
negorljive mineralne plosce za 
objekte, kjer je potrebna ognje-

BRESliN 
Zasnova delovanja druZbe Bre· 

stin kot bodoce hcere v Brestovi 
korporaciji ne sloni zgolj na ze
lezni logiki velikoserijske proiz
vodnjc, or.ganizirane do popolno
sti, temvec na spozna.nju o nuj
nosti trine naravnanosti proiz
vodnje in nenehnem iskanju 
programov, sprejemljivih za trg, 
ki bodo dohodkovno zanimivi, 
hkrati pa bodo zaradi dolgoroc
nosti posJovanja v zgornjem ka
kovostnem razredu. Ob organizi
ranju proizvodnje ne tezimo k 
samozadostnosti, temvec organi
ziramo obojestranske kooperacij· 
ske poti s podjetji v dru:zbeni ali 
zasebni lasti. Razlog niso zgolj 
sredstva za nabavo sodobnih 
tehnologij, ampak gre p-redvsem 
za racionalnost, upostevanje spe
cializacij, upostevanje lastnega 
strokovnega q:>otenciaJa ter socio
losko in psiholosko nevarnost, ki 
preti v primeru organiziranja 
VECJEGA »invalidskega proiz
vodnega .geta«. 
. Bresti.n pomeni s svojimi zelo 

sirokimi dejavnostmi, za katere 
je registriran, tudi priloznost za 
delno ·spreminjanje sedanje 
strukture cerkniskega gospodar
stva. Povsem nove dejavnosti, 
kot so obdelava stekla, kerami
ke, kovin, galanterijskih lesnih 

odpornost in dusenje zvoka. Raz-
. voj tega tipa plosce bo predvi

doma konean do konca letosnje
ga leta, s ipOSkusno proizvodnjo 
in t~stiranji pa homo priceli v 
zacetku pr.ihodnjega leta. 

Obenem homo kmalu priceli 
raziskovati moznost uporabe 
ekSipandiranega ver.mikulita pri 
sani.ranju farm. Ugotovljeno je, 
da ekspandiran vermikulit dob
ro vpija vla.go in kemicno veze 
nekatter.e strupene in zdravju 
skodljive snovi iz zivalskih iz
trebkov. Raziskave na tern po
drocju so sicer sele uvodne, oce
njujemo pa, da jih bomo v ne
kaj letih uspesno dokoneali. 

Predvidenih projektov pa ne 
bo mogoee uresniciti brez linve
sticijskih vlaganj. Ta so potreb
na predvsem v tiste stroje ozi
.roma naprave, od katerih je bist
veno . odvisna kakovost .plosc in 
so ze tako zastareli, da ji.h le s 
skrajnimi napori sproti usposab
ljamo za kolikor tohlko kakovost
no proizvodnjoo. Poleg tega pa 
bomo v primeru uveljavitve sa
nacije farm potrebovali pee za 
ekspandi-ranje s pomembneje 
vecjo zmogljivostjo, kar bo ne
dvomno zahtevalo dokajsnja in
vesticijska sredstva. 

Navedene programe namerava
mo obvladovati z dosedanjim 
stevilom zaposlenih. 

J oze Komi dar 

izdelkov najviSjega kakovostnega 
razreda, izdelava spominkov in 
druge, kazejo na zeleno preus
meritev sicer tradicionaListicnega 
pojmovanja ,razvoja. 

Seveda ne moremo pr.icakova
ti, da bomo kar z veHkimi kora
ki dosegli zastavljene cilje. Ne 
smemo pozabiti, Ida gre vendarle 
za delavce invalide, ki imajo 
omejene delovne sposobnosti, ki 
so vecinoma starejsi in so po
stali invalid:ni pri tefjih delovnih 
opravilih, ki niso zahteva,la po
sebnih kvalifikacij. 

Prva faza nalofb v zagotovitev 
osnovnih pogojev za organizira
nje dela Brestina •bo koncana je
seni in je vredna skupaj z zago
tovljenimi obratnimi sredstvi 
okoli 13 milijonov dina.rjev. Lo
tevamo pa se tudi ze druge faze, 
ki naj bi ie prihodnje leto sle-, 
dila 1Jrvi. Nabavili naj bi nam
ree dodatno 1n se bolj Sipeciali
zirano opremo za programe, ki 
jih snujemo in tudi ze testira
mo na trlisou. 

. Na predstavitvenem sejmu 
Bresta .na Gospodarskem razsta
viseu v Ljubljani smo doziveli 
obilo pohval in .spodbud za ures
nieitev ·poslovne orientacije. 

Franc SterJe 

Brestinov program drobnih izdelkov 

NOVI PROJEKTI 
V sklopu projekta Prizma je 

Brest pripravil nekatere .nove 
programe, kJ. prinasajo v naso 
dejavnost nove proizvodne osve
zitve. Gre za proizvodne progra
me na osnov.i lesne dejavnosti, 
po drugi strani pa imamo pri
pravljene tudi investicijske pro
grame za popolno.ma nove izdel-

ke, ki nimajo nic skupnega z le
som. V naSiled:njih fazah realiza
cije naj bi te projekte razvili v 
organizacijs·ko samostojna pod
jetja. 

1. PROJEKT BREST - FINOB 
Eden ta.kih pro.gramov je pro

izvodnja podnih, stenskih in 

stropnih oblog v raznih .dimen
zijah in razlicnega zunanjega vi
deza. Poznamo ga .pod imenom 
Projekt Brest - finob (finalizi
rane obloge). Vsebinsko gre prav
zaprav za sodobnejse izvedenke 
ze znanih izdelkov. Prednost te
ga programa je v tern, da so iz
delki ze finalizirani in tako po 
vgraditvi ni potrebna povdinska 
obdelava. Montafa je enostavnej
sa kot pri klasicnih izdelkih. 
Predpogoj je v bistvu popolno
ma ravna .podla.ga in dimenzij
sko kakovostno izdelan izdelek. 

Pri tovrstnih dzdelkih je m&en 
sirok spekter kombinacij zuna
njega videza. Odloeamo se lahko 
od .najcenejsih do najekskluziv
nejsih izvedb programa. Program 
je zanimiv tudi zara:di sirokih 
moznosti uporabe kakovostno 
razlicnih vrst lesa, in zaradi 
vgrajevanja d:imenzijsko manjsih 
sestavnih delov. V bistvu samo 
zunanj a vi dna tanka lamela 
predstaVIlja prvovrstno surovino, 
ki pa jo je mozno dobiti iz di
menzijsko manjsih sortimentov 
oziroma celo iz ustreznih lesnih 
ostankov. Pomembno j,e le, da 
je vgrajena surovina zdrava. 

mmnostih, in Brest, ki naj bi 
pr.ispeval ustrezno oskrbljene 
proizvodne prostore, potrebno 
delovno silo in nekatere druge 
proizvodne storitve. Predvidena 
lokacija za novo podjetje bi bi
la ena od hal v industrijski co
ni Podskrajnik, v centralnem 
skladiseu gotov.ih izdelkov. 

Za obvladovanje projektno za
stavljenega obsega proizvodnje 
bi bilo potrebnih 60 delavcev. 
Brest in partner Dumi sta pod
pisala pismo o nameri, v kate
rem so opredeljene obveznosti 
obeh soustanoviteljev za cim
prejsnje konstituiranje novega 
podjetja. Z vidika 'POtreb trga 
in obvladovanja proizvodnih 
znanj je ta program moino zelo 
hitro rea.lizirati. V ekoloskem po
gledu projekt .ni sporen, saj teh· 
nit.ni in tehnolo&ki doseiki omo
gocajo hlapljive in prasnate emi
sije spraviti v dovoljene okvire. 

3. PROJEKT BREST- ELTECH 

Popolnoma nov je tudi pro
jekt Brest - ELTECH. Podobno 
kot pri projektu Dum.i tudi tu-

Brest-Dumi - izdelki za navticni turizem 

V .kon~nem obsegu proizvodnje 
bi bilo na teh programih zapos
leno 219 delavcev. Vsekakor bo 
treba za nacrtovane koliCine iz
delkov vlagati v osnovna sredst
va. Projekt naj hi zacel.i realizirati 
v prihodnjem letu, ·seveda ee bo 
»Zdrial« ·vse recenzije. Lokacija 
za omenjeno proizvodnjo je 
predvidena v tovarni pohistva v 
Cerknici. V ekoloskem pogledu 
projekt ni sporen. 

2. PROJEKT BREST - DUMI 

Drugi program .pod imenom 
Brest - DUM! predstavljajo iz. 
delki za navtieni turizem. To so 
pnevmatsk.i eolni, splavi ter re
zervoarji za pitno in odpadno 
vodo. Gre skratka za popolnoma 
novo dejavnost na Brestu. Part· 
nerja pri ustanovitvi novega pod
jetja naj bi bila podjetje Dumi, 
ki pr.ina.Sa proizvodni program 
in ustre:zma tehnoloska znanja 
ter trine .i.zsledke o prodajnih 

PE TRGOVINA 
V PE Trgovina je zaposlenih 

138 delavcev, ki opravljajo na
slednje dejavnosti: 

- maloprodajna, transportna, 
skladiSena, spedicijska, servisna 
in inzeniring. Skupni obseg pro
meta Tr.govine naj bi letos zna
sal okoli 120 milijonov dinarjev. 

Trgovina se je dosedaj ukvar
jala izkljucno s prodajo PE Bre
sta. V letu 1990 pa smo sprejeli 
usmeritev, da moramo predvse.m 
zadovoljiti potrebe nasega kup
ca in mu ob tern nuditi najbolj 
kakovost.no prodajno, transport
no in servisno storitev. Zato smo 
skleni.li, ·da ,povecane stopnje do
bicka ne homo iskali v zidanju 
cen in povecevanju marze, tern
vee nasprotno: poslovali bomo z 
minimalno mario, toliksno, ki 
nam bo se omogoeaJa pokriva
nje fiksnih in variabilnih stro
skov, hkrati pa bomo kupcu nu
dili kakovostno storitev. Na po
droeju storitvenih dejavnosti bo
mo pospeseno razvijali tiste, ki 

kaj dva partnerja z zacetno so
udelezbo ustanavljata novo pod
jetje. Brest zagotavlia ustrezno 
oskrbljene proizvodne prostore 
in delovno silo ter po potrebi 
druge storitve, partner pa pri
nasa -nov program, tehnoloska 
znanja in tcine moznosti za plas
ma izdelkov. Gre za program 
raznih zmesi iz gume, oblog va
ljev in izdelkov na osnovi pol.i
merov. Tudi ta proizvodnja naj 
bi hila locirana v eni izmed 
skladiScnih hal v centralonem 
skladiseu gotovih i:W.elkov v Pod
skrajniku. Zaposlili bi 28 delav
cev. Oba partnerja sta podpisaJa 
pismo o nameri, s katerim sta 
se dogovorila o nujnih opravilih 
za pravocasno ustanovitev pod
jetja. Ekolosko projekt ni spo
ren, saj je podobno ·kot pri prO: 
jektu Brest - Dumi znana teh
nologija in moznost, da dolocene 
praS.nate in hlapljive emisije 
spravimo v dovoljene okvire. 

Drago Mazij 

omogocajo ustrezno servisiranje 
zacrtane prodajne politike. 

Pri opremi poslovnih objektov 
bomo razvijali popolm.i iilZeni
ring. To pomeni, da bomo po-
speseno razvijali inZeniring po
nudbo za opremo pisarn in sicer 
od koneanja obrtniskih - g·rad
benih del pa do q:>rodaje objekta 
investitorju. Na trgu bomo na
stopali samostojno ali pa preko 
drugih inzeniring sistemov. V la
boratorijskem iriZeniri.ngu bomo 
investitorjem nudili popolno 
opremo laboratorijev s sodob
nim laboratorijskim programom, 
ki ga proizvaja Brest· PE Gaber; 
program bo dopolnjen s ·celotno 
vsebino - opremo laboratorijev. 

V letu 1993 nacr.tujemo v Tr
govini tudi veejo investicijo. Na 
obmocju severovzhodne Jugosla
vije nameravarrno odpreti nov 
salon s povrsino okrog 300m2• 

Vrednost te investicije bo okoli 
4.200.000,00 dinarjev. 

'Sarno Miheli:n 

·l 

Dodo stanovanja 
dobila boljsega 
gospodarja? 

5 

Vrsto let · je Brest namenjaJ 
velika sredstva za nakup stano
vanj, s katerimi upravlja Stano· 
vanjska skupnost. Stanarine so 
bile vseskozi prenizke, da bi iz 
njih izdvajali vsaj d el amortiza. 
cije. Skratka, Br est kot Iastnik 
stanovanj ni imel od n jih nobe
nih dohodkov, pae pa je moral 
pri veejih adaptaci jah pris~vati 
se dodatna sredstva. Stanovanj
ska zakonodaja je bila taka, da 
smo vrsto stanovanj tudi izgubi
li, saj je imel stanovalec, ki je 
imel vee kot 10 let delovne dobe 
in od tega vee kot 5 let pri pod
jetju, pravico ostati v stanovanju 
tudi ee se je zaposlil pri drugem 
podjetju . 

V zadnjem obdobju so se za
cele spreminjati tudi razmere v 
stanovanjskem .gospodarstvu. Se
danja podrazitev stanari.n za 125 
odstotkov kafe, da je odloCitev 
o prehodu na ekonomske stana
rine zastavljena resno. Stano
vanjski zakon, ki se sicer ze dol
go pripravlja, pa bo skoraj zago
tovo ugodnejsi za lastnike stano
vanj kot za stanovalce. 

ze dalj casa razmiSljamo, ka
ko bi aktivirali kapital, ki lezi 
mrtev v stanovanjskem skladu. 
Sedaj veljavna zakonodaja dovo
ljuie prodajo stanovanj pod po
goji, da stanovanje oceni poobla
sceni sodni cenilec in da je v 
pogodbi zapisana klavzula o mo
rebitni revalorizacij.i. Stanovanje 
se lahko proda .le ·stanovalcu, :ki 
v tern stanovanju stanuje. Po
godbo mora potrditi pristojni 
pravobranilec. 

Delavski svet je na eni zadnjih 
sej sprejel pravilnik, k.i ,oprede
ljuje moznost odpr odaje stano
vanj. 0 tern smo pismeno obve
stili vse stanovalce, ki stanujejo 
v Brestovih stanovanjih, razen 
tistih ki gradijo stanovanjske 
hise in bodo stanovanja kmalu 
izpraznili. Na to naso pobudo se 
je odzvala vee kot polovica sta
novalcev. S ·stanova.njsko banko 
smo se dogovorili o moznosti 
kreditiranja nakupa. Interesente 
za nakup smo seznanili z vsemi 
pogoji. zelja za nakup je veliko, 
v mnogih primerih pa kljub raz
m~roma ugodnim pogojem sta
novalci nimajo dovolj visokih 
osebnih dohodkov, da bi lahko 
placevali anuitete. Zato nekateri 
iscejo resitve v tern, da bi kredit 
odplaeevali tudi njihovi najbliZ
ji sorodniki, kar je mozno. 

S prodajo stanovanj bi Brest 
pridobil sredstva, ki b i, vlozena 
v poslovni proces, prinasala do
hodek, stanovalci pa bi se z na
kupom resili .placevanja stana
rin. Ne nepomembno ·pa je tudi 
to, da bi stanovanja pridobila 
skrbnega lastnika, saj vemo, da 
se z osebno Iastnino veliko bolje 
gospodari. 

Janez Opeka 
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Spremembe na delovno - pravnem podrofju 
Z namenom uresnicevanja gospodarske reforme, ki se je zacela s 

sprejetjem zveznih ustavnih amandmajev, Zakona o podjetjih ter 
drugih sistemskih zakonov, je bil sprejet Zakon o temeljnih pravi
cah iz delovnega razmerja s ciljem uveljanja novih ekonomskih od
nosov v Jugoslaviji. 

2. Zakon navaja trj disciplinske 
ukrepe: 

Na osnovi zveznega zakona je bil sprejet republiski Zakon o de
lovnih razmerjih, ki je konkretiziral nekatere dolocbe Zveznega 
zakona, nekatera podrocja pa je povsem izvirno uredil. 

Podrobnejso ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, ki izvi
rajo iz delovnega razmerja, pa je zakonodajalec prepustil kolektiv
nim pogodbam. Kolektivne pogodbe so v sodobnih pravnlh sistemih 
zaradi moinosti hitrega spreminjanja in prilagajanja dejanskim 
potrebam v praksi nepogresljiv pravni vir. S kolektivno pogodbo, 
ki jo sklenejo predstavniki delodajalcev in delavcev, se dolocljo 
tudi kriteriji in merila za opredeljevanje minimalne visine delav
skih plac. 

Pri sklepanju kolektivnih po
godb velja naslednji vrstni red: 

3. Delavec opravlja clelo pravi
loma v organizaciji, ~e pa na· 

- javni opomin. 

- denarno kazen. 

- prenehanje delovnega raz-
merja. 

Denarna kazen in prenehanje 
delovnega razmerja se lahko 
pogojno odlozita do najvec 
enega leta. 

- na ravni republike Slovenijc 
bo sklenjena splosna ·kolektiv
na pogodba, veljavna za vse 
delavce, ki delajo na obmoc
ju republike, 

rava dela dopu~ca, ga lahko ~-~ 
opravlja tudi doma. 

- za posamezne dejavnosti bo
do lahko sklenjene panozne 
kolektivne pogodbe, 

- v podjetju se lahko sklene 
kolektivna pogodba podjetja. 
Le-ta lahko nadomesca splos
ni akt, ki je v hierarhiji prav
nih aktov najnizji, kar pome
ni, da ne sme vsebovati manj 
pravic, kot jih doloca kolek
tivna pogodba. 

Zakon o delovnih razmerjih 
doloea za sklenitev sple>Sne ko
lektivne pogodbe trimesecni rok, 
za usk•laditev splosnih aktov v 
organizacijah z dolocbami zako
na pa sestmesecni rok. Ker 
splosna kolektivna pogodba ver
jetno se nekaj casa ne bo pod
pisana, bo treba v prehodnem 
obdobju sprejeti splosni akt. V 
nadaljevanju opozarjam le na 
nekatere najpomembnejse novo
sti republiSke in zvezne zako
nodaje s podrocja delovnega 
razmerja ( v nadaljevanju upo
rabljam za zvezni in republiski 
zakon izraz: zakon). 

SKLENITEV DELOVNEGA 
RAZMERJA . 

1. 0 sklenitvi delovnega razmer
ja odloca organ, Jci ga doloca 
kolektivna pogodba; v casu od 
vpisa organizacije v sodnii re
gister do konstituiranja . orga
nov ureja delovno razmerje 
poslovni organ. 

2. Ena od najpomembnejsih no
vosti tega Za•kona je pogodba 
o zaposlitvi, ki jo skleneta de
lavec in organizacija, in v ka
teri se dogovorita o pravicah 
in obveznostih za tisto delovno 
mesto, za katero delavec sklepa 
delovno razmerje. Ce delavec 
ne podpise pogodbe o zapos
litvi, se steje, da delovno raz
merje ni nastalo. 

Za delavce, ki so ze v delov
nem razmerju, bodo pogodbe 
o zaposlitvi sklenjene najkas
neje do 1. julija 1991. 

3. Zakon ne pozna instituta ,,z 
delom pridobljene delovne 
zmogljivosti«, govori le o stro
kovni izobrazbi, ki se izkazuje 
z javno 1:istino, znanju, ki ga 
delavec pridobi po programih 
internega izobraievanja in 
zmoinosti oziroma lastnosti, 
ki so potrebne za opravljanje 
posameznega dela. 

PRIPRAVNisTVO 

Novost je uvajanje volonter
skega pripravnistva, pri katerem 
se pripravnik strokovno usposab· 
lja za samostojno opravljanje 
del, vendar ne sklene delovnega 
razmerja v organizaciji, 1kjer se 
za tako delo usposablja. 

RAZPOREJANJE DELAVCEV 

1. Sklep o razporeditvti delavca 
na delovno mesto sprejme di
rektor. 

2. Delavec je lahko zaradi nuj
nih potreb delovnega procesa 
razporejen na vsako delovno 
mesto, ki ustreza stopnji nje
gove izobrCU)be. 

4. V primeru izjemnih oko!Bcin 
(naravne in druge nesrece, pri ,, 
katerih je ogrozeno zivljenje 
dn zdravje !judi ali je o.gro.Ze- ' . . - ·· ~~~~~~~~~ 
no premozenje, resevanje clo· . . ;:::,., _ : ... :· . 
veskih zivljenj ali zdravja, ne· 
naden kvar surovin ali mate
riala, ki povzroci popoln ali 
delen zastoj del6vnega proce
sa in podobno) pa je delavec 
dolian opravljati tudi dela na 
delovnem mestu, ki ne ustreza 
njegovi izobrazbi. 

-j.,,.--. - , -·---
" I ' - , _;-- , ..... ~ .·.:c .. , - _,...._ '"' ~ .. .... ,. ~~ 

REsEV ANJE TEHNOLOSKIH 
IN EKONOMSKIH 
PRESEZKOV 

1. Ce delavcem zara:di tehnolo
skih, organizacijsklih ali eko
nomskih razlogov zaeasno ni 
mogoce_.zagotoviti dela, se jim 
zagotovt: 

- pravica do prekvalifikacije 
ali dokvalifi:kacije, 

- pravica do zacasne razpo
reditve v d.rugo delovno or
ganizaaijo, 

- pravica do nadomestila 
osebnega dohodka za cas 
cakanja. 

2. Ce delavcem trajno ni mogo
ce zagotoviti dela se jim za
gotovi: 

- sklenitev delovnega razmer· 
ja v drugi organizaciji, 

- prekvalliikacija .ali dokva· 
lifikacij a za delo na drugem 
delovnem mestu v d~ or
ganizaciji, 

- dokup zavaTovalne dobe za· 
radi uveljavitrve )?Tavie do 
starostne upokoJitve, ven
dar najvec do 5 let, 

- enkratno nadomestilo v ob
liki odpravnine v visini naj
manj 24 povprecnih OD, 

- druge pravice. 

DELOVNI CAS 

Zakon dopusca mofnost delov
nega casa, ·krajsega od 42 ur te
densko, ce to zahtevajo oziroma 
omogocajo ekonomski razlogi. 

Moznost delovnega casa, kraj
~ega od 42 ur tedensko, daje 
zakon tudi tistim delavcem, ki 
opravljajo posebno 1ezka, napor
na in zdravju skodljiva dela. 

LETNI DOPUST 

1. Zakon doloca minimalno tra
janje letnega dopusta 18 dni. 

2. Delavec, ki iz upravicenih raz· 
logov (bolezen, porodniski do
pust) ni mogel izrabiti letnega 
dop~sta, ga ~ahko izrabi do 
30. junija naslednjega leta. 

ODGOVORNOST DELAVCEV 
ZA DELOVNE OBVEZNOSTI 

1. Disciplinsko odgovornost ugo
tavljata poslovodni_ organ ali 
disciplinska komisija. 

3. Disciplins.ka ukrepa ja\'nega 
ooomina dn denarne kazni lah
ko izrece poslovodni organ, 
disciplinski uk:rep prenehan.ia 
delovnega razmerja pa discip
linska komisija. 

PRENEHANJE DELOVNEGA 
RAZMERJ" 

Zakon razlikuje med primer!.. 
ko delavcu preneha delovno raz 
merje po njegovi volji, in pr~
meri, ko mu preneha deloviw 
razmerje brez njegove volje oz~. 
roma · soglasja. Poleg doslej 
znanih razlogov za prenehanjt· 
delovnega razmerja brez sogla!.
ja delavca zakon uposteva st• 
naslednje primere: 

1. Ce se ugotovi, da delavec ni· 
rna znanj in zmainosti za o· 
pravljanje del na delovem me
stu, kamor je b.il razporejen, 
in razporeditve na drugo de
lovno mesto ne sprejme, ali 
ce taksnega delovnega mesta 
ni. 

2. Ce je neopraviceno odsoten z 
dela 5 zaporednih delovnih 
d.ni. 

3. Ce noce delati na delovnem 
mestu, na katerega je bil raz
porejen. · 

4. Ce odkloni razporeditev v dru
go or.ganizacijo. 

5. Ce odkloni ponudbo ene od 
pravic v smislu resevanja pre
sezkov delavcev. 

6. Ce se mu zagotovi ena od 
pravic v smislu Tesevanja pre
sezkov delavcev. 

Izposojena karikatura iz KTL -
Ljubljana 

KONKURENCNA KLAVZULA 

1. Delavec med trajanjem delov
nega razm~rja ne sme oprav
ljati del, ki sodijo v delovno 
podroeje organizacije, ce to 
lahko vpliva na interese orga
nizacije. Delavec, .ki ravna v 
nasprotju s to doloebo, stori 
huj•so krsitev delovnih obvez
nosti, za kar se lahko dzrece 
disciplinski ukrep prenehanja 
delovnega razmerja. 

2. v primeru, ce delavcu prene
ha delovno razmerje po nje
govi volji ali krivdi, le-ta dve 
leti po prenehanju delovnega 
razmerja ne sme: 

- ustanoviti podjetja ali za. 
ceti opravljati samostojno 
dejavnost z enako ali po
dobno dejavnostjo, kot jo 
opravlja organizacija, 

- skleniti delovno razmerje, 
pogodbo o delu, pogodbo o 
avtorskem delu v drugi or
ganizaciji, ki se ukvarja z 
enako ali podobno dejav
nostjo, .Ce bi to za or.gani
zacij o pomenilo konkuren
co, sicer je odgovoren or
ganizaciji za skodo, 'ki bi 
jo zaradi tega umpela. 

BRESTOV OBZORNIK 

Zakonodaja uvaja tudi nekate
re terminoloske novosti; tako ne 
pozna vee »del dn nalog« pac pa 
govori le o ».del<>vnem me·Stu«, 
namesto »razvida del in nalog« 
govori o »Sistemizaciji del« ipd. 

Zakon predstavJ.ja pomemben 
korak k uvajanju trga dela in 
znanja. Z uvedbo kolektivnih po· 
godb, pogodb o zaposHtvi, flek· 
sibilnih oblik delovnega razmer
ja, skrajsevanjem delovnega ca
sa, pomeni zakon tudi pomem· 
ben korak k prJbliZevanju nace
lom Evropske skupnosti. 

Marija Lev·stek-Zabukovec 

Sindikat po novem 
6. aprila smo se na prvem 

kongresu Svobodnih sindikatqv 
Slovenije zbrali delegati, izvolje
ni v posameznih sindikalnih 
okoljih. Na dvodnevnem kongre
su smo sprejeli naslednje glav
ne naloge: 

- uresnicevanje pravice do de
la in svobode dela 

- prav.icno placilo, ki zagotav
lja dostojno iiv.ljenje delavcu 
in njegovi druiini 

- cloveka vredne delovne in 
Zivljenjske razmere 

- sodelovanje delavcev pri u
pravljanju 

- socialno vamost in viSjo ka
kovost zivljenja 

- pravno vars tvo delavcev in 
sindikalnih zaupnikov. 

Na tern kongresu je bila izda
na tudi nova sindikalna izkazni· 
ca, ki clanu zagotavlja naslednje 
pravice: 

- varstvo pravic i'z kolektivne 
pogodbe 

- brezplacno pravno pomoe in 
varstvo 

- dodatno izobraievanje in 
usposabljanje 

- posredovanje .in pomoc v po
sredovalnicah dela 

- pomoc v sindikalnih hranil
nicah in posojilnicah 

- solidarnostno pomoc <iz sin
dikalnih skladov 

- pomoc iz stavkovnega sklada 
- pocitnice v objektih sindikal-

nega turizma 
- or-ganizirano ugodno nabav.o v 

trgovskih organizacijah in 
.sindikalnih zad.I:ugah. 

Nekatere zadeve, ki so vpisane 
na sindikalni izkaznici, so ze ste
kle. Tu velja omeniti predvsem 
pravno 1pomoe in kolektivno po
godbo (ki je ze izdelana v celo
ti, dogovaxjamo se le se za ceno 
dela). V casopisu DE ze deluje 
borza dela, ki predstavlja moz
nost novih zaposlitev v Sloveni
ji. Tudi borza sindikalnega turiz
ma uspesno predstavlja proste 
pocitniSke zmogljivosti. Na re
publiskem svetu so se odloeili 
tudi za ustanovitev sindikalne 
hranilnice, ki naj bi zadela delo· 
vati jeseni. 

Kot ste seznanjeni, je vlcljuce
vanje v Svobodne sindikate Slo-

venije .prostovoljno, vsa.k delavec 
se o tern odloci sam. Na Hrestu 
je :po nasih podatkih do sedaj 
pristopilo 1216 delavcev. Treba 
je povedati, da v PE Gaber do
slej ni pristopi:l se noben d ela· 
vee. 

Na osnovi novega statuta sin· 
dikata je predsednika sindikata 
mo:ino zamenjati kadarkoli, ce 
delavci z njegov:im delom niso 
zadovoljni. V obcini Cerknica je 
ta cas 3165 clanov, kar .pomeni 
65 odstotkov vseh zaposlenih 
delavcev v obcini. V nasi repub· 
liki pa je do -sedaj vclanjenih 
okrog 420.000 delavcev ali okrog 
50 odstotkov vseh zaposlenih. 

Prihaja cas, ko bo nas svobod
ni sindikat moral strnitoi vrste v 
borbi za podpis kolektivne po
godbe na ravni republike. Re
publiski svet ZSSS se ze vee kot 
~tiri mesece ·pogaja in dogovarja 
za posamezne doloebe v kolek
tivni pogodbi. Nasprotnik, k i ne 
zeli podpisati ta>ko pomembnega 
dokumenta, se skriva za novo 
vlado. Zato nas sind.iJ<.at zahteva, 
da se z zakonom, •ki naj bi bil 
sprejet na enem izmed zadnjih 
zasedanj parlamenta, omogoci 
takojsen .podpis kolektivne po
godbe. 

Pri pogajanju za osnovno ceno 
dela smo za zacetno postavko 
postavili 600 DEM, vendar je po ·· 
mnogih pogovorih priSlo do spre
membe v visini na 440 DEM. To 
sicer pomeni zmanjsanje, vendar 
menimo, da je ·v skladu s tre· 
nutnim gospodarskim poloiajem 
pri nas. 

Treba je povedati, da se s ta
ko kolektivno pogodbo ne stri· 
nja tudi Neodvisen sindikat 
(Tomsic), ki pravzaprav nastopa 
s strankarskih poziaij Demosa. 
Po nastopih, ·ki jih ima v sre.dst
vih obveseanja, ga lahko imenu· 
jemo rezimski sindikat; pravza
prav se z vsemi silami trudi, da 
bi razbil Svobodne sindikate 
Sloveruije. 

Vse te zdrahe, ki so predvsem 
politicne narave, so lahko zado
sten povod za generalni strajk 
v Slovenij i, s katerim zelimo pre
pricati vlado in poslovodstva v 
posamez.nih okoljih, da gre to
krat zares za .prezivetje delav
skega raz.reda. 

Za obcinski svet zveze SSS 
J anez Zakrajsek 

lzposojena karikatura · iz SAVA-KRANJ 

, 
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N a mlaJSi Zup 
Janez ·Okolis, rojen leta 1961 v Nadlesku v Loski dolini. Sam· 

ski. Po koncani srednji lesni soli se je zaposlil v Brestu, PE 
Gaber v Starem trgu. Ob delu je vpisal studij na visji stopnji 
fakultete za lesarstvo. Nazadnje je opravljal delo vodenje irlie
niringa v PE Gaber. Po letosnjih prvih povojnih, demokraticnih 
in vecstrankarskih volitvah je za nekatere presenetljivo postal 
predsednik SOb Cerknica. To funkcijo opravlja profesionalno. 
Sicer pa je na5 Janez - najmlajsi zupan na Slovenskem 
z veseljem pristal na pogovor za Brestov obzornik. 

Ce dovoliS, predlagam, da se 
tikava? 

Da. Sicer pa to odlocitev 
vedno prepuSCam sogovorniku. 

Zaeniva pogovor nekoliko ne
navadno - brez besede, s kate
ro sicer nagovorimo sogovorni
ka (tovaris ali gospod?). Je te 
tako, da brez tega ne gre. Delu
je trdo, u.Sesa - kot bi bila 
okradena .. . Zato - Janez Oko
liS, razcistiva to zagato ze kar 
na zacetku. 

Ob tej dilemi se vedno spo
mnim na misel iz knjige Fran· 
ca Cerarja Partizan nekoliko 
drugaee, kjer pravi, da je bilo 
tovariStvo prisotno le ob sa
mem formiranju partizanstva, 
potem pa je bilo pravega to
varistva hitro konec. Zame je 
ta naziv prej neprijeten kot ne 
in lahko recem, da mi taksno 
naslavljanje nikoli ni slo prav 
v usesa. 

se je pravoeasno odzvala in 
temu primemo tudi nastopila. 
Slovenski komunisti so se pra· 
voeasno spoZllali, da je v svetu 
zlom komunizma pred vrati in 
so tako tudi reagirali v Beo
gradu. Ta in se nekateri do
godki do volitev, predvsem 
strasenje ljudi pred namerami 
nekdanje opozicije so vzrok za 
sorazmerno visok odstotek 
glasov na volitvah. 

Pricakujemo, da bodo 5ele 
naslednje volitve pokazale 
pravo sliko. Lahko recemo, da 
je pred prvo skupscino marsi
kdo z deljenimi obcutki pri
stal na kandidaturo za posa
memo funkcijo ravno zaradi 
nejasne situacije glede pripad· 
nosti. telim, da bi prevladova· 
la struja, ki se zavzema za de
mokraticen napredek obcine v 
celoti. 

Postal si najmlajsi tupan v 
Sloveniji. Kaj menis, je to pred
nost ali slabost? 

To govonJO zgledi nekaterih 
sosednjih obcin. Ena od alter
nativ je tudi turizem, ki je v 
zadnjih letih celo krepko naza
doval. 

Kot temelj resevanja vseh 
problemov pa je treba vse 
krivice, ki so bile ljudem stor
jene na tak ali drugacen na
cin, popraviti v kar najvecji 
moZni meri. 

V vladni koaliciji se slisijo go
vorice o nujnosti zamenjav »rde
cih direktorjev«. Ali meniS, da 
je to zares potrebno? 

Verjetno je najprej treba 
razjasniti izraz »rdeci direk
tor<<. Verno, da so bile v pre
teklosti na prvem mestu po
udarjene druZbeno politicne 
kvalitete kandidatov za vsa vo
dilna mesta, tako v podjetjih 
kot v obci upravi. Merilo za 
izbiro direktorjev mora biti 
predvsem strokovnost, kar pa 
zal se vedno ni stalna praksa. 

.. .. 

Pri naslavljanju z gospodom 
se marsikdo nasmiha, vendar 
mislim, da bomo z vrnitvijo 
poudarka na clovekovih moral
nih vrednotah in z vrnitvijo 
trendov svetovne kulture sa
modejno spomali pomen teh 
besed. 

Gospod predsednik obcine to
rej! V predvolilni aktivnosti si 
predsednikoval koaliciji Demosa. 
Cemu pripisujeJ vzroke za taka 
intenziven razvoj »Slovenske po
mladi« tudi v na5i obcini? 

Glede na stanje dana5nje 
druZbe mislim, da je ravno 
mladost tista, ki bo pripomo
gla k premagovanju marsika- • 
tere ovire. Dana5nji cas potre
buje sveZih idej, ki se v mar
sieem razlikujejo od starih, ze 

Naj povem, da se vedno 
predsednikujem Demosu. Mo
ramo se pac sprijazniti s poja
vom veestrankarstva in za ved
no pozabiti monopol ene in 
edine stranke. Mislim, da je 
v naravi cloveka, da se svo
bodno odloca in temu primer
no vkljucuje v sebi primerna 
okolja, v katerih bo lahko z 
zadovoljstvom sproscal oziro
ma uveljavljal svoje interese. 

»Slovenska pomlad~< je na5o 
obcino dosegla nekoliko pozne
je, saj vemo, da so krseans~ 
demokrati ustanovili svoj ob
cinski odbor tik pred zacet
kom predvolilnih postopkov. 
Ravno tako je tik pred zdajci 
nastal cerkniski Demos. Kljub 
temu, da so predvolilni shodi 
Demosa lepo uspeli, je bilo na 
njih cutiti neko zadrlanost, ki 
je bila najbrl odsev strahu 
pred oblastjo, da bi vse te 
procese nasilno zatrla (zgled 
Kosova in nekaterih vzhodno
evropskih dciav). 

Ali so bili volilni izid,i pricako
vani in ali je razmerje sil v 
skupscini realno in kako vpliva 
na potek razprav in odlocitev? 

Ce poznamo vzroke za 
»Slovensko pomlad<<, lahko to 
smiselno prenesemo tudi v na
.so obcino. Razmere v svetu s 
poudarkom na spremembah v 
vzhodni Evropi so v veliki me
ri prisilile slovensko oblast, da 

preZivelih. 

Mnogi so novico o tvoji funk
ciji sprejeli zadrtano - pae za
radi tvoje mladosti in nepozna
vanja. Kaj jim sporoca5? 

Mislim, da je cas, ko so ne
ki ozji krogi doloCali rotacije 
minil. Mogoce je to v tem tre· 
nutku videti presenetljivo, ven
dar si upam trditi, da si velika 
vecina ljudi zeli sprememb. 
Kot vedno pa je· del takih, ki 
jim je dosedanja .praksa uga
jala in so ob dana5njih spre
membah milo reeeno presene· 
ceni. 

Kateri so kljueni problemi v 
obcini? Kako jih nameravate od
pravljati in kako obcanom za
gotoviti boljse zivljenje? 

Ker izhajam iz kmecke dru· 
fine, morda najbolj pomam 
probleme, ki tarejo kmecki Zi· 
velj, sicer pane trdim, da dru· 
gih podrocij · ne poznam. 

Mislim, da se nasilno zati· 
ranje kmeckega stanu z vklju
eevanjem v tovarne' danes vra
ca kot bumerang. Danes je 
nujno ~im vecji delez tega sta
nu zainteresirati in primemo 
stimulirati. Tu vidim eno od 
momosti za resevanje preza
poslenosti. V preteklosti je hi
la eiJ.a glavnih napak, da na 
nase obmocje niso pustili no
vih znanj oziroma tehnologij, 
na kratek rok pa so prestruk
turiranja zelo vprasljiva. ~aj· 
brz je hila zelo toga davcna 
politika kriva, da nismo razvi
Ii obrti oziroma podjetnistva. 

Predsednik SOb Cerknlca 
g. Janez Okolis 

Gospod predsednik! Preidi'l!a 
na dogajanja v Brestu! KakSne 
razsetnosti zavzema, oziroma kaj 
po tvojem mnenju predstavlja 
Brest za obcino Cerknica kot 
drutbenopoliticno skupnost? 

Prav gotovo je Brest poleg 
Kovinoplastike merilo oziroma 
dejavnik razvoja v obcini, saj 
vemo, da zaposluje velik del 
zaposlenih v obcini. Gledano v 
celoti je Brest pri.speval k raz
voju obcine, po drugi strani 
pa so nas monopolisti pripe
ljali v polozaj, ko imamo mno
go premalo ustvarjalnosti. 

Bil si na predstavitvi projekta 
PRJZMA na Gospodarskem raz
staviscu v Ljubljani. Kaj menis 
o predlagani prenovi Bresta? ~li 
jo podpiras in na kaksen nacin? 

Prav gotovo realsocialisticni 
giganti nimajo nobene per
spektive v razmerah trlnega 
gospodarstva. Torej je nujno 
treba opredeliti lastnino ozi
roma dolociti njenega naslov
nika. Seveda obstaja vee ob
lik organiziranja in ena od 
njih je tudi projekt PRIZMA. 
Lastnistvo seveda ni neposred
no podrejeno upravljanju, ven
dar opozarjam na momost 
zlorabe. Razmere pri nas se 
niso tako trdne za vlaganja 
tujega kapitala, ki pa bi bil za 
izvedbo projekta nujen. 

Kaj bi bilo poleg navedenega 
se treba postoriti na Brestu? 

Mislim, da brez primernega 
nagrajevanja predvsem stro
kovno usposobljenih Ijudi se 
dolgo ne bo re5en kadrovski 
problem, ki je prisoten in bo v 
prihodnje se izrazitejsi in bolj 
bolec. Veliko rezerv je gotovo 
tudi na podroeju administri· 
ranja. S pojavom razvoja in
formatike bi se ta problem 
moral re5evati. Sicer je to pro
blem na5e celotne druZbe, ven
dar mislim, da je na Brestu 
veliko momosti za racionali
zacijo. 

Tvoj manda.t je sicer sele v 
tretjem mesecu - pa vendar ob
cani pricakujejo, da se bo izpol
nil vsaj del predvolilnih obljub. 
Kaj jim lahko ob koncu tega po
govora se obljubis.) 

Lahko reeem, da nimam na
vade obljubljati stvari, v ka
tere nisem preprican oziroma 

jib ne poznam. Nekdo je izja
vil: »Obljubljam vam le delo, 
in to trdo delo.<< Le na ta na
cin bomo v neki prih odnosti 
prisli na stopnjo razvoja. ki 
ga tako radi zavidamo zahod
nemu svetu. 

Gospod predsednik, ali je sc 
kakSno vpra5anje, ki ga sicer ni
sem zastavil, pa bi nanj rad od
govoril? 

TeZko je na kratko zajeti 
vso sirino, pa bi morda vseeno 
poudaril pomen informiranja. 
Ugotavljam, da je v nasi ob
cini to podrocje naravnost mi· 
zerno, saj nimamo niti svojega 
obcinskega glasila. Tovarniska 
glasila pa so pribliZno v en a
kem polozaju kot Brestov ob
zornik. Glede na to dejstvo ze
lo malo poznamo dogajanje v 
obcini oziroma ga spoznamo 
zgolj iz »rekla-kazala,(< kar pa 
nemalokrat povzroca vroco 
kri. I vo $ tefan 

Nov IS SOb [erknica 
Po skoraj treh mesecih »brezvladja« in po vee neuspe~nih poiz

kusih smo vendarle tud.i v na.Si obcini dobili nov izvr~ni svet. Potek 
osrednje toCke dnevnega reda tretjega zasedanja skupscine, 12. ju
lija; je, kot se novi demokraciji ob zacetnih teiavah dogaja, prese
netil nekatere delegate, pa tudi opazovalce in sproill stevilne ko
mentarje obcanov Cerknice. 

Predsednik skupscine je uvo
doma sporoCil, da je ·eden Qd 
dveh kandidatov (Franc Dobra
vee) ze po medstrankarski pro-

. ceduri tik pred zdajci umaknil 
svojo kandidaturo. Tako je osta
la le se kandidatura Petra Kovs
ce. Da pa bi hila izvolitev pred
sednika IS SOb Cerknica ven
darle demokraticna, so delegati 
neposredno na seji izvedeli se 
za ime dodatnega kandidata -
Petra Hribarja. Opozorila opozi
cije, da predll.agani postopek po
meni krsitev skupsc1nskega po
slovnika, so bila zaman, saj so 
delegati sprejeli oceno pred,sed
stva skupscine, ces da 'gre za 
nujen primer. Po dvakratnem 
pre5tevanju glasov so sprejeli 
tako dopolnjeni dnevni red. 

Peter Hribar je v eno in pol 
umem predstavitvenem nagovoru 
razgmil svoj program videnja 
razvoja obc.ine. Ker je trenutno 
zelo zaposlen (16 ur dnevno) z 
vodenjem Pletenirne v Ljubljani, 
bo delo predsednika IS oprav
ljal neprofesionalno. 

V razpravi so delegati ocenili, 
da sta oba programa bodocih 
mandatarjev dobra 1n da ·sta si 
zelo podobna, zato je od tu na
prej slo le se za nacelni spopad 
mnenj, v katerem je »veCi.na« 
vztrajala, da je funkcijo pred
sednika moZn.o opravljati nepro-

fesionalno, »manjsini« pa ni 
uspelo dokazati, da funkcija za
hteva vee kot celega cloveka. 

Po t riur.ni razpravi so izvedli 
tajno glasovanje. RezUJ.ltat: 31 de
legatov je glasovalo za Petra Hri
barja, 20 delegatov za Petra 
Kovsco, 2 delegata pa sta oddala 
neveljavni glasovnici. Zmagal je 
torej neprofesionalni nacin vode
nja izvdnega sveta. 

SliSati je bilo komentarje, da 
je menda zbor zdruZenega dela 
g'lasoval nasprotno od vecine. 
Kdo ve? Pa kaj, ko ima ta zbor 
komaj-da tretj.ino skupne oblasti 
v skupscini! V delavski drlavi, 
ki bo taka menda se naprej , je 
bil >>delavski razred« tud.i v do
sedanj em rezimu udelezen le s 
tretjino. Pripravlja pa se novo 
dejanje, saj nove oblasti ze na
crtujejo odstranitev »delavskega 
nebodigatreba« v sistemu odlo
canja. Ali se zares zavedamo, kaj 
to pomeni? 

Delegati so izvolili tudi clane 
izvr5nega sveta. Ker sta si listi 
obeh kandidatov za mandatarja 
zelo podobni, lahko sl,depam.o, 
da so hili izvoljeni vendarle pra
vi ljudje, zato ni razlogov za 
sumnieenje in nezaupanje. No
vemu izvdnemu svetu pa zaieli
mo veliko srece, poguma in se
veda dobrih odlocitev. 

I.$. 

Novoizvoljeni IS SOb Cerknica: 

1. PETER HRIBAR 
- neprofesionalni predsednik, 

2. MAKSIMILJAN TURsiC 
- podpredsednik, za varstvo okolja, 

3. IVAN LONCAR 
- clan, za gospodarske zadeve, 

4. MARIJA 2:GAJNAR 
- clanica, za kmetijstvo in gozdarstvo, 

5. ANICA PONIKVAR 
_:. clanica, za urejanje prostora, 

6. IVAN PLOS 
- clan, za druibene prihodke, 

7. ANTON POLAK 
- ~Ian, za notranje zadeve, 

8. ANTON ZIGMUND 
- clan, za ljudsko obrambo, 

9. MIRO LEVAR 
- zunanji clan, za drobno gospodarstvo, 

10. SERGEJ TURK 
- zunanji clan, za turizem. 



------------ - ------ -
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Srecanje 
V soboto 30. junija je bilo v 

restavraciji Bresta v Cerknici 
tradicionalno srecanje borcev 
pred njihovim praznikom - 4. 
juJijem. Zbralo se je 70 borcev 
in bork - upokojencev Bresta. 

Namestnik predsednika poslo
vodnega od.bora Zdravko Zabu
kovec je v pozdravnem nagovoru 
omenil pomen teh srecanj ter 
pozval k obojestranski strpnosti 
- se zlasti mlajsi rod, ko ne
kateri v zadnjem casu poizku
sajo prevrednotiti pomen narod
noosvobodilne horbe. Ob tern je 
poudaril, da so po obce clove
skih merilih vseh casov in vseh 
sistemov ljudje hvalezni borcem; 
ki so se uprli okupatorjem svo
je domovine. Za nadaljnje skup
ne uspehe druibe pa je potrebno 
sozitje in vzt•rajno delo. 

V nadaljevanju so z velikim 
zanimanjem pa tudi z zaskrblje
nostjo p-risluhnili :vazgrnitvi Bre
stovih sedanjih probJemov in 
nacrtov za prenovo podjetja v 
moderno korporacijo. S tern ' 
namenom ·smo pra'V v teh dneh 
predstavill nacrt 1:e prenove, ki 
smo ga poimenovali projekt 
PRIZMA in je na Gospodarskem 
razstaviScu v Ljubljani dofivel 

borcev 
veliko pozornosti in pozitivnih 
mnenj gospodarstvenikov, po
slovnih partnerjev in drugih obi
skovalcev. 
· Zatem je navzoce v imenu ob

cinskega odbora ZB Cerknica 
pozdravila Toncka Rusova. Izra
zila je zadovoljstvo in hkrati 
priznanje in zahvalo za vztraja
nje na se .nadaljnjem organizi
ranju tako prijetnih srecanj. 
Borce je povabila na veliko 
skupno prireditev s hrvaskimi 
borci, ki je, kot smo kasneje .iz
vedeli, tudi lepo uspela. To sre
canje je bilo v Tatinski Dragi 
pri Prezidu - v nasi pobrateni 
obmejni obcini Cabar na Hrva
skem. 

Srecanje v Cerknici je kultur
no obogatilo ubrano petje mo
skega zbora Tabor iz Cerknice. 
Po zakuski so v spomin na sre
canje kot vedno doslej prejeli 
lmjigo po 'lastnem izboru in se 
se dolgo v popoldan pogovarj ali. 
Od nekod se je znasla tudi har
monika in nekateri so celo za
plesali. Ko so se razhajali, so si 
zafeleli, da se ob letu vnovic 
snidejo. 

I. Stefan 

Borci so bill vedno pozorni za dogajanja v Brestu 

fluktuacija · kadrov 
Poslovn·a 
enota 

POHISTVO 

MASIVA 

zAGALNICA 

GABER 

IVERKA 

TAPETNISTVO 

STROJEGRADNJA 

JELKA 

MINERALKA 

PRODAJA 

POSLOVODSTVO 

SKUPAJ BREST 

BRESTIN 

Stanje Stanje 
1. 1. 1989 31. 12. 1989 

566 

290 

192 

139 

165 

121 

46 

144 

so 

213 

183 

2109 

461 

290 

172 

123 

157 

119 

50 

76 

46 

226 

141 

1861 

80 

SKUPAJ Z BRESTINOM 2109 1941 

L-VIL 1990 
Prisli Odsli 

16 

6 

3 

7 

6 

7 

11 

9 

8 

6 

45 

124 

5 

i29 

41 

17 

13 

6 

5 

9 

3 

5 

6 

95 

20 

220 

7 

227 

Stanje 
1. 7. 1990 

436 

279 

162 

124 

158 . 

117 

58 

80 

48 

137 

166 

1765 

78 

1843 

Tabela kaZe, da se je od 1. januarja 1989 do 1. julija 1990 na 
Brestu z upos.tevanjem Brestina stevHo delavcev zmanjsalo za 266. 
Glavni vzrok za to je upokojevanje. Sarno z dokupom manjkajoce 
delovne dobe ·se je v Brestu upokojilo vee .kot 100 delavcev. 

Drugi pomemben vzrok za zmanjsevanje stevila delavcev pa j-e 
v tern, da v vecini pr.imerov nismo nadomescali tistih delavcev, ki 
so prekinili delovno razmerje zaradi zaposlitve v dmgih or.ganiza-
cij_ah. . 

Pri podatkih o delavcih, ki so prisli al.i odSJ.i v obdobju prvega 
polletja leta 1990, so upostevani tudi prehodi iz ene v drugo po
slovno enoto .znotraj Bresta. 

J. Opeka 

Referati, koreferati in poslanska vp~danja 

Se o visokem obisku 
Majski obisk 30 delegatov Zvezne skupscine in dr. Ja

neza Drnovska na Brestu je ze oddaljen dogodek, ki smo 
ga podrobneje zabelezili v 117. stevilki Informatorja. Zato 
tokrat objavljamo le telegrafski zapis, kot dopolnilo sli
kovnemu gradivu tega dogodka. 

Goste je uvodoma pozdravil. namestnik predsednika PO 
Zdravko Zabukovec, sicer njihov .kolega iz skupscinskih 
klopi. Predsednik PO Darko Lesar pa jim je razgrnil vso 
problematiko vodenja •podjetja v izjemno nestabilnih po
gojih gospodarjenja. 

Gostje so si z zanimanjem ogledali nas proizvodni pro
gram v salonu, zatem pa se preusmerjeno proizvodnjo v 
PE Jelka, ki uspesno sodeluje s svedsko firma IKEA. 

P,opoldne se je kolona gostov preselila h •koci v ZelSah, 
kjer jih je cakal ze tradicionalni lovski golaZ. Koncno se 
je dru.Zbi z zamudo pridru.Zil dr. Janez Drnovsek. Zbrani 
so se mu zahvalili za njegovo rnodro .ctrzav:nisko vodenje, 
ko je kljub izrednim napetostim s svojo •urnirjeno drzo 
ohranjal znosnost sporov r:ned »severbm in jugorn«. Ker 
je le dan pred tern praznoval svoj komaj 40. rojstni dan, 
so mu zbrani voscili se nadaljnjih uspehov. 

Dalec pred prav.o nocjo ISe je »naS« Janez, za nj.im pa 
tudi nasi gostje, namenili k svojim domovom sirom Slo
venije. Na pocitek, ki ga n;;tdvse potrebujejo za nova po
tovanja. V Beograd . . . I. s. 

Delegati si ogledujejo »svedsko« proizvodnjo v PE JELKA 

Dr. Janez Drnovsek: Menda niso prisli tudi novinat:ji! 

BRESTOVOBZORNJK 

Ponudba knjiinice 
Naso video ponudbo sestav-lja · 

800 filmov vseh zvrsti - drame, 
komedije, akcije, grozl.}ivke, t'i
sanke, dokumentarni, znanstveno
fantasticni, eroticni filmi ... 

Vse kasete so originali ali ma
ster kopije. Nudimo vse novosti. 
predvsem pa kakovost. ObiScite 
nas in dobili baste seznam nasih 
video kaset! 

TOP LISTA NAJ FILMOV 
ZA JUNIJ/JULIJ 

1. LOV NA RDECI OKTOBER 
- vojni 

2. CHRISTIANE F. - drama 
3. MOUNTAINS OF THE 

MOON - pustolovski 
4. Return from the river Kwai 

- vojni 
5. The Dream Team 

- komedija 
6. Always - melodrama 

(Rezijat Steven Spielberg) 
7. Another woman- drama 

(Rezija Woody Allen,.i.gra Mia 
Farrow) 

8. Cicciolina - erotika 
9: Back to the future III 

-:- znanstvena fantastika 
10. The Best of Martial Arts 

- kung fu (Bruce Lee) 

POSEBNA 
KASETNA PONUDBA: 

1. Zacetna sola kitare 
2. Jane Fonda - aerobika 
3. Raquel Welch - aerobika 

P<;>citnice. -ysak jih prezivlja po 
SVO]e. Marsikdo zaide v nasa 
knjiznico z zeljo, da mu izbere
~0 poeitnisko branje. Knjiga. 
T.Ih, zvest sopotnik nasih vsak
danjih dni. 

Mladi bralci so ze nekaj -casa 
zvesti bralci dogodivsCin petih 
prijateljev v knjigah najbolj bra
ne mladinske pisateljice Enid 
Blyton. Ela Peroci vabi najmlaj
se: PRISEDITE K MOJI MIZI
CI, Berta Golob pa malo vecje 
med svoje spomine uciteljeva
nja, ki j.ih je shranila med SOL
SKE RAZGLEDNICE, Rafik 
Schami ponuja DLAN POLNO 
~VE;ZD. Slednje lahko mladi po
~sceJo ·skoraj v vsaki knjigi, saj 
Je vsaka zase neponovljiv biser. 

Zrelejsi bralci .bodo morda z 
zanimanjem prebrali knjigo OKO 
D:t:JHA, ki .nam pribliza vprasa
nJa duse, zavesti, samozavedanja, 
duha, lahko pa se ..seznani1o s 
svetovno znano KRATKO ZGO
DOVINO CASA. Vanjo sodijo tu
~i RD~CI HORIZONTI, ki jih 
Je nap1sal nekdanji sef DIE, ro
munske obvescevalne sluibe za 
tujino in najbli.Zji Ceausescov 
svetovalec, Ion Mihai Pacepa. 
Pocitnice na meji resnicnega. Tu 
je ze prva knjiga iz zbirke CA
ROVNICE, VEDEzEV ALKE, AL· 
KIMISTI. . 

Dopust. Preden gremo od do
rna, poskrbimo za svoje roze. 
LONCNICE IN LISTNATE 
RASTLINE nam bodo za skrb 
hvalezne. Poskusimo se poglo
biti v resnice in zmote o vede
nju psov in mack. ZAKAJ PES 
MAHA Z REPOM, ZAKAJ MAC· 
KA PREDE? Razumeti stirinoz
nega prijatelja je· vcasih tezko. 
In kako razumemo Kranjca? 
Dolgan in Hladnik sta ugotovila: 
FUK JE KRANJCEMVKRATEK 
CAS. Ludlum se raje spusca ·v 
PARSIFALOV MOZAIK, John Ja
kes pa pravi NEBESA IN PE
KEL, ki pomenita tretji, zakljuc
ni roman trilogije Sever in jug. 
V ZDA so ze posneli nadaljeva
nje. Victorija Holt sta vsec 
GRAJSKI GOSPOD in INDIJSKA 
PAHLJACA, Danielli Steel pa 
ZOYA in LORD PISEK (Walla
ce) . 

Pocitnice. Marsikdo bo ob kon· 
cu pogresal IZGINULI MILIJON 
(E. Wallace), pri iskanju le-tega 
mu bomo ponudi.Ji DNEVNIK 
LOPOVA (J. Genet). 

Usoda je v vaSih rokah, ceprav 
lahko -pokukate v VELIKI NO
STRADAMUSOV HOROSKOP. 

Andelka Pogorilic 
Anita Leskovec 



BRESTOV OBZORNIK 

RAZSTAVA V MOSKVI 
V casu od 18. julija do 9. avgusta je hila v Moskvi splosna raz

stava gospodarskih dosezkov Jugoslavije, ki naj bi ruskemu cloveku 
pri.kazala sedanje rezultate, moznosti in napredek jugoslovanske 
industrije. 

Na razstavnem prostoru Slovenijalesa so prikazali SV'Oje izde1ke 
Novoles iz Novega mesta, idrijska tovarna pohiStva, Liko iz Vrhni
·ke, Meblo iz Nove Gorice, Gaber iz Starega trga, Elan iz Begunj 
in seveda Brest. 

Prav presenetljivo je, kaksno veliko zanimanje je vzbudila nasa 
razstava. Reka ljudi se je .zbirala v jugoslovanski paviljon od jutra 
do veeera. 

Prav nic ne pretiravam, ko belezim, .da so najveeje zanimanje 
in odobravanje pozeli nasa Florida in Livjng ter Gabrova kuhinja. 
Florida predvsem zaradi prakticnosti z izvleeenim leziscem, Living 
pa zaradi estetskega videza in obdelave v visokem lesku, ki je pri 
Rusih se vedno zelo v Ci.slih. 

NAMESTO DVEH - ENA ZAGA 
v nasem podjetju smo kmalu spoznali, da je kon<:entracija za

garske proizvodnje nujno potrebna. Zato smo se odloC.ili za postop
no ukinja.nje Zagarskih obratov in koncentracijo zagarske proizvod
nje. Od prejsnjih sedmih zagarskih obratov sta do nedavnega 
obratovala se dva, Bazenska zaga v Cerknici jn Marof v Starem 
trgu. Proti koncu lanskega Ieta pa s je pojavilo vprasanje o obra
tovanju iage v Cerknici. 

Tudi zaga na Marofu je tehnolosko nepopolna, vendar pa orga
nizacijsko mnogo bolj izpopolnjena, kar se mocno odraia na stro
skih dela po enoti proizvoda. Za modernizacijo proizvodnje bo 
potrebno tudi na Marofu vloZiti dodatna Sifedstva. V obeh primerih 
bi bilo to nesmotrno, ker je letni gravitacijski etat premajhen za 
delovanje dveh tako moderniziranih zag. Zato smo se odloeili, da 
zago v Cerknici ukinemo. 

PRVI STROH IBM 
Sredi julija so pripeljali na BREST prve stroje IBM za nas 

elektronski racunski center. Stroje so izdelali v IBM tovarni v 
Angliji. 

Dobili s.rno prve luknjace kartic in sicer dva numericna in enega 
alfan.umerifutega. Poleg luknjacev smo dobili tudi .dve veri•ficirlci za 
kontrolo ze izluknjanih kartic. 

z oluknjaci kartic prenasamo podatke z izvirnih dokumentov na 
kartice, ki ·kasneje sluiijo za obdelavo na sistemu. Numericna luk
njaca imata tastaturo z dvanajstimi znaki. Z njo je mogoce luk-
njati na kartice razne stevilcne podatke. · 

Na prvih IBM strojih smo ze zaceli delati, na rezultate pa bo 
treba se nekoliko pocakati, dokler ne dobimo ·Se preostalih strojev 
iz celotne konfiguracije elektronsko-racunskega centra. 

KONGRES SAMOUPRAVUALCEV 
Centralni delavski svet Bresta je na 155. redni seji dne 8. 7. 1970 

izvolil Mazij ing. Draga za delegata na drugem kongresu samo
upravljavcev spornladi v Sarajevu na predlog razsirjene seje .koor
dinacijsokega odbOTa sindikatov, sekretariata osnOIVne organizacije 
ZKS, aktiva ZMS in mandatne komisije pri centralnem delavskem 
svetu. 

se to poletje bo izvoljen tudi drugi kandidat iz nase obci.ne. 
Njega bodo volili predstavniki samoupravnih organov iz' 17 delov
nih organizacij in predstavniki druZ.beno politicnih organizacij po 
predhodnih razpravah v delavskih svetih in forumih v podjetjih in 
druzbeno politicnih organizacijah. 

DOLGOLETNA :ZEUA 
Pisali smo ze, da so letos povsem realne moinosti, da bi cestno 

omrcije v Cerknici in nekatere druge 1oka1ne - obcinske ceste po
lili z asfaltno prevleko. Ta dolgoletna zelja se bo Cerknicanom 
koncno izpolnila. Po programu bi morali letos nekako do oktobra 
asfaltirati naslednje ceste: 

Gerbicevo, del Notranjske ceste, Tabor, ceste ·PO Vidmu .in Pe
scenek. Z ureditv.ijo teh cest bo Cerknica precej sprememla svojo 
podobo, teprav bo ostalo se nekaj cest, ki jih bo treba urediti 

pozneje. f ' · · · l di 150 'l" d' Dela bodo manc1rana z naJetJem {re ta m1 IJOnov mar-
jev, razliko 30 milijonov dinarjev pa bodo prispevali krajevni 
organi. Kredit 118 milijonov dinarjev bosta odpilacala Brest in Kra
jevna skupnost v Cerknici v razmerju 2:1. Ostalih 60 milijonov 
dinarjev pa bosta odplacala Kovinoplastika Loz in krajevna skup
nost v Starem trgu. . 
PRVI DISCO KLUB 

Sodelavec RTV Ljubljana domaC:in Bogdan· Mikse je skupaj s 
Trgovskim gostinskim ·podjetjem »Skocjan« Rakek in vodstvom 
hotela v Rakovem Skocjanu ustrezno opremil in organiziral disco 
klub v kletnih prostorih zgradbe, t!am, kjer je bil nekoc barski 
program. . . . .. 

Disco k·lub v Rakovem SkocJanu sem obtskal v petek, 17. JWlJa. 
Vstopnini ob vratih se jasno nisem mogel irzogniti. Prostor je bil 
poln, na plesiscu se je sukalo nekaj parov, na katere so padali 
prameni svetlobe najrazlicnejsih barvnih odtenkov in jakosti. 

Disco klub v Rakovem Skocjanu je novost in osovezitev za mla
dino, ki prihaja tjakaj od blizu in da!ec. Njegov obstoj je sam po 
sebi nedvomno pozitiven, zal pa ne moremo biti zadovoljni, ce se 
mladina opija .. . 

SUSALI SMO ... 
V nasi obcini je registriranih kar 2040 motornih vozil. Od tega 

jih je 270 osebnih, 90 tovornih, 30 traktorjev in 1300 mopedov. Ni 
cudno, da imamo toliko mehanienih delavnic .. . 

Osebni standard v nasi obCini ni kar tako. Tudi po tern kriteriju 
nas uvrscajo med srednje razvite slovenske obcine. Preracunano v 
ameriSke dolarje znasa letni dohodek 907 dolarjev na prebivalca. 

V Begunjah nad Cer.knico se ne nameravajo zadusiti v cestnem 
prahu. Ceprav so ze zdavnaj obupali ob cak<:~.nJu sirse druzbene 
pomoCi, puske mso vrgli v koruzo. Zbirali bodo prostovoljne pri
spevke. Zenina na eni izmed zadnjih zenitev so •s srango prisilili za 
pomoe ·pri asfaltiranju. Spodbudno in izvirno, ni kaj reCi. 
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Druzbeni center se trudi 
Knjiznica Joieta Udovica, ki

no, Muzej ljudske revolucije v 
Loiu in Zveza kulturnih organiza
cij EmO skupaj povezani ze tret
je leto. Od vsega zatetka imamo 
financne tezave, toda klj-u.b te
mu smo uspeli resiti nekaj naj
nujnejsih obveznosti. 

Zaradi pogojne maticnosti 
knjiznice do leta 1990 smo mora
li razsiriti :prostore in uvesti de
lo z racunalnikom. Veseli smo, 
da jmamo boljse pogoje' za delo 
in da obiskovalcem lahko nudi
mo strokQ.vnejso storitev. Cital
nica je •prostornejsa, svetlejsa, 
dostop do casopisja je laiji. Ko
garkoli zanimajo sveze informa
cije, dnevni dogodki, strokovm 
clanki, lahko :svoje znanje po
globi v 42-ih naslovih razlicnih 
casopisov in revij. Bralna kultu
ra je se vedno bolj skromna, to
da najbri bodo s preureditvijo 
prostorov .informacije laze pri
sle do uporabnikov. 

ljudem, pa tudi na strokovnem 
in svetovalnem podtocju so vezi 
postale trdnejse. S tern uresnicu
j emo poslanstvo nasih knjjznic
nih storitev, med 1katere spada 
tudi povezovanje s solskimi 
knjiinicami v obcini. Pri tern 
imamo se veliko odprtih mmno
sti, kajti nekatere vezi so se 
zelo sibke. 

Najvecja opodruinica je knjiz
nica v Starem tr.gu, ki obsega 
preko · 7000 knjiZnicnih enot. Tu
di tu nam je uspe'lo pridobiti 
nove prostore, pri cemer nam je 
znatno pomagala Kovinoplastika 
Loz. Knjiinico smo s pomocjo 
starotrskih solarjev preselili v 
stavbo kra1evne skupnosti. V 
knjiin.ici dvakrat tedensko izpo
soja knjiinicarka iz nase matic
ne knjiznice. Zaenkrat so knjige 
dostopne ob ponedeljkih od 14. 
do 18 . .ure in ob sredah od 13. 
do 15. ure, vendar bo treba 
umik razsiriti, se posebno ob 

PE MASIVA - standardni program in nove ideje 

Pomembnej:Se mesto so dobile 
tudi video kasete. Izbira je bo
gata, saj so med 800 kakovostno 
posnetimi kasetami zastopane 
vse zvrsti filma: drama, lrome
·dija, western, erotika, znanstve
na fantastika, akcija, grozljivka, 
risanke, vojni, pustolovski, zgo
dovinski, glasbeni, dokumentarni 
in mladinski filmi. S tridesetimi 
dinarji za vedno postanete clan 
»nasega kluba« in si po zelji iz
birate filme, ki vas zanimajo. 
Dnevna izposoja za 'kaseto stane 
osem din, weekend paket od pet
ka do tpOnedeljka se steje kot en 
dan, poleg tega opa vam damo ob 
treh izbranih kasetah cetrto za
stonj. 

ielji, da obi tudi za Stari trg na
rocali nekaj naslovov casopisja. 

Kljub temu, da smo splosno 
izobrazevalna knjiznioa, je nasa 
prva skrb soloska mladina. s tern 
ci:ljem smo uvedli LITERARNO 
UGANKO, oki vsak mesec zajema 
drugo tematiko. Ob vprasanjih 
je navedena strokovna literatu
ra, iz katere mladi ucenjaki OS 
crpajo odgovore :in s.i s tern pri
dobivajo izkusnje za nadaljnje 
sredniesolsko :in tudi raziskoval
no delo. Da bi bil odziv cimvecji, 
za motivacijo izzrebamo 20 pra
vilnih resitev. Nagrade so knjiz
ne in prakticne. V mesecu juni
ju smo to dejavnost uvedli tudi 
v Starem trgu. Za nagrado bo-

,._-· 
I ~ ,. - .... -.:_ ..., _ , , ...... -·~, ~ ... .,:.: ; ...- ~. :-,.. 
' .,.._~r.t ~ " ' ~'\ 

Brestov in.Zeniring bo triil laboratorijsko opremo 

Poleg nase centralne, maticne 
knjiznice imamo se tri podrui
nicne enote. V Zilcah enkrat te
densko knjige .izposoja volonter
ka, v Novi vasi pa smo se ob 8. 
februarju povezali z osnovnosol
sko knjiznico OS Tone Sraj-Aljo
sa. s pomocjo ucencev smo knji
ge iz nasega izposojevalnega pro
stora prenesli v solsko knji.Znico, 
tako da so dostopnejse blos·kim 

mo izzrebali tri knjige, vendar 
bomo ob velikem odzivu stevilo 
nagrad povecali. 

Trudimo se, da bi bilo sode
Iovanje m,ed knjiinicami Cim 
trdnejse, zato v zadnjem letu 
akcije izpeljujemo v obeh knjiz
nicah hkrati. Med pocitnicami 
solarje vabimo, da se odzovejo 
akciji, ki smo jo poimenovali 
»POCITNISKI POZDRAV«. Vsi 

otroci (tudi tisti, ki niso clani 
knjiznice) lahko opiSejo na naslov 
Knjiinica Jozeta Udovica, Parti
zanska 9, Cerknica, mladi bralci 
iz Starega trga pa na naslov 
Knjiznica Stari t1.1g, Cesta No-

tranjskega odreda 14, St ari trg. 
zrebanje prispelih poCitniskih 
razglednic bo 5. septembra ob 
13. uri v obeh iknjiznicah. V 
Cerknici ·homo izzrebali 20, v 
Starem trgu pa 10 knjiznih na
grad, zato se sodelujoci ne sme
jo pozabiti podpisati z imenom 
in priimkom. 

Na koncu naj omenimo se po
Citniski program koncertov, ki 
bodo v Zelski cerkvi, letos ze 
osemnajstic zapored: Tokrat ne
koliko drugace. Glasba, ki bo 
letos predstavljena, je v sozvocj.u 
s casom, v .katerem je ·Cerkev na
stala (17. stoletje). Enkrat na 
mesec, od j umja do septembra, 
bomo prisluhni:li najpomembnej
sim glasbeillm oblikam te dobe 
(motet, madrigal, sonata ... ), naj
znacilnejsim instrumentom (lut
nja, kljunasta Navta, cembalo, 
violoncelo .. . ), ·spoznali .dela J . 
P. GaUusa, T. Morleya F. da 
Milana, G. Pulitija, J . S. Bacha, 
G. P. Telemanna .. . 

23. junija smo se .prvic zbrali 
ob skupini AVE in uzivali ob 
vseh zvokih, ki nam jih je po
klonila. 

Program za druge vecere pa 
je naslednji: 

20. julija je nastopila zagreb
ska vokalno-instrumentalna sku
pina z renesancno gla:sbo (Uni
versitas studiorum zagrebiensis) . 

10. avgusta ob 20.30 se nam bo 
predstavil ansambel za staro 
glasbo 415 International - med· 
narodna zasedba K. Ramovs, Fal
·di, Adel, Fritzsch. 

14. septembra ob 20. uri bomo 
prisluhnili glasbi 16. in 17. sto
letja za glas in lutnjo: M. Trcek 
- tenor, B. Sini.goj - lutnja. 

21. septembra ob 20. uri se 
nam bo predstavil okvartet Glas
bene sole F. Gerbica iz Cerknice 
s samostojnim koncertom. 

Vabimo vas, da se pridruzite 
sproscujoC.im bogatim mitkom, 
ki jih privabljajo mojstri glasbe. 

V naslednji stevilki Brestove
ga Obzornika se bomo potrudili 
predstaviti se z ostal:imi dejav
nostrni. 

Anita Lesokovec 
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Varu jmo se gob in klopov:! 
Zaradi izjemne aktualnosti v 

poletnem in bliZnjem jesenskem 
easu, ko so gozdovi in gmajne 
polni lovcev, goba~:jev in drogih 
obiskovalcev je dobrodo~lo opo
zorilo, da prav tam poleg dob
rin in drugih uZitkov na nas pre
Zijo nadleine, pa tudi hujse ne
prijetnosti. Gobe in klopi. 

0 gobah le toliko: bodimo pre
vidni, pobirajmo le zanesljivo 
uZitne! Hkrati pa so pred ca
som objavill, da so prav gobe na 
Notranjskem med najbolj kon
taminiranimi v Sloveniji, saj tu
di do desekrat presegajo . dovo
ljeno koliCino radioaktivnosti v 
Zivilih. Ker so meritve opravili 
strokovnjaki, gre temu opozo
ri.lu verjeti. :Verjetno jih bomo 
kljub vsemu nabirali in jedli, 
vendar odslej le za gurmansko 
poku~ino. 

Vee pozomosti namenjamo 
klopom, ki so v zadnjih nekaj 
letih postali sila nevaren para
zit, saj pre~ajo dokaj nevarni 
bolezni: klopni encefalitis in 
lymsko boreliozo. Klope, ki so 
se nam zarlli v kozo, . je treba 
takoj izvleci skupaj z rilcem: To 
nam laZe uspe, ce klopa prej 
omamimo z etrom ali namaiemo 
z oljem. Proti klopnemu encefa
litisu se lahko damo cepiti, kar 
je treba opraviti pozimi (dva
kratna vakcinacija od oktobra 
do marca). 

Iz klopovega jajceca se izle:Ze 
licinka, se nepopolno· razvit pa
razit s tremi pari nog in brez 
spolnih orgrunov. LiCin.ka se pri
sesa na hladnokrvne (kuscarje, 
kace) ali toplokrvne Zivali (drob
ni sesalci in ptice) ter se napije 
krvi. Cez nekaj dci odpade z 
»gostitelja« in se levi. Po nekaj 
levitvah dobi cetrti par nog 
in spolno dozori. Nato se pari. 

Po oploditvi zleze samica na 
vejo grma ali drevesa, od koder 
se spusti na mimoidoeo zival ali 
cloveka. Klop je sicer slep, ven
dar najde pot na svojo preio s 
pomoejo koie, ki je obcutljiva 
na svetlobo. Vonj po masleni 
kislini, ki uhaja iz k&nih Zlez 

sesalcev, s.ignalizira parazitu, 
kdaj se je treba vreCi na gosti
telja. Ce ·pade na toplo, kar za
zna s finim cutom za toploto, si 
poisce mesto brez dlak, kjer se 
zarije v kozno tkivo. Za klopa 
je velika .sreca, ce mu to uspe, 
saj veckrat zgresi gostitelja in 
mora ponovno na prezo. Toda 
klop je potrpezljiv, saj brez hra
ne preZivi tudi desetletje. Klop 
posesa od 0,5 do 2,0 ml krvi. Ta iz
datna krva:va gostija je zanj tu
di zadnj a, samici namrec ne pre
ostane nic drugega, kot da se 
spusti na tla, kjer odloZi svojih 
2.000 do 18.000 jajcec in pogine. 

.Ce klop med svojim razvojem 
prejme s posesano krvjo gozd
nih ali poljSikih misi virus me
ningoence.falitisa, ga lahko prene
se na cloveka. Prizadeti ljudje 
(teh je v Sloveniji na leto med 
200 in 300) zbolijo 10 do 18 dni 
po vbodu. Bolnik dobi visoko 
vroeino, glavobol, bruha, ima 
trebu~ne bolecine in togost ali 
celo kree ·v zatilju. Zdravljenje . 
je dolgotrajno, bolezen neredko 
zapusti posledice. 

Druga nevarna bolezen, ·ki j o 
prenasajo klopi, je lymska bo
relioza. Povzroca jo bakterija 
Borella burgdorferi, ki se zadr
zuje v gozdnih ali poljskili misih 
ter drugih sesalcih. Ok~eni Clo
vek opazi 4 do 25 dni po vbodu 
rdeoo pego, ki se siri. Sredina 
pege nato ohledi, tako da nasta
ne rdec obroc, ki lahko dose:Ze 
premer tudi do 50 em. Ob tem 
se pogosto pojavi vnetje bez
gavk, vrocina in bolecine v okon
cinah. Sledijo znaki. znatne pri
zadetosti srca in Zivcevja. Priza
deti iahko ozdravi brez zdra:vlje
nja ali pa postane .kronicni bol
·nik in nosilec infekcije z znaki 
sklepnega vnetja, srcnih in five
nih motenj. V nekaj odstotkih 
primerov bole.zen pripelje do in
validnosti. Ob prvem sumu na 

. lymsko bo.reliozo je nujen obisk 
pri zdravniku, saj je zdravljenje 
z antibiotiki uspesno le v prvem 
obdobju bolezni. 

I. S. in T. V. 

. Kegljaske novtce 
Kegljaska ekipa KK BREST 

je uspesno koneala letosnje tek
movanje v 1. slovenski ligi. Za
sedla je odlicno drugo mesto. 
KONCNI VRSTNI RED: 

skupini pa Davor Meden 'J?rvi, 
Matej Urbas tretji in Jani zni
darsic cetrti. 

Poleg tekmovanj, ki jih je or-
ganizirala KZ Slovenije, je KK 

1. DONIT Medvode 30 tock 
2. BREST Cerknica 26 ctock 
3. PROLETAREC Zagorje 26 tock 

AjdovsCina 20 tock 4. TEKSTINA 
5. SLOVAN Ljubljana . 16 tock 
6. TRIGLAV 
7. HIDRO 

Kranj 14 toek 
Medvode 14 tock 

8. SCT 
9. EMO 

Ljubljana 12 tock 
Celje 12 tock 

10. RADENSKA Murska Sobota 8 tock 

Uspesno je nastopala tudi mla
dinska ekipa, ki je med sedmimi 
ekipami zasedla tretje mesto. 

Na republiskem prvenstvu za 
posameznike so prvic v letosnji 
sezoni nastopili tudi pionirji in 
pionirke ter dosegli odlicen re
zultat. Pri pionirkah je bila Na
tasa znidar~ic prva, Ka:tja Me
den tretja in Simona Svet eetr
ta. Pri pionirjih je bil v mlajsi 
skupini Milan ZaloZnik prvi in 
Mitja Gornik drugi, v starejsi 

Drevo, ki se ne vda ... 

BREST o.rga.niziral tudi obcin
sko .ligo v kegljanju s 14 sode
lujocimi rekreativnimi ekipami 
iz cele obCine, ter obcinsko pr
venstvo posameznikov v 6 kate
gorijah,. na katerem je nastopilo 
136 tekmovalcev. 

Kljub kegljasko m.rtvi sezoni 
pa kegljaci v poletnih mesecih 
ne pocivajo, saj hitijo s pridobi
vanjem sredstev za naslednjo 
tekmovalno sezono in obnovo 
tekmovalnega dela kegljiSca. 

Franc Gornik 

. Strelske novtce 
Ob ponovnem izidu Brestove

ga Obzornika objavljamo vafnej
se novice, ki bi bile objavljene 
prej, pa niso bile, ker glasilo ni 
izhajalo. 

Morda niste vedeli .. . 

- da je bil Damjan Kandare, 
mladinec strelske druZine 
BREST, proglasen za najbolj
sega mladinca v Sloveniji za 
leto 1989 

- da je strelska druiina BREST 
dosegla norme in i.ma po ka
tegorizaciji »sportnika medna
rodnega razreda, mladinca 
Damjana Kandareta in »per
spektivne sportnike« mladin
ko Sa5o Istenic, m1adinca Da
vida Istenica in pionirja Se
bastij ana 1:nidarsica. 

- da je SD BREST stala na 
najvisji sto.pnicki petkrat v 
letu 1989 

- da ima SD BREST ali njeni 
clani .Se vedno driavne in re
publiSke rekorde 
- drZavni - Sasa Istenic z 

MK pusko 
3 X 10 = 253 krogov 

- republiski - Damjan Kan
dare z zracno pusko 
(standard) - mladinci = 
576 krogov 

- pionirke z MK pusko 
3 X 10 ekipno = 663 krog. 

- pionirke z MK pusko 
30 le.Ze ekipno = 718 krog. 

REPUBLISKA" PRVENSTVA 
Z ZRACNO PUSKO 

Pionirji so se z zracno 'p.usko 
serijske izdelave za republiske 
naslave potegovali v Hrastniku. 
Nastopilo je 31 ekip in preko 
120 posameznikov. 

Rezultati: 

1. SD Jovo Jurkovic 
- 517 krogov 

2. SD BREST 
- 510 krogov 

3. SD JUTEKS 
- 509 krogov 

Posamezno: 
1. Andrej Pasaric 

- 181 krogov - VECER 
2. Franc Skrubelj 

- 179 krogov- ZALOG 
3. Sebastijan 1:nida:rSic 

- 177 krogov - BREST 

Republiskega prvenstva solskih 
sportnih druStev - SSD, ki je 
bilo v Kranju, se 'je na osnovi 
najboljsih regijskih tekmavanj 
lahko udeleillo 60 najboljsih pio
nirjev in 40 pionirk. 

Rezultati: 
1. SSD Slovenske Konjice 

- 512 krogov 
2. SSD CERKNICA 

- 508 krogov 

3. SsD TRBOVLJE 
- 506 .krogov 

Posamezno: · 

1. Sebastijan 1:nidarsic 
- .181 krogov- CERKNICA 

2. Bostjan Gorisek 
- 178 krogov - Trbovlje 

3. Ciril Ka.lufa 
- 178 krogov - Pivka 

DRZAVNA PRVENSTVA 
Z ZRACNO PUSKO 

Driavnega prvenstva v strelja
nju z zracno pusko za pionirje, 
ki je bilo v Zenici, so se na os
novi d'Osezenih rezultatov in 
norm udeleZili pionirji SD Brest. 
V zelo moeni konkurenci se je z 
12. mestom in 179 krogi najbolje 
odrezal Sebastijan znidarsic. 

Drzavno prvenstvo za mladin
ce pa je bilo v Smederevu, kjer 
je nastopil Damjan Kandare in 
se vrnil z bronasto kolajno. 

REPUBLISKO PRVENSTVO 
Z MALOKALIBRSKO PUsKO 

Pi'Oni·rji cerkniskega BRESTA 
s_o nastopili v Kranju na repub
hSkem prvenstvu z ma.lokalibr
sko pusko v di·sciplinah 30 leze 
in trostavu (lefe, st oje, kleee) 
3 X 10. Rezultati so bili zelo 
vzpodbudni, saj je SD BREST 
osvojila stiri naslove. 

Za cirZavno prvenstvo pa je 
normo dosegel Sebastija.n 1:ni
darsic. 
Rezultati: 
Trostav 3 X 10 ekipno: 
1. SD BREST 

- 592 krogov 
2. SD D. P01:ENEL 

- 563 krogov 
3. SD JUTEKS 

- 553 krogov 
Posamezno: 
1. Sebastijan 1:nidarsic 

-237 krogov - BREST 
2. Meho Durakovic 

- 219 krogov - VELENJE 
3. Dejan Matak 

-211 krogov - ·D. POzENEL 
30 Ieie ekipno: 
1. SD JUTEKS 

- 680 krogov 
2. SD BREST 

- 677 krogov 
3. D. -P01:ENEL 

- 665 krogov 
Posamezno: 
1. Dejan Matak 

-250 krogov - D. POzENEL 
2. Urban Vitez 

- 245 krogov - KRANJ 
3. Sebastijan 1:nidaTsic 

-243 krogov - BREST 

REPUBLISKO PRVENSTVO 
Z VOJASKIM OR02JEM 

V organizaciji ZTKO Maribor 
je bilo na stremcu Radvanje or
ganizirano republisko prvenstvo 
z vojasko puSk:o M 48 in polavto
matsko pusko. BREST je nasto
pil v obeh disciplinah in v vee 
kategorijah. Nekateri posamez
niki (Maticic, Kandare, 1:nidar
sic, Mahne) so dosegli norme za 
.n,astop na ddav.nem prvenstvu, 
vendar bo nastop odvisen od fi
nancne pomoci gospodarstva. 

Rezultati: 
VOJASKA PUSKA M 48 
1. Mladen Melansek 

- 184 krogov - JUTEKS 
2. Janez Maticic 

- 183 krogov - BREST 
3. Justi Smrkolj 

- 182 krogov - JUTEKS 

POLA VTOMATSKA PUSKA 
Ciani: 
1. SD AUGUST MAJERIC 

- 707 krogov 
2. SD VECER 

- 705 krogov 
3. SD BREST 

- 686 krogov 
Mladinci ekipno: 
l . SD BREST 

- 702 kroga 
Posamezno: 
1. Damjan Kandare . 

- 243 krogov - BREST 
2. Sebastijan z nidarsic 

- 242 krogov - BREST 
3. Andrej Pasaric . 

- 227 krogov _,__ VECER 
Med mladinkami je zmagala 

Sasa Istenic z 220 ;krogi. 

Franc Mahne 

BRESTOVOBZORNIK 

--- li 

Jadra smo napeli 

' . ~ jl 
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Ste ze letovali 1 
Konec julija sezona letovanja 

doZivi svoj vrhunec. Skoda, da 
so nenormalno dolge juniJskc 
ohladitve .povzrocile manj~i od
ziv za letovanje v predsezoni. Le
tos opaiamo zmanjsanje stevila 
gostov - zlasti i.nozemskih, ce
ravno so .pogoji, ce seveda od
mislimo draginjo, v primerjavi 
s prejsnjimi leti bolj si: ,popra
vila se je oskrba s pitno vodo, 
vecje preseneeenje pa so alge, 
ki kljub zanesljiv.im napovedim 
vendarle se ni.so »Zacvetele«, Prav 
zaradi te pretnje je opazna se
litev letovalcev na jug - zlasti 
na atoka Pag in Rab, kjer do
slej niso zabelezili teh neprijet
nosti. 

Nasi delavci letujejo v trinaj
stih kampih (otoki, Kvarnel'ski 
zaliv, Istra .in termalna letovi
~ca), kar predstavlja ponudbo za 
vsakogarsnji okus. v nasi po
nudbi so ·le poCitniske prikolice, 
ki smo jih v vseh teh letih v.se 
premalo 'OCuvali, tako, da nam 
kljub vsakoletnem in dragem 
vzdrieva:nju preti zmanjsanje 
zmogljivosti ze v prihodnjih le
tih. Zato so obcasna negodova
nja .letovalcev zaradi stanja pri
kolic veckrat upravicena, cerav
no ta nacin letovanja (cene. pla
Cilo v treh obrokih) omogoca, 
da se lahko na morje odprav
lj ajo tudi drufine 'S tanjosimi ze
pi, ce }e nimajo V tem Ca'SU do
macih opravil (krompir, kos
n ja . .. ). 

Letos se je za letovanje p rija
vilo 340 druZin. Najvec zanima
nja je za Catez, kjer bo v treh 
pr ikolicah letova:J.o kar 50 dru· 
zin. 

Vr emenarji napovedujejo dol
go in lepo posezono (september). 
Zato razmislite in se cimprej 
priglasite za nekaj prostih mest, 
ki so v tem obdobju se na voljo. 
Cene v posezoni so od 80 do 
100 dinarjev za prikolico na dan 
To ·povabilo je namenjenon se- ' 
veda tudi nasim upokojencem. 

I. s. 

BRESTOV OBZORNIK - glasilo de· 
lavcev podjetja BREST Cerknica, p. o. 

lzhaja tromesecno v nakladl 2.800 izvodov. 

Glavni in odgovorni urednik: lvo STEFAN. 
Urednlski odbor: Miran PETAN, Franc GOR· 
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Joze KO· 
ROSEC, Zdravko ZABUKOVEC, VIII FRIM, 
Andrej VIVOD, Hedvika MELE, Hermina 
MALIS, Jozica SKERL, Franc MELE, Anton 
OBREZA. 

Foto: Joze SKERLJ. 

Predsednik odbqra .za obvescan,j": VIIi FRIM. 

Tlsk: :l!elezniska tiskama v Ljubljanl. 

Glasllo je brezplacno za clane kolektlva In 
upokojence In ja po sklepu Sekretariata RS 
za lnformlranja (st. 421·1/72 z dna 24. okto
bra 1974) opro5ceno temeljnega davkll. 


