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Mali in· hCere ...
12. marca je bila konstitutivna seja skupscine podjetja Brest.
Tako smo tudi formalno vstopili v novo organizacijsko status·
no obdobje Bresta. V tern sestavku poskusimo nekoliko osvet·
liti glavne vzroke in znacilnosti poslovanja po novem.

Iz nagovora g. lzidorja Rejca, republiskega sekretarja za
industrijo ob otovoritvi proizvodnje Brest-Dumi d. o. o.

V tej hali, ilci je hila prej •namooje.na ila sklad1see, se odpira
nova proizvodnja pocitniSkega in sportnega progra~a, ki
ga ,poslO'V'IlEi'a i!l sosednje Rr.vaske vkJjucujeta v dclrui.5ko
druibo Brest. Moram reci, da je to lep z,nak in dobrodoslica poverz:ovanja med Sloven~jo in Hrva§ko. Pamelt se
bo Z'dr~eva,la, posli se bodo odpira1i in ·iiSka:li pmfit.
P.r.ogtam, ·k i ga danes od:piramo, .naj bi bil vedno IJlad
vodo. Kot pravimo naj bi omogoeal, da bi vse tezave z
lahkoto preveslali. Zelim, da bi bil s·tart nadvse uspesen
in pomemben za Brest, kli je, kot sem ze rekel, firma,
ki se je pravocasno zavedla svoje vloge, kot tudi za
Cerknico nasploh.

ZAK.ONSKE SPR~MBE
IN MOZNOSTI
Zakon o podjetjih, ki ga je
sprejela zvezna ·skupscina ze
ob Jwncu leta 1988, je bil misIjen kot pot, po kateri naj bi
se priceli osvobajati objema
gospodarske neucinkovitosti,
ki nas je pestila v zadnjem
desetletju.
Zakon je bil sprejet zelo na
hitro, predvsem kot protiutez
izredno centralistiCnim in unitaristicnim pogledom na druz-

be.nogospodarsko Zivljenje v
J ugoslavi}i. Zato je bil in je se
zdaj , kljub trikratmm popravkom, razmeroma nedodelan.
Tu in tam je dvoumen ali celo sam sebi nasp'r otujoc, za
vse pa predvsem nov. Malee
smo se ga tudi ustrasili-, saj
ni povsem jasno, kako se homo znali organizi;rati ·i n kako
uspesni homo v pogoj-ih, ko
si konkurirata (Zivo) delo in
kapital ~kot op.redmeteno minulo delo).

Toda .tako je, kot je bilo
vedno doslej, ko so pred nas
postavili obvezne novosti: tu
so! In najbolje je, da se jim
cimprej prilagodimo ter pricnemo poslovati 'tudi v takih
novih pogoj1h. Kdor tega ne
bo znal ali hotel, zal ne b o
prezivel.
Pravijo, da nova ureditev
nudi vecje moznosti. Velja dodati tudi ugotovitev, da Zakon
skriva v sebi nemalo pasti in
da bo nova ureditev zahtevala
od nas vee znanja Jn vee truda za boljs1 uspeh.
KAK.SNI SO NOVI POGOJI?
Verno, da imamo po trenutno veljavni zakonodaji podjetja, ki se glede na lastnino
uvrscajo v podjetja v druibeni, zadruzni, iasebni in mesani las tnini. Po p.ravno organizacijski oblikl pa podjetja
lahko oblikujemo: kot podjetje s polno odgovornostjo, kot
drliZbo z omejeno odgovornostjo, kat delnisko druzbo,
kot komanditiJlo druzbo, kot
druzbo z neomejeno solidarno
odgovornostjo, kat zadruZno
podjetje in kot javno podjetje.
Vse to je ljudem, ki se s
tern poklicno ne ukvarjajo,
manj znano.

... sicer .p a, :kaj je to - lepa zens.ka?
V naSih hr.~bih se s tern vpra.Sanje:rn .ni tnirhce ubadal
Nase zenske so bile priidne, delavne, mo6ne ... In zale. To
ze. Ne ipa •lelPe.
Zad.a, to je pamenilo vel,~ko vee kO't lf!Pa. Lepota je biila
rza IJlaSe ra7l!llere cisto nel.llporaibna, iprazrna ree.
Kaj ces z leu>o zea11s'ko v hlevu, pni svJnjskem koriltu, v
;zel.n~ku, na IJljj'V!i, na ·senozeti? Ka:j ce5 z lelPPfto v emi kuhin:jri :z. burikllauni :in laparjron, s crnimi zeleznimi pis.k.ni. in
s sajastim kotl'OID s svirnjsko kuho v kotu za VJ:ati? Lf!PQta
ne zna SIIJefi :l cruha. Lepota ne .z na podojli.ti. in oeediti. otrOika.
Lep01ta ne zna rzadeti butaJre sena in jo vamo ~prenesti dale.C 6eJz plaiZave, ne zna z vilami. za:dliZevatti. viso'ko nrulozenega VOZa, da .ne zgrmi V prepad in potegne za ISabo se vprege z gospodarjem wed. Lf!Pa ZeJJJSka ne more ves doo eep eti na njli:vi an pulirtri ostrega jeC.n:i.enovega stmisea iiJl pu.Sca'lli rza salbo rnebogljemih, komaj ziv.i!h stebelc korenja; se
ne more po rves dan sllcla:nja·t i nad zrelim kla;sjem, vezati
tezkega ISIIlQpja irn po vecerjii se nekaj ur p.lesaH ob divjri
kmeeki harmonikli. Lepota me zna ne mlatiti ne nositJ.i. neznansko te:lJkilh p[att:nenih v.ree zrnja s poda na ka.Seo; ne
.ma ne mol:sti :ne reditri. pra5ieev; ne rzna za kri.Z ~j!i na
VlSO moe, .toda :Z: De1JilaJIISJ.cim s.traihom iiJl p.re'V!iJdm.ostjo ·i n
ljubewnri.jo vle6i. .za Strike ob te.Zk:ern porodu najlepse a!l.i
mOilda edine krcwe ...
Zna 1pa billi zeiJJSka ob vseh teh vsakd.a.njih oprav.Uih
straiSacns:ko za:la.
VISa moena :il!l zagorela in .zJdrava im. dehteca v znoju, pogumna in IJl~ejana stoji tam med hlevski:mi vrati s skafom rv eni rolci :iJn z gol.i:do pena:stega m.laka v drugi, z le,pi.mi otroki ob roza~&tem kr.illu in z a:nacko, ki se jti. d~e
ob nogo.
Ej, to je v resnici prava zens.ka lepota. Vendar se jti. Jtako ne roce. Ta iepota je ve.lri:ko Iepsa, kot jo labko ·i 2povemo S se tako sk.J:1bno ~n lf!PO i2govorjeno besedo .....,: lepota . . .
J. Prap.rotrnik
Se neobjavljen odloruek iz pripovedi: SPOMINI NA NOTRANJSKO, ki izhaja.jo v Notranjskem easopisu.

Nadaljevanje na 2. strani

Najbolj zenski oddelek v Brestu je sivalnica v Tapetnistvu. Mesec marec je ze za nami. Cestitke naj torej veljajo za nazaj.
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Mati in hCere ...
Nadaljevanje s 1. strani
Zato bodi dovolj. Bolj pomembno je poudariti, da novi
Zakon o podjetjih ze kar na
zacetku doloca, da imajo vsa
omenjena podjetja na trgu
enak polozaj, pravice in. odgovormosti. s· tern dolocilom je
po eni straru tizakonjena enakopravn·o st vseh vrst lastnin,
po drugi strani pa smo na
trgu dela in kapitala vsi potisnjeni v hudo konkurenco.
Tako srecanje je sprv.a lahko
grobo in se moramo z njim
spoprijeti vsi, ki smo se preziveh. Nekaterih podjetij pa
ni vee, ker niso vzddala nena~ sprememb, .priti~kov
trga in drlave (ali celo dveh
drlav). Nastalo pa je veliko
novih podjetij zal skoraj
nic proiivodnih. Mnogo od teh
podjetij bodo zgolj muhe enodnevnice1 druga se bodo razvlla in uspevala.

pravljanjem kot jih ur:eja nova zakonodaja.
Preden se lotimo opisovanja
bistvene \ vsehine novih odnosov, naj povemo, da ima matieno podjetje Brest trenutno
stirinajst druih bcera, v katerih ima veeinski delez v osnovnih vlogah. Dve pravkar soustanavlja v .tujini, v treh
druzbah izven Brest pa ima
Brest manjsmske deleze. Vse
to zahteva kar precej spremljanja, toda to je ze druga
zgodba. Oglejmo si bistveno
vsebino nove organiziranosti.
MATicNO PODJETJE
U~TANAVLJA SVOJE
DRU1:BE

Stvar je (ce zanemarimo
administrativne in poslovne
tezave) preprosta. Vzernimo
eno podjetje. To podjetje lah·k o ustanovi novo podjetje.
Vanj vlozi del svojega tkiva
V Brestu smo ze predcasno (kapitala). Zanj postav1 vodilocenili, da bodo potrebne or- no ekipo in mu doloci glavne
ganizacijske in celo statusn.::: smernice (poti) poslovalilja. Na
spremembe. Zato smo ze pred tej poti pa mora vodilna ekipa.
nekaj leti priceli uvajati poli- novega podjetja s svojimi detiko vecjega programskega lavci nadzirati
odgovorno.
kristahziranja poslovnih enot Podjetje - ustanovitelj lahko
(takratnih tozdov) in njihove- (mora) obcasno nadziratl praga postopnega poslovnega osa- vilnost smeri, vpetost v kormosvajanja. Tako politiko smo poracijo, dosezene rezultate in
podprli tudi z ustrezno .p oli- sd problemov. Ostalo poslotiko osebnih dohodkov, ki naj vanje je iazmeroma· samostojbi bili cimbolj odv1Sll1i od re- no. To velja tudi za drugo,
zultatov dela - predvsem tu- tretjo, eetrto ... dru:Zbo-bcer.
di od dobicka.
Podjetje, · ki je ustanovilo
· Ovir ni bilo malo. Po eni druga podjetja se imenuje mas trani so nas pestile notranje tieno podjetje. Novoustanovtezave in premajhna lastna ljena podjetja pa se imenu jeucinkovi tost, po drugi stranl . jo podjetja ali dru2:be-hcere.
pa zunanji pogoji poslova:nja Mati in heere imajo vsaka
?- amninistrativnimi posegi dr- svoj racun, svoje vodstvo, svozave.. T~ so se meBjavali kar je ime in svoj predmet poslo·
napr ej in kot po pravilu s sla- vanja ter so registrirane v
bih na slabse. Na razlicne na- sodnem registru. Mati in heecine smo jih skusali otopiti re so pravne osebe. Vsaka od
oziroma zmanjsati njihovo ne· n jih samostojno nastopa v
pravnem prometu.
..
'!-lgo~nost, med drugim tudi z
Toda lastnikov ali upravorganizacij ski.mi spremembami. Z nekatenmi zato, ker so ljalcev ma·t ere je lahko vee,
to narekovali . predpisi, in z pa tudi lastnikov posamezne
¢lrugimi, ker smo to boteli za- hcere je lahko vee. To je pravradi lastnih spoznanj in po- zaprav skoraj pravilo.
Tak primer je tudi z Bretreb.
stom.
Maticno podjetje je
· Spomnimo se, kako smo
Bres.t,
podjetje
za proizvodnjo
s kladno z histveno spremembo zakonodaje najprej spre- m promet blaga d. o. o. Cerk-me.nili oziroma zbnsali iz sod- nica, lastnik (upravljalec) tega
registra temeljne organi- podjetja pa ni samo Brest, ki
zacije. ·Hikrati smo oblikovali je sicer veeim.ski lastriik.
poslovne enote kot zametke ManjsinSiki delez v njem, tobodoeih podjetij ter povece- rej v matienem podjetju (in
v.ali njihovo odvisnost od last- s tern preneseno v ustreznem
:n ih .rezu1tatov. Po (referen- razmerju tudi v heerah), ima.dumskem) preizkusu v letu ta tudi Republika Sloveruja in
1.989, s katenm. smo u gotovili; Ljubljanska banka d. d., ki sta
· ·<W se zeli kdo izloeiti iz Bre- dali dolocena sredstva za raz·s ta, .smo ostali razmeroma vojno sanacijo Bresta. V vseh
stirinajstih
dru:Zhah-hee.rah
~dno povezano podjetje, saj
ni nobe.na poslovna enota ima Brest veeinski delez. V
otreh izmed njih, ki so mesana
izrekla za izloeitev.
podjetja, je poleg dru:Zbene
. Sprejeli oziroma dopolnili lastnine vlozena .t udi zasehna
smo glavne poslovne u smerit- las-tnina, ceprav v manjsinjve m prieeli pripravljati novo skem delezu. Zasebni lastniki
organiziran!)st.
so zdaj pravi lastniki. Ostali
· Postopoma smo ustanavljali (Brest, Republika Slovenija in
poslovno (razmeroma) samo- Ljublj.anska banka) pa se »destojna ·podjetja in po sklepu lamO<< da smo lastniki.
deiavskega sveta- z 11. decemToda pustimo teoretiena
b~. 1990 doloeili obliko in razm1sljanja o lastniStvu, saj
s tern .okvirno vsebino - se- se .b omo s tern vprasanjem
.dalf.je_ <;>rg~acij ske .resitve sreeali, kot bo sprejet Zakon
Bres-tove kor.poracije z vode- o lastninjenju. Do takrat pa
pjem, upravljanjem in s~u- si r.aje oglejmo, kaksne so

nega

.se

-

skupscina lahko imenuje
upravni odhor; skupscina
je sklenila, da ho do imenova:nja upravnega odbora
zaeasno sama opravljala
njegove naloge;

moznosti funkcionira:nja novih
oblik poslovanja.

direktor zastopa podjetje
in vodi njegovo poslova.nje;
- pristojnosti vseh omenjemh
treh organov so opredeljene v zakonu, ki pa dopusea podrobnejso obdelavo
v statutu;
-

KATERI BODO NOVI
ORGANI UPRAVLJANJA,
SOUPRAVLJANJA IN
VODENJA?
Omenili smo ze, da je bila
12. marca letos ·k onstitutivna
seja skupscine Bresta . Skupscino sestavljajo skladno s
sklepi organov upravljanja po
en predstavmk vsakega od
lastnikov (upravljalcev).
Skupseina je sprejela Statut in z njim zastavila upravljalsko vodstveni okvir poslovanja.. Navedimo glavne znaeilnosti:
- glavni organ upravljanja
je skupscina, v kateri poteka glasovamje 0 vecini zadev v razmerju z delezi v
osnovm vlogi (ker ima
Brest vecinski delez, ima
tudi vecino glasov);

-

-

-

skupseina oziroma upravni
odbor lahko, ce sodita, da
je to p otrehno, imenujeta
tud1 dodatne organe.

Tako je v statutu matienega
podjetja zasnova za zacetek
delovanja po novem in za
vzpostavitev povezav med m aticnim podjetjem in hcerami.
Podrobno bodo urejene tudi
oblilke za delovanje - to je
za upravljanje, vodenje in soup.ravljanje v vsaki posamezni
hceri.

delavci v podjetju lahko
· Toda to je le formalni okvir.
oblikujejo delavski svet in Uspeh b o mogoe le tedaj, ce
mu v skladu z zakonom bomo znali nove oblike upoopredelijo pristojnosti (za- r abiti kot podlago za nadaljkon doloea, da ce je stevilo njo rac10nalizacijo in vecje
.delavcev manjse od 50, vsi ucinke. Pa tudi na najnujnejskupaj op.ravljajo funkcijo : so mero humanosti, sodelovadelavskega sveta);
nja in dobrih medsebojnih
za vecjo strokovno poveza- odnosov, ki so nujni za velike
vo· ter za usklajevanje naj- uspehe, ne bomo smeli pozavaznejsih vprasanj v kor- biti. Nobena zakonodaja namporaciji sta v statutu pred- ree ni .tako dobra, da bi sama
videna dva organa: stro- po sebi kaj prinesla.
kovni svet in svet direktorjev;
Zdravko Zabukovec

Crta pod letom 1990
Leto 1990 je bilo v poslovnem smlslu lmo najtdjih let v preteklem desetletju. Poleg gospodarskih so na poslovanje podjetij vplivali tudi politicni dejavnik.i. Lahko hi celo rekli, da je
bila v Jugoslaviji v preteklem letu politika glavna dejavnost vecjega dela prehivalstva. Zaradi politicnih trenj je prihajalo do krhanja gospodarskih pogodb, prekinitve blagovnih in financnih tokov, uvedbe raznih taks za organizacij~ iz drugih republik itd. Do.Ziveli smo srbsko blokado, kosovske probleme, Knin, in razna druga politlcna izslljevanja. Dejstvo je, da je gospodarska sfera zaradi svojih tezav in nelikvid.nosti te momente s pridom izkoristila in je najprej zaustavila ftnancne
tokove. Nelikvidnost oziroma nespostovanje placilnih rokov se je razsirllo kot kuzna bolezen.
Vedno manj je podjetlj, ki sene bi vsaj obcasno znasla v likvidnostnih tezavah.
V takih pogojih je poslovalo tudi nase podjetje in temu primerni so gospodarskih rezultati.
Leto 1990 smo zakljucili z izgubo v znesku 62.707.000 din. ·
Vzrok taksnemu rezultatu
so politieni momenti, pa tudi
objektivni gospodarski dejavniki in nase subjektivne slabosti.
Najpomembnejsi dejavnik,
ki je krojil usodo izvoznih
podjetij je vsekakor nerealen
teeaj konvertibilnih valut. Dejstvo je, da je politika zvez.ne
vlade z nerealnim tecajem osi.romasila izvozno gospodarstvo

Drugi dejavnik, ki je krojil
nase poslovne rezultate je
podkapitaliziranost Bresta, oziroma
sorazmerp.o. visoka
obrestna mera za kredite za
obratna sredstva. Razumljivo
je, da s 50 do 60-odstotno letno obrestno mero in fiksnim
teeajem ne morei:no uspesno
financirati · izvoZ:ne proizvodnje. Zato so hili v preteklem
letu v izgubi · predvsem tisti
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na raeun uvoznikov oziroma
prebivalstva, ki je lahko poceni kupovalo devize.
Po nekate.rih ocenah je bil
tecaj tujib vaLut na koncu leta prenizek za preko 60 odstotkov.
Poleg samega tecaja pa so
negativ;no vplivala tudi nekatera medvalutna razmerja,
predvsem padanje ameriSkega
dolarja in svedske krone, ki
·sta bili v letu 1990 naSi osnovni izvozni valuti.

izvozni programi, tki so imeli
dolge plaei1ne roke.
Tretji dejavnik, ki je· krojil
naso gos,podar.sko usodo pa je
obeuten padec zivljenjskega
standarda. Objekltivno dejstvo
je, da so se lani socialne razlike med posameznimi sloji
prehivalstva se povecale. Velik
del prehivalstva, ki s svojimi
dohodki lahko pokriva le najn u jnejse Zivljenjske p_o trebe
je izpadel iz mase potencialnih kupcev trajnih potr9snih

dobrin, ki pa so osnovni proizvod nasega podjetja. Drugi
del prebivalstva, ki je zadostil
nuJmm eksistenenim potrebam, pa viSka sredstev ni porabil za nabavo trajnih petrosnih dobrin (pohistva), marvec
je velik del ·teh sredstev porabil za nakup deviz.
Med inte.rnimi vzroki za neugoden rezultat moramo omeniti prenizko proizvodnjo in
realizacijo na zaposlenega.

I

V preteklem letu smo do- •
segli vrednostno samo 76,3 od- /
stotka letnega nacrta proizvodnje. Velik izpad smo imeli
predvsem pri primarnih proizvodih in proizvodnji pohiStva za domaee tdisce. Manjsa
primarna proizvodnja je posledica tezav, ki smo jih imeli
z tnabavo osnovne •s urovine
(hlodovina, · surovina za iverko). Moratorij :na seenjo v gozdovih i:n pereca likvidno.stna
problematika sta dva Cinitelja,
ki sta pomembno vplivala na
p.abavo lesne surovine. Zaradi
pomanjkanja lesne surovine
in sorazmerno visokega povprasevanja po njej so gozdarji zaostrili plaeilne pogoje, ki
jih ob kronicnem pomanjka·
nju likvidnih sredstev nismo
mogli v celo ti sprejeti. Zato
so gozdarji precejsnje koliCine
hlodovine in drv izvozili, kljub
temu, da je hila cena v izvo·
zu nizja.
Pomanjkanje surovine smo
skusali nadokmadi.ti z uvozom,
vendar izpada kljub vsemu ni·
smo mogli zapolniti.
Nadaljevanje na 3. strani
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Predstavljamo. Clane skupSCine.
Predsedciku novo konstituirane skupsci.ne Danilu MLinaxju - pred- veliko v1a,gati v razvoj novih tr·
stavniku Bresta smo zastavHi na:slednj:i vprasanji:
gov, ipiroizvodov in kadrov ter
- katere najpomembnejse in odgovor;ne naloge cakaojo skupscino optimizirati obstojece pxograBresta na poti do uveljavitve karporacide v uspesen posloVIIl!i me. Izredno pomembno pa je,
da se podjetJje optimizi!l'a na obsistem?
- kako boste v skurpscini uveljavljali sprejema:nje odlocitev z ozi- segu, iki ga tpogajuje moinost
prodaje trg in ra'ZipolooljiN
rom na interese druiabn~kov?
kapi.t al. P.redvseo:n pa je potrebClana skupscine predstavni;k a vlagateljev Mirosla:va P·ivka in Blli- . no
teziti k temu, da bo ob~toj e
zabeto Filipi pa smo poVprasali:
ci kap1tal podjetja dajal <vee pro- kaj lahiko reeete 0 Brestaw poslovni politik·i?
fi:ta kot doslej.
- kaj je po vasem mnenju treba ukre.rri,ti, da bo Brest postal se
bolj uspesen poslovni subje!k:t?
DanUo Mlinar, predsedni'k Sikupscine Brest d. o. o. Cer·k nica:

Prva seja skupscine Brest d.o.o. Cerknica z delegati in porocevalci.
PRVI SKLEPI SKUPSCINE BREST d. o. o.
SkupsCina podjetja Brest d. o. o., Cenk.nica je na svoji prv-i seji 12.
marca sprejela naslednje pomembne sMespe:
1. Brest, podjetje za proizvodnjo in promet blaga d. o. o., Cerknka
korrstituira skupscino v sestav.i:
- Danijel Mlinar, predsednik (predstav.nik Brest d.o. o. Cerknica)
- Miroslav Pivk, cla.n (1predsta:vnilk Rep:ublike Slovenije)
- Elizabeta Filipi, clan.ica (predstavnica LB d. d., Ljubljana)
2. Skupscina spueljo:ne S•tatut podjetja v Cistopi&u.
3. SkupsCina :irz.:vo!:i v discipHnsko k<YrnWsido nasledin1e clane oziroma njihove namestnike:
·
- nredsednik: Ant on PerCic (namestMk: Ivo Stefan)
- ~lanka: Ana Kogej (namestnica: Mil!ka Biza,j)
-clan: Bods Baj.t (namestnica: Lrena Kovac)
4. Za direktorja podjetja Brest <1. o. o. Cerklnica je ~menovan Darko Lesa·r , dipl. ing. - dosedanji v. d. di-rek!toJ:lja.
5. Skupsci.na sprejme -osnove poslov.ne poli.lbike in plana za [eto
1991 ter vrsto sklepov za njuno ~\lVajanje.

Crta pod Ietom 1990
Nadaljevanje z 2. strani
Manjsa p roizvodnja pohiSiva za domace tdisce je posledica manjsega povprasevanja
in zmanjsanega obsega tdisca, saj se je ob p.olletju trzisce v republiki Srbiji zaprlo
zaradi politicnih razlogov, v
Makedoniji i:n Crni gori pa
zaradi ekonomskih. Zato smo
vecino pohistvenih kapacitet
usmerili v proizvodnjo za izvoz, ki pa je cenovno manj
ugodna. Kljub dejstvu, da smo
dosegli 22 milijonov USD izvoza in presegli letni nacrt izvoza, pa vrednostnega obsega
proizvodnje in tudi re.alizacije
nismo dosegli zaradi niZjih
cen v izvozu in nerealnega tecaja dinarja, oziroma inflacije ,

ga uvoza. Tiste poslovne enote, ki so bile bolj prozne in so
popestrile nabavo tudi s temi
oblikami uvoza, so dosegle
boljse rezulta:te, saj so s tern
skoraj iznicile pogubne vplive
n erealnega tecaja.
Med stroski opazimo vecje
odstopanje predvsem pri osebnih dohodkih, ki so se v primerjavi z nacr.tovanimi povecali~ .To je deloma posledica
spremenjene strukture proizvodnje (dodelavni' posli, pri
katerih je material preskrbel
kupec), deloma pa posledica
nizke .s tartne osnove v planu,
saj smo s tern dvigom vsaj
nekolilw omilili socialne probleme zaradi nizkih osebnih dohodkov.

lVE(ll,6%)
POH (23,4%)
MAS (20,7%)

ZAG(.7,4%)

TAP (1 0,2%) ·

GAB (l,S%)
JEL(20,S%)
Izvozna pogaca je hila vredna 22 mio $.
ki j e bila kljub stabilnemu
tecaju pri domacih cenah se
vedno navzoca.
Dejstvo je, da smo v preteklem letu premalo surovin in
repromaterialov nabavili na
zunanjem triiscu. V nekaterih
okoljih smo se prevec togo
obnasali in nismo izkoristili
vseh moznosti nabave, predvsem skupnega izvoza, uvoza
zaradi izvoza, zacasnega uvoza
ter drugih oblik brezcarinske-

v letu 1990 je znasal povprecni m esecni osebni dohodek v Brestu 4.409.90 <linarj ev in je za 390 odstotkov
vecji od povprecnega osebnega
dohodka iz leta 1989.
Izgubo bomo .pokrivali z nepovratnimi viri bank in poslovnih partnerjev. V primeru, da t o ne bo mogoce, bomo
izgubo pokrili v breme virov
poslovnih sredstev.
J oze Korosec

SkupsCina Bresta, druibe z
omejeno odgovornostjo, ima
svoj staJtut, v katerem so opredeljene njene pristojnosti. Nastel
born samo nekatere:
- s.prejema plan •r azvoja in poslorvno politiko podjetja,
- sprejema letni obracun poslovanja, ·
-

odloca .o statusnih spremembah .in spremembah obliik podjetja,
- odloea o delitvi in uporabi
dobioka ter o kr.itju izgub itd.
V tej p rehodlli fazi organiz·i:ranja opravlja skupscina v s:klladu
s Statutom tudi nekatere £urrkcije upravnega odbora, kot .n pr.
sprejema splosne akte pod~etja,
imenu je in ra.zreS.uje direktorJe
podjetja, imenuje disci.plin:s.ko
komisijo itd.
Sicer pa gre pri novern organixi:ranju za sistemat·i eno preobliok-ovanje Bresta. Za vsa podjetja - hcere so izdelani programi
razvoja, za realizacijo katerih nameravamo pritegniti tudi druge
poslovne partnerje. Ta trenutek
delamo na dokapitalizaciji pod-

se ni. (aka nas namrec se realizacija programa olastninjeuja
pocijetja. Smer razvoja pa je seveda ze danes jasna.
Miroslav Pivk, clan sk.upscine
- predstavnik Repuhlike SJorvenije:
Brest se je zaeel ze zelo zgo·daj zavedaJti, da se je treba prilagoditi potreba.m trga in temu
podTedi!ti vse funkdje podljetja,
ta.ko obseg ;proizvodnje kot razvojne programe, h'k·rati pa veliko vlagati v razi·s!kave in ra1JVoj
trgov .i n ka:drov, ki so gla<vna goniolna sHa v·s akega podljetja. Ta-

ko ima sedaj kom.parativne
prednosti pred dru.gimi, tlci tega
niso stori•l i dovolj zgodaj. Novo
organiziranost podjetja .·pa je
treba razumeti in izpelja.ti loot
spremembo odnosov t~ko zno~ralj podjetja kot z :runail[jim.
okoljem. G.lavni ciij podjetja mora brti prof·i.t, s katerio:n se bo
media uspe5nost podjetja in priprav'!jenost ka,pitala za viaganje.
v sedanjih kriznih casih je s
to usmeritvi~o tTeba nadal1eva1i,
jetja. Gre za pridobitev trajn:ih
ozkoma dolgorocnih vin:w sredstev za rea>lizacijo koncespta razvoja podjetja tudi z investicijs kimi nalozbami v uspe5ne projekte.
Pri skupscmi gre za zacetek
uvelja:v-ljanja novega naoina up·ravljanja in vodenja podjetja.
VISe je usmepjeno na na:jv~sjo
raven stro:kovnega obvladova:nja.
To raven bomo la:hko dosegli
predvsem z dobrimi strolkovnjalci, z drugaanim naCinarn razmislj anj a, z m enedrl.erj.i, ki imaJjo
ja•sne cilje ·i n naeine obvladwanja trznoekonomskih t okov. Caka nas, p:redvsem vodstvo podje. t ja, »po}no dela«, kajti menim,
da smo danes, k!ljub tezko p:rehojeni poti, se vedno bolj na zacetku.
Osebno se mi zdi kadrovslci del
najbolj perec. To je treba re5evati z dveh vidi!kov: s strokovnega in socialnega. Se tezji se mi
zdi danes socia•l ni del, k jer ni
programov in resitev s strani sirse sk-upnosti, ampalk je vsa pobuda oziroma resevanje prepusceno podjetjem. v zadnjih nekaj letih smo na Brestu ta del
zelo uspesno resevali, b ojim pa
se, da bo v prih-odnje teze.
Inte.resi d.ruZa.bn:i!kov so si zelo
blizu, ·k aj ti vecina interesov iz·
haja iz lastnistva kapit a.la, pri
tern pa ne gr e zgolj za motiv
dobicka marvec znatno vee. Sevcda pa danl!s· ti druzabniki niso
prav »ta pravi«. Zlasti Brest to

Elizabeta Filipi, clanica Silrupscine - predstavnica LB d. <1.,
Lju btljana:
Brest se ze neskaj let prilagatja
Sipremenjenim pogojem gospodarjenja. Iz togega velilkega sistema, sposobnega 1e velikoserijske .proizvodnje, se bol1 in bolj
spreminja v pdlagodlj.W sistem
s sirokim. programom, ki se je
sposoben vk~jueiti na cim skse
trii.Sce.
Kljub veHkim naipOTom, ki jih
je Brest v to · Vllooi, pa Brestovce tudi v tern letu caka m<llkisimalno angaziranje na VISeh p odroej:iih. in ra<vneh. Glede na omejena financna sredstva bo Brest
zastavljene cilje lahiko dosegel
-le s popolno raciona!lizacijo poslovanja., s postopnim dezinvestiran~jem in nujno d-okap~taliza
cijo s stram.i fixi.C:nih oseb, tJujih
Vilagart:eljev in Republi!ke Slovenije.
Menim, da so Brestove poslovne usmeritve, ki so trfno narravnane, tpTavi•l ne. Brest lkot tposlovp.i subjekt pa bo tern bolj uspesen, cim bolj dosleda:l.o bo izvajal zasta:vJjeno pos1ovno ;politiko.
I. s.

Struktura korporacije Brest
Maticno podjetje (firma, sedez in direktor):
BREST, podjebje za proizvodnjo ial 'Promet blaga, d. o. o., Cenkni.ca, k.i ga zastopa direktor Da.rko Lesar, dipl. ·i ng.
Podjetja - heere (firma, sedez in direktor):
l. BREST-POHISTVO, d. o. o., Cerknica, pod~etje za proizvodnjo
in promet poih.istva ter opreme, .lci ga zastopa cliraktor Mitja Sttohsack, iur.
2. BREST-MASIVA, d. o. o., Martinjalk, podjetje za proizvodnjo
in promet p ohis.tva, ki ga zastapa direktor RiUdolf Debevc, diipl. ing.
3. BREST-2AGALNICA, d. o. o., Sta.rl •trg, podjetje za proizvodnjo in promet lesnih izde1kov, lci ga zastapa direk.tor SiliVes.ter Bavec, dipl. ing.
4. BREST-IVERKA, d.o. o., Cerk.nica, pod~etde za p~vodtn.jo
in pr<Yrnet ivernih plosc, iki ga zastopa direktor Franc Hvala.
5. BREST-GABER, d. o. o., Stari .trg, podjetje za proizwodnj-o in
pmmet pohistva ter opreme, ki ga zastopa drilrek.tor Branko Klclnik.
6. BREST-TRGOVINA, d. o. o., Cer.knica, podjetje za promet
blaga in storitev, krl. ga zastapa direktor Vojteh Ha.n:nel, diipl. psih.
7. BREST-JELKA, d. o. o., Beg;Unje pl'i Cei1knici, po.cLjetje za
proizvodnjo in promet pohistva, k!i ga zastopa direktor Jane;z; Opeka, dLpl. ialg. org.
8. BREST-TAPETNISTVO, d.o. o., Cerknica, podJjetje za pioizvodnjo in pt"om et pohiS.tva, ki ga zastapa direk.tar Franc H-ra:stnik, ing.
9. BREST,MINERALKA, d.o.o., Ce.r1knica, podjetje za proizvodnjo in promet omrrjeodpornih plo.Sc, tk.i ga zastopa d·i raktor Jcie Komidar.
10. BREST.STROJEGRADNJA, d. o. o., Cevknka, podjetje za proizvodnjo in opromet stroj:ne opreme, ki ga za:stopa dirre'kror Stanislav
LilZar, dipl. ing.
11. BREST-INSE, d. o.o., Cerk.ruica, mdustrr.ijslci servis, ki ga zastopa direMor Cvetko Ma!lnar, .i:ng.
12. BRESTIN, d. o. o., Cerkmica, :podjetje za izdelavo aprerne, ki
ga zastopa direktO!r Franc Sterle.
lJ. BRE ST-DUMI, d. o. o ., Cerknica, podljetje za proi:vvo:dnjo in
promet dzdelkov za navtiko in spor.t, ki ga .zastopa d±rektar MiloS
M~leta, ing.
14. BREST-LUSIN, d.o. o., Cenkin:ica, podjetje za p.redelavo in pxomet lesa, ki ga zastopa di;r aktor Franc Lu5in.

BRESTOV OBZORNIK

Zmerni optimizem
SPREJETA ZE POSLOVNA POLITIKA IN NACRT ZA LETO 1991
Ena osrednjih in najpomembnejsih tock dnevnega reda 1.
seje slrupscine podjetja v mesanl lastnini Brest d. o. o. Cerknica je hila obravnava in sprejem obsemega gradiva - osnove
poslovne politike in nacrta za leto 1991. Zasnova dokumenta
uposteva v tem letu zaokrozeno organiziranost v skladu z Zakonom o podjetjih ter nadaljnje poglobljeno in razmeram se
prilagajoce izvajanje koncepta dolgorocne sanacije podjetja.
Sanacija naj bi potekala v okviru poprej sprejetega celovitega
projekta Prizma, seveda ob upostevanju trino-poslovne samostojnosti podjetij hcera ter dokapitalizacije vseh drufb Bresta
kot celote.
Glavne opredelitve
na podrocju trienja:
-

povecanje plasmaja in.Zeniring programov za ~ndeks
620 v vrednostt 11,6 mio $
povecanje plasmaja lesne
galanterije in izdelkov Brestina za indeks 760 v vrednosti 6,3 mio $

-

ti na trlisce pnevmatske colne za morski in recni turizem.
Program je lasten, izdelki pa
ze ~majo potrebne ateste, ki
omogoeajo plasma doma in v
tujini.
Zacenjamo s proizvodnjo m
plasmajem zidnih im. podnih
predfabriciranih oblog, ki slo·

Koristen primer dezinvestiranja sredstev je v predimenzioniranemu centralnemu skladiscu gotovih izdelkov v Podskrajnlku
pri Cerknlci, ki je postalQ prava »valilnica in inkubator« novih
programov preoblikovanega Bresta. Pod strdnimi loki so naSli
svoj prostor - z leve proti desnl: 1 - Trgovina, 2 - Dumi, 3 skladisce, 4 - Lusin, 5 - se rezervirano in 6 - Strojegradnja.
-

nova proizvodnja plovil v
vred:nosti 4,2 mio $
·
povecanje izvoza za indeks
130 - to je za 8,8 mio $
pospesevanje
neposredne
prodaje v lastnih in pnvatnih salonih
zagotov.i.tev
kreditiranja
p.rodaje koncnih izde1kov.

Programsko trinl ukrepi so
uravnani za doseganje gornjih
opredelitev:
Plasma serijskega pohBtva,
strojegradnje in primarnih
programov ter mineralke bo
ostal nespremenjen oziroma
se b o strukturno zmanjseval.
Povecamje inieniringa bomo
dosegli predvsem z vecjim
plasmajem
laboratorijskega
pohistva, v sodelovanju s firroo Waldner, z opremo poslovnih ob jektov, z lastnim programom ter v sodelovanju s
firmama Bene in Ikeo.
Hotelske objekte in ladje
bomo opremljali z opremo, k1
temelji ,n a lastnem oblikova·
nju in tehnologiji.
Uvajamo popolnoma novo
podrocje - BIO program, ki
omogoca ekotosko sanaCIJO
farm in zemljiSkih povrsin ob
hkratni uporabi izdelka v kme·t ijstvu.
Z nov1m navticnim programom Dumi zacenjamo .plasira-

nijo na tehnologiji integralnega
izkoriscanja tudi manj kakovostnega lesa.
Bistveno sinmo progran1
Brestina na podrocju obnove
lruhinj (New-look) in drugih
izdelkov, kar bomo dosegli z
boljsim obliloovanjem in povecevanjem lastne prodajne
mreze.
Na podroeju strojegradnje
bomo obdrlali in razsiriJi trhsce s .kompleksnim trienjem
tehnoloske opreme -t er tudi z
zastopanjem drugih firm.
Na podrocju primarne predelave lesa bomo zadrlali trziSce z visjo kakovostjo izdelkov in pospesenim neposrednim trlenjem.

Plasma na pohistvenem programu bomo zadrlali z novo
generacijo kuhmj, programom
Ten, Sax in obstojecimi ter
novimi izvozni:mi programi.
Na podrocju mineralke uva·
jam<J lafje mineralne plos~e
Negor, obrizge za jeklene kon·
strukcije in rudruke ter inze·
nirinski program.
Rast izvoza .nacrtujemo tudi
v letu 1991. Poleg povecanja
obsega prodaje dosedanjli:h programov bomo izvafali se programe novih Brest<Jvih podjetij. Eden glavnih ukrepov bo
skrajsanje rokov placil. Poleg
tega bomo izkoristili vrsto
ostalih moznosti za zmanjsevanje stroskov in vecjo dohodkovnost izvoza (zacasm uvoz,
uvoz zaradi izvoza, skupni izvoz in kooperacij a).
Proizvodnja za izvoz bo terminirana z narocili, kar bo
pomenilo poslovanje brez zalog. Se naprej bomo povecevali las·t ni 1zvoz. V sodelovanju z domacimi in tujimi partn~rji bomo ustanavljali podjetja v tujini.
Oskrba s surovinami in materiali bo 1mela eno najpo·
membnejsih funkcij v poslovnem procesu. Zato poslovna
usmeritev korporacije zahteva
pristop,· lci sloni predvsem na
odgovornosti vseh odlocujocih
kadrov za zniZanje stroskov
poslovanja oziroma za vecjo
finanOn.o u cink:ovitost. Naloga
teh zaposlemh je:
- da racionalizirajo obseg
dobave po kolicini in ro·
kih,
- da optimirajo nabavne poti, pogoj e in cene,
- cla aktivirajo cenejse substl!tute,
- da vplivajo na gospodarjenje z materiali.
Za izpolnitev t eh nacrtov
smo. oblilloovali agencijo za i.ntegr alno nabavo. 2:elimo namree doseci boljse pogoje in racionalnejso preskrbo za dve
ali vee drufb-hcera s loombiniranjem nabavn.th poti, hkrati
s prodajo blaga Brestovih
podjetij (vkljucno s loompenzacijami).
Racionalizacije in druge
globalne usmeritve poslovanja
nacrtujemo predvsem na naslednjih podrocjih:
- nadaljnje 7Jmanjsanje stevila zaposlenih za okrog 270
delavcev. Za resitev tega
problema j e pripravljen
program, · za katerega po·
trebujemo okrog 40 mil-ijanov dinarjev, Jci <pa jib

Brest v tern trenutku nima,
- nadaljevanje izobrafevalnega ciklusa za okrog 320 delavcev,
- zmanjsevanje stroskov v
pomoznih dejavnostih,
- nadaljevanje ze zacete dokapitalizacije podjetja s
strani zunanjih .partnerjev
(do 1/3 osnovne vloge),
- izboljsanje koefic1enta ob·
racanja zalog (tr:Zna proizvodnja za manega kupca),
- vecje izkoriScanje informa·
cijske tehnologije,
- ustreznejS.e nagrajevanje za
povecanje produktivnosti
zlasti kreativmh in inovativnih delavcev.
Investicije rmajo znacaj trine u smerjenosti. Vsaka od
drl1Zb-hce.ra ima vnaprej opredeljen razvoj v okviru skupne
razvojne strategije. V letu
1991 izvajamo investicijske
projekte v:
- Dumi (pmjekt za navtiC.ni
pmgram),
- Filnob (p.rojelct ooa:1i.z.iu-anib
talnih i.n drugih oblog),

-

-

Gaber (projekt rekonstrukcije in modernizacije za
kuhinjske, . laboratorijske
in in.Zenirmske p.rograme),
Lusm (projekt za predelavo
drobne oblovine),
Mimeralni kompleks (trije
inovacijski .projekti s po·
dr.ocja mineralnih tvoriv).

RezUttati vseh navedenih
aktivnos.ti vlivajo upraviceno
upanje na uspeh p oslovnega
leta. Vsi nacrti podjetij-hcera
predvidevajo ·v delitvi dohod·
k~ dobicek. Ko smo v naslovu
zapisali, da gre za zmerru
optimizem, smo mislili zgolj
na nezazeleno mofuost poslabsanja splosnih gospodarskih
·tokov in vladnih ukrepov s tega podrocja. Ob izboljsanju
finanQnih virov, realizac1je
programskih sprememb, zastavljenih realizacij vkljucno
s stevilo.rn, zaposlenih, kadrovskih S'J)rememb in nadaljevanju izobrazevanja pricakujemo, ne le letosnje, temvec dolgorocno izboljsanje rezultatov
poslovamja korporacije.

Predstavljamo podjetje
Brest-Lusin d. o. o. [erknica
Tokrat predstavljamo bralcem Brestovega obzornika zopet
novo proizvodno dejavnost, ki je nastala kot plod mesanega
vlaganja. Gre za predelavo drobne obl9vine, predvsem dreves-~
nih vrst listavcev. Dejavnost bo zapolnjevala trg z iskanim:i
lesnimi elementi in polizdelki.
Zelja, cimbolj ovrednotiti
tudi slabSi les - .recimo mu
kar »drva<< - je bila v lesarstvu
vedno navzoca. S projektom
'p redelave drobne oblovine
smo na Brestu v precejsnji
meri uresnicili t ake cilje.
Tehnologija za pred~lavo
drobne oblovine se precej razlikuje od klasicnega zagarskega obrata. Na postrojenju bo
mozno..._.Predelovati namrec tudi oblovino z minimalnim premerom 15 em. Ker pa »drva«
oziroma >>goli« navadno tniso
.ravni in .tudi ne kakovostni po
vsej dollini, bomo s tehniko
krojenja izzagali lepse dele
oblovine v dolZinah od 1 m
dalje. Tili kosi lesa b odo
p ravzaprav vhodna surov:ilna
za novo proizvodno .dejavnost.
Ker gre pri omenjen em projektu se zlasti za tanjso oblovino, bodo gotovi elementi oziroma decimiran les temu primernih · dimenzij . Takih poliz.delkov pa se ve1iko rabi v

NACRT PROIZVODNJE IN PRODAJE ZA LETO 1991 (v mio din)
Zap.

st.

Podjetje-hci

PROIZVODNJA
Dose:!. 90
Plan 91

1. POHISTVO
2. MASIVA
3. .ZAGALNICA
4. GABER
5. IVERKA
6. TAPETNISTVO
7. JELKA
8. MINERALK.A
9. STROJEGRADNJA
10. TRGOVINA
11. INSE
12. BRESTIN
13. DUM!
14. LUSIN

78,9
59,1
79,0
55,2
130,8
38,1
52,1
34,5
18,2

SKUPAJ BREST

545,9

lndeks

120,7
94,1
110,8
101,7
201,1
53,5
50,3
51,2
22,9
90,2
3,6
84,1
55,8
20,9

153
159
140
184
154
140
173
148
126

1.100,9

202

PRODAJA
Dom. trg lzvoz

87,3
26,9
77,1
84,1
164,9
13,4
15,6
37,9
17,1
90,2
3,6
59,0
21,9
20,9

49,7
67,2
23,8
17,6
36,2
40,1
74,7
13,3
5,0

119,9

386,6

1

p.roizvodnji masivnega pohiStva, galamterije, palet, v proizvodnji oblog, pod<Jv itd.
Podjetje Brest-Lu5in d. o. o.
Cerknica je torej samostojna
firma, ki sta · j o u stanovila
Brest in ' g. Franc Lusin iz
Ljubljane. Pravi razgovori o
skup.nem pristopu k projektu
so se zaceli julija lani. Kmalu
zatem sta oba partnerja ,pod-.
pisala pismo o n ameri in se
s tem obvezala cimpr ej izde,
lati elaborat, ki je pokazal
;ustrezno stopnjo donosnosti
t ake proizvodnje.
Part.nerjev vlozek v novo
podjetje predstavljajo ovred·
notena znamja za proizvodnjo
in trzenje ter gotovinska sred·
stva. Brest pa se je v pogodbi obvezal, da bo zagotovil potreben kapital za nabavo opreme in za obr atna sredstva.
Razpolozljive gradbene prostore bo Brest d. o. o. Cerknica
odstopil novemu podjetju v
Nadaljevanje na 5. strani

25,1
33,9

Dvojna tracna zaga je prva montirana oprema podjetja Brest·
Lusin.
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Brest-Dumi je splaval
e
e
e
e

PROGRAM, KI NAJ BO VEDNO NAD VODO
V cASU STEcAJEV IN ZAPIRANJA TOVARN
DO 60 ZAPOSLENIH IN 15 MIO DEM REALIZACIJE
SICER MAJHNA, PO MISELNOSTI PA VELIKA STVAR
e POMANJKANJE KAPITALA JE GLAVNA SKRB .ZE NA
STARTU
To je le nekaj glavnih misli
Izidorja Rejca, Darka Lesarja, Tomaia Jancarja :in Milosa
Milete, izrecenih na otvoritvi
proizvodnje novega Bres,tovega podjetja hcere BrestDumi d. o. o. 1. februarja v

Podskrajni;ku pri Cerknici.
Ker smo bralcem to proizvodnjo ze predstavih v prejsnji
stevilki
Obzornika,
tokrat
brez komentarja objavljamo,
kaj so povedali glavni a!kterji,
udele.Zeni na tej priredi1Mi.

IZ POZDRAVNEGA NAGOVORA DARKA LESARJA, GLAVNE·
GA DIREKTORJA BREST d. o. o. CERKNICA:
V tern trenutku je pomembno, da se v casu steeajev ln
zapiranja tovarn, ki so doZivele kruto usodo ekonomskih
zakonitosti, odpira tudi kaksen nov program. Gre za p.roizvodnjo, ki smo jo osvojili
v sodelovanju z dvema part-

nerjema z · Reke, g. Duplisakom in Miletom.
Proizvodnja temelji na Brestovem programu dezinvestiranja, 'kar pomeni aktiviranje
sredstev, ki so iz preteklosti
ostala neaktivirana (oentra1no
skladisce gotovih izdelkov

op. ur.). V teh proizvodnih halah nameravamo tudi v paralelnih p.rostorih razsirjati
nove proizvodne zmogljivosti.
Gre za dopolnjevalno dejavnost, ki jo v Brestu vkljucujemo ko.t, komplementarne
programe v smislu marketinga, ali pa v smislu tehnoloskih
povezav.
V nasi . sredi pozdravljam
vse, ki so bistveno pomembno

.Ne bi rad ponavljal, . vendar
je .t o, kar smo .d anes videli,
prav gotovo velik korak v prihodnje podjetnisko gledanje.
Hkrati pa gre tudi za skrb za
zaposlovanje ljudi na vasem
podezelju, kjer so mofuosti za
pridobitev dela sicer manjse
kot v vecjih centrih.
Poudariti gre korajzo, s ka-

-.

Dejavnost novega podjetja
je zelo ramolilka, kar bo omogocilq podjetju, da se bo lahko z razlicnimi izdelki in storitvami uveljavilo na domacem, se zlasti pa na tujem
trgu.
Izdelki iz nove proizvodnje
naj b.i bili kar v najvecji meri
namenjeni tudi Brestovim finalistom in se zlasti nacrtovani proizvoctnji za izdelavo
talnih, stenskih ~n stropnih
oblog.
Po predvidevanjih naj bi s
polno proizvodlnjo zaceli ze v
prvem polletju letosnjega leta.
F. Lusin

delani smreki ali bukvi veeji
kos kruha brestovcem in vsej
dolini.
·
Danes smo videli nov Brestov program, ki ga vsestransko podpiram. V tej slovenski
lesni industriji, ki stagnira,
Brest zanesljivo napreduje. Ta
hip so problemi Bresta se
vedno sorazmemo veliki. Nacin, kako se je vodilna ekipa
pravocasno lotila prestrukturi.ranja ob izrabi kapitalskih
povezav, pa je gotovo ohrabrujoc. Navsezadnje je Dumi
za Brest majhna stvar, ven·
dar. je to po miselnosti velik
lik korak.

MILOs MILETA, SOLASTNIK PODJETJA BREST-DUM! d. o. o.
CERKNICA:

Predstavljamo podjetje
Brest-Lusin d. o. o. [erknica
podjetju pa bo uporabila vse
lesne ostanke iz omenjene proizvodnje za svojo predelavo.
V podjetju Brest-Lusin d. o. o.
Cerknica bo zaposlenih pribliZno 15 delavcev. Zaenkrat
je zacel s poskusno proizvodnjo zacetni del tehnoloske linije.

tero ste se lotili projekta, se
posebej pa izredno koristnost
aktiviranja neizkoriscenih prostorSokih kapacitet v produkcijo, ki je jutrisnja :in pojutrisnja. Koncno rad ponovim, kar
sem povedal ze na otvoritvi,
da gre za program, ki ostaja
vedno nad vodo.

TOMAZ JANCAR, NAMESTNIK PREDSEDNIKA LB GB
LJUBLJANA:
'

Ko smo se z vodstvom Bresta dogovarjali za .ta nas skupni posel, smo bili polni optimizma, ki ga sicer §e vedno
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najem.
Decembra lani sta oba partnerja podpisala pogodbo o
ustanovitvi podjetja z mesano
lastnino. Stekel je re!§istracijski postopek, hkrati pa delo
na nabavi in montazi potrebne oprerne. Rarzen prianaa:mega
stroja - parralelne tracne zage,
ki je uvozena - je viSa druga
do sedaj nabavljena oprema ze
rabljena, s cimer naj bi pocenili investicijski vlozek. .
Dela za potrebno revitalizacijo rabljene opreme :in vsa
montazna ORravila izvajajo
predvsem Brestovi delavci iz
Strojegradnje, PohiStva in
Iverke.
Tehnologija je postavljena v
eni od skladiscnih hal v Podskrajniku. Na ta nacin smo
prazne skladiScne prostore,
razpolozljivo infrastrukturo in
depoje za surovino vkljucili v
proizvodno funkcijo. Iverka
kot neposredni sosed novemu

Po otvoritvi si je vee kot 80
navzocih ogledalo proizvodnjo.
Ob koncu smo pomembne goste povpra§ali po vtisih, ki
jih imajo kot solastniki te mesane druzbe.

IZIDOR REJC, REPUBLISKI SEKRETAR ZA INDUSTRIJO:

Brest ze dolgo poznam. Recimo kar, da je bil to eden
socia1i:sticnih velikanov, po cigar modelu naj bi tisoci Slovencev imeli npr. enake kuhinje, enak.e barve, z enakim
stevilom in razporeditvijo predalov itd. Tako pac ni slo.
Sedanjost - prihodnost je v
maloserijski in celo naroceni
proizvodnji, zlasti pa v vkljucevanju velikega stevila razmisljujoci.h kadrov ob privabljanju kapitala. Tu je Brestova perspektiva. Vlaganje v kadre - le v te verjamem - in
njihova stimuliranje bo omogoCilo ob vsaki podr.ti in pre-

Otvoritev proizvodnje v podjetju Brest-Dumi.

prispevali k dosedamji sanaciji
Bresta. Mislim, da bomo obete iz nasih dolgoroeni.h .p rogramov vsekakor zanesljivo
realizirali, kot tudi vse doslej.
Pozdravljam vse, ki sodelujejo v zacetku te proizvodnje,
ki naj bi kasn~je predvidoma
zaposlila do 60 delavcev in
ustvarila preko 15 mio DEM
realizacije.

Dvigniva· sidro! ·
imamo. Skrbi nam p ovzroca
financna situacija tako v Slove~ji kot v vsej Jugoslaviji.
ZmanjJmje nam denarja, da
ne vema, kako bomo dokoncali proizvodlnjo, naroceno za

izvoz. S solastnikom Rudijem
Duplisakom verjameva, da se
bo vendarle vse dobra izslo.
V tern smislu vlagava maksimalne napore in svoje moci,
da postavimo firma na noge.
Prav gotovo so v tern smislu
zelo pomembni tudi majini privatni interesi. Rada bi kar
najhitreje izpolnila vrsto cvrsto zastavljenih ciljev in obljub - med njimi npr. tudi
to, da .bomo delavcem z uspesnim poslovanjem .zagotovili po
1.000 DEM osebnega dohodka.
Kot receno, tezav in skrbi
j e se veliko - zlasti denarnih.
S partnerjem pa verjameva,
da jih bomo s skupnimi mocmi vseh. solastnikov danes. odp.rte proizvodnje mesa.ne druZbe Brest-Dumi d. o. o. uspesno
resili v korist nasih skupnih
interesov in sirse di'UZbe.

-'.:'-----...
--·-" ---~--

Ivo Stefan

Sejem
KOin · '91
Sejem pohistva, ki ga v Kolnu prirejajo vsako leto v drugi polovici januarja, je prav
gotovo najpomembnej§i mednarodni pohistveni sejem. Zdi
se, da na pomembnosti se pridobiva, saj zadnjih nekaj let
belezijo vse vecje stevilo razstavljalcev in obioskovalcev z
vsega sveta. Tako je bllo tudi
letos, ko se bojazni pred manjsim obi!Skom in udelezbo,
kljub zalivski krizi in recesiji
v vecini zahodnih ddav, ruso
uresniclle. Predstavilo se je
1500 proizvajalcev pohiStva iz
vee kot 30 drzav iz vsega sveta. Obiskovalcev je bilo celo
vee kot lani.
Tudi vzdusje je bilo taka
med II'azstavljalci kot obiskovalci zelo pozitivno in prevladovala ·so opotimistiC:na pricakovanja glede poslovanja v letu 1991. V nasprotju z ZDA,
Anglijo, Francijo ali Italijo
predvidevajo v NemCiji v letosnjem letu kar 9-odstotmo
rast v prmzvodnji pohiStva.
Vecina razstavljalcev je bilo
zadovoljnih tudi z obsegom
naroCil, saj so jih na sejmu
dobili vee kot so pricalkovali.
Ne gre 'Pozabiti, da je sejem
pohistva v Kolnu gotovo eden
najbolj zanimivih krajev, kjer
se sklepajo kOIIlkretni posli.
ceprav je to nemski sejem
pohiStva, pa kar 60 odstotkov
razstavljalcev prihaja iz drugih ddav. Obicaj je, da se
proizvajalci iz posameznih drzav predstavijo skupaj, lahko
bi rekli pod isto zastavo. Med
najbolj zanimive gotovo spadajo prmzvajalci pohistva iz
Avstrije, svice, Danske •i n
svedske. Te ddave spadajo
tudi med najvecje izvoznike
pohiStva, v p.rihodnjih letih pa
nameravajo izvoz se povecati.
Danci so v letu 1990 izvoz povecali kar za 14 odstotkov, taka da je njegova skupna vrednost znasala ze okoli 2 mHijardi nemSkih mark. Danski
proizvajalci pohiStva izvozijo
kar 75 odstotkov svoje proizvodnje, premorejo pa le ·k akih 750 obratov s skupaj priblizno 10.000 zaposlenimi. Ce
upostevamo se dejstvo, da morajo danski polustveniki uvoziti prak.ticno vse surovine in
matenale, se lahko potem saroo sprasujemo, kaj je narobe
z naso (jugoslovansko) pohiStveno industrijo, ki ji je z vsemi kapacitetami v letu 1990
uspelo izvoziti v ZDA v·s ega
skupaj za priblizno 200 milijonov nemskih mark pohiStva.
In kaksni so novi trendi v
pohiStvu? Strokovnj.a ki pravijo, da je nov trend to, da ni
nobenega enotnega trenda. Za
devetdeseta leta bo znaC1lna
svoboda posameznilka - njegove zelje in hrepenenja. Kulturo b ivanja bodo dolocala
custva. Kljub tej ' »Orientacijski megli« pa vendarle lahko
govorimo o nekaterih precej
konkretnih z.nacilnostih.
Pri lesu ze nekaj let ni vecjih sprememb, se vedno so
Nadaljevanje na 6. strani
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Boot '91 DUsseldorf Novo iz delovnih razmerij
Zatrjujejo, da je to eden od za nasled.nje leto ze ob zapinajpomembnejsih in najbolj ranju sejma), smo komaj uspeobiskanih svetovnih sejmov. li dobiti prostor v yelikosti 48
Zavzema 87.571 m 2 zaprtega m 2. Da bi zmanjsali stroske
prostora v 15 halah. Povprec- razstavljanja in ker smo ozko
no ga obiSce okrog 400.000 povezani z doba·v i·teljem r eproobiskovalcev. Po statistikah je materiala, firma Sava iz Kramed obiskovalci 86 odstotkov nja, smo nastopili v skupnem
Nemcev, 14 odstotkov .p a pred- aranzmaju, tretjino stroskov
stavljajo tujci. Od teh jih je pa je nosila uvozna 'f irma
5 odstotkov izven Evrope. Brest-Dumija za nemsko tr.ZiVed.no ga organizirajo v · fe- sce.
bruarju iln traja celih 9 dni.
V okvi.ru moznosti smo razObhod hal je organizi.ran ze- stavili plovila MR 440 (rdee),
lo praktieno. Ko obiskovalec MR 440 Army iz meli.r anega
odlozi plasc v garderobi, ob- gum1ranega platna, MR 350,
hodi sejem, ne da bi moral · MR 275, ob zidu smo postavili
ven. Hale so povezane z raz- splav Rafting 450, na vrveh v
licnimi nadhod.niki, pornicni- zraku pa je visela rumema Barni trakovi in podobno.
nana 4.
Letos se je kot razstavljalec
pojavila tudi nova Brestova
hcer Brest-Dumi. Ker smo se
pozno prijavili (razstavni prostar je vsakok:rat razprodan

sejmu pa je naravnost zaneniarljivo v primerjavi s prejsnjimi leti. GlaVIIli vzrok za to
je vojna v zalivu. Trdijo, da
so se vsi •roki za konkretne
pogodbe premaklllili za 2 meseca naprej, ker se turisti se
niso odloeili, ·kje bodo preziveli dopus t.
Konkurenca na sejmu je bila zelo mocna. v nasi hali so
hili nemski ljubljenci .DSB
(Deutsche Schlauch-Boote), katerih colni niso prav nie boljsi od nasih, pac pa so drazji,
vendar so :kljub temu uspeli
prodati okrog 100 komadov.
Svetovna elita v proizvod.nji
gumira:nih eolnov, to so italijanske firme Novomarine, No-

Sejem
KOin '91
Nadalj evanje s 5. strani
najpomembnejsi hrast, eesnja
in jesen. Letos bodo sadna
drevesa se pr.idoblvala na .pomembnosti, predvsem bo se
vee cesnje, ki se ji bo pridr uiila hruska. Od iglavcev
bo najbolj moderna smreka,
vse vee stolov pa naj bi bilo
iz bukovine. Nasploh bolj priljubljeni ostajajo svetlejsi lesovi in 11:0Ii:i - jelSa in javor,
medtem ko je vse manj npr.
rustikalnega hr.asta. Ljudje
pac vse bolj hrepenimo po
toplem, harmonicnem okolju,
ki nudi mir in .sprostitev.
V pov.rsinski obdelavi j e dovoljena vsa paleta - od mat
tonov do visokega sijaja, pogosto pa kombinac1ja obojega.
Zdi S$!, da j e vee belega kot
crnega pokrivnega laka. Crni
se zelo pogosto pojavlja v
kombinaciji z naravno barvo
lesa.
Pri oblazinjenem pohistvu
so moznosti skorajda neomcjene. Blago je izdelano v najrazlicnejsih ba.rvah in vzorcih
(zelo vehko je cvetlienih in
abstraktnih vzorcev), se ved.no
je preoej usnja v rjavih barvnih odtenkih, poleg •t eh pa se
belo, crno, modro, rdeee in
zeleno usnje.
Individualnost in okus po- ·
sameznika igrata najpomembnejso vlogo, bolj pomembne
kot cena se zdijo kakovost,
toplota, rtisto, kar vidimo in
cutimo.
Za· konec se beseda o juga- .
slov:anski: udelezbi. Na sejmu
so razstavlj ali Slovenijales,
Uniles, EJQpOrtdrvo, sipad,
Simpo. Ne taka skupaj kot
npr. Skandinavci a li Avstlj.jci,
bolj narazen in vsak zase.
Opremljenost razstavnih prostorov j e bila solidna, kaksnih
posebnih novosti pa ni bilo.
Temu primeren pa je bil seveda tudi ob~sk.
V. Zabukovec

Gostje si ogledujejo plasticna dna za gumijaste co1ne. Tretji z
leve je g. lzidor Rejc.
Zanimanje za nase izdelke
je bilo veliko, morda sicer ne
toliksno kot smo pricakovali;
mogoee smo prieakovali celo
prevec. Vendar pa j e bilo bistveno, da smo se predstavili in
pokazali proizvode ter do neke
mere uspesno navezali stike
za maloprodajo. Pricakovali
smo sicer morebitno predhodno na.roeilo s predplaeilom za
nekaj s to plovil - cesar pa
nismo dobili. Hvalili ·so nas,
pa tudi kritizirali. 0 pohvalah
n e bomo govorili. Kritika pa
se je na:nasala na izgled finalizacije· proizvodov in na vprasa:nje dodatne opreme. Izboljsav v tern pogledu smo se ze
lotili.
Letosnji obisk je bil po ocenah za pribliZno 30 odstotk ov
manjsi · kot obieajno. stevilo
pogodb, podpisanih na samem

varagnia in B.at, je razstavljala prav zraven nas, vendar nismo uspeli zvedeti, ali so bili
zadovoljni s prodajo. Dejstvo
je, da so veliko draiji kot mi,
izdelki pa so lepsi. Razstavni
prostor firme Sport iz Beograda je stiri dni prazen sam eval, tako da nas je bilo kar
malo sram.
Prvic v zgodovini Nemcije
je bila letos organizirana tudi
razstava eolnov v Berliillu pod
naslovom Boots-Ausstellung Berlin. To j e navtieni sejem,
kjer bomo tudi sodelovali, ce
ne z<i~radi drugega zaradi nove
Neii).cije, ki je na severu pridobila tudi m orje. Morda bomo imeli nekoliko vee s.reee,
pa tudi pricakovali bomo
manj.
Milos Mileta

Brest-Dumi je ·razstavljal na sejmu evropske navtike. .

Novela republiskega zakona o delovnih razmerjih (U. 1. RS 5/ 91),
ki je priceJa veljati s 16. februarjem 1991 je pomembno posegla v
poloiaj di!avca, ki je glede na dosedanjo ureditev manj ugoden.
Novela uvaja novosti predvsem na podrocju preseZkov delavcev.
Z zakonom o zaposlovanju m zavarovanju za primer brezposelnosti (U. 1. RS 5/ 91) je celovito urejeno podroeje zaposlovanja in ;;o:a·
varovanja za primer brezposelnosti, ki je prilagojeno novim razmeram uvajanja trlnega gospodarstva, naraseajote brezposelnosti ter
oienju socialnih funkcij gospodarskili subjektov.
Zaradi obsinle problemat~e bomo v nadaljevanju poudarill le bistv~ne novosti, ki jib novela in Zakon prina5ata s tega podrocja.
I. ZAKON 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
0 DELOVNIH RAZMERJIH
1. Zaeasni preseiki delavcev v
organizacijah
Do zacasnili presci:kov delavcev pride v p r.imeru zacaooega
prenehanj a potreb p.o delu delavcev zaradi lliU!jnih operatilvnib
razlogov, ki la.hko traja:jo do
sest mesecev. v tern casu delavcu ne more prenehaJt.i delovno
razmerje, lahlco pa je med tern:
- razporejen na drugo delovno
mesto, za katero .se zahteva
eno stopnjo ni!ZJja strokOViOa
izooraroa
- ratzlPorejen v drugo orgaraizaci!jo oziroana k drugemu delodajalcu, na delovno mes.to,
kljer se zalh.teva enaka a•lr eno
stopnjo nizja izobtrazba
- napoten na prekvalifikacijo
oziroma dokvalifikacijo; v
tern casu je upravicen do nadomestila o-sebnega dohodka
- na cakanju na delo; v tern
ca.s.v. prejema nadomes.tilo
osebnega dohodka v visini,
kot ga doloca lkolekUvna ;po· .
godba oziroma SJP].osni a1kt,
vendaor najma.n.j v visini za·
jamcenega nadomestila osebnega dohod:ka
- na delu s skrajsanim delovnim casom.
V na:stetih .primerih, ko je delavec na deLu ~prva, druga in peta al-ineja) ima praovioco do osebnega do.hod:ka za tisto dek>, ki ga
dejans!ko opraovlja, pri cemer mora biti osebni dohodek · najmanj
20 odstotkov 'V'i..Sji od nadomestila osebnega dohodfka.
0 tern, katerim delavcem za·
caosno ni mogoee zagotoviti dela,
od:loea poslovodni organ ozirrom.a
delodaja!lec, ce gre za manjse
~tevHo pyeseZnih delaJVcev, si·
cer pa organ upravljanja. P·red.
taoko odlooi.wiJjo je poslovodni
organ oziwma delodajalec ter
organ upravljanja dolZan pridobi:ti mnenje s.indi'kata, in ga tudi.
obravnaNati.
.
2. Trajni preseiki
Ce pos,tane delo deJlavca Dejportlrebno za dad.j ~asa •kot 6 mese·
cev, delavcu premeha delovno
razmerje po p reteku 6 mesecev,
potem, ko postane s-k lep o prenehanju delovnega razmenja dok:oncen. Ugotovitev, da obs.taja~jo
preseiki delavcev, sprejme po·
•slovodlni organ ozi:roma delodaja•lec. Poslovodni organ oziroma
delodajaiec pripravi in spre.je·
rna pro~ram rarzresevanja pre-.
sezkov delovne si•le, ce gre za organizacijo z manjsion stev.Hom
delavcev, sicer pa program presefenih delaNcev prijpravi in
spretjema organ wpra'Vlja.Il(ja. 0
ugotovitvi, da abstajajo v organitzaciji preseZni. delavci, je treba ol:westoi.ti tudi zavod za zaposlovanje.
Pri sprejemu pTOgra.ma sodeluje ·t udi delavski svet aU drug
organ, ki predstaVilja delavce, ter·
sindi!kat, ki poda(jajo s.ta·l.i:Sca,
mnenje illl prechloge delavcev. Za
prenehanje delovnega raz.merja
vecjemu stevilu delaJVcev se ste·
je, ce je v zaporednih 45 dneh
nepotrebnih na:jm<l!nj 10 . delavcev v or.ganizaciji z zaposlenimi
do 100 delaovcev, ali najmand 10
odstotkav delavcev, ce gre za organizaciljo s 100 do 300 delavci
a~li najmanj 30 delavcev v organi.zaciji z vee kot 300 delavci.
Ce gre za prenehanje del:o:wJ.ega ra.zmerja vee kot 25 odstotkov zapos.lenih v organizaciji z
vet kat 300 zaposlenimi delaNd,
mora sodelavat.i pri sesta:vi in
sprejemanju ;p.rograma preseZnih delavcev za.vod za zaposlova-

.nje, orgaraizacija pa mora razporediti prenehan!ie na .d aljsi
cas.
·3. Arbitrama ko:misija

Novela zallcona o detlovnih razmerjih predlv·i deva ustanovitev
novega organa - arbitramo komisijo, pred katero lablko spT<>Zijo postopek delavci ozi'l"oma
sindilkat v pnimeru, ce pri spre·
jemaJnlju programa preseinih
dela:vcev ni.so hila wpootevana
njihova s.taloisca. Arbitrazna lkomisija je ses.taJV}jena ia predstavnikov delavcev in deloda:jalcev.
4. Prenebanje delovnega

razmerja
Novela ima t udi posebn o va·
rovalno zakOIIlsko ooloebo za
preseine delavce, po kateri ni
mogoce prenehanje d eLovnega
.r azmerja delavou, katerega delo
·j e postalo nepotrebno, ce ga je
mogoce z njegov.ilm soglasjem
ra?JpOrediti· v .Qikviru orga:nizacije na drugo delovno mesto mne
ustreza njegovi izobra2obi; ee ga
je mogoce prekva.l!ifidrati ali dokvaHficirati za drugo delovno
mes't o v roku 6 mesecev, ce je
mozno z enaikiJm. s1evilom dela!V·
cev cxprav.Ija.ti delo v s•klraj.sa:nem
delovnem casu. K.rlteriji za dolo·
Ca:nje preseilkov delavcev so:
strokovna rzob~ba in potrebna
dodat.na znan:ja, dellovne i7lku5·
nje, delovna uspeSn.ost, delovna
doba, zdravs.tveno s tanje 1n so·
cialno stanje.
Delovno razmerje ne more
prenebati v naslednjih primedh:
delavcu v casu sluienja vojaSikega TOka,
- delavcu v bolniSkem s:talefu,
- noseCnici in delavki v caosu
p.orodniSikega· dapusta,
- delavcu, clanu or.ganu uprav·
ljanja, delaov&k:ega sveta, siln·
diJkainemu poverjeniklu v Casu njihov~h funkcij in 2 leti
po prenehanju opravljan1a
fu.rnkcije, rter delavcu delegatu
skupsci.ne DPS v casu man·
data.
Le s soglasjem delavca pa lah·
ko preneha delovno ra'Mllerje:
- delavcu invallidu, ki -ne iz.pol·
n j.uje pogojev za i.nval.i.dsko
upokoj iltev,
- delavcu z manj kat en.im le·
tom delOVille dobe,
- obema zallroncema, ki s.ta za.
poslena v isti organizaciM 02li·
roma p.r i istem delodajailcu,
- delaovcu, katerega za·konec
je kot nezaposle.n pripr.aw.Jjen
pri ZaJVOOO 'Za Za!pOSJ.ovanje,
- delavki oziroma delavcu 5a·
mohra:nilou z otrokom. do
dveh let sta.rosti.
-

5. Dokup zavarovalne dobe
Dolrup zaovaTOVa•lne dobe je

moren le v primeru, ko preseZ·
nemu dela;v:cu do izpolnitve po·
goj ev za upokojitev manjika nati·
vet do 5 let za.varovalne dobe,
kar pa ve~ja le do sprejema novega za!kona o pokojnin'Sikem in
invalids:kem zavarovanju. .
6. Odpravnina
Ocipravnina pripada delavcu,
katerega delo je posta.Jo nrajno
nepotrebno, in zna.Sa najmanj
polovico povpreOn.ega osebnega
dohodka zadnjih treh mesecev
za vsalko leto dela v organizaciji
aoli pri delodajalcu.
Nadaljevanje na 7. strani
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RazreSevanje preseZnih delavcev
Vpra~anje

pravega ~tevila potrebnih delavcev za opravljanje
dejavnosti oziroma programske usmeritve je eno
od ldjucnih vpra~anj za vsako podjetje. Na Brestu smo v zadnjih nekaj letih posvetili vpra~anju ~tevila zaposlenih veliko
pozornost. Tako smo v nekaj letih uspeli zmanj~ati ~tevilo
delavcev z 2300 na 1975. Pri tem je bil celoten postopek zmanjsevanja ~tevila zaposlenih delavcev tak, da noben delavec ni
postal presezek v smislu brezposelnosti. Najve~je ~tevilo zmanj·
sanja delavcev je bilo izvedeno na ra~un pospesenih upokojitev starejsih delavcev.
na~rtovane

Pri vsaki statusno organizacijski prenovi oziroma spremembi je bilo obravnavano
vprasanje potrebnih delavcev.
Taka smo ob noVl programski
usmeritvi matienega podjetja
in podjetij - hcera strokovno
ugotov11i, da potrebujemo za
obs.tojece programe poslova- ·
nja 1548 delavcev. Na podlagi
sprejetega postopka o potrebnih delavcih smo ugotovili, da
je preseznih delavcev 270.

Izdelali smo postopek za
ugotavljanje in program razre5evanja preseznili delavcev
v skladu z doloeili Zakona o
delovnih razmerjih in splosne
kolektiVIlle pogodbe.
Ker je temeljni kriterij za
ohranitev ·zaposlitve delovna
uspesnost, smo po sprejetih
kriterijih ocenih zaposlene in
u gotovili:
-

presezke delavcev po posa-

Novo ·iz delovnih razmerij
Nadaljevam.je s 6. strani
7. Pred.nostna pravica zaposlitve
PrednoS>tna pravica zaposti!llve
. velja za delavce, ki jim je prene-

halo del.ovno raz.merje v organizaciji oziroma pri delodajalcu,
k.i. v enem letu zaposlu1e nove
delavce.

II. ZAKON 0 ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI

Naloge na tern pod.roeju talk.o
kot doslej v vecini primerov ure-

ja Rep:u~b[iS!ki zavod za zaposlovanje (IV na:daljeJVliDju Zavod), ki
glede na aktual!11o stanje na tern
podrocju dobi;ya tudi dodatne
naloge in vecjo vlogo.
Novi zrukon je ohranH ·ils:te vrste prav.ic za primer breztpOSelnosti:
- denaT.Do nadomestiJ.o,
- denarna pomoe,
- druge prav.ice teh dela:vcev.
1. Denamo nadomestllo

P.r avico do denamega nadomestila za primer brezpose1nosti
pridobi delavec - zavarovanec,
ki je bil v delovnem razmerju
neprekinjeno naj.manj 9 mesecev adi 12 mesecev s presledki v
zadllljliih 18 meseciih pred p!renehanjem delovnega razmerja in
se najka&Deje v 30 dneh !PO prenehaallju delovnega raJZITlerja prijavi Za'V'Odu. Nadop1estilo rllO.aSa
prve 3 mesece 70 odstotkov, v
naslednjih mesecih pa 60 odstotkov delavcevega osebnega dohodka, k·i ga je prejemal zadnje 3
mesece pred prooeh;mjem delovnega !I"azmerja, pri cemer pa to
nadomestilo ne sme bi1i mje od
80 odstot!kov zajameenega OD po
zakonu in ne viSje od pet'Icrratnika tako zatlamcenega OD. Od tega narlomestilla se obraeunava2o
se prispevki za pokojnin.slko lD
mvalidisko zavarovanje, zdrawSit!Veo::J.o vamtvo in zaposlovanje.
Po novem je zmanj!lan caJS prejemaJD.ja dena-mega n.adomestila,
in se po novem izploouje:
- 3 mesece, ce je bil delavec za·
va.rovaJD. (v delovnem r~mer
ju) najmanj 9 mesecev nepretrgoma aii 12 messecev s pre.slednd .v zadn.jiih 18 mesecili,
- 6 mesecev, ce je biJJ. delaJVec
Z<WaJI"OVaD na:jmanj 30 mesecev nepretr.goana ali 50 .mesecev v zadnjih 5 qetih,
- 9 mesecev, ce je bil delavec
zavarovan 5 let ali vee in
maJD.j kot 10 let,
- 12 mesecev, ce je bil delaivec
2avarOVaiD. 10 let ali vee m
manj kot 15 let,
- 18 meseceJV, ce je bi!l delarvec
zavarovan 15 let ali vee in
manj kot 20 let m
- 24 mesecev, ce je bil delavec
zavarovan 20 let ali rvee.
Denarno nadomesti!lo se zavarovancu lrublko izplaca tudi v en-

~atnem zneslru, ce j:z;pO!njuje
naslednje pogoje:
- da na podllagi vlozenih sredstev denarnega nadomestila
sklene delovno razmerje za
necloloeen cas s polnim delovni.m casorn,
- da ustanovi podjetje ail.i postane solaJStnilk podjetja in se
v njem zaposli,
- da zaene majati obrtno ali
dJtugo dejavnost z zase'bni.m
delom,
- da je zadnje delovno razmerje t:raja:lo neprekinjeno najmanj tri mesece pr'i isti organizaciji oziroma deloda:jalcu.
2. Denama pomoe
.
Pravico do den31rD.e pomoei
pridobi zavarovanec, ee v ro!k.u
30 d.ni po iztelm prav.ice do denarnega nadomestHa uveljavlja
pravico do dename p(>moCi.. Pogoj je, da njegov[ dohodlki slktupaj z dohodki druiinslki!h clanov
na osebo -;v zadrnjih treh me.secih
;pred uvel'jav:iltvijo denarne pomoci v p.0ViPreOju ne presegajo 80
odstot!kov zajamtenega osebnega dohodka po za:konu. Pravico
do denaroe pomoei ima tudi zavarovanec, k:i mu je kot pripravniku prenehalo delovno TaZID.erje za dodoeen CaiS, krajsi od devetfu mesecev dn je uspeS.no za·k ljucn pripra'\f.llilSko dobo. Denarna pomoe je enaka 80-odstatnemu zaja.mcenemu osebnemu
dohodJru po zakonu, zmanjsana
se za obraOuinane da'VIke in prisp.eWce. Za vsaUcega vzdrlevanega
clan.a pa pripada zavarovancu se
denami doda:tek.
·
3. Druge pravice, ld prlpadajo
nezaposlenim delavcem
Poleg ze navederrilh p.rawic do
denll'I1D.ega nadomesstila illl dena<rne pomoCi. priparla nezaposlenemu delavcu ,ttJrli prawca do pri.p.rav na zapos!l.'iJtev; k.i obsega
vse oblike izobraieva.nja ali us.posabljaruja, kritje stroS.kov izobrafevanja ter denamo pomot.
Ta pravica pripada tudi :pripravni:kom-Nolonterjem. Ne.zaposlen
de!lawec ima v -Casu ne;zaposlenosti pravico do I}JOVmitve morebitnih prevozoih in selitvenib
strOOlrov.
Po novi zakanodaji je podroCje ruktiWle ;politilke zaposd.ovalll'ja
manj pomembno, sa1 v dosedanjem -goopodarskem pol<>Zatlu v
resuje narascajoto
glavnem
brezposelnost rter socia~e probleme, ki v 2Nezi s tern naJStajatl-o.
Marija Levstek-Zalbukovec

meznih p.rog.r amih oziroma
podjetjih - hcerah,
- seznam preseznih delavcev
z ustreznimi podatki,
- posebem seznam delavcev,
· ki izpolnjujejo pogoje za
dokup zavarovalne dobe m
s tern moznost za upokojitev.
Seznam delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za dokup zavarovalne dobe in s tern moznos.t za kakrsno koli vrsto
upokojitve, kot jo predvideva
zakon, smo napravili v soglasju z njimi.
Po sprejetem programu razreSevanja presefnih delavcev
naj bi presezne delavce razresevali na . naslednje nacine:
- s prerazporeditvijo v novo
ustanovljena podjetja h cere v okviru korporacije,
- s prerazporeclitvijo oziroma sklenitvijo delovnega
razmerja za nedolocen cas
v drugem podjetju oziroma
delodajalcu,
- z dokupom zavarovalne dobe zarad1 uveljavitve pravice do upokojitve (starostne, predeasne, polne),
_:_ s pravico do odpravnine
delavcem, ki si bodo sami
resevali svojo nadaljnjo zaposlitev,
- z nadomestilom osebnega
dohodka za cas cakanja na
delo, ·in sicer za obdobje,
ki ga predvideva zakon o
delovnih razmerjih.
Razresevanje preseznih delavcev po sprejetem prog·r amu
in predlaganih nacinih pa seveda zahteva precejsnja financna sredstva. V financnem
pogledu 5e najmanj tezav
predstavlja prerazporeditev <lelavcev v novo ustanovljena
podjetja - hcere znotraj korporacije Brest. Na tak nacin
naj bi razresili problem nadaljnje zaposlitve 25 delavcev.
Velika vecje •tezave za zagotovitev potrebnih fmanenih
sredstev pa nastajajo pri :realizaciji ostalega programa oziroma nacinov razresevanja.
Skoraj polovico vseh preseznih delavcev naj bi razresevali
z dokupom zavarovalne dobe
in za to bo treba zagotoviti
najvec sredstev. Vsega Brest
sam ne bo mogel zagotoviti;
s strani Republike Slovenije
bo treba pridobiti sredstva, ki
jih predvideva poseben zakon
preseznih delavcev, ter tudi
ustrezen del sredstev, ki bi
ga prispevali delavc1 sami.
Obenem pa se poleg visine
potrebnih sredstev poraja tudi
izreden likvidnostni p roblem.
ker je treba znesek zagotoviti
na zacetku obdobja oziroma
ob ugotovi.tvi s.redstev za dokup_zavarovalne dobe.
Tudi za druge predlagane
nacme !I"azresevanja presefnih
delavcev, to je za prerazporeditev oziroma sklenitev delovnega razmerja za nedoloeen
Cas v drugem podjetju .in za
pravico do odpravnine delavcem, ki bodo sami resevali
svojo nadaljnjo zaposli.t ev, bodo potrebna ustrezna sredstva.
Poleg velikega problema zagotovitve p ot.r ebnih sredstev

Proizvodnja tolno-v je stekla. Ugoden trlni uspeh naj bi zahteval
njeno rarliritev, tapa nove- sicer odvecne delavce. Kdaj bo
to?
za _razresevanje presemih delavcev po predlaganih nacimh,
bo neqvomno nastal se vecji
-socialni problem, ki bo nastal ob izgubi dela kar vee
kot tretjine od vseh zaposlenih preseznih delavcev. Delavcem, ki bodo opredeljeni kot
preseZni in bodo prejemal1 nadomestilo osebnega dohodka
za eas eakanja na delo, bo
treba s pomocjo dejavnikov
izven podjetja v tem Casu po-

iskati kakrsno koli zaposlitev,
da bi tako po preteku zakonskega roka, ko jim pripada
nadomestilo osebnega dohodka, ostalo cimmanj delavcev,
ki ne bi 1meli nadalj.nje zaposlitve.
Vee o konkretnem resevanju te problematike bonia lah·
ko napisali v naslednji stevilki Obzornika.

A. Percic

Novo v sindikatih
Obmoeni svet Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za
Krasko-notranjsko regijo je
bil ustanovljen oktobra 1990.
Svet sestavljajo predsedn.iki
sindikata ·v ecjih podjetij:
-

Bofa Kri.Zman iz HOT
Postojna
Igor Knap iz Transpor.ta v
Ilirski Bistrici
Bojan Mahnic iz trgovine v
Seza:ni
Slav.ica Cuk iz
Kovinoplastike Loz
Boris Rupar iz Brest
Tapetnistvo

Profesionalni ciani IO so
nez Zakrajsek, Cerknica
predsednik, Bojan Kramar,
zana poclpredsednik
Oskar Komac, Postojna
strokovni delavec.

JaSein
-

Obmocje je ustanovljeno za
stiri sosednje obcine: Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica
in Sezana, kar je v skladu z
dogovori na republiski ravni.
Ustanovili smo tudi Biro za
zaposlovanje delavcev ter pristopili v Delavsko hranilnico
Slovenije, ki je bila ustanovljena na ravni ZSS Slovenije.
V skladu z dogovori za ustanovitev posameznih odborov
dejavnosti je bil ustanovljen
odbor dejavnosti delavcev
drufbenih in drf.avnih organov. Pripravljeni so ,tudi materiali za ustanovitev Odbora
delavcev kmetijstva in zivilstva. Hkrati se dogovarjamo
za ustanovitev odborov kovinarjev, lesarjev, gostincev,
gradbenikov, ki naj bi bili
ustanovljeni do maja letosnjega leta.
v okvir nase sindikalne dejavnosti sodi tudi u stanavljanj e sindikalnega konzuma, ki

ze

je bil na ravni republike
ustanovljen in katerega izpos tave naj b i liredili tudi v
vseh posamemih obcinskih
sredisoih. Povedati pa je · treba, da velik problem pri organiziranju predstavljajo prostori, ki morajo biti opremljeni
v skladu z zakoni, ki jih nadzoruje trlna inspekcija.
Za konec rte kratke informacije je treba povedati, da se
na nasem obmocju pojavljajo
tudi druge sindika.J.ne organizacije; gre predvsem za NeodviSIIlost, ki jo vodi France
Tomsic, pa tudi za ,popolnoma
samostoj ne organizacije (Brest
-Iverka in Primorje Ajdovscina). Omeniti velja, da v zasciti delavcev, katerih .t ovarne
so sle v steeaj (primer TOK
Ilirska Bistrica) z za5cito nastopa samo nasa pravna slufba ZSSS. Pravna slufba je na
razpolago vsako sredo v ted·
nu.

Prav gotovo vas tudi. zanima, kdaj bodo pripravljene kolektivne pogodbe v posameznih sindi.k:alnih bra:niah. Doslej so bile -p odpisane le stiri
kolektivne pogodbe: gozdarska, PTT, kmetijska in kovinarska; vse druge panozne pogodbe se niso podpisane, ceprav so jih posamezni sim.dikati dejavnosti pripravili.
Janez Zakrajsek
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Strelske novtce
REPUBLISKO PRVENSTVO
Z ZRACNIM ORO.ZJEM
V Ptuju je hilo :repuhlisko prvenstvo v streljanjru s s.tanda:rd.nim zraC:nillm orotjem. Udeleiba
je hila reJkordlD.a, saj se po novliih.
pra'Vi·llih St'relske zve:z.e Jugosdarvi:je teilmlovalci lahko ochlocajo
za medm.axodllli-standard tiln nacionaUni-seri.jski progi"am. V odsotnosti na~jboljsega sloveilJSikega in
jugoslovarr:rslkega strela Rajmonda Debevca, lci je bil· na tekmah
za svetoiVni poka.J. so p;rev[adoval~
mlaJjSd tekmO'Vaici. StrelSika druZina Brest je naJStopa.J.a zeilo uspesno, saj so teikm'OIValci dosegli
eno prvo in diVe drugi mest'i. Z
bolj-sim ui1!llilkom •t elkmovanja pa
bi hili uspehi. se bo1JS.i. Rezultate
bomo powlmsaili ~boljsati na drzav.nem prvenstvu, ki bo v Zadru,
.ta.ko z mlarlinsko lkot olanSiko
e.kri.po, lci sta dosegl[ predp.iJsane
n01I'Ille.
REZULTATI:
Mlarli.nci - ekipno:
1. SD B:rest Cevkni.ca
1671 krogo'V
2. SD Olimpida l.:jub~ja.na
1648 krogov
3. SD Doaniale
1646 ikrogOIV
Mladinci - posamezno:
1. Simon Kovic - SD D.omfa:le ·
573 .k.rogO'V
2. Damjan Kand.a!re - SD Brest
566 .krogov
3. Dusan ZiSiko - SD Olrimpija
563 krogov
Ciani - elci.:J;:>no:
1. SD Kammk
1722 krogov
2. SD Brest Cerknica
1691 ·k rogov
3. SD Domzaole
1688 krogov
REPUBLISKO FINALE BRESTU DVE ZMAGI
V Mtii"sdci Sobo1li: je biilo izvedeno polfulale repuhl<iJSoke dop:ilsne
lige s serijsko Z'faeno pusko na
katerem je .na:stopilo 10 na;jholtjsih eikip in 10 na.jbo:ljsih posameZIIlli.ilrov iz Sloveni1e, k·i so se
uv.rstili v finalno tekmova111je.

Preseren
v salonu
Nadaljevam:je :z 9. straru.i
matska motivika opozarja na
dvolicnos,t , nasprotja in vsakdanjost, polm.o balasta krivic
in drugih necednosti. Najbolj
je vsekakor oearala tematika
metuljev - b:rezuspesni krik
njihovih krhk!.h kril 'PO svobodi je kot bi bil sliSen pa zato toliko bolj pretresljiv.
V pogovoru je avtorica zaupala svojo razpetost med
druzino, sluzbo in umetnostjo,
pa tudi to, da kljub njenim
ze stevilnim samostojnim razstavam, tokrat prv1c razstavlja y prostorih kak5nega delovnega kolektiva.
Zares skoda, da so bila njena platna na ogled le teden
dni. Veliko premalo!
Preseren je vsebina nasega
pojmovanja kulture. Zato pravim, da je bil tega dne med
nami v Salonu Preseren s svo•
jo dediScino za danasnjo rabo, Logaski oktet z umetno
in nar.odno pesmijo, mlada
upe vzbujajoca intelektuaJlca
in upodabljajoea umetnica.
Prevelika zlica kulture za em.
sam dan v letu!
Zdaj cakamo, kdaj nam bodo v salonu zopet prijazno ponudili - umituro.
Ivo Stefan

Flinaola, iki j e b.ilo cez 14 dlllli na
li.sJte.m stxeildsC:u se je udclci:ilo 5
p.rvili elcip iz polfina.la in 10 po·sameznikov.
Brest je z ~o mla<hlncev zmagal. Tuc:hi. posametzna zmaga je
pmi.'Padla. B:restO'Vemu mladincu
Damjanu Kandaretu, k!i! je edetn
najbo}j obetavnih pers.pelkmi'VIllih
mlailincev v Slovemji .in Jugosla- ·
wji.
R=ltM.i - EKIPNO:
1. SD Brest Cel'lknica
1098 krogov
2. SD A. HohkraJUt T111bov.Lje
1087 krogov

3. SD · Zell.e:zniOar LjubilJjana
1079 krogO'V
4. SD Murs.ka Sobota
1072 ki"ogov
5. SD Olimpija Ljubljana
1071 krogov
Re:zultaJti - POSAMEZNO:
1. Damjan Kanda:re - SD Brest
378 .k.rogov
2. Mart-in StraJkusek - SD
Hohkraut
372 k.rogov
3. Dusan Zd.Sko - SD Olimpdja
369 ki"ogov
4. Sa:So Korbar - SD Hoh!kraut
369 krogO'V
5. Tadej Kranjc - SD Bresot
366 krogov
Fira.nc Ma:hne

Kegljaske. novice
I. SLOVENSKA LIGA
Koncano je letoS:nje tekmovanje v vseh repub1iski:h •ke~ja
skih ~,i.gah. Claooka · _eiltipa KK
Brest; ki je nastopaJJ.a v 1. slovenslki 1igi je ZaJSedla 3. mesto.
LESTVICA I. SLOVENSKE
LIGE
Tekstina A:jdovsci:na
P~Tolet:axec Zagorje
BREST Cea1k:nica
Gorka N. Gori.ca
T•rig.lav K;ranj
Hme.zad Zalec
7. SCT Ljubljana
8. Hidro Medvode
1.
2.
3.
4.
5.
6.

30 toCik
24 tOCk
22 toek
22 tOOk
20 tOOk
20 toOk
16 tock
12 to&

9. Kocevje
10. Slovan Ljubljana
KADETI-

·Hisne stevilke
Med prilpnwami na popfus Pife·
bivalstva, gos.podmjstev, stanovanj in 'klffie&ili gospOO.arstev v
aprilu 1991 (Zakoo o popilsu p:r:ebivalstva U. l. RS St. 8/90)je
geodet:ska upr<~~va obc1ne Cer1knica ugatovila, da je oznaeevan~e stavb s ta.blicami s hisno
stev,ilko . :SlabSe od pricakovanega. Za to je vee vrz:rokov: vojaske vaje ;p~red. leti, ko so morali
:stanovalci hi5ne steviJ,ke odstra:nit-i, Iiestrinja.nje prebivalcev z
nO'V.im ;poimem.ovanjem ulic v
Cerknici in neoblvescenost o zakoniSJci urec:titvi tega 'POd:rocja.
Ob tej pr.ilofnosti geode1Ska
upra.va opozarja vse ·la:stnike in.
upravljalce S!l:anovanjskih in poslo.vnih s.tavb na ZaJkoo o ime.novan.ju i.n evidem.ti~Tanju naselij,
ulic in staV"b, ·k i v 14. b Clenu

•p redvideva dena.rno ka:zetn od 150
do 500 din za tis.tega lastnika oxi-roma upraV'ljalca st:aVIbe, ki ne
zahteva tahlice s h!isno stevilko,
ali tahloice ne namesti na 'V'i.dnem
mestu J.n v •r oku, ki ga doloei
pristojni obcinski &gan .
Obcani, ·k i nmtajo namescoo.e
hisne talblke .so rok, kot je . navedeno v rprej.Snjem odst:avku, ze
zamudili, vendar je §e cas, da
storijo svojo dolZnost in pritr-·
dijo hisno tablico na vidno mesto na procelju hiSe, pred obi·
skom popisovalcev. Popisovalci
-b odo morw1i IV posebne.m seznamu obk.roiiti tis.te hi:sne stev.flke,
kjer tablice niso name5cetne.
Ne odlasaj-te - popils bo potekal od 1. do 15. a'Prila.
Geodetsdca uprava

12 toOk
2 toak.i

REPUBLisKI PRVAKI
V DVOJICAH
Kadeti KK Brest Ce.d mica so
uspe5no nastopilri. na leto5ndem
tkadetskem prvenstvu SJovenije
'V dVIOdicah, k.i je bHo na keglji.Scih v Ljlll!bljani. Med 24 nasto·
pajoCimi dvojicami so zasedli
prvo mesto. RepubHS\ka prvaka
-s ta postala J anez Znidarsic lin
Da:vor Meden, t:reije mesto pa
<S-ta osvojila Tadej Ut11bas in Ma•
tej Urbas.
Kadets'ko p:rwenstvo S.loven\ije
za posa.meznike bo 12. in 13. ap·r ila na kegljiSfu v Cerknici.
Franc Gornik

Kako bomo letovali?
Pocasi se bliia cas, ko bo- ce viSja od lanskoletne »le«
Bu:Jtov hlod v celjustih vilicarja Volvo. Na hlod.iscu v .Zagalnici
mo vse bolj razmiSljali, kako za okrog 50 odstotkov.
so pozimi Zivotarlli. Pricakujejo, da jim bo pomlad prinesla vee
si homo organizirali letosnji
Program pocitniskih pr.iJko- dela.
dopust. Sem sodi 's eveda tudi · hc (36 prikolic v 13 avtokamnacrtovaJUje letovanja. Letova- pih) n.a morju in v termalnih
nje bomo tudi letos organizi- toplicah letos razsirjamo se
rali tako kot doslej. V seh po- z novo kapaciteto to je
drobnosti vam v •t ern trenutku eno dvoposteljno sobo v terV zacetku leta 1990 smo pre-neha-li
v casu od 10. decembra 1990
se ne moremo sporociti malnem letoviScu v Lendavi.
. s ~ioopredstavami v Sta•rem trgu in
do 28. februarja 1991 se je upo·
se zlasti ne zastran cen, saj
Po dolocitvi vseh potrebnih Nov:i vasi, v zacetku le-tosnjega leta koj.Ho 16 de1avcev B'festa.
uprave kampov se kar naprej
pogojev bomo do 10. aprila pa se v Cer~nioi. Taka smo ostali v POHISTVO
obcini brez kina. Vzrok za to je slab
taktizirajo in ne izdajo svojih objavili razpis letovanja z vse- obiosk, za kar so »krive• videokase- Leopold KOS, Ma.rija MODIC,
Ma~rija RUPAR, Ivana ZNIDARcen. Po tistih, ki pa ·s mo jih mi moznostm1 in, seveda, kar te, saj je mreia 4zposojevalisc dob- SIC, Mat!ija ClMBRMANCIC,
ze prejeli, bl lahko sklepali, vas najbolj zanima - cem.ami. ra izpopolnjeona, pa razpadajoc kul- Ma.r.ija KOVACIC, Jagica JADda letosnje povecanje cen le
Pr-icakujemo, da se bodo za- tumi dam v Cerknic-i, -ki b"i ga mo- RIC
rali najprej po.pra'Jiiti, ce si lahko se
ne bo podobno drasticnim po- posleni v velikem stevilu, kot kdaj zefimo obi-sJ<a (ne zgolj kino· MASIVA
Janez ZNIDARSIC
dra:Zitvam iz prejsnjih let. Ta- doslej, odlocili za to, se vedno predstav, temvec tudi ka-ksne druge IVERKA
prireditve), in stalno poman-j-kanje
ko p:nicakujemo, da bo cena l).ajcenejso obliko letovanja.
Joze JENC, Joze KOVSCA,
Franc TELIC
za uporabo pocitniske, prikoliI. 8. denarja.
GABER
Franc ZABUKOVEC
ZAGALNICA
MaP1ja MIHELCIC
Bralcem se opravicujemo
JELKA
za
zamudo
te
stevilke
ObPRAVILNA RESITEV:
ACID!- OMAHEN- OTIvan SKRLJ
zornika, ki smo jo sicer naPOSLOVODSTVO
DOK
KV
DAKI
KOPARALELKA - RAZPRETI
Mari~a SPAREMBLEK, Franccrtovali za zadnje dni mar- IC - LOV - OHRANITEV PERNIKUS- ZIMSKE- NIL
ka DEKLEVA
ca. Tezave tiskarjev smo
ISTRA
RADOSTI
Vsem »mladim<< upokojencem
- SRECNO NOVO - OLEIN
seveda sprejeli z razumese za nj.ihovo dolgoletno in poARAFAT - ABSORBENT SALTO- I K - TIT. - BAvanjem. Upamo, da tudi vi.
zrtvova:lno delo zahvaoljujemo, ze-PTA- NE- PREDMET TA - · ET - GRD - OJACIlimo zd.:ravja, zadovoljst-va -in se
TEV
SENEKA
RA
- EMU - RUSK - DM mnogo let v zasluzenem pokoju.
ENAKA - ALEMAN
OKLA - SO - TIHONOV -

Kina nic vee

Upokojili so se

Nagradna krizanka

KAMERA - TA - KOK BAHAM! - ' DROMEDAR ETE- VIKO- AR- KSENON - TEZA - KEVIN
OER
OAKLAND - AK

BREST-OV OBZORNIK - glasilo delavcev podjetja BREST Cerknica,
d.o.o.
lzhaja tromesecno v naklac!i 2.800 izvodov..
Glavni in odgovorni urednlk: lvo STEFAN :
Urednlski odbor: Miran PETAN, Franc GOR·
NIK, Janez OPEKA, .Joze KORO!IEC, Zdravko
ZABUKOVEC, Viii FRIM, Andrej VIVOD,
MELE, Hermina MALIS, Jozica
Hedvika
SKERW, Franc MELE, Anton OBREZA.
Foto: Joze SKERW.
Predsednik odbora u obvescanje: VIIi FRIM.
Tisk: 2elezniska tlskarna v Ljubljani.
Glasilo je brezplacno za clane kolektiva in
upokojence In )e po sklepu Sekretariata RS
za informiranje (Ur. list SFRJ, st. 4/91}
oprosceno temel)nega davka.

IZID .ZREBANJA:
1. nagrada: 1.500 din - 'Jasmina DEKLEVA, C. pod Slilvnico
4/a, 61380 Cei1knica
2. nagrada: 1.000 din - Marinka KRALJ, C. 4. maja 70/a, 61380
Cerknica
3. nagrada: 500 din - Mar~nka
KEBE, D. jezero 51; 61380 Cerk~
nica
4. nagrada: 300 din - Ziga
MARNE, Pop.kova 4, 61380 Ce:rknica
5. nagrada: 200 din Joze
SKERLJ, Kamna gorica 33, 61380
Cer.knica
Sorazmerno ·l epe -denarne nagi"a~de so to.krat v.zpoobud.hle rc·k ordno stevilo resevalcev, saj
se je v posodi za z-rebanje zbra- .
lo ka.r 238 reSitev.
Zima se je ie zdavnaj poslovila. Zacenja drst in Cerknisko je·
zero bo spet ozivelo ...
hlrebancem eestita.mo!

