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LETO XXV 

30. AVGUST 1991 

Je ·. (pri)dobiti pravica ali· samo moznost? 
NAMESTO UVODA: 

1. 
Pred leti smo v druzinskem 

krogu gledali televizijsko od
dajo 0 pomanjkanju, revscini 
in lakQti ljudi na vseh koncih 
sveta. Nov zapis o 'tegobah, ki · 
clovestvo · spremlJajo v vsej 
njegovi zgodovi.ni. Odd31a s 
tragicno vsebmo je ·mocno 
vplivala na enega mojih otrok, 

. ·, . 

kako neprimerna je danes 
prerazdelitev svetovnega bo
gastva in t~o naprej, sem to· 
krat vprasanje z nekaj krat
kimi pojasnili odloztl v kos 
otroske naivnosti. 

2. 
V preteklih letih smo bili 

prica velikim spremembam v 
zdaj ze bivsem vzhodnoevrop· 
s}<em tab.oru. Padec berlinske-

PODPREDSEDNiK VLADE ns· · V BRESTU 

V cetrtek, 23. avgusta sta na povabilo vodstva obiska· 
Ia Brest podpredsednik IS RS dr. Andrej Ocvirk in na· 
mestnik ministra za 'industrijo in . gradbenistvo Ivan 
Diaci. 

Znano je, da je Republika Slovenija soustanovit~lj 
korporacije Brest s 6 odstotki kapitalskega deleza • 

Razgovori so potekali o nadaljnjem sodelovanju in 
moznostih za povecanje osnovne vloge RS v nasem 
podjetju. Dogovorili so se o .nadaljnjih aktivnostih za 
re.alizacijo· opredeljenih ciljev. v smislu potrebne doka· 
pitalizacije podjetja. 

. ki je cesitev 1skal z vprasa
njem: Zakaj vendar v tiskar· 
nah ne natiskajo toliko denar
ja, da bi labko vsak zemljan 
dobil po milijon dolarjev, s 
t";imer bi lahko tudi brez dela 
mirno in lepo zivel do .konca 
svojih dni? 

Ne da bi posebej razmisljal 
o tern, kako in s kaksnega 
zornega kota bi vprasanje ob· 
ravnavali sociologi, kaksna in 

ga zidu je bll zaznamovan kot 
padec vee kot samo evropske· 
ga simbola zaprtosti in dvo
polnosti med narodi. Upam si 
trditi, da ga ni bilo · demokra
ta, ki se z duso ne bi pridru
Zil evforicnemu zmagoslavju 
drzavljanov tedanje Nemske 
demokratlcne republike. 

Zal je mogoce le politicne 
spremembe spremljati po prin· 
cipu vremenske hisice, gospo-

darskega potenciala ddave 
oziroma njegove uspesnosti pa 
nikakor llli mogoee izboljsati 
cez DOC. To pa je vendarle po
goj in temelj blagostanja !ju
di. Spet ·torej ni nakljucje, da 
danes vse bivse socialisticne 
drzave, vkljueno s Sovjetsko 
zvezo, prosece gledajo proti 
razvitemu Zahodu .in prica'ku
jejo pom~. ki pa · je hudo 
skromna in poeasi priteka. 

Vzhodni Nemci se tako po
cutijo ogoljufani, saj so ver
jetno dan po ru5enju zidu pri
cakovali izenacenje z tivljenj
skim stam;lardom zahodnih 
»bratov« brez kakrsnihkoli 
drugih sprememb, sploh pane 
z vee boljsega dela. Nemcija 
je tako danes v polozaju, ko 
zahodni del ni nic kaj navdu
sen nad povecanimi dajatva
mi na .racun razvoja vzhoda, 
pa tudi podjetniki ne ka.lejo 
prevec zanimanja za kapital
ska vlaganja na tern poc4-ocju. 

3. 
Lanskoletne spremembe 

druzbeno politicnega sistema 
v Sloveniji so v preveliki ze
lji po naglem posnemanju 
vzorcev razvitih zahodnoevrop
skih ureditev zanemarile oce
no dejanskega stanja in raz
mer v nasi druZbi; urejanje 
delavnih in zivljenjskih ·pogo
jev delavstva, kot najsir5ega 
m najstevilcnej5ega sloja v go
spodarstvu, je bilo po ukinit
vi delavskih svetov oziroma 

zmanjsanju njihove vplivnosti 
prepusceno sindikalnim orga
nizacijam.. Ni torej nakljucje, 
da smo bili lam' prica stev.il
nim stav:koV!Ilim valom v vseh 
sektorjih gospodarstva in 

druZbenih dejavnosti. Skupni 
imenovalec vseh stavkovnih 
pritiskov so bile zabteve po 
zv.isanju plac. Sklep je enosta
ven. Velika vecina Slovencev 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Iz razgovora g. lzidorja REJCA, repubJBkega sekretarja 
za lndustrljo in gradbenUtvo z urednlkom Obzornlka ob 
njegovem oblsku V· Brestu 19 . . Julija 1991 

OBZORNIK: 

V samostojni Slovenlji bo imelo mlnlstrstvo, k1 ga vo
dite, prav gotovo eno najodgovomejtih nalog za uveljavl· 
tev njenega gospodarstva v Evropi in v svetu. Ali v tem 
smislu S.e lahko ra~unamo na preostalo Jugoslavljo? Ali 
ste optimist in zakaj? 

IZIDOR REJC: 

Sem kar optimist. To mi sicer veasih ocitajo, vendar 
ko sem praktiono vsak dan na zvezi s .to ali ono repub· 
liko in ministrstvi, ugotavljam, da se stvari le premikajo. 
Da~nes dopoldne sem telefoniral svojemu kolegu ministru 
v Srbijo. Bil sem mocno presenecen, saj sva se prav pri
srcno pogovorila in se dogovorila za nadaljlllje razgovore. 
Pomembno je, da se vendarle da pogovarjati. Vcasih re
cejo, da gre za politicne odlocitve, vendar vidim tudi iz 
prakse, . da tudi mnogi neposredni odnosi med posamez. 
nimi delovnimi kolektivi se vseeno stecejo. 
· Nasa dol.Znost je, da to zvezo vzddujemo, poskusamo 
napraviti, kar se najyec da, ker vemo, kaj to pomeni za 
nase firme, ki so prevec »VSidrane« v Jugoslaviji. To nam 
.kaZe, da bo treba pogledati v Ewopo. Treba se bo nava
diti u.Cinkovitejsih nacinov poslovanja in iskati tisti trg. 
ki nam bo zagotavljal tehnolosk1 in ostali razvoj repub
like Slovenije. 

Vro~l avgust prlpoveduje zgodbo o subih poflralnlklh, o rlbarjenju onstran jezu In ~ bolnem gozdu Javornlkov nad jezerom. 
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2 BRESTOV OBZORNIK 

Je (pri)dobiti _pravica ali samo moznost? . 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

. je menila, da je njihova ku
verta ob koncu . meseca pre
tanka. 
. Tudi v Brestu nismo bili 
izjema. Zahteve delavcev Po
bi~tva so bile navidezno zbra
ne v vprasanju, kak.o je mo
goce preZiveti z nekaj. tisoc di
narj.i mesecno. Po sestindvaj
setih urah pogaja.nj med vod
stvom podjetja na eni strani 
in okrepljenim stavkovnim od
borom na drugi strani seveda 
nismo na5li odgovora na vpra
sanje, ugotovili pa smo, da ni 
nikakr§nih' gospodarS'loh moz
nosti, da bi bile place visje. 

rec, da samo s procesi poli
ticne demokracije Slovenija 
ne more racunati na boljsi 
jutri. 

Slovemja mora postati eko
nomsko zanimiva za potenci 
alne vlagatelje. Za to p.a po
trebuje trezno analizo obsta· 

. jeee gospodarS'ke . strukture, 
njenih pomanjkljivosti in pre-

. dnosti v razmerju do zanjo 
zanimivih trgov in gospodar
stev, na tej osnovi pa trden 
razvojni gospodarski naert, kl 
bo podpr.t z vsemi potrebnimi 
instrumenti ekonomske poli
tike. Tveganje v trasiranju po
ti v trzno gospodarstvo mora-

da smo med prvimi prisli do 
.tega spoznanja. Kot je znano, 
smo . poslovne prijeme za za
cetno etapo te poti opredelili 
v integralnem . razvojnem pro
gramu Prizma, v Ljubljani pa 
v okviru hisnega sejma prika-
zali bodoco programsko podo
bo Bresta. Projekt je naletel 
na zelo ugoden odmev pri na
slh poslovnih partnerjih, plod 
nasih skupnih dotedanjlh na
porov je bila koncno tudi del
na dokapitalizacija nasega pod-
jetja s strani republike in 
Ljubljanske banke, s cimer je 
Brest postal kapitalska zdr uz-
ba korporativnega modela. 

Po nekaj vee kat polletnem 
delu ·in zivljenju korporaclje 
ugotavljamo, <l.a smo se odlo-

partnerjev. Temu primerna. je . 
tudi predvidena investicijska 
politika, kjer rmamo namen 
(poleg dokoncanja nekaterih 
ze zacetih n~lozb) nadaljevati 

planskih nalog. Tezaven gospo
darski polozaj Slovenije (in 
Jugoslavije) terja vecjo prila
godlj.ivost · posameznih gospo
darskih subjektov in seveda 

PRIKAZ VREONOSTNEGA OBSEGA PROIZVOONJE 
PO PODJ.1N PRIMERJAVA S.PLANOM 

~Or---------------------------------~ 
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-OBZORNIK: 
Ka.ko komentirate nara5~ajOOe · plenjenje slovenskega 

irnetja? V Banja Luld so med drugim zaplenill Brestov 
· salon pohi.Stva. All se o tem pogovarjate z vasimi kolegi 

ministri iz ta.ko »Obogatenih« republlk? KakSne so moz
nosti, da se zaplenjeno imetje vrne? 

eili prav. Motiv za delo in go
spodarjenje smo z decentrali- · SO 
zacijo poslovanja po posamez-

IZIDOR REJC: 

nih programskih sklopih pre
nesli v posame:Dna podjetja -
heere, kar je ze v tern krat
kem casu v vecini pr.imerov 

To plenjenje je gotovo ena najbolj grdih potez, ki je 
l"ahko komu na voljo. Mislim, da se bo treba kar z njimi 
neposredno pogovoriti in ugotoviti, ka.ko bomo to zadevo 
resili. Smatramo, da je to stvar, ki jo bo treba interna
cionalizirati, naj ljudje, ki sedaj pripravljajo mednarodno 
tru:.Sijo opazovanja nasega podrocja vedo, ~aj se dogaja. 
V tern smislu je predsednik g. Lojze Peterle pisal g. _Mar
kovicu in vladi Bosne in ·Hercegovine, naj vendar nemu
dom.a zagotovijo pravni red. 

dalo dobre rezultate. 

KLJUB VSEMU 
SORAZMERNO UGODNI 
REZULTATI 

Brest je sicer v prvem pol
letju posloval z razmeroma 
majhno izgubo, ki je skoraj 
desetkrat niZja kot v enakem 
lanskem obdobju. Glavni raz
logi za izgubo tieijo v pre
majhnem obsegu proizvodnje 
v vecini sestrskih podjetij. Na
steli bi lahko tudi nekaj ob
jektivnih .razlogov za to, ven
dar sem prepriean, da b1 z 
vecjimi napori vodstev in de
lavcev v teh podjetjih nega
tivni razkorak vsaj bistveno 
zmanj~al·i, ee ze ne popolnoma 
odpravili. V nadaljevanju po
slovnega leta bomo morali od
govornost za uresnicenje za
stavljenih ciljev bistveno po
veeati. 

4. 
LetoSn.ja slovenska proizvod

nja je na najniZji ravni po le
tu 1978 in je kar za 18 od
stotkov niZja kot v maju 1989. 
Se . slabsi so irezultati v nein
.dustnjskih· gospodarskih de
javnostih. V Sloveniji je· bilo 
v aprilu brez dela ze skoraj 
70.000 delavcev in je torej 
stopnja nezaposlenosti ze pre· 
segla 8 odstotkov. V Jugosla
viji je iskalo delo ze vee kot 
milijon in pol ljudi, stopnja 
nezaposlenosti pa je dosegla 
skoraj 19 odstotkov. . 

BOJ ZA ·TRG · 
IN VLAGATELJA 

Kaj ima ~a uvod opraviti z 
Brestom, se baste vprasali. 
Sam menim, da so sicer dokaj 
povrsno · obraViD.avane teme . 
znaeilen presek ali pa rdeca 
nit dogajanj pri nas in v vseh 
druZbah, kjer se odkriva abe
cede demokratienega oZivlja
nja. Za vse take drliZbe je 
zn~eilno globoko oranje po po
liticnih poljih, ter iskanje pri
znanj in naklonjenosti razvi
tih druZb na racun stevilnih 
kupov preobrnjene zgodovine, 
kar naj .bi. ze · samo po sebi 
prine_slo ivenket cekinov v po
dedovanem, popolnoma praz
nem ddaWJ.em pr.asicku. »Po
nudba« procesov demokratiza
cije je na vseh koncih sveta 
danes prevelika, demokracija 
je iz vee in razliooih razlogov 
postala logicen nacin organi
ziranja druZb in kot taka se
veda ne pomeni vee politicne · 
znacilnosti, ki bi morala biti 
ekonomsko podpirana. 

Prej ko se bomo teh dejstev 
zavedli tudi ·v Sloveniji, bolje 
bo za nas. Prepriean sem nam-

mo zniZati na kar najmanjso 
mero. To je pot trdega, vztraj
nega in boljsega dela, ki ga 
poganja znanje, inovatlvnost 
·in tudi prepricanje, da smo 
na pravi 1p0ti. To je konku· 
renCni boj za trg, konkurenC·· 
ni boj za kupca, boj za part· 
nerjevo · zadovoljstvo. Doseei 
to slednje sele pomeni posta
ti ekonomsko za.nimiv. Od tu 
naprej sele lahko postanejo 
sanje o gospodarskih nalozbah 
partnerjev moznost in resnic· 
nost, · vse do tu so kapitalska 
vlaganja politiena pomoc. 

OPREDELITEV 
BRESTOVE POTI .... 

V Brestu smo se ze pred 
letom dni odloeno podali na 
pot izzivov in preizku5enj trz
nega gospodarjenja. Pravza
prav hote ·ali ne, saj dolgoroc~ 
neje gledano niti nismo imeli 
drugih momosti. Nasa pred
nost je b1la mogoee le v tern, 

OBZORNIK: 

KAKO NAPREJ? 

Brest se je odlocil za poli
tiko poslovne ekspanzije. Ta 
politika predvideva poveceva
nje prodaje blaga in storitev 
tudi mimo lastnih izvajalskih 
zmoznosti, kar pomeni potre
bo po- vkljueevanju koopera
clje na vseh ravneh . Ta za
hteVIni cilj nameravamo dose
ei s pomocjo okrepljenega . 
lastnega mednarodnega trlne
ga sistema in tudi trgovinskih 

Kaj z ozirom na vse povedano svetujete korporaciji 
Bresta, da bi se kar najhitreje in ~im manj bole~e izvila 
iz »vofnih« pa tudi sicer~njih tezav? 

IZIDOR REJC: 
Oselmo sinatram, da je Brest ena od firm, ki je ze ve

Hko stor.ila na podrocju preusmerjanja in raz~irjanja svo
jega proizvodnega programa, kar pomeni, da se gotovo 
s1stematicno priblliuje trgu, pogojem in poslovanju v 
tujini. V tej smeri je treba nadaljevati. Mislim, da. je· 
vodstvo Bre sta storilo prav, ko je preusmerilo kolektiv 
v veeje stevilo programov. Pogovarjali smo se tudi o tern, 
kako bi v bistvu v kombinatorik1 raznih moznih variant · 
tudi Brest vkljueili v resevanje problematike, ki gotovo 
ni obSla vase veliko podjetje. Bistvena je ugotovitev, da 
ste po svoje korajzni in optimisticni, jaz temu recem -
pravi borci, in mislim, da se za take ni nikoli bati. 

.-
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z izgradnjo specializiranih, 
med seboj povezanih proizvo
denj. 

Realizacija nalozb in do
koncna usposobitev posamez
mh podjetij je tesno povezana 
s potrebno dokapitalizacijo. 

OBZORNIK: 

tud1 111asega. Ob dobrih· per
spekitvah Bresta nam bo da~ 
nes morda skupaj laZje razu
meti in premagati teiave, ki 
so vendarle sale v primerjavi 
s politienimi zdrahami ·in ob- . 
racuni v YU-kotlu. 

Danes vas je vodstvo Bresta seznanllo z nadaljnjbn iz
vajanjem prestrukturlranja podjetja in s sklepl skupUJne 
podjetja Brest o nujnosti nadaljnje kapltallzacije, v ka· 
tero naj bl se v naprej zlastl vlapla oba dosedanja so
lastnika (RS in LB). KakSna je vab ooena o dosedanjem 
polletnem razvoju korporacije in ali nameravate potrebna 
vlaganja reallziratl? 

IZIDOR REJC: 

Razvoj korporacije Bresta je·za moja spoznanja v redu. 
Korporac1ja je ena redkih, ki se je tudi kadrovsko dobra 
strukturirala. Na voljo so kadri, ki pokrivajo posamezne 
programe, kar je gotovo bistveno. Vsi, ki se pogovarjamo 
z odgovornimi ljudmi, na to nekaj damo, saj vemo -
ce so kadri, potem je v· ozadju tudi korajza in priprav
ljenost tistega, ki naj bi v podjetje vlagal. 

Slovenija. ostaja se naprej odprta in v raznih kombina
cijah .imputov kapitala bomo poskusali v prihodnjih dneh 
pridobljena sredstva porazdeliti oziroma vloziti tja, kjer 
vemo, da bodo dobro nalozena in kjer bodo pomenila 
izjemen ali pa poseben polet - predvsem v smer cim 
veejega izvoza. Med temi pa je vsekakor tudi Brest. 

Bresta. Z Republiko· in Ljub
ljansko banko smo ze na5li 
formula za poveeamje njihove
ga -deleza v podjetju, temeljni 
kriteriji za izbolj~anje kapital
ske strq.kture pa vendarle ti
cijo v ambiclOznosti, produk
tivnoStti in sploh poslovnosti 
podjetij - heera samih. 

Trije pogoji za realizacijo 
navedenih poslovnih ciljev so: · 
dob.ri kadri, dobri kadr.i in 
spet dobri kadri. Na vseh rav
neh dela. Izobrazevanju, uspo-

. sabljanju in pridobivanju ze 
formiranih strokovnjakov bo
mo se naprej posvecali veliko 
skrb. Temu primemo bomo 
oblikovali tudi politiko plac. 
Delo bo postalo redka dobri
na, povprasevanje po njej pa 
veliko. 

Poleg dolgorocnih 
seveda na5a slrupna 
.naloga .izvrsevanje 

ciljev bo 
in stalna 
sprotnih 

ODGOVOR 
NA UVOONO VPRA.SANJE 

I n Vi, spostovani bralec, ka
ko b1 otroku odgovorili na 
vprasanje v- uvodu? Pomislite 
malo! Po milijon dolarjev bi 
dobil kmet, pek, cevljar, zdrav· 
nik, smetar . . . in nikomur na 
svetu ne bi bi,lo treba delati. 
Aha, da hi sami posejali p~e
nico, spekli kruh, ·naredili rev
lje . . . Pa za.kaj, saj bi imeli 
eel milijon dolar.jev? 

· Darko Lesar 



BRESTOV OBZORNIK 

Rekonstrukcija v Masivi 
Pred -dvema mesecema smo v podjetju Brest - Masiva Mar- . 

tinjak sprejeli na§e poslovne partnerje. Ob tej prlloinosti smo 
jim predstavili nadaljnjo razvojno pot na~e tovarne. 

Po zadnji rekonstrukciji to
varne v letu 1986 smo sedaj v 
nekaj mesecih preuredili teh
noloski proces, tako da smo 
maksimalno skrajsali trans
portne poti. Racionalizrrali 

pohiStvene industrije v Brestu. 
Kljub velik1m spremembam 
pa se nismo na koncu nacrto
vane poti. V naslednjem ob
dobju bo nase delo usmerje
no v pridobitev certifikata ka-

Gostje si ogledujejo pr~novljene proizvodne prostore. 

kovosti, ki narri bo omogocil 
prisotnost na evropskem trgu 
po letu 1992. V sklopu .prido
_bitve tega pomembnega doku
menta je tudi temeljita uspo-

sobitev vseh zaposlenih v smi
slu celovitega obvladovanja 
kakovosti. Na ta nacin bomo 
lahko zadovoljili se tako za
htevne kupce z najzahtevnejsi
mi p.roizvodi, in to v casu ozi
roma roku, ki ga bo zahteval 
kupec. · 

Na predstavitvi preurejene 
tovarne so se nasi poslovni 
partnerji prepdcali, ,da smo 

· podjetje, kjer vemo kaj hoce
mo in kako to tudi dosezemo. 
To so potrdili z nadaljnjimi 
narocili, kljub nenormalnim 
gospodarskim razmeram. · 

V Masivi se zavedamo, da 
bomo na svetovnih tdiScih 
lahko obstali le z inovativnost
jo in takojsnjo prilagodljivost
jo trZnim zahtevam. Casa za 
pocitek ni, kdor si ga privosci, 
ne more vee u jeti hitrega raz
voja konkurentov. Malodusje 
in nepripravljenost za spre
membe vseh zaposlenih pa bi 
pomenilo slej ko prej propad 
oziroma iznicenje dosedanjib 
naporov, vlozenih v rekon· 
strukcijo. Vsi pa se se kako 
zavedamo, da le nadaljnji raz~ 
voj pomeni tudi boljsi kruh za 
vse zaposlene. 

Rudolf Debevc 

smo porabo energije, pred
vsem na segmentu odsesova
nJa, ki j,e bilo za nas obseg 
proizvodnje .potrebno. Preure
dili smo kuriSce v nasi kot
lovnici taka, da bomo razpo
lovili porabo odpadka za kur-

. jenje. Stroje smo prerazpore
dili na tak nacin, da smo tran· 
sportno pot od prejsnjih 700 m 
za vsak element skrajsali na 
<:}obrih 100m. Stroji so .razpo· 

Brest-Gaber se obnavlja 
re j eni tudi v logicno zapored
je faz obdelave brez odvecne· 
ga ·vmesnega prostora, ki pred· 
stavlja med£azno zalogo in 
zmanjsuje preglednost nad 
potekoiri proizvodnje. Strojem, 
ki povzrocajo najvec h~pa, 
smo vgradili protihrupno za
scito. 

Socasno z u.rejanjem -proiz· 
vodnih pogojev smo sprerni
njali tudi organiziranost, saj 
smo V pol leta stevilo zapOS· 
lenih zmanjsali s prejsnjih 300 
delavcev na 250 ob koncu pol
letja; kljub temu smo fiziCni 
obseg proizvodnje povecali za 
23 odstotkov v primerjavi z 
lansktm polletjem. Vse te spre
membe so nujne, ce hocemo 
ostati na zahtevnem svetov· 
nero trgu pohistva, saj vred
nostno izvozimo · 94 odstotkov 
proizvodnje na svetovna trli-

1 sea. Polovico izvozimo v pre
komorske drzave kot so ZDA, 
Krun-ada, Avstralija, Japonska, 
drugo· polovico pa prodamo v 
evropske drzave, predvsem v 
Nemcijo, Veliko Britanijo, 

I Svedsko in Itahjo. 
T.ako usmeritev so .nam po· 

gojevale trlne razmere, ki so 
se v zadnjem obdobju mocno 
spremenile; tako se je dele! 
ZDA zaradi hude recesije raz
polovil. Poleg spremembe tr
ga smo spremenili tudi pro
gr~, tako, da sedaj izdelu
jemo stole, .ki so. drazji in ka
kovostnejsi za zahtevnejse tr
ge in kupce, ki so pripravlje
ni plaeati kakovost in p.ravo-

. casno tdobavo izdelkov. 
Vse omenjene ukrepe smo· 

si ze pred enim letom zaer
tali v projektu Prizma. Sled

V tern podjetju - hceri v 
Starem trgu je v izvedbi' in
vesticijski projekt za raciona
lizacijo p;roizvodnje z ]..lvedbo 
.novih programov. 

Cilj investic1je je povecanje 
7.mogljivosti in posodobitev 
proizvodnje kuhinjskih front 
ter uvedba novih programov, 
ki temeljijo na enotni tehnolo
giji. Tu gre predvsem za p.ro
Izvodnjo laboratorijskega po
hiStva po kooperacijski po
godbi z nemsko firmo Wald-
ner. 

Predracunska vrednost iiilve
sticije -v _marcu 1990 ·je bila 
41.352.700 dmarjev. 

Investicija se je pricela ze v 
letu 1989 z nakuporri strojne 
linije za formatiztranje in ob· 
delavo robov. Nadaljevala se 
je z nakupom dodatne opreme 
(razrezovalka Holzma, mozni· 
carka KLI Logatec) v decem
bru 1990. Gnidbeni del se je 
price! v aprilu 1991 z porusit
vijo stare proizvod.ne hale in 
s postavitvijo nove v juniju 

1991. Vse potrebne instalacije 
(odprasevanje, ogrevanje, vo· 
da, kompnmiran zrak, vraca
nje toplega zraka) bodo kon· 
cane predvidoma do 15. sep
tembra. Pri navedenih delib 
sodeluje Lesnina In:Zeniring, z 
izvajalci Pionir iz Novega me· 
sta, LIP z Bleda in se nekate
rimi kot>pe.ranti. V teku 1ma· 
mo se nabavo - uvoz trans
portnih naprav i:n stroja za vr
tanje in vstavljanje odmi·onih 
spon. Glede na dolgo caSOWlO 
izvajanje investicije je razum· 
ljivo priSlo do prekoracitve in
vestlcijske vrednosti, kar nam 
povzroca velike tezave pri za
gotovitvi potrebnih sredstev 
oziroma uspesnem dokoncanju 
investicije. 

Kljub trenutnemu polozaju, 
ki vsekakor ni na strani inve
stitorjev, pricakujemo uspes
no dol.(oncanje investlcije i-n 
poskusno proizvodnjo v okto-

Princip projektnega dela in 
bru letos. 

Branko t Klesnik 

nj~ pomeni nadaljnji razvoj No1(a proizvodna hala pred zaklju~nimi deli. 

fln mem6t:iam 

Joze Lesar 

lie·z-ko je na kratkp in na omej-enem casopi·snem 
proS'toru ori'Sati osebnost li'Tl zivljenjsko pot, zlasti se, 
oe je t-a:ko razgibana in ustvarj-alna, -kot je bila oseb
nost 'J02ETA LESARJA - dolg·oletnega glavnega di
relktorja in castnega clana Br-esta. 

V notranj'S'ko Cerknico je prisel leta 1950 i·z L1ub
ljane, kjer je dotlej v predsedstvu vlade LR Slovenije 
vod:il sek~-or za proizvodnjo rn izvoz lesne 'i-ndustri}e. 

Mesto direktorja takratnega LIP je prevze·l na indu
strijsko popohroma ner.azvitem obmocju, brez stro
kovn'ih kadrov in ustreznih proizvodnih obj-ektov. Kot 
je sam priznal, je nadvse zaupal v samozavestne 
Nmral)jce - delavne in mocno nav-ezane na svo.jo 
dezelo, ~~ s;o pripravljeni trdo delati, se odpovedo
vati marsicemu, samo, da -ne •bi bi1lo treba is·kati kru
ha drugod, saj 'je bogastvo no1:ranjs·kih gozdov nudilo 
trdno surovinSiko osnovo za ·razvoj_ lesne indust!'lije. 

Zacela se je gradnja novi'h proizvodnih objektov, 
na vse 'llacitne •se je p11i-dab~alo stro}e in opremo, 
ceprav ·staro in iztroseno. Kadri (seveda domaoi) so 
se koraok za korakom ·j.zpopolnj-evali. Spreminjal se je 
proi-zvodn'l prog-ram - od skafov in cebrov. v ·kuhi- . 
nje, milze, stole i1td. . 

P.o.Zari v Cerknici 1in Martinjaku so upepemi te na
pore, ne pa tudi trmaste volje z-a ponovno gradnjo. 
U·re in ur-e udarniskega d-ela in Br·est je bil ponovno 
na nogah. Vseskozi je bi1l:o veli-ko -pomanjkanje ka:pi
ta.la, s·r·edste•v z-a kadre, za · stanovaoja oion d-ruzbeni 
.standard. Ce·lo de•l svojih osebrllih dohodk-ov -so zapo
s-leni zrtvova-11i za Br-estov -r.azvoj, saj -so v njem videl-i 
por-ostvo za boljsi jutri. Brest je k-ljub vsemu rasel. 

S proucevanjem ·idej in nacel -sodo·br.~ejse organi~a
cije ·in pos-lovanja je Joze Le&.ar ustva,!"ja,J pogo.je 
dolgor-ocnega razvoja podjetja. Z vel-i:kimi organi~aoij
skimi spos-obnostmi je znal -pni'C!obiti s·i-rsi -krog s•toro
kovnih delavc-e.v kolekti!Va. Na tpo-drocju moder-nizacije 
je uveija.vljal tehoologijo, ki je omogoci<la vkljucirev 
Bresta v mednarodno defiotev dela. Z ·izrednimi pl'liza
devanji za 'izvoz je bil Brest vrsto let cel-o najvecji 
jugosl·ovans'ki ·j.zvo-znik pohistva. · 

V letih n-ajvecjega vzpona Bresta je k-ljub poln i 
angaziranosti v 'podjetju zel•o aktivno deloval tu-di v 
s·irsi dru:lbeni sku_pnosti in bi-1 po-slanec v republ'i-5-ki 
s-kupscini. · · 

V letih 1968 do 1970 je bila izvedena velika re:kon
strukc-ija pr-oizvodnih zmoglj-ivosti, k-i ·jo je omogocHa 
Mednarodna banka, ko je popreje uvr-s·ti·la Br-est med 
prvo deseterico na-jmodernejsih evropskih pohistve· 
nih podjetij. To j·e bHo za Jozeta Le·sarja - kot je · 
sa-m priznal - najve·cje zado·scenje in hkr-ati izpolni
tev -enega izmed -nj,egovilh najvecj:ih zi·vlj-enjS'kih ci-ljev. 

Leta 1969 je za svoje ustvarjal·no deJ.o, s -katerim 
je bi:l povezan vzpon Bresta, -prejel Krai1gherjevo na
grado - najvisje mozno priznanje za dos-ezke v go

. spodarstvu. 
Leta 1970 je bil z-nova imenova.n za glavnega direk· 

to-rja, vendar se je moral temu delu za-radi "mana
gerske .. bolezni -na zahtevo zdravni-kov umakniti. 

v pokoju je 1kOt nekdanjti dkektor in castni clan 
Bresta pazlj.ivo s-preml'ja-1 -nadaljoja prizadevanja in do
sezke k-olektiva. s k-ateriin je zaoral led ino, s p·r<ij-etno 
zavestjo, da je tudl s svoj:im -delom v -njem ustvaril 
perspektivo naslednjim generacijam. 

Clovesko minljivost spremljamo pokoncno i·n trpko. 
Prizade·la je stevi,Jne, ki so· z Jozetom Lesarjem sode
l·ova:l'i a.Ji pa ga poznaN. Sem s-e pris-tevamo zlarsti 
Breswvci, saj je bi-1 s svoj-im dva}s·etletnim ustvarjal
nim delom na;.te·sneje povezan z rastjo ·in razvojem 

. ·. Bresta, tega nasega notr-anjskega ·in slovenskega in
dust·rij-Stkega g·l·ganta. 

Kot 'bi odsel se en Krpan - iz te na-se - Krpanove 
dezele. 

3 
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Vloua in pomen inZeniringa 
Reorganizacija sistema Brest v sodobno zasnovano korpora- drocju raziskav daje zelo dob

cijo po podjetnisko-trinem principu je v letosnjem letu dala re rezultate. Za ta program je 
moinost enoti Inieniringa, da se preoblikuje v sodoben in uc~- veliko zanimanje na domacem 
kovit mehanizem trienja. Zametki Inieniringa segajo ze leta m tujih trgih (vzhodnih in za
nazaj, deloval pa je v sklopu sedanjega podjetja Brest-Trgovi- hodnih). 
na d. o. o., vendar brez ali s slabo poudarjeno inZenirinSko 5. Enota TEHNOLOGIJE. 
funkcijo. Njegovo teZisce je bilo na veletrgovinski funkciji, To podrocje je namenjeno tr
kar ne zagotavlja izrabe potenciala, ki ga funkcionalno zasno- zenju tehnologij, ki so v p.ro
vani inZeniring lahko ima. dukcijskih sistemih korpora

s ponudbami tudi na tujih tr- cije. Ponudbo sestavljajo con
gih (SSSR, Poljska, CSFR). 

suiting. stori<tve, organizacijske 
postavitve, tehnicno-tehnoloske 
linije, usposabljanje in marke
ting. Z ozirom na dosed~nje 
tr.Zne priprave. in dane ponud
be, vkljucujoc tudi zunanje 
partnerje, pr.icakujemo tr.Zne 
rezultate .predvsem na trgih 
SSSR in CSFR. · 

Irn.Zeniring je se vedno v fazi 
kadrovske, prostorske in teh
nicne konsolidacije , ki bi mo
rala bitt do zacetka leta 1992 
koncana. Velik problem pred
stavlja predvsem. pomanjka-

BRESTOV OBZORNIK 

nJe kakovostnih in usposob
ljenih kadrov, s katerimi zase
damo komaj dobro polovico 
sistemiziranih delovnih mest. 
Kljub nastetim teiavam dose
gamo realizacijo nad nacmo
va.no dmamiko in racunamo, 
da bomo letni nacrt realizacije 
bistveno presegli. 

Prepricani smo,· da je .bila 
odlocitev take organizacije 
pravilna, opravicilo za zaupa
nje pa morajo dati dosezeni 
rezultati. 

Janko Skrlj Princip projektivnega dela in 
vodenja v jnzemiringu pomeni 
fleksibil.no in ucinkovito ob
hko,. ki po potreb.i posla .obli
kuje projektne ekipe za -izved
bo konkretnega posla z vklju
cevan]em lastnih in zunanjih 
strokovnj akov za posamezna 
podrocja. V principu to pome
ni realizirati zahtevo narocni
ka (investitorja) od projekta, 
z vsemi vmesnimi fazami, do 
»kljuca v roke« in usposobit
vijo .kadra. Jasno je, da je ta
ka organizacija ucinkovita 
lahko le z moano .:racunalnisko 
podporo in racunalnisko gra
fiko. 

2. Enota LABORATORIJSKA 
OPREMA. Njena usme.:ritev je 
plasma laboratorijske opre
me iz kooperacijske proizvod
nje z nemskim partnerjem 
Waldner in nasim podjetjem 
Brest - Gaber d. o. o. Stari 
trg. Z opremo sistema Brest 
- Waldner smo v letosnjem 
letu opremili Med1cinski cen
ter Pula, ·priceli pa ·bomo 
opremljati tudi Klinicni cen
ter Sarajevo in Biolosko sre
diSce Ljubljana. To so le naj
vecji in najpomembnejsi ob
jekti, reahzirali pa smo tudi 
vee mrunjsih. Lahko recemo, 
da smo J:!.a domacem trgu 
uspesni, intenzivne .priprave 
za tdenje tega programa pa 
so zastavljene se v SSSR, 
CSFR, Madzarski in Izraelu. 

tertifikat · kakovosti · za ·· Evropo 92 

Na omenjenih sodobnih 
princii:nh, z vgrajeno marke
tinsko · funkcijo, je zgrajena 
platforma za razvoj JinZenirin
ga, katerega lokacija je v »trZ
nem vencu« Brest d. o. o. (ma
tere), ki ga sestavljajo se 
Agencija za nabavo, Zunanja 
trgovina in AOP. Vsaka enota 
(sektor) deluje kot profitni 
center in p redstavlja origma
len vir financiranja centralne
ga podjetj a. 

Podrocje delovanja Inzeni
ringa je . zasnovano ·na petih 
programskih enotah, ki pred
stavljajo temeljno usme.:ritev, 
in sicer: 

3. Enota BIRO OPREMA. 

Po letu 1992 bodo morala imeti vsa nasa p.odjetja certifikat ka
kovosti, ~e bodo zelela poslovati na s~pnem evropskem trgu. 
Zahteve po neprestanem zagotavljanju . kakovosti v vseh fazah po
slovnega procesa se s · strani tujih kupcev ali kooperantov pojav-

·Ijajo ze danes, zato se je treba teinu pogoju ~imprej prllagoditi. 
Certifikat kakovosti je treba pridobiti za celotno podrocje po

slovanja In obsega celovito obvladovanje kakovosti na osnovi stan
-dardov ISO 9000 v vseh poslovnih funkcijah. To pa je zahtevna in 
dolgotrajna naloga, ld terja vellJm . dela, kompleksen sistemsld in 
standardom ter konkretni praksl prilagojen pristop. 

Pridobitev cer.1Jifikata kakovo
sti je tudi za BTest strateskega 
pomena, ce zelimo po letu 1992 
trliti na skupnem evropskem . 
-trgu in tSe na tak nacin vkljuciti 
v visje cenowe razrede, v 
zniZanje s.troskov, v poveca
no produktivnost, v boljSo last
no organiziranost, v visjo -in sta
bilnejso raven kakovosti, v na-
daljnji razvoj . . . . 

Doslej so neka<tera podjetja v 
Slovenij.i pridobival.a certif:i.kate 
za posamezne ·proizvode, Evropa 
92 pa zahteva pridobitev cer.ti
fikata za celota:J.o poslovanje ozi
roma. za vse poslovne funkcije 
v podjetju. 

V Sloveniji so 'PO tujih izkus
njah ze .S tir.i podjetja pridobila 
certifikate .za vstop v Evropo 92. 
Ostali sc tako kot mi na razl.icne 
nacine intenzilvno pripravljajo, 
.da bi i:zpohrili zahtevane pogoje. 

.slovno ftmkcijo ali testiranje 
mora biti v vsa:kem Casu izved
lj-iva ·kontrola v slcladu -s po
-slovnikom. Zato bo poslovnik 
kakovosti momo napisati sele po 
skrbni presoji .in temeljiti pro
ucitvi stanja in posledic za celo
ten poslovni. proces. Sele s taka 
pripravljenim poslovnikom ka:ko-

· predstavljali upravljalsko orodje 
· za celovoito obvladovanje poslov

nega procesa, za kar pa bo treba 
usposobiti delavce za delu po 
uveljavljenih standardih in inter
nih na.vodilih. 

Znacilnosti in pomen poslov
nika kakovosti: 
- objavlja politiko kakovosti 

podjetja in odnosa do kupca, 
- infonnira zaposlene, kupce in 

dobavitelje o sistemu kakovo
s ti podjetja, 

- je pogoj za uspesno presojo 
in pridobitev cer tifikata ka
kovosti, 

- vsebuje postopke in navodi
la, ki v najvecji meri onemo
gocajo improv.izacijo in ne· 
profesiona·lnost, 

1. Enota H OTELSKI PRO
GRAM. Njena usposobitev je 
usmerjena na opremljanje in
terierjev . turisticno-hotelskih 
objektov po principu >>kljuc v 
roke«. v ta program imamo 
vkljucene zunanje sodelavce 
in dobavitelje opreme (doma
ce in tuj e), maksimalno .pa ze, 
limo vkljuciti nase proizvode 
in stor itve. S ponudbami smo 
vkljuceni na domacem trgu, 
splosno znane razmere pa so 
nas pnsilile, da konkuriramo 

· Njena usmeritev je opremlja· 
nje poslovnih objektov z biro 
opremo. Teme lji predvsem na 
programih Gama in Sigma ter 
programu iz kooperac1je z 
avs trijskim partnerjem BENE 
(sistemi C-3, C-5 in OL). Za
interesirani smo za sodelova:· 
nje pri pri•pravi nasih doma· 
cih programov I ki SO trlno 
zanim1vi. Poleg domacega trga 
smo prisotni se v SSSR, CSFR 
in Madzarski. 

Vse aktivnosti, ki jih zahte
vajo stan.dardi, je treba nacrto
vati in realizirati pred dokoncno 
izdelavo poslovni:ka kakovosti, 
·oziroma se preden zaprosimo 
ustrezno poobla.Sceno mednarod
no insNtuci.jo za izdajo certifi
kata kakovosti. Cer-tifikat se pri
dobi za · tocno dolocen s tandard 
in casovno obdobje •treh let in 
ga je treba vsakih ·sest mesecev 
obnavljati, zato je treba .kako
vostno raven neprestano vzdrlc
vati. Tudi ko p odjetje ze ima 
certifikat kakovosti, lahko po
obl~scena institucija, ki je cer
tifikat izdala, poslje svojega 
predstaw.nirka, da presodi kako
vost poslovanja podjetja. Za ka
tero koli operacijo, material, po-

Proizvodnja v podjetju Brest-Lusin je stekla. 

4. Enota BIO PROGRAM. 
Temelji na aplikaciji vermiku
lita,. njegova prakticna upora
b a pa je vkljucena na podroc
je ekoloske sanacije prasicjih 
in p1scancjih .farm. Kot pro
dukt sanacije so . tr.Zno zani· 
miva in utinkovita ·tudi gnoji
la. $tiriletno sodelovanje z 
BiotehniSko fakulteto na po-

Laboratorijski sistem Waldner sodi v svetu v vodilno opremo industrljskih, raziskovalnih in 
solskih (aboratorijev. 

vosti izpolnjujemo pogoje, da 
lahko zaprosimo us.trezno insti
tucijo za pridobitev certifikata 
kakovosti. 

Poslov.n.ik ·kaikovosti zahteva 
dokumentiranje vseh postopkov 
v vseh poslovnih funkcijah, omo
goea la.Zje ih pravoeasnejse od
lrni.vanje napak, · predpisuje po
stopke kontTole in ukrepanja, 
doloea ugotavljanje vzrokov na
pak in odgovornost oseb, vpliva 
na miZanje stroskov in po
vecap,je produk-tivnosti, dv.iguje 
kakovostno raven, zmanj5uje 
mo~nost pojavljanja in ponavlja
nja napatk. 'Preko korektivnih 
ukrepov in nenehnega prilagaja
nja -spremenjenim zahtevam tr
ga, podjetja in zakonodaje,. 
skratka, V2lpostavlja red v vseh 
poslovnih funkcijah in zahteva 
doslednost vseh !judi, vldjucenih 
v proces zagotavljanja poli>tike 
celovitega obvladovanja kakovo
sti. . 

Trenutno je certifikat kakovo
sH mogoce pridobi.ti le od zuna
njih poobla.Scenih institucij. 
· Skrb za celovito obvladovanje 
kakovosti je postala odlocujoc 
faktor ne ·le za viSje cenovne 
razrede, amp.ak tudi za ohrani
tev t rga, za racionalnejose poslo
va'Ifje, za la.Zje in bolj kakovost
no vodenje poslovnega procesa, 
za bitko za kupca, za znifevanje 
stroskov, za .sprejemljivo 'konku
rencno ceno, za dolgorocno pre
zivetje, za profit podjetja. Vse 
to pomeni spreminjanje notra
n}ih odnosov in odgovomosti, 
pomeni definiranje vlog in ob· 
veznosti v 1procesu vgrajevanja 
kakovosti v izdelke in delovne 
postopke: · 

Postopk.i zagotavljan.ja kakovo
sti mora;jo biti prisotni v vseh 
fazah, od nastajanja do opusca· 
nja proizvodov, da bodo lahko 

- omogoca stalnos.t postopkov, 
neodvisno od kadrovske 
fluktuacije, 

- podaja specificne resitve pro 
blemov obvladovanja kakovo
sti, prilagojene konkretnim 
razmeram, 

- pomaga oprede1i ti poslovne 
postopke, izdela.ti navodila, 
organizacijske predp.ise in in· 
terne standarde kakovosti, 

- pomaga dokumentirati sistem 
kakovosti, 

- pomaga usposobiti delavce za 
delo po ·izdelanih standardib 
in organizacijskih navodiLih, 

- omogoca znizevanje stroskov 
z· uOinkovitim sistemom ko· 
rektivnih ukrepov, 

- omogoea fonniranje ucinkovi· 
tega sistema za obvladovanje 
sprememb v razvojnem ciklu· 
su .proizvoda ali stomtve, 

-:- daje usmeritve za obvladova
n je projektov s stalisca casa, 
v.irov, s troskov in rezultatov, 

- predstav.Jja idea1ni ucni pri· 
pomocek za izobra.Zevanje o 
vodenju posameznih aktli.vno
sti y podjetju. 

0 pomenu in potrebnih aktiv· 
nostih za pri'Pravo poslovnika 
kakovosti, za celovi.to obvladova· 
nje kakovosti, za pridobitev cer
ti£rk~tov kakovosti je fe bilo se
znanjeno vodstvo Bresta. Dolo
cene aktivnosti so ze stekle -
predavanje vodilnim delavcem 
Bresta o izkusnjah pri zagotav· 
ljanju pogojev za pridohitev 
certifilcata ka:kovosti. Sledile pa 
bodo se ikonkretne akti:vnost:i v 
zvezi z izdelavo in izvedbo pro
jekt9v po J.?OSameznih podjetjih 

· - hcerah. V dveh podjetjih so 
ze izved:li INTERN! AUDIT - to 
je presqja dejanskega stanja s 
.pooblasceno osebo za izvajanje 
internih auditov. 

Danica Kranjc 
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0 kolektivnih pogodbah 
V letu ·1990 je bila sklenje

na splosna kolektivna pogod
ba za gospodarstvo. Pogodbo 
sta sklenih Gospodarska zbor
nica Slovenije in zveza svo
bodnih sindikatov Slovenije. 

Kolektivne pogodbe sta >J 

na~o p.rakso ponovno uvedla 
zakon o podjetjih in zakon o 
temeljnih pravicah iz delov
nega razmerja kot sredstvo m 
nacin za urejanje pravic, ob
veznosti in odgovornosti de-. 
lavcev in organizacij oziroma 
delodajalcev. Zakon o podjet
jih je do novele dolocal, .da se 
s kolektivno pogodbo ureja 
uresmcevanje samoupravnih 
pravic v mesamh in zasebnih 
podjetjih, zakon o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmer
ja pa je doloCil, da- se s ko
lektivno pogodbo v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi 
urejajo pravice in obveznosti 
delavcev, zaposlenih v organi
zacijah in pri delodajalc~h te.r 
pravioe in obveznosti teh orga- . 
nizacij in delodajalcev ne gle· 
de na lastninske podlage za 
delo . 

. Kolektivne pogodbe posta· 
jajo vse pomembnejsi akti, s 
katerimi se urejajo predvsem 
pravice, obveznosti in odgovor
nosti delavcev in organizacij 
oziroma delodajalcev s podroc
ja deloVIIlih razmenj. Tako bo
do postopoma nadomestile do
sedanje sp1osne akte oziroma 
bodo le-ti obstajali, dokler bo
do obstajali druibena lastnina 
in samoupravljanje delavcev 
oziroma druibena cpodjetja in 
druge organizacije ter skup
nosti na druibenolastninslo.h 
podlagah. · 

Vsebino kolektivne. pogodbe 
zakon o temeljtn.ih pravicah iz 
delovnega razmerja in zakon 0 

delovnih razmerjih taksativno 
ne dolocata, marvec imata vr
sto dolocb, da se posamezne 
pravice, obveznosti in odgo
vorri.osti delavcev in organiza
cif oziroma delodajalcev po
'ctrobneje uredijo s kolektivno 
pogodbo ali v skladu s kolek-
tivno pogodbo. . 

Splosna kolektivna pogodba 
ureja predvsem tiste pravice, 
obveznosti in odgovOI\Ilosti de
lavcev in orga.n.izacij oziroma 
delodajalcev, ki so 'po svoji 
naravi in vsebini taksne, da . 
jih je mogoce in treba uvelja
viti za vse zaposlene. V seda
njem casu pomemjo dolocbe 
splo~ne kolektiWle pogodbe 
najniijo .raven pravic zaposle
nih, ki jo je glede na sedanje 
gosopodarske. _ razmere treba 
uveljaviti za zavarovanje mi
nimalne socialne in , gmotne 
varnosti delavcev. 

Kolektivna pogodba za po
samezno gospodarsko in ne
gospodarsko dejavnost je po 
svoji vsebini in resitvah naj
pomembnejsa. Tako ta .pogod
ba ureja pravice, obveznosti 
in odgovorn.osti · delavcev ter 
organizacij oziroma delodajal
cev, ki so specificne glede na 
naravo dejav.nosti, delovne in 
proizvodne procese ter poseb
nosti dejavnosti. Pravice de
lavcev so v kolektivni pogodbi 
dejaWlosti v primerjavi s 
splosno kolektivno pogodbo 

urejene lahko le ugodneje za 
delavce. 

Kolektivna pogodba· za lesar
stvo glede na splosno kolek
tivno pogodbo za gospodarst
vo 1.:!-reja nekatere zadeve ugod
neje za delavce. V tern sestav
ku bi poudaril le nekatere naj
vafnejse razlike. Med drugim 
ureja kolekitvna pogodba za 
lesarstvo delov.ni cas, ki v pod
jetjih s podrocja lesa.rstva tra
ja najvec 40 ur na teden. To 
dolocilo lahko uveljavijo pod
jetja oziroma organizacije naj
kasneje .do. L januarja 1992. 
V tej pogodbi so opre.deljeni 
tudi k.rite.riji, v kater.ih prime
rib je osnovni osebni dohodek 
lahko nizji- od izhodiscnih 
osebnih dohodkov, doloeenih 
v sami pogodbi. Znizanje lah
ko znasa mi.jvec 20 odstotkov, 
in sicer: 
- ce je podjetje v izgubi, 
- ce se v podjetju izvaja sa-

nactja po sanaeijskem pro
gramu. 

V kolektivni pogodbi za le
sarstvo so opredeljeni .tudi pri-

meri oziroma pogoji, kdaj pri
padajo delavcem ododatki za 
pogoje dela. Glede na splosno 
kolektivno pogodbo za gospo· 
da.rstvo je v kolektivni ·pogod· 
bi za lesa.rstvo tudi drugace 
opredeljen mmimalni znesek 
za regres za letni dopust, . in 
sicer je ta opredeljen tako, da 
znasa najmanj 70 odstotkov 
povprecnega osebnega dohod
ka, izplacanega v gospodarst
vu republike Slovenije v me
secu maju tekocega leta. 

Poleg navedenih glavnih raz· 
lik je v kolekltivni pogodbi za 
lesarstvo tudi drugace, in si
cer z v1sjimi . odstotki, opre
deljena vgina jubilejnih na
grad za 10 in 20 let delovne 
dobe. Tako je za jubilejno na
grado za 10 let delovne dobe 
ta· odstotek za 10 odstotkov 
viSji, oziroma za jubilejno na
grado za 20 let let delovne 
dobe za 5 odstotkov visji kot 
to doloca splosna kolektivna 
pogodba za gospodarstvo. 

A. Percic 

Sigma - pisarnisko pohiStvo iz Brest-Jel.ka ·iz Begunj. 

NOVI PRAVILNIK 0 USTVARJALNOSTI PRI DELU 

Pripra~.JH:i smo nov pravilnik o ustvar}a.hi'Os.~i P'ri delu 
z namenom, da bi na or9an~ziran in usmerjen nacin 
vzpodbudili razvo~ inovativne dejaVIJlosti v Brestu, da bi 
se le-ta hitreje rail'vi'jala ·in p·rinasa,la vecje ekooomske 
ucinke. . 

S sprejemom novega pravi·•ni1ka o ustva:rjalnosti pri 
delu bo p.renehal vel}.ati dosedanj'i, spreje-t 18. 10. 1989. 
Pravilnik ho enoten za vsa podjetja 8-resta. 

Pra.vilnik uposteva nojnovejse spremembe iz Zakona 
o varSI:vu izumov, -tehnicnrh i21bolj-sav, 1ko.le•kt·ivne po
godbe, statuta podjetja Bresta in drugih predpisov, ter · 
najn~ejsi trend -raevoja ID. Je precej krajs·i ·io raci'Oflal
neJsi od obstojecega in pr·inasa -bi·stvene novos·t·i na· po
drocjih pospeseva.nja razvoja in:ova.tivne dejavnosti (ID), 
programi:ranja ozi-roma usme-rjanja razvo.ja ID, ·odgovor
nosti za razV'oj JD, organov, ki vodi,jo posiOO'pek •resev-a- · 
nja predloga, prit·ozbenih organov, vis·ine nagrad oziro
ma nadomestil avtorjem, dobe trajan1}a posameznih vrst . 
inovaC'ij ·in s tern nagrad, za.S~i'l'e inovacij, anonimnoiSti 
resevanj-a predloga, -krajsega postopka ·re·sevanja pred
loga; lzbire ·ioovatorja B·res1!a, ·itd. 

Nas namen je, da opo·:rori'mo na novosti, ki si j ih ba
ste lanka podrobneje ogledal-i v praviJirriku v tajnistvu 
vsakega podjetja - hce.-re. Vsebina praVIHnika vaJS bo 
pr·i.tegnNa k razvoJu ustvarja·lnosti glede n~ vase spo-
s·oboosti in znanje. · 

Vabi·in'O vas, da se z novim pravi1lnilkom o ustvarj-al
nosti pri delu seznanite in se us.tvarjaln_o vkljucite v 
resevanje aktualnih problemov v Br-estu ter pri-spevate 
k boljs·im rezu.lta,tom poslovanj-a. 

D. K. 
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Nova sedema garnitura - Mateja .. 

Pogodba o · zaposlitvi 
Nova zakonodaja na podroeju delovnega prava, tilko zvezna, 

zlasti pa republiski zakon o de~ovnih razmerjih, opr:edeljuje 
nov institut za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti med 
delavcem in delodajalcem, ki izvir~jo iz delovnega razmerja .....:... 
pogodbo o zaposlitvi. · 

Podlago za tak institut je najti v temeljnih .dolotbah zvez
nega zakona, ki opredeljuje delovno razmerje kot prostovoljno 
razmerje med organizacijo oziroma delodajalce~ in delavcem. 

. Pogodbo o zaposlitvi sklene
ta organizacija oz. delodajalec 
na eni strani m delavec na 
drugi strani, v skladu z zako
·.nom (zveznim in . republiSkim), 
kolektiv.no pogodbo . (splosno 
kolektivno pogodbo za gospo
darstvo in pa.n.ozno, ce je ze 
bila sklenjena za posamezno 
panogo) in splosnim aktom. 
Sklenjena mora biti v p1sni 
obliki in sama predstavlja kon
stituti!vni element za nastanek 
delov.nega razmerja, kar po
meni, da delovno razmerje 
sploh ni sklenjemo, ce ni pod
pisana pogodba o taposlitvi. 

Minimalno vsebmo pogodbe 
o zaposlitvi doloca splosna (pa 
tudi pano:lna) kolektivna po
godba in se nanasa na specl
fike, ki se nanasajo na posa
mezno delovno mesto, zlasti 
pa doloca: 

1. za katero delovno mesto 
se sklepa delovno · .razmer
je, 

2. ali se sklepa delovno raz· 
merje za dolocen ali nedo
locen cas, 

3. ali se predvideva poskusno · 
delo, ce . gre . za sklenitev 
novega delovnega razmer· 
ja m trajanje poskusnega 
dela, 

4. kraj, kjer se bo delo od· 
vijalo, t. j. v poslovnil1 
·prostorih ali izv~n njih, 

5. delovni cas, 
6. odmore, pocitke, dopuste 

(stevilo dni letnega dopu-
sta), · 

7. varstvo delavca pri delu, 
8. morebitne pravice in ob

. veznosti v ' zvezi z izobra
zevanjem, 

9. osebni dohodek in nado
mestilo osebnega dohodka, 

10. nacin ugotavljanja delovn.e 
uspesnosti; 

11. konkurencno klavzulo (pre
paved ustanavljanja pod
jetja dolocen eas po pre-. 
neha.n.ju delovnega razmer
ja ali zacetka. opravlja.nja 
dejavnosti oz. sklenitev de
lovnega razmerja pri drugi 
organizaciji oz. delodajal
cu, ce. bi uporaba pndob-

ljenega znanja · pomenila 
konkurenco organizaciji), 

12 .. druge pravice in obvezno-
sti.. . 

Pogodba o zaposlitvi ne sme 
biti glede pravic in obvezno-

. sti za delavce manj ugodna 
kot dolocbe kolektivne pogod
be, lahko ·pa je ugo.dnejsa, ce 
je to v mteresu obeh pogodbe
nih strank. 

Pogodba o iaposlitvi prav
zaprav nadomesca vrsto s-kle
pov samoupravnih organov, s 
katerimi so se . doslej urejale 
pravice in obveznosti iz delov
nega razmerja (npr. sklep o 
doloCitvi OD, o dolZini letnega 
dopusta ipd.). V casu traja
nja delovnega razmerj.a se po
godbo o zaposlitVl lahko ·Spre
meni ali dopolni z aneksom, 
seveda sporazumno in v inte
resu opeh pogodbenih ~trank. 
· Posebnost glede sklepanja 
pogodb 0 zaposlitvi velja :z:a ze 
zaposlene delavce, glede kate
·rih vsebuje republigki .zakon 
o delovnih razmerjih dolocbo, 
_da se mora obstojece delovno 
razmerje preoblikovati v po
godbeno, sklenitev pogodbe · o 
zaposlitvi za to kategorijo de
lavcev· velja neobvezen rok: do 
1. 7. i991. Zakon vsebuje tudi 
vrsto varovalnih dolocb za te 
delavce, in sicer: 
- s pog<?dbo 0 zaposlftvi ni 

mozna traaJ.sformacija de
lovnega razmerja za nedo
locen eas v delovno raz-

. merje za dolocen cas, 
- s pogodbo o zaposlitvi ni 

. mogoce sprerninjati razpo
redltve delavca na drugo 
delovno mesto, 

V primeru, da delavec pred
lozene pogodbe o zaposlitvi ne 
podpiSe v roku 30 dni od dne
va predlozitve, delavcu pz'ene
ha delovno razmerje, 0 cemer 
izda sklep pristojni organ. Iz- · 
jema od te -dolocbe veija le 
v primeru, ce je delavec v ze 
opisanem 15-dnevnem roku od 
dneva . predlozitve pogodbe 
sproz1l spor glede zakonitosti 
pred pristojnim sodiscem. 

Marija Levstek-Zabukovec 
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lnoviranje del poslovnega sistema 
Ta i\lanek je naplsan z zeljo, da bl si>oznali pomen razvoja 1ino

vatlvne dejavnostl (ID) na splo~no in na Brestu, da bi se zavedll 
potrebe po vzpodbujanju ln tazvijanju lastnega ustvarjalnega raz
mUijanja ln teamskega re~vanja problemov na vseh ravneh, da 
bl ob podporl vodstva in zagotavljanju ustreznih pogojev postopno 
p~ll na usmerjeno lnovativno poslovanje, da J>i zavist nadomestila 
ustvarjalnost v tekmovalnem vzdwju, da bi uresni~ili nai!elo VSI 
MISLIMO - VSI DELAMO, da ne bomo i\edalje bolj odvlsni od 
inovativnih, da bl izkorlstill ~lm v~ skrltlh rezerv, in zarutill prl· 
padnost podjetju tudi skozi ustrezno inovacijsko klimo. 

Organizacij a ustvarj a1nega • de
la je eden od deja:Vinikov, brez 
katerega si ni mogoce zamisliti 
izkori~canja velikega miselnega 
in izkustvenega potenciala zapo
slenih, ·treba ga je le vgraditi v 
vsakod:nevno delo. 

Ce zelimo, da bo ID uCi.nkovi
tejsa; jo moramo nacrtovati in 
nacrtno usmerja:ti v resevanje· 
najpomembnejsih problemov, 
iskanje novih problemov in re· 
sitev, skratka, vedeti moramo, 
zakaj nekaj -proucujemo in . kaj 
zelimo s tern doseci in na kak
sen nacin. 

vacijo za nadaljnje ustvarjalno 
razmiSljanje vseh zaposlenih. 

Objektivn.iJ?. ovir za prehod na . 
sodobno poslovno inoviranje 
skoraj ni, so le 5e kadrovske, 
zato je nujno, da premagamo tu· 
di te in se .i.zkopljemo iz ·ruti
nerskega izkustva in zato ne
uspesnega poslovanja, ki nuj111o 
vodi v ·inflacijo in propadanje, 
in preidemo v inovativno sodob· 
no .poslovanje. Pozitivnih ,izku· 

. senj je vel:iko, zato se lotimo 
~cije in v.ztrajaj.mo v njejl 

Te okvirne usmeritve moramo 
zaceti cimprej vkljucevati . v na· 
se vsakdanje delo na vseh rav
neh in obenem odstranjevati ne-

objektivne ovire. Odlocneje se 
v:kljucimo v . inovativno poslova
nje, pr.idruiimo se po svojih 
moceh, znanju, i2lkusnjah, spa· 
sobnostih in momostih 1listim 
redkim posameznikom, ki so se 
ze zavedli pomena te dejavno
sti in •ki nam s 'Svojim ustvar· 
jalnim delom dajejo vzgJ.ed, 
vzpodbudo m zanesljivejso pri· 
hodnost. 

Ce bo ta Clanek v vas vzbudil 
potrebo po <vsa:kodnevnem krea
tivnem teamskem strokovnem 
resevanju <vseh pomembnejsih 
problemov na vseh ravneh in v 
vseh dejavnostih, ob hkratnem 
poznavanju pomena te dejavno· 
sti in .dajanju va:Se podpore nje
nemu razvoju, bo namen dose
zen, s tem pa bodo .postavljeni 
tr<lnejsi temelji za kakovostnej
si razvoj podjet:ja v celoti. 

v mnozid idej se skrivajo stl!
vilne ~esitve. Nj'ihova uresnici:tev 
pa bo v zadovoljstvo inovatorju 
in podjetju. 

Danica Kranjc 
Osnovni namen ID je v celoti 

obvladati posloWli sistem. Inova
cijska organiziranost pomeni po
sebno kombinacijo organizacij
ske -struk.ture, procesov, motiva
cije in ljudi; oblikovno je taka, 
da z njo dosezemo nekaj nove
ga, bolj.Sega, kar prinasa v kane· 
ni fazi gospodarsko korist. 

Obiskali smo Brest 
Na podroeju ID imamo velike 

skrite rezerve, le izkoristiti jlh 
moramo 2 ustrezno organizira· 
nostjo, ·vzpodbujanjem razvoja 
te dejavnosti. ID mora postati 
motor razvoja na vseh ravneh. 
V Brestu ze neka:j let s posebni· 
mi akcijami vzpodbujamo raz
voj ID. V prihodnje moramo se 
vee prizadevanj usmeriti v kon· 
tinuirano in organizirano obliko 
pridobivanja ·predlogov na vseb 
ravneh, •t. j . z nacrtovanjem ozi· 
roma programiranjem ID v po
sameznih podjetjih, v zagotav· 
ljanje sredstev za njihova reali· 
zacijo, v odstranitev neobjektiv· 
nih ovir, v uveljavljanje sodob
nih oblik organi:ilianja dela in v 
V2lpostavljanje ustreznega ustvar· 
jalnega w;dusja. 

Praksa je pokazala, da ni do
volj le organiziTano skrbeti za 
In a:matersko, marvee je treba: 
- povezat:i amatersko in poklic· 

no ustvarjanje inovacij v eno
ten inovacijski proces, 

- preiti od ID v inovativ.no po
slovanje. 

Z ustrezno akcijo :in V7ltraja· 
njem brez izgovorov je treba 
pridobiti predloge, aktivirati 
ustvarjalnost Jn odstraniti more
bitne kadrovske ovire. Obenem 
pa ne 'Smemo dopustiti, da se 
ideje ne uresnicijo ali nagradijo, 
ali pa da postanejo le str:osek 
ali mrtva ideja. 

Za uspe5no inovati'VIlo poslo
vanje .poznamo 10 potrebnih po
gojev. Kolilko od njih jih upo
rabljamo mi, vam prepuseam v 
premislek: 

1. Inovacijska politika in 
·kultura; 

2. Inovacij ski delov.ni cilji; · 
3. Usposa:bljanje za 

inovativ.nost; . 
4. Or.ganiziranje inovaci:js.ki.h 

procesov in slufbe; 
5. Zagotavljanje pogojev za 

realizacijo inovacij 
6. Zagotavljanje inovacijskih 

v:irov; 
7. Uveljavljanje inovacij 

·V rednen:n delu; 
8. Trlenje inovacij in ustrezno 

ll:eamsko delo; 
9. Vrednotenje .in nagrajevanje 

inovacij; . 
10. Pravni red, ki .daje prednost 

Jnoviranju pred slepo 
ubogljivostjo. 

Motiviranost ali nemotivira
nost za razvoj ID se ne sme za
eeti ali koncati zgolj v ~laea
nih nagradah, ki se nemalokrat 
pr.ikazujejo v smislu zavJsti le 
kot .strosek, ne .pa t udi kat ka. 
rist. 

Nagrade movatorjem se obra
eunavajo od ugotovljene ciste 
gospodar.ske ·koristi (CGK) .. Pra
vocasno izplacana nagrada in 
ustrezna podpora pomeni pri· 
znanje avtorju, ~.ati pa moti· 

Preprican sem, da je bihi 
prav januarska, samostojna 
razstava · Bresta na Gospodar
skem razstaviscu v Ljubljani 
vzrok, da smo upokojenci 
Mednarodnega podjetja Slove
nijales, Ljubljana v program 
nasih tzletov vk.ljucili obisk 
te, doma in v svetu poznane 
firm e. 

Brest je na tej promocijski 
razstavi pokazal veliko moe 
ustvarjalnosti in svojo per· 
spektivo, kako zastaviti odloc· 
ne korake v Evropo 92. Skrb· 
no izbrani, povsem novi izdel· 
.ki iz vseh enot podjetja so 
vidno predstavili napredek. Ob 
obisku razstave · sem bil pri· 
jetno presenecen nad prizade
vanji za novo organiziranost 
Bresta. Toliko novosti je kar 
sililo, da obiScemo podjetje in 
vtdimo, kako gre to v praksi. 
Ker zelim, "'da so izleti, .ki jih 
vodim, dobra pripravljeni, sem 
se oglasil v Cerknici, kjer smo 
se dogovorili o programu obi· 
ska. Ze tedaj sem vedel, da 
bodo Brestovci dobra .izvedh 
spr.ejem upokojencev Sloveni· 
jalesa.. 

Na dan izle~a smo morali 
spremeniti del poti po No. 
tranjski. Slabo vreme je one
mogocilo obisk Rakovega Skoc
jana, zato smo ga nadomestili 

· z ogledom Tehnicnega muzeja 
Slovenije v Bistri. Rakov Skoc
jan pa je ostal za prihodnje 
izlete. 

Ob napovedanem casu smo 
se oglasili v tovanni Brest
Jelka v Begunjah. Udelezenci 
izleta smo bili lepo sprejeti. 
Navzoci . so bili odgovorni 
predstavmki Brest.a. Z zani· 
manjem smo sJ. ogledali sodob-

no tovarno pohistva z ureje
nimi strojnirni linijami, spe· 
cificno urejeno in tehnolosko 
vodeno proizvodnjo. Na vse 
sta zlasti napravila mocan vt1s 
organiziranost -delovnih illest 
in strokovno delo zaposlenih. 
v oci so nam padli v belo 
obleceni delavci, clovek si ob 
tem :rp.isli, koncno sem priSel 
v pravo zahodnoev.ropsko de· 
lavmco. To je velik uspeh Bre
stovih tehnologov, .razvoja in 
izvedbe, pogojen z asortima
jem, ' ki ga tovarna izdeluje za 
izvoz. V Begunjah smo slisali, 
da je ta tovarna (podjetje) se
stavni del korporacije Brest, 
ki zdrufuje 14 samostojlllih 
podjetij. Udelezenci izleta smo 
z zadovoljstvom pozdravili to 
novo organiziranost. Zado
voljstvo je bilo toliko vecje, 
saj Brest mnogi · poznamo, 
mnogi ·so z njim sodelovali le
ta in leta, nekateri prav od 
zacetka, od leta 1947 naprej. 

Po ogledu tovarne v Begu
njah smo obiskali se podjetje 
Brest-Trgovina in Brestin;' ki 
je v salonu poh1stva pripravil 
pravo razs~avo svojih ·izdel
kov. Sreca:nje' bivsih delavcev 
Slovenijales-Trgovina z delav· 
ci Brest-Trgovina. je bilo res 
prisreno. Srecali smo se stari 
znanci in sodelavci. Z za:nima
njem smo s1 v salonu ogleda. 
vali razstavljeno pohistvo in 
izdelke Brestina. Cas obiska 
je ob kozarcku dobre pijace, 
natoeene v dobrodoslico hitro 
mineval. Res lepo ste nas spre
jeli, 0 tern je se dolgo potem 
tekel pogovor med udelezenci 
izleta. 

Na nase veliko razocaranje 
pa na ·nadaljnji poti msmo vi
deli voda Cerkniskega jezera, 
ceravno smo pra:v zaradi tega 
potovali preko Gornjega jeze
ra in Laske doline cez Blasko 
planoto v Novo Stifto. Ogle. 
<lali smo si se Trubarjevo da. 
macijo na Ra~cici in Turjaski 
grad. 

Za nami je prijeten izlet, za 
vedno pa bo ostal v sporninu 
Brestin s svojimi spominki! 

Hyala za lep sprejem! 

Dusan Trotovsek 

BRESTOV OBZORNIK 

Prevoz kotla iz Pohistva v Cerknici pred 22 leti. 

ABRAHAM IZ MASIVE 

I 
. i 

Saj ni res - pa je! Z manjsimi presledki dela ze SO 
let, pa Se ne razmislja o upokojitvi. Sam se povabim k 
jubila:ntu - v kotlovmco podjetja Brest-Masiva. 

N.a njegov;i zelezni privarjeni izkaznici (da je ne bi izgu-
bil!) pise: . · 
- izdelovalec: R. Wolf, Magdeburg 
- leto izdelave: 1941 
torej - ABRAHAM! 

Ostalih podatkov namenoma ne navajamo, saj slavljen
cu ni lepo gled.atl v zobe. Gre zgolj, da 50-letnega Abra· 
hama primerno in spostljivo p:redstavimo. 

Do leta 1969, ko so ga demontirali in prepeljali na se· 
danje delov.no mesto, je kilovate p.roizvajal v Tovarni po
hiStva v Cerknici. 

Ob uspesni jumjski predstavitvi posodobljene tovarne 
so v Masivi sicer malo sramezljivo priznali, da jih v na
daljnjem razvoju moti. le se energetski segment. ze v ju· 
liju so zavihali rokave. Glavnina rekonstrukcije se je na· 
nasala na kot!OVO kurisce, )G je bilo ze leta V tehnolO· 
skem smislu dokaj zanemarjeno. 

0 opravljenih delih in ·pricakovanih .rezultatih nikon· 
strukcije je Darko Znidarliic, vodja vzddevanja, pripove
doval v enem dihu in z veliko mero prepricljivostl: 
- bistveno smo povecali velikost kuriSca, 
- vgradili nov · sistem resetk, · 
- izboljsali vpihovanje zraka in 
- sprememli .nacin doziranja zagovine. 

z navedenimi ukrepi .naj bi dosegli vee ucinkov: 
- boljse izgorevanje lesnih ostankov in zagovine, 
......,. daljso obstojnost samotne obloge, 
- manjso porabo kur.iva .na enoto pridelane energije, 
- zmanjsanje toplotnih izgub in 
- zmanjsanje <luna, saj in COz iz dimnika, in se kaj. 

Pricakujejo, da bodo slej ko prej pridelali 600.000 ki" 
lovatov, kar je cetrtina vse .elektricne energije, kolikor je 
letno porabijo v tem podjetju - hceri. 

Nekatere navedenih ucinkov ze dosegajo, druge pa bo 
treba dokazati z meritvami. Kraja.ni Marhnjaka in oko
lice pa · se v teh dneh menda ze zadovoljno pohvalijo, da 
Se »S fabrskega ,rauf.nka nc vee ern dim ne vali«. 

Tovarne v Martinjaku, kot je bila doslej, ne prepozna
mo vee. Kat da 'je nikoli ni bilo! Ko stopas po v se svezi 
asfalt rumeno zacrtani :pon, te preplavijo obcutki u.reje
nosti, delovne in tehnoloske discipline, tisine delujocih 
strojev, prostranstva, svetlobe, veliko be1e svetlobe .. . 

Kot bi. v ta kolektiv v zadnjem casu zaveli svezi vetro· 
vi ... Na.dihal se jlh bo tudi njihov R. Wolf iz leta 1941. 

Na se nadaljnjih SO let - Abraham! I. $. 
• 

»Likof« po zakljucku obnovitvenih del. 

- ---·----·--------------------------- - ---



BRESTOV OBZORNIK 

UVEDBA MARKETINGA 

Koncept marketinga se je razvil v obdobju trfnega gospo
darstva kot aktivnost podjetij na trgu in analiza potrosnikovih 
zelja. To je veliko sirsi pojem kot je samo prodaja blaga in 
storitev in mora teziti za raziskovanjem, · programiranjem pro
izvodov in ·zalog, distribucijo, propagandno aktivnostjo m osta
Hmi servisnimi aktivnostmi. Konkurenca med proizvajalci po
staja iz dneva v dan mocnejsa, uspeh posameznega pr01zva
jalca pa je odvisen od njegovega prilagajanja zeljam potros
nikov. Tako · politiko proizvajalcu omogoca le koncept mal"ke
tinga. Na ta nacin marketing ne oddaljuje temvec prevzema 
odgovonnost za pos1ovni uspeh - ~e vee - dobra razvit mar
keting pomeni izhodiSce koncepta razvojne pohtike podjetja . . 

IZ OBRATNE . AMBULANTE 
Ker so v nasi tovarni predvsem taksna delovna mesta, ki 

zahtevajo stojece delo, ki zelo pogosto povzroca nastajanje 
krcnih zil, smo se s tovarno LEK v Ljubljani dogovorili, da bi 
s pomocjo specialistov 1z Vojaske bolnice pregledali ljudi, ki 
delajo na taksnih delovnih mestih oziroma vse tiste, lei imajo 
tezave zaradi krcnih zil. Odziv je bil velik, saj je bilo pregle
danlh 106 ljudi. Vsi so dobili ustrezna zdravila in bodo pod 
nadzorstvom sest tednov, ko jih bodo specialisti znova pre-
gledali. . . · 

cAS DRUZBENIH DOGOVOROV 

RepubliSka skupscina je sprejela Zakon o samoupravnem 
·sporazumevanju in druzbenem dogovarjanju o merilih za 
usmerjanje delitev dohodka in osebnih dohodkov. Na podlagi 
tega zakona pripravljajo Izvdni svet Skupscme SR Sloven1je, 
Gospodarska zbomica SRS in republiSki svet Zveze sindikatov 
Slovenije splosni druzbeni dogovor o nacelih in merilih za pre
soja skladnosti samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov v gospodarskih organizacijah. 

S KONGRESA SAMOUPRAVLJALCEV 
. 

Vprasanje odgovornost i, :poslovne in druzbene discipline na 
vseh ravneh nase druZbe je naslednje podrocje, za katerega so 
se zavzemali delegati. Premalo je · ·sankcij, ·tudl materialnih, 
kadar gre za odkrito krsenje delovne discipline, nestrokovno
sti in podobn~ga. Odgovornost ima prevec proklamativni pr.i
zvok v nasi druzbi. Demokracijo prevec lZkoriscamo v negativ
ne namene. Kongres je ostro obsodil vse oblike korupcij in 
nepostenega bogatenja. Ustrezna besedila v .resolucijah predvi
devajo za take primere rigorozne ukrepe. 

ZMAGA NA LESARIJADI 

Na letnih sportnih igrah lesne industnje Slovenije v orgaza
ciji Savinja Celje so zmagali Brestovi sportniki. Odlocila je 
izenacenost, mnozicnost in borbenost. Prihodnje leto bo lesa
r ijada v Cerknici zato letosnji uspeh nalaga nove odgovornosti. 

Letne spot:tne igre lesne industrije Slovenije postajajo velika 
sportna manifestacija, ki dokazuje, da postaja tudi sportna 
aktivnost v delovnih organizacijah vse bolj mnoziena in pri
ljubljena. 

MLADI RAZISKOVALCI 

Gtbanje »Znanost mladini« - republiSki odbor za Slovenijo 
bo v sodelovanju s sodelavci Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, univerze in institutov letos spet organiziralo med
narodni mladinski raziskov'alni tabor v Cerkmci, ki bo od 3. 
do 11. julija letos. 

»Dumijevi« ljudje testirajo nov proizvo~ - banano. 
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Demografsko ogroiena obmofja 
Na podlagi Zakona o spodbujanju demografsko ogrozenih 

obm~ij v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS st. 48/90), odlok.a o ob
m~jih, ki se stejejo za demografsko ogrozena obmocja v Repub
lild Slovenijl v obdobju 1991-1993, je Republiskl sekretariat za 
drufbeno planiranje razplsal nateeaj za zahtevke za sofinancira
nje na podlagl zakona (Ur. I. RS st. 15/91). Rok za predlozitev 
programov in objektov oziroma zahtevkov je bll 30. jullj 19~1. 

Na podlagi odloka spadajo 
med demog.rafsko ogrozena 
obmocja v obcini Cerknica na~ 
slednje krajev.ne skupnosti: 
KS Grahovo, KS Begunje, KS 
Cajnarje-Zilce, KS Nova vas; 
in kot KS Stari trg v desetki
lometrs kem pasu na meji z 
Republiko HI'Vasko. 

Iz sredstev za demografsko 
ogrozena obmocja fmancira 
republika projekte v obmocja, 
ki leze v desetkilometrskem 
pasu na meji z Republiko Hr· 
vasko so odstotkov predracun· 
ske vrednosti, v projekte na 
drugih demqgrafsko ogroze• 
nih obmocjih pa 30 odstotkov 
predracunske vrednosti. 

Na natecaj so se javili obrt
niki, podjetniki v pnvatni la
sti, podjetja v druzbeni lasti 
in zasebni kmetje, in sicer: 

Podjetja v dru:Zbeni ~asti: 

Na podlagi natecaja sta svo· 
ja programa prijavlla: 
- podjetje Brest Cerknica, za 

· novoustanovljeno podjetje 
Biodis v Loski dolini, ki bo 
proizvajalo bio gnojila. 
Skupna vrednost projekta 
je 5.604.000 dinarjev; 

- Mercator - KZ Cerknica, 
za izgradnjo nove klaVl!lice 

v Novi vasi. Vrednost pro· 
jek_ta je 7 .200.000 dinarjev. 

Podjetnikl in zasebni obrtniki: 

Na nateeaj je prijavilo svo
je programe 16 podjetnikov in. 
zasebnih obrtnikov. Skupna 
predracunska vrednost vseh 
projektov znasa 25.800.000 di
narjev. Programi so pnprav
ljeni za razlicne proizvodne in 
storitvene dejavnosti. 

Ktnetje in pravne osebe, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo hrane: 

Na natecaj je prijavilo svo
je programe 19 zasebnih kme
tov. Skupna vrednost je 39;807 
tisoc . diriarjev. Prog:t:ami so 
pnpravljeni za dopolnilne de
javnosti, kmecki turizem in 
razsiritev ter posodabljanje 
kmetijske dejavnosti. 

Za sofinanciranje programov 
kmetijske dejavnosti se lahko 
zasebni ·kmetje prijavijo s svo
jiml P,rojekti tudi na podlagi 
Zakona o financnih 1nterven
cijah v kmetijstvo, proizvod· 
njo in ponudbo hrane (Ur. 1. 
RS st. 5/91), ter odloka o 
uvedbi financnih intervencij 
za ohranjanje in razvoj kme
tijstva ter proizvodnjo hrane 

za leto 1991 (Ur. 1. RS st. 
21/91). 

Rok za pnjavo za ta sred
stva je do 15. decembra 1991. 
Vloge se obravnavajo vsake 
tri mesece. 

Komunalna infrastruktura: 

Poleg teh .pr ogramov se na 
natecaj lahko prij avijo tudi 
obcine s programi za komu
nalno infrasttukturo. · Zato je 
p r ijavila obcina Cerknica svo· 
je programe za sofinanciranje 
komunalne infrastrukture: 

I. Vodovodno omrezje: 
- za naselja Dane,. Klance, 

Gornje J erero in za naselja 
Polsece, Za'VI'h ter Ravnice. 
Oba projekta sta ovredno· 
tena skupaj v vrednosti 
5.531.500 dinarjev. 

II. Lokalno cestno omrez]e : 
. - za obnovo in modernizaci· 

jo cest ViSevek-Vrhnika, 
Markovec- Knezja njiva, 
Klance, KozariSce-Smara· 
ta, Podgora-Bab.na polica, 
Babna polica-J ermendol, 
Zilce-Osredek, 2:ilce-Rav· 
ne. 
Skupna vrednost projektov 
znasa 35.000.000 dinarjev. 

Za uporabo sredstev po na· 
vedenem zakonu v · letih 1992 
in 1993 bo .treba do konca le· 
tosnjega leta v obcmski skup
scini sprejeti globalni nacrt 
razvoja demografsko ogroze
nih obi:nocij v obcini Cerknica . 

I van Loncar 

PoSkodbe pri delu· 
V letu 1990 je bilo v pod- · 

jetju 117 poskodb pri delu, 
na poti na delo in z dela. Za
radi teh. poskodh je bilo lzgub
ljenih 1647 delovnih dni. 

V primerjavi z letom po
prej se je stevilo poskodb 
zmanjsalo za to 0/o, stevilo iz
gubljenih delovn ih dni •pa po
vecalo za 21 ()/o. 

To pomeni, da ·so bile v po
vprecJU poskodbe nekoliko 
tezje kot prejsnje leta. 

Vecma poskodb je bilo laz
jih, 10 pa je bilo nekoliko tez
jih in so zahtevale daljso od- · 
sotnost z dela. Od teh sta dve 
povzrocili tudi lazjo stopnjo 
invalidnosti. 

Vee :nam povedo podatki v 
spodnji r.azprede1nici 
. Stevilo poskodb se je pove· 

·-------------

calo v PE Trgovma, na Iverki 
in v TapetniStvu. V drugih po- . 
slovnih enotah se je to stevilo 
zmanjsalo ali ostalo na enaki 
rav.ni kot prejsnje leto. Ob 
upostevanju stevila zaposlenih 
je bilo najvec poskodb na 
Iverki in v Strojegradnji, kjer 
se je med letom poskodovalo 
12 oziroma. 13 •0fo delavcev. 

Brestovo povprecje poskodo
vanih, k1 znasa. 6,6 Ofo, so ne
koliko presegli se v . Masivi; . 
Jelki dn TapetniStvu. 

Povprecna odsotmost z dela 
na poskodbo, ki v splosnem 
kaie resnbst poskodb, je hila 
najvecja v PE Trgovina. Tu je 
bilo v povprecju na poskodbo 
izgubljenih kar 42,9 delovnih 
dni. Tohksno stevilo delovnih 
dni pa je bilo izgubljenih 

predvsem zar.adi erie teZje . pb· 
skodbe, pri lkateri si je dela
vec · ob · padcu s kamiona po- · 
skqdoval hrbtenico . . . 
Pos~odb~. so bil~ v .PO'\(preO. 

ju najlazje na Mineralki in v 
Strojegradnji, kjer je b1lo na 
poskodbo izgubljenih samo 
2,8 oziroma 3,3 delovnih dni. 

Najvec poskodb, kar 57,2 ()/o, 
se je pr.ipetilo pri manj :nevar
nih delih, kot so posamezna 

. r ocna dela, dela z roenim 
orodjem , notranji transport in 
gibanje ljudi pn delu (padci 
na tovarniskem obmocju ipd.) . 

Pri delu z rezkalnimi stroji 
je bilo 4,3 Ofo poskodb, pri de
lu z zagami vseh vrst, ki ste
jejo za naj:nevarnejse, pa 17,1 
odstotka . 

Vinko znidarsic 

S tevilo pos~odb Indeks Stevilo i:\tevilo Indeks Izgubljenih 
na poskodb izgublj . delovnih na PE Pri Ostal. Na leta na' lOO delovnih leto dni na 

str. delih poti Skupaj 1989 delav. dni 1989 poskodbo 

POHISTVO 13 12 3 . 28 85 6,4 441 122 15,8 
l'v1ASIVA 14 7 21 65 7,5 266 109 12,7 
ZAGALNICA .7 3 10 . 77 6,0 141 92 14,1 
IVERKA ·6 13 ·. 19 136 12,0 139 ' 181 7,3 
POSLOVODSTVO 1 1 100 0,6 5 22 5,0 
GABER 2 4 6 86 4,8 97 118 16,2 
TRGOVINA 1 7 8 200 5,0 343 1715 42,9 
JELKA 2 2 2 6 100 7,7 122 83 20,3 
TAPETNisTVO 1 6 1· e 133 7,0 62 221 7,8 
MINERALKA 1 2 3 {,0 6,4 8 8 2,8 
STROJEGRADNJA 4 3 7 78 13,0 23 53 3,3 

SKUPAJ: 51 60 6 117 90 6,6 1647 121 14,1 
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Samostojna Slovenija 
Govor predsednika skup~cine Cerknica g. Janeza Okolisa ob 

proglasitvl samostojne S.lovenije 
Spostovane dame, spostova- zavo. Slovenski narod je sto· 

ni gospodje, dragi obcani, lep letja hrepenel po tej odlocitvi 
pozdrav in dober vecer! in danes, na pr.agu 3. tisoclet· 

Vesel sem in v cast rni je, 
da lahko na tern mestu, v tej 
vlogi ob taka pomembnem 
dnevu spregovonm nekaj rni
sli. 

Verjetno.skoraj ni Slovenca, 
ki bi danasnji dan ne oznace
val kot :Zgodovi.nski. Docakali 
smo »dan D«, ki je bil dolgo 
casa zavit v tancico skrivno
sti. Mnog.e generacije pred na
mi so upale m si zelele tega 
dogodka, vendar okoliScine ni
so dovoljevale narediti koraka 
v tej smeri. Najbrz ni naroda, 
ki si ne bi zelel lastne ddave, 
ki pa kot taka ni sama sebi 
namen, ampak le sredstvo, s 
katerim narod na:vzven uve
ljavlja svojo neodvisnost m sa
mostojnost v odnosih do dru· 
gih narodov. Drfavnost je to
rej izraz nacionalne suvereno· 
sti in predpogoj za uveljav
ljanje interesov po naC.elu 
enakopravnosti 'do drugih na
rodov. Zgodovina narodov je 
neloclj1vo povezana z nj-ihovi
mi prizadevanji za lastno dr-

ja, docakal, da stopi na sebi 
primerno pot. 

Mnogi izmed nas se tega od 
src.a veselijo, drugi so zadrfa-

ni, . nekateri dvomijo, vsi pa 
smo s1 edini v preprica11ju, da 
je cas da se prikljucimo osta
lim narodom, ki sami odloca
jo o svoji 4sodi. Najbrl se 
danes . vecina se ne zaveda 
vseh posledic, ki jih prinasa 
ta odlocitev, v dobrem in sla
bem. Dejstvo pa je, da taksna 
odlocitev pomeni pravi tekton
ski premik v zgodovini nekega 
naroda. Zgodovina bo pisala o 
mnogih pogumnih odloci tvah, 
o boleCih porpzih in udarcih, 
o poniglav1 strahopetnosti po
l:itikov m vrsti mesetarje.nj s 
slove.nskimi interesi. Eno in 
drugo je sestavina nasega zgo
dovinskega spomina za spo
znavanje nas samih·, obenem 
pa izhodiSce za orientacijo v 
prihodnje. 

Z aktom razglasitve samo
$tojnosti Slovenije je koncana 
prva faza ustvarjanja drzave 
Slov.enije. Njene drZavotvorne 
okvire je treba napolniti z vse· 
bino, to pa je v. prvi vrsti 
ozdravitev gospodarstv.a, ki je 
lahko dobra podlaga za uve
ljavitev Slovemje v svetu. 

Kot je razvidno iz danasnjih 
dogodkov, ustvarjanje nove 
drZave ne bo preprosto, kar 

Veliki ljudje 
Notranjske 

- . 
Maksim Gaspari se je rodil 26. januarja 1883 v Selscku prl Begu-
njah pri Cerknici oeetu Jakobu, po rodu iz Furlanije, in lvanl ~vigelj 
domacinki lz Selscka. Osnovno solo je ob.iskoval v Begunjah. Mate· 
rina smrt je desetletnemu fanticu mocno spremenila njegovo ziv· 
ljenjsko pot. Odtlej je zanj skrbela njegova teta. 'Po realki v 
Ljubljani ga je usmerila v trgovski stan. Pri trgovcu Murniku v 
Kamniku je njegove nadarjene risarije opazil Niko Sadnikar, ki 
postane dokoncno »Usodenu za mladega Maksima. Podplral ga je 
gmotno in moralno. Napotil ga je na solanje .v Ljubljano, zatem 
pa se na dunajsko Akademijo. 
Od tu naprej v celoti povzemamo zgodbo o nasem umetniku lz
pod lzredno tenkocutnega peresa dr. Staneta Mikuza, . kl je pri· 
speval .bogato besedilo v barvni monografiji umetnika Maksima 
Gasparija, ki je bila Slovencem »podarjena« v Ljubljani leta 1977. 

Maksim GASPARI (1883-..:.1980) 

DUNAJSKA LETA 

V ta navdusenja In zagnanosti pol· 
nl svet je stopll Maksim Gaspari 
poln idealov, vere v prihodnost in 
trdne volje, da postane resnlcen 
umetnik. Po prvem razocaranju, ker 
nl bll sprejet na akademljo, se je 
vpisal na graficno solo, kjer se je 
krnalu znasel. Poleg sole so ga se· 
veda nadvse zanimali okolje, umet· 
nlske razstave In pa novl znanci, ki 
Jih je tu sreceval. Optimisticni Ga
sparijev znacaj se je kljub resnicnim 
skrbem za obstanek na siroko od· 
piral novim prijateljstvom. Med pr· 
vimi prijatelji srecamo G. Birollo, ki 
je posojal Gasparlju akademsko iz. 
kaznic~, da sl je lahko zastonj ogle· 
doval razstave, ga obiskoval v st~· 
novanju, kjer sta sahlrala, ga sprem· 

ljal .na ustanovnl shod, ki je S!'JOVal 
»novo jugoslovansko drustvo« (slo 
je za ustanovni shod drustva »Ve· 
snau) In Gaspari je bil ponosen, ker 
so ga tovarisi kljub temu, da nl bil 
na akademijl, povabill na sestanek. 
Kmalu potem je prlslo prijateljstvo 
z Mestrovicem, klparjem Svetisla
vom Peruzijem, sllkarjem Saso ~ant· 
1om in drugimi. 

Predvsem so mladega Gasparlja 
z magicno silo privlacevale umetni· 
ske prireditve, kajti ob njih je upal, 
da si bo razsirll obzorje in hkrati 
laze nasel pot v skrivnostno umet
nlsko svetisce.Prva umetnostna raz
stava, ki jo je vide! na Dunaju, je 
veljala Hagenbundu, kjer so raz· 
stavljali clani ceskega drustva »Ma· 
nes«, 

V pismu Sadnikarju je zaplsal: 
»Razstava je prlstno moderna, za· 
stopana od najboljsih eehov (umet-

• 

nikov) kakor »Kupka«, .. ~wabinsky« 
idr. Prevladujejo soclalne In fllozo
ficne ideje. Za preprosto ljudstvo 
nlma razstava pomena, ker razmotri· 
vati se mora skoraj vsaka slika z 
duhom in globokim misljenjem. 

Med razstavljalci mi je n<~jbolj 
ugajal Kupka In Swabinsky. Kupka 
k&Ze v izvirnih, zelo delikatnih bar
vah, v jasnl luci, crni · klerikalizem, 
daje moe socializmu in ironizira ka
pitalizem . . . Odlikuje se posebno 
po cudovitl karakterizac.iji In po flni 
risariji • • • »Zanimiva in razborita 
sodba nastajajocega umetnika, pod
prta verjetno s kritikami, ki jih je 
brat v easoplsih. Za bodocega sli
liarja je v&Zno dejstvo, da je razsta
va moderna, idejno napredna, pa 
ceprav na racun nerazumevanja pre· 
prostih !judi, v likovnem pogledu pa 
so conditio sinequa non - karakte· 
rizacija predmeta in pa odlicna ri· · 
sba. Z obiskom razstave v poslopju 
secesije je Gaspari odlasal, ceprav 
ga je nekajkrat v pismih Sadnikarju 
napovedal. 

Ogledal si je medtem razstavo v 
»Ki.instlerhausu«, ki ga je razocarala, 
prav tako ni bil zadovoljen tudi z 
deli »slavnegau Lenbacha in F. v. 
Sti.icka. V plsmu nadalje pise: »Pri
hodnje dnl grem mogoee ze v uSe
cession«, nekaj mi pravi, da poseka 
»Ki.instlerhaus« in »Manesau, zato 
sem silno radoveden. - Porocam 
vam prihodnjic.« Na sreco se nam 
je ohranila Gasparljeva originalna 
razglednica kamniskemu prijatelju 
(dat. 2. dec. 1902). Tekst je takle: 
»Pred odhodom v »Secesijo«l Mno-· 
go srcnlh pozdravov! - Vas Gaspa· 
ri.<< Na razglednlco je narisal s svln· 

pa je se bolj z.askrbljujoce, 
ne bo potekalo brez provoka
cij, taka znotraj kot zunaj. Do 
neke mere je razumljiva re
akcija zveznih organov, ki z 
osamosvojitvijo Slovenije in 
Hrvaske prav gotovo veliko 
izgubijo. Dejstvo pa je, da 
brez predhodne suverenostl 
vsakega .naroda na obmocju . 
:nekdanje Jugoslavije ni mozen 
dogovor, ki bi zagotovil ena
kopravno dogovarjanje o skup
nosti narodov oziroma ddav. 

Manj razumljiva j!'! reakcija 
zahoda, ki je v svojih prokla
macijah poln demokraticnega 
besedicenja, v konkretnih pri
menh pa popusca ciljem neke 
politike · oziroma ohranjanje 
obstojecega statusa. 

Poti nazaj ni vee. Na plebi
scitu pred pol leta smo se od
locili, v kaksni drlavi relimo 
ziveti. Ves ta .Cas so potekale 
aktivnosti v sm1slu te odlocit
ve. Od posk:usov dogovora o 
konfederaciji drzav na obmoc
ju Jugoslavije z dolocenimi 
skupnimi funkcijami, do po
skusa spor.azumne razdruzitve. 
Vse te ponudbe za preobliko· 

· vanje jugoslovanske skupnosti 
so bile v koncni faz1 neuspes
ne in na tej osnovi je tudi 
razglasitev samostojnosti po
stala nujnost. 

Seveda pa s tern ne pomeni, 
da se Slovenija na ta nacin 

cnikom portretno studijo mladenke 
s klobukom na glavi In s koznatim 
ovratnlkom v tricetrtinskem profilu 
v desno. Priceska je znacilna za se
cesljskl cas, pa tudi razpolozenje, ki 
nam ga posreduje podoba, je iz ena
kega testa: nekam skrivnostno in 
zamlsljeno gleda v nas upodobljen
ka. Rlsba kaze ze precejsen napre· 
dek, le usta in nos sta malce trdo 
oblikovana. Sadnikarju je bila rlsba 
zelo vsec, izzivajocl in zamisljeni 
pogled narisanega dekleta pa je v 
njem ocitno sprozil vprasanje, ka· 
ko se njegov varovanec v soli ra
zume z dekleti. 

Gaspari je odpisal: »Veseli me, 
da Vam je bila poslana razglednica 
simpaticna, original je namrec mo
del iz Graficnega zavoda, ki smo ga · 
risall tlsti dan dopoldne. Z damami 
v ioll ne obcujem veliko, prvic, ker 
ml ' se ne gre dobro dunajski dia· 
lekt, In drugic ne maram, da bi se 
pricelo kako razmerje, ker potem bi 
bil zopet zateleban v novega idea· 
Ia in bl gotovo slabeje napredoval. 
Saj ml ie Irma noce lz glave!" Kot 
dokaz, da je to res, je sllkar v pis· 
mu zaplsal dve pesml (Ill, IV, ocitno 
lz cikla, posvecenega »idealua), od 
katerih bl eno le prebrali, ker je za
nlmiva zaradi splosnega razpoloze· 
nja casa In seveda tudi poetovega: 

»Mene spremljajo v tujinl 
le spomlni, le spomini, 
s teboj sanjanlh vecerov 
doli v bajnl domovini . .• 
In spomini, ko duhovi 
med grobovl, med grobovi, 
ti so toznl in mrzecl, 
kakor severn! vetrovi.« 

V naslednjem poglavju pisma po
roca nato Gaspari o razstavi v »Se· 
cesiji«, TQ je blla petnajsta razstava 
druitva (!podabljajocih umetnikov 
Avstrije v »Secesljiu, ~dprta od 15. 
XI. 1902 do 28. XII. istega leta. Nje
no ureditev je prevzel slikar Kolo
man Moser, ovltek kataloga· Leopold 

. Stolba, plakat pa je oblikoval Leo
pold. Bl:lhm. ·Med razs~vljalci je uzi
val poseben poudarek slikar Leopold 
K. W. Graf von Kalckreuth, ki se je 
predstavil z 29 slikami. Slikar je 
sodil v krog worpswedske slikarske 
kolonlje in bil znan predvsem po 
razpolozenju, kl ga je znal vdahniti 
svojim krajinam. Vellk del razstave 
je bil posvecen poljskim gostom, ki · 
so razstavljali v okvlru umetniske· 
ga drustva »Sztukau iz Krakova. 
: Kako je ml;~di Gaspari dozivel raz· 
stavo? Vldell ·smo, da se je nekalc:o 
duhovno pripravljal na ta obisk, da 
je poprej obsel druge razstave in 
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zapira. Nasprotno. Zaradi svo
je majhnosti je nujno, da je 
odprta za vse pobude, sodelo
vanja, ki slonijo !Ila sporazum
ni ravni'. 

Danes, ko ,praznujemo roj
stvo suverene drlave Sloveni
je, to pocnimo pokoncno, do
stojanstveno, veselo in prija
teljsko z vsemi, ki jih vodijo 
dobri in posteni nameni. Za
vedati se moramo, da bomo 
se naprej .Ziveli na tern koncu 
Evrope, med zahodom m vzho
dom, da ne bomo sli v Evropo, 
ampak se nam bo v urejenil1 
razmerah, ki naj bi scasoma 
zavladale, vrnila sama z vsemi. 
svojimi prvinami. 

·Osarnosvojitev Slovenije je 
postala realnost. Nihce vee ne 
more zaustaviti taka pomemb
ne odlocitve vecme ddavlja
nov. Zdaj se je treba . lotiti 
dela, da pospravimo rusevine . 
preteklosti, da vzpostavimo 
nov sistem. Prvic v zgodovini 
bomo urejali lastne zadeve sa
mi in bomo za te odlocitve od
govonni seb1 oziroma lastnemu 
narodu. 

da je svojemu mecenu postal origi
nalno razglednico~ kjer je nekam 
svecano napovedal obisk, pricaku· 
joe resnicno umetnisko dozivetje in 
odkritje. 

Nic lepsega in znamenitejsega za 
razumevanje mladega umetnika in 
za njegov clstl, idealni odnos do 
umetnostnega ustvarjanja ne najde
mo, kakor je pricujoci zapls v pis
mu: »lz Secesije Vam porocam, da
nes sledece: Razstava je zelo ob
sirna, urejena ol<usno. eloveku se 
dozdeva, ko vstopl, da )e odsel v 
neki nadzemeljski kraj, v neko sve
tisce ali tempelj. Zdl se ml, da se 
nad razstavljenlmi deli vlecejo tan· 
ke, nevidne megle, napojene od vee
nih idej ... Stopajoc od umotvora do 
umotvora po mehkih slamnatlh pre
progah, ponavljal sem nehote motto, 
ki. je vpisan zunaj nad glavnim por· 
talom Der Kunst ihre Freiheit 
(Umetnostl njeno sv:obodo) .. ·" 
Razstavno poslopje secesije je za· 
pustilo tore) v Gaspariju natanko 
tak vtis, kakrsnega so zeleli njegovi 
tvorci, vtis posvecenostl in izbrano
sti, povsem v smislu »svete pomla· 
diu, Tudl razstava je napravila na 
mladega fanta najgloblji vtis. Naj· 
bolj mu je bila vsec neka Kalckreu
thova krajina. »Motiv je preprost. 
Neverjetno je skoraj, da se da s 
copicem tako fino izraziti navadna 
pokrajina .• ·" Slikar je podobo ski· 
ciral na listie, jo pobarval In postal 
v pismu Sadnikarju. 

Drugo pomembno dozlvetje, ki je 
razvidno iz pisma, je bll Gaspari· 
jev obisk na razstavi »Wiener Kun· 
stgewerbe Vereln« (dunajskega 
·umetnostnoobrtnega drustva). Bilo 
je to podrocje, kjer so Dunajcani 
postali veliki. Leta 1989 je umetno
obrtna sola doiivela pomembne 
spremembe. Dobila je nove profe
sorje iz seceslonisticnega kroga, kot 
npr. kiparja Josefa Strasserja, sli· 
karja Kolomana Moserja in arhitekta 
Jo.sefa Hofmanna. 

Ti mozje so mislili zelo resno in 
so v kratkem casu tako rekol iz ni· 
ea ustvarill moderne primerke du· 
najskega secesionisticnega sloga. 
Zimske razstave umetn.oobrtnega 
muzeja so bile polne obiskovalcev, 
od preprostlh obrtnikov do clanov 
cesarske hlse. Proizvodl »Dunajsklh 
delavnic« (MW) so na svetovni raz
stavi v Parizu leta 1900 pozeli vso 
pozornost in priznanja ter so po· 
stall splosna evropska znamenltost. 

(Nadaljevanje prihodnjic) 

, 
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0 CERKNISKEM JEZERU 

lz Obzornika pred 20. letl: 

Skup~cina obcme Cer.knica je ·sprejela odlok o registraciji' 
plovil in o varnostnih ukrepih na CerkniSkem je~eru. Glavni 
namen odloka je, da se zagotovi varnost, vzpostavi red, ki ga 
doslej ni bilo, ter ohrani jezero v svoji prvottii podobi. Med 
drugim se prepoveduje uporabo plovil, ki jih ·poganja vijak -
izjema so le prebivalci Otoka in Laz,- LM, UJV, JLA, razisko
valci i.n re~evalci. Seveda je odlok opremljen tudi z ustrezniml 
kaznimi za eventuelne kr~ilce. · 

01? jezeru bodo postavili opozonlne table v vee jezikih, zgra
dili colnarno, organizirali deZurno slu.Zbo .. . 

Iz Obzomlka pred 10 leti: 

0 prihod.nji usodi na~ega ;znamenitega jezera imamo ze de
setletja nazaj celo vrsto ugibanj, strokovnih raziskovanj, raz
govorov, celo elaboratov ... Nic cudnega, saj b1 vsak vecji 
poseg vanj povzrocil tudi bistvene spremembe v njegovi podo
bi, znacillilostih, uporabnosti, pa tudi v na~em zivljenju ob 
njem. Tudi tokrat gre za elaborat. 

Notranjski ~tudentski klub je organiziral razgovor z delovc 
m:m naslovom »CerknHko jezero danes - ali bo tudi jutri?« 
Razgovor je bil sicer nedorecen, je pa razkril wsto nasprotu
jocih si stali~c in dilem, ki jih bo potrebno• razcistiti, preden 
bomo odlocali o usodi jezera. Najnovej~i strokovni predlog o 
prihod:nji podobi in vlogi Cerkni~kega jezera obsega nacrte o 
vecnamenski akumulaciji j~zera. 0 vsem tern pa na~i obcani 
nic ne vedo .. . 

. .. in v avgustu 1991: 

Obeani o tej problematiki tudi danes zelo malo vedo. Da bi 
izvedeli najnovej~o resnico o nakanah z bodoco usodo jezera; 
smo se sredi avgusta obrnili na predsednika IS SO Cerknica 
g. Petra Hribarja. Povedal je, da ce kdaj, potem je tokrat 
usoda jezera v dobrih rokab, saj sta imenovani kar dve komi
siji, lokalna in druga na repubh~ki ravni, ki jo vodi podpred
sednik IS RS dr. Leo Seserko. 

Ce.rkni~ko jezero spada ob Planinskem polju, Postojnski ja
mi, Rakovem Skocjanu in Snezniku v obmocje notranjskega 
regionalnega parka. Gre za celovit projekt in velik prispevek 
k ohranitvi narave. Slo naj bi za rezim, ki ne bi smel bistveno 
prizadeti zivljenja va~canov ob jezerski obali, saj naj bi jezero 
bilo tudi ~e v naprej rezervat pitne vode, ki je v Sloveniji vse 
bolj primanjkuje. Mnoge res1tve za naartovanje bo mogoce 
crpati iz republi~kega Zakona o ,naravi, ki je v · pripravi in bo 
sprejet do konca leta. 

Predvidoma se bosta v zacetku septembra, ko se bo umakni
la vecina jezerske vode, na lieu mesta - to je ob samern 
jezeru - sestali obe komisiji. Njuno delo bo verificirala obcin
ska skupscina, pred tern pa seveda niso dovoljeni nikakr~ni 
posegi na obmocju jezera. 

Po:Hrainlk ReAeto ze stoletja neusmlljeno poZtra del jezerske 
vode. Z njo v podzemna brezna odtekajo tudl na~rtl o jezer
skem in objezerskem Hvljenju. 
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Kaj · bo z druibenim centrum 
Knjiznica Jozeta Udovica se 

· bo z Zakonom o zavoq.ih osa-· 
KAJ BO Z DRUZBENIM 
mosvojila kot javni zavod. Se. 
vedno bo splo~no izobraieval
na knjiznica 4. skupine, se na
dalje pogojno matiCn.a, ker ni
ma ~zpolnjenih vseh normati
vov. 

Njena dejavnost je nalllenje
na vzgoji, izobrazevanju in za
dovoljevanju kulturnih potreb 
obcanov. K.njiZnica deluje v 
enotnem knjiZnicno informa
ctjskem sistemu v Sloveniji. 
Hnoten sistem naj bi zagotav
ljala maticna dejavnost, enot
na strokoV!Ila obdelava gradi
va, zbiranje podatkov, vodenje 
katalogov in razvijanje med
knjiZnicne izposoje. KnjiZnica 
pripravlja prireditve in druge 
obhke razvijanja interesov za 
knjiZnicarsko dejamost (pred
stavitev knjig, literarni veceri, 
ure pravljic, :razstave, pred
stavitev organiziranim skupi
nam).· H.k.rati sodeluje z dru
gimi knj1inicami v obcini in 
jib med seboj povezuje. 

V ZVEZI KULTURNIH OR· 
GANIZACIJ ugotavljajo, da 
razvitost kulture v nasi obci
ni temelji se vedno zgolj na 
amaterizmu. Zelo pomembno 
je, da imamo pihalni orkester 
·in nekaj otro~kih pevskih zbo
rov, ki so po ~akovostt v sa-

mem vrhu v Sloveniji. Droge 
dejavnosti pa se ~ele rojevajo 
in moramo vanje veliko vla
gati (cas, denar), da bodo sele 
cez nekaj let dobro obrodile 
(folklora, ozivlja.nje starih tra
dicij, vzgoja mladih kadrov, 
ples . .. ).· V okviru ZKO je 11 
drustev, ki dobro delujejo in 
so se zacela v zadnjem casu 
med seboj povezovah za skup
ne akcije (Pokazi, kaj zna~. 
Revija otro~kih in mladinskih 
pevskih zborov, Revija odras
lih pevskih zborov .. . ). 

ZKO bo po Zakonu o drust
vih delovala v okviru knjizni
ce Jozeta Udovica, kar je tre
nutno najpnmernejsa oblika, 
kot samostojna enota s svojim 
programom. Delavec ZKO bo 
prikljucen v delokrog tega za
voda. 

KINODEJAVNOST je od 1. 
januarja letos ukinjena zara
di p.reslabega obiska. Delavec, 
ki je opravljal te naloge, je 
tehnoloski visek. 

MUZEJ LJUDSKE REVOLU
CIJE NOTRANJSKE V L02U 
se bo preimenoval v Muzej no
vej~e zgodovine Notranjske in 
se bo pridru.Zil Notranj.skemu 
muzeju Postojna, ki je samo
stojen zavod. Tako se bo mu
zej vkljucil v muzejsko mrezo. 

Za vkljucitev v Notranjski 
muzej v Postojni morajo usta
novitelji (skupscine obcin 
Cerknica, Logatec in Vrhnika) 
sprejeti ustrezen formalni akt, 
s katerim bodo zaupali var
stvo svoje naravne in kulturne 
dediscine strokovm organiza
ciji - splosnemu pokrajinske-

NIC NAS NE SME PRESENETITI 

Na podlagi dosedanjih izkusenj pri podruzbljanju splosne 
ljudske obrambe in druzbene samozasCite je predsedstvo re
publiSke konfer.ence socialisticne zveze delovnega ljudstva skle
nilo, da bomo z akcijo »Nic nas ne sme p~esenetiti« nadalje
vali tud.i letos. To naj bi postala stalna oblika tovrstne dejav
nosti, tako da bo s1stem splosne ljudske obrambe in druzbene 
samozasCite najsir~e in stalno druibeno gibanje. . 

Letos bosta poleg vseh sestavin na5ega druzbeno-politicnegag 
zivljenja v vajah sodelovali tudi jugoslovanska ljudska armada 
in teritor.ialna obramba ... 

NAGRADE IZUMITELJEM 

Pred meseci smo porocali, da je Brestova delovna skupina 
strokovnjakov, ki so jo sestavljali dipl. ing. Tone Zidar, dipl. 
ing. Joze Urbas in ing. Joze Strle, dobila za uresnicitev projek
ta »tovarna ognjeodpornih plo~c« posebno nagrado Gospodar
ske zbornice Jugoslav1je za izjemne gospodarske ldosezke v pre
teklem letu. Letos pa je omenjena skupina za ta inovacijski 
projekt dobila ~e eno veliko priznanje: nagrado ,jz · Sklada Bo
risa Kidi'ica. 

KRMILJENJE PROIZVODNJE 

Cilj vecine organizacij zdrurenega dela, ki uporabljajo racu
nalnik, je zdru.Zena obdelava podatkov na podrocju nacrto:va
nja in spremlj.anja proizvod.nje; . n a kratko povedano, z racu
nalnikom zelimo krmiliti proizvodnjo. 

Vodenje proizvodnje bomo uresnicevali po temeljmh organ
zacijah postopno. Zaceli bomo v G<1bru, kjer bo postavljen prvi 
daljinski terminal s printerjem. 

mu muzeju v Postojni. 
Zaradi slabega stanja raz

stavnih in drugih prostorov v 
stavbi muzeja v Lozu bodo po
tekala obnovitvena dela, ki jih 
bo izvajala Kovinoplastlka 
Loz. 

Racunovodska dela se bodo 
opravljala v skupni racuno7 
vodski slufbi za vse dru.Zbene 
dejavnosti. 

Martina Nelc-Koeevar· 

Iz knjiznice 
I 

V zadnjem casu se obfs-k v naslh 
prostorih stalno povecuje. Predvsem 
mladi so skozi vecletno obiskovanje 
ze spoznali pestrost knjiznega bo
gastva •in nacin, ka·ko priti do knjige, 
cetudi· je prJ nas nlmamo. To nam 
omogoca medkjiznicna izposoja, kar 
pomeni, da lahko bralec •pride• do 
katerekoll knjige ali dr.ugega zapfsa. 

Pri svojem delu verjetno rabite 
sprotne informacije, ki jih posreduje 
casopisje: lnforma~je iz Slovenlje, 
Manager, Byte, Moj mikro, Gea. · •• 

Skratka, knjizni fond skusamo bo
gatitl po svojih najboljsih moceh. 

V prostlh dneh bo verjetno zani
mivo prebirati knjige s posameznlh 
podrooij: 

ZA MLADINO: . 
enciklopedicne izdaje poljudnoznan
stvene literature: NARAVA, NEBO 
IN ZEMWA, 21VWENJE V VODI, KA· 
KO DELUJEJO STROJI, knllge in zblr
ke VESEWE Z ZNANOSTJO: VODA, 
ZRAK, SVETLOBA, ENCIKLOPEDIJA 
VPRASANJ IN ODGOVOROV, pestra 
izbira pravlj.ic in slikanlc. 

ZA ODRASLE: 
Splosno 
-koledarjf, encildopedije, leksikonl , 
blbl·iograftije 
Fllozofija 
ARISTOTEL: Fizlka 
KONFUCiJ: Pogovori 
RUS, V.: Moznost nove esteNke 
KOCJANCIC, R.: Delo kot mit In kat 

stvarnost 
TRUHLAR, V.: Leksikon duhovnostl 
JERMANJ, J.: Numerologlja 
Psihologija 
JUNG, C. G.: Spomlni, sanje, misli 
TRSTENJAK, A .: Bltl ~lovek 
FROMM, E.: Clovekovo srce · 
RUSSELL, B.: Knjiga o mozganih 
Druzbene vede, politika, soclologlja 
MAKAROVIC, J.: Mladi iz preteklo· 

sti v prlhodnost 
TOMC, G.: Druga Slovenija 
Gospodarstvo · 
BOGATAJ, J.: Domace obrtl na Slo

venskem 
RIBNIKAR, 1.: Uvod v f.inancno eko

nomijo 
ROJSEK, 1.: Trienje l n varstvo na-

ravnega okolja 
Pravo 
ZUPANCIC, B. M.: Pravo In prav 
Vzgoja, solstvo 
LIPAR-KADUNC, G.: To zmorem tudi 

jaz 
NAGEL, W.: Spodbujanje in odkriva-

nje nadarjenih otrok 
Etnografija 
CAPLAK, R.: Oboina Cerknica 
Prirodoslovne vede, matematika, 
fizika 
BRONSTEJN, J. N. : Matematlcni prl

rocnlk 
zblttka prirocnlkov SPREHODI V NA-

RAVO 
Slikovni pojmovnlkl: 
OXLADE, C.: Fizika 
VERTHEIM, J.: Kemlja 
STOCKLEY, C.: Blologija 
Mediclna 
LIKAR, P.: BiorUem 
500 vprasanj mladih star§ev 
ABC masaze . 
LEIBOLD, G.: Blomedlc(na 
FRANKS, H.: Zenska v najlepsih le-

tih . 
DEXTREIT, R.: Glina zdravi 

Enota nase knjiznice v novJh pro
srorlh v Starem trgu je odprta ob 
ponedeljklh od 14. do 18. ure In ob 
sredah od 13. do 15. ure. Enota v 
Novi vasi v prostorlh osnovne sole 
je odprta vsak cetrtek od 14. do 16. 

. ure. VIdeo kasete si lahko sposo
jate le v nasi osrednjl knjlz.nlci v 
Cerknlcl. 
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Kako smo letovali 
Brestove poeltniske prikoli

ce so letos pretezno ostale 
prazne. :2:e spomladanski raz
pis je 'pokazal manj~e zanima
nje kot v prejsnjih letih. Se
veda smo takoj »k.n:vlli« cene 
za uporabo prikolic, ki so bile 
)etos odvisne od najemnin za 
uporabo kampirnih prosiorov 
in stevila prispelih prijav. 

, Da bi zmanjsali stroske, 
smo bili prisiljenf potegniti 4z 
kampov kar 16 od skupno 40 
prikolic. Za letovanje je bilo 
prijavljenih 24 prikolic oziro
ma 60 odstotkov razpolozljivih 
zmogljivosti. 

Odziv v juniju je bil skro
men, vendar je bllo tako tudi 
v prej5njih letih. Ko smo v 
zadnji dekadi pricakovali se
litev B.restovcev k morju, se 
nam je zgodila 10-dnevna voj
na. Kasneje se je prenesla se 
na hrvaska tla, kje.r ~mamo v 
10 kampih 21 prikolic. Tero
r.lzem, ki ves ta cas divja -
sicer vstran od :nas!.h letovisc, 
je pregnal Se. preostalo razpo· 
lozenje za nacrtovanim pocit· 
nikovanjem proc ad vsakda
njosti. Zmagal je terorizem, 
zato pa bomo ob obracunu le
tov.anja ugotovlli :izgilbo. Za
sedenost letovalnih zmogljivo
sti bo 'manj kot 20-odstotna. 

V teh dneh se dogovarjamo 
z letoviSci o zman]sanju pred
hocino pogodbeno dogovorje
nih placil. Razgovori so sicer 
uspesni, vendar se koncni ob· 
racun vsekakor ne bo iz~el. 
Lahko bi rekli,_ da je 111astala 
»VOjna skoda«! 

Termalno zdravilisko letovi
sce v Lendavi je veliko bolj 
iskano kot smo (kljub voj
nam!) pri<;akovali. V tem prek
mwskem mestu smo si z dvo- _ 

. . tretj1:nskim delezem iz repub· 
liSkega sklada za nerazvita ob: 
mocja z zakupom zagotovili v 
16-letno uporabo eno dvopo· 
steljno sobo v· hotelu Lipa. To 
momost vam ponujamo se na
prej, saj tam glavna sezona 
sele prihaja. 

Lendava je majhno mestece 
v slikoviti Kranjcevi pokraji
ni ob Muri, na tromeji Slo
venije, Avst.rije in MadZarske. 
Mimogrede: len<iavska INA je 
glavni dobavi<teij lepil za nasa 
podjetja. 

Antiteroristka ... 

V zdravlliskem hotelu Lipa 
je restav.racija, taverna, aperi
tiv bar, pokr.iti hazen s termal
no vodo (32- 36o C) in olimpij
skl hazen z navadno vodo. 
Termalna voda zaradi bogatih 
primesi parafina zdravi rev
maticna obolenja, stanja po 
poskodbah in operacijah ter 
blagodejno vpliva na kozo. Ve
liko je moznosti za sport in 
rekreacijo: tenis, kegljiSce, 
trimski kabinet, izposoja ko: 
les, sprehodi po slikovitlh len
davskih gor.icah, posejanih z 
zidanicami. 

Poskrbljeno je tudi za za
bavo in ples. Mozen je ogled 
kraji!Ilskih znamenitost1 v Po· 
mu.rju, MedZimurju, Avstnji· 
in MadZarski, ki je od Lenda
ve odruiljena le dva kilometra. 

Enkrat tedensko orgaruz1rajo 
gostom pik..nik sredi goric. 

Polni penzion v dvoposteljni 
· · sobi za eno osebo velja od 19. 

avgusta dalje 2.280 din za se
dem- in 3.150 din za desetdnev
no bivanje, ki pa ga je treba 
ob kancu letovanja v celoti 
placati v recepciji hotela. 

Vsem, ki letos iz · najr.azlic
nejsih vzrokov se niso pocit
nikovali, zlasti pa onim, ki bi 
jim to izboljsalo zdravstveno 
stanje, priporocamo, da se od
locijo za izlet na vzhod Slo
venije. Seveda velja enaka po
nudba tudi nasim upokojen
cem. Za info.rmacije ~n prijave 
se oglasite v splosno - kadrov
skem sektorju Brest d. o. o. v 
Cerknici.'. 

I. s. 

. Strelske novtce 
DIUAVNO PRVENSTVO V 
ZADRU - PRESENECENJE 
MLADIH BRESTOVIH 
STRELCEV 

V zadarski dvorani Mocire 
je bilo drlavno prvens·tvo v stre· 
ljaD.ju z zracnim standardnim 
orozjem. Tekmovanja se je ude
leZilo vee kot 400 strelcev iz 53 
strelskih druZin. Mladinci Strel
ske druZine Brest so pri~li na 
tekmovanje neposredno z voz
nje. Zasedli so 5. mesto s 1685 
krogi. 

Drugi dan je bilo tekmovaiijc 
clanov. Ker so imeli dosefeno 
tudi clansko normo, ,go se po 
prespani llloCi udelefili se clan
skega tekmovanja. Mlada ekipa 
iz Bresta j e · v izredno mocni 
konkurenci streljanja z zracno 
pusko osvojila odliooo 4. mesto 
s 1721 krogi in je hila najbolje 
uwscena mladinska in clanska 
ek:ipa iz Slovenije. 

Na tekmovanju je Damjan 
Kandare s 576 krog.i dosegel po 
kategorizaciji sport:nikov . .zvezni 
razred, Sebas tijan Znidarsic s 
573 krogi in Tadej K:rajc s 572 
krogi .pa republiski razred. Na· 
stop mladih strelcev na drlav
nem prvenstvu je omogocilo 
podjetje BTestin. 

DR2AVNO PRVENSTVO V 
SKOPJU - KANDARE IZ 
BRESTA DlttAVNI PRVAK
EKIPA DRUGA 

Glavno mesto Makedonije je 
bile prireditelj 35. drlavnega pr· 
venstva v streljanju z zracno 
pusko serijske ilzdelave. V ekip· 
nem tekmovanju je nastopilo 
37 ekip mladincev in 29 ekip 
mladink, oziroma 146 mladincev 

in 124 mladink, ki so na repub
liskih prvenstvih dosegli norme. 

Mladi so tekmovali na 40-mest
nem avtomatskem -streliseu. Or
ganizator se je z organizacijo 
telmlovanja potrudil, kar se jim 
je tudi obresto:valo, saj je nila· 
dinec cerlmiskega Bresta Dam· 
jan Kandare izenaCil 17 let star 
~avni rekord s 379 krogi . . Tudi 
ek:ipno so se mladinci v pasta vi 
Damjan Kandare, Sebastijan Zni· 
darsic in Tadej Krajc izkazali, 
saj so osvojili srebrno medaljo. 

Za nastop v Skopju pa -se roo
ramo zahvaliti podjetju Brest
Tapetnistvo, ki je omogoeilo 
prevoz. 
REZULTATI: 
EKIPNO 

. 1. SD LIV AC Kikinda · 
- 1097 ·krogov 

2. SD BREST Cerknica 
- 1095 krogov 

3. SD CENTAR Titograd 
- 1093 Jcrogov 

POSAMEZNO 
1. DAMJAN KANDARE 

SD BREST 379 OCI-ogov 
2. FRANE RADOMILA 

SD STOBREC 375 krogov 
3. DUSAN ziSKO 

SD OLIMPIJA 374 krogov 

DAMJAN KANDARE 

Damjan Kandare je bil rojen 
·n. marca 1972, ter tivi v vasi 
Klance pri Starem trgu. ze kot 
pionircek je zacel leta 1985 tre
nirati v strelsk.i drufini. Brest. 
Prve vid:ne rezultate je pokazal 
ze leta 1986, ko je na drlavnem 
prvenstvu z zraeno pusko zase
del 5. mesto in bil ·same za en 
krog ob driavni naslov. Najpo
membnejse uvrstitve po letih 
so: 
1988 
- Republiski mladinski prvak 

MK pu5ka 3 X 20 
- Republliki prvak lige - stan· 

dard zracna puska (ZP) mla
dinci 

1989 
- Republ.iski clanslci prvak s 

standard ZP 

• BRESTOV OBZORNIK - glasilo de
lavcev podjetja BREST. Cerknica, 
d.o.o. 

lzhaja tromese~no v nakladl 2:aoo tzvodov. 
Glavnl In odgovoml urednlk: lvo STEFAN. 
Uredniskl odbor: Mlran PETAN, Franc GOR· 
NIK, Janez OPEKA, Joze KOROSEC, Zdravko 
ZABUKOVEC, VIII FRIM, Andrej VIVOD, 
Hedvlka MELE, Hermina MALIS, Jozlca 
IKERU, Franc MELE, Anton OBREZA. 
Foto: Jo2e AKERU. 
Predsednlk oclbora za obveiUI!Je: VIIi FRIM. 

Tisk: Zeleznllka tiskama v llubljanl. 

Glasllo Je brezplacno za ~lane kolektlva In 
upokojence tn J• po s klepu Sekretariata RS 
za lnformlranje (Ur. list SFRJ, it. 4/ 91) 
oprol~eno temeljnega davka. 

- Republiski prvak lige med 
mladinci in cla·ni 

- RepubliSki mladinski prvak 
MK puska 3 x 20 

- Drlavno prvenstvo 11. mesto 
MK puska 3 x 20 

- Proglasen za najboljsega mla
dinca v Sloveniji 

1990 
- Republisko prvenstvo 2. me· 

sto MK puska 3 x 20 
- Republisko prvenstvo 2. me

sto standard ZP 
- Driavno prvenstvo 3. mesto 

serijska ZP 
- Driavno prvenstvo 11. mesto 

standard ZP 
1991 
- Republisk.i mladinski prvak 

serijska ZP 
- Republiski clanski prvak se

rijska ZP 
- Drlavni mladinski prvak se

rijska ZP 
Vsi ti uspehi so nedvomno re

zulta't trdega in marljivega tre· · 
niranja ter stevilnih udelezb na 
tekmovanjih. Pogoje za trenira
nje . z zracnim orozjem ima, 
medtem ko treningi z malim ka
librom potekajo v bli.Znjem pe
skokopu pod milim nebom. 

Najvecji problem pa je opre
ma, malokalibrska puska stan· 
dardne izdelave in kakovostno 
strelivo, za kar ·klub nima 
denarja, da bi perspclctivnemtr 
mlademu strelcu nudil pogoje za 
uspehe v mednarodnem merilu. 

BRESTOV OBZORNIK 

Velika kriv.ica bi se zgodila, ce 
se ne bi naslo ustrezne pomoci 
za doseganje se boljsih rezulta
tov. 

Z rezultati je Damjan Kandare 
dosegel kategorizacij<;> sporntik 
»Zveznega razreda«, ki se jo do
seze le na .drlavnih ali medna
rodnih tekmovanjih. Upamo, da 
bo se v mladinsk:i, kasneje pa v 
clansk.i kategoriji, seveda ob 
ustreznem sponzorstvu, dosegal 
dobre uvrstitve. 

F. Mahne 

. 
Kegljaske novtce 
KATJA MEDEN IN NATASA 
2NIDARSIC DR2AVNI 
PRVAKINJI 

· Na enem od zadnjih drlav
nih prvenstev ' v kegljanj_u za 

Drfavni prvakinji. 

pionirje in piorurke, ki je bilo 
na kegljiscu Grmoscice v Za-

I L~10PIS 

J J 
• t 

Kot.e:m ,t;ttko Sf' IH/tTE" 
V PP..ofJJt=Nt/'1 $ti:.!M{fJ ?f 

Sala, kl v Brestu se ne velja. 

grebu, sta pionirki Kegljaske~ 
ga kluba Brest dosegli svoj 
najvecji uspeh, saj sta postali 
drzavni prvakinji- Katja Me- . 
den v ~ategorij1 do 11 l~t in · ' 
Nata5a :2:nidarsic v · katego:dji 
d9 14 let. Obe pionirki ·sta .po
stavili tudi rekorde qrzavnih ' 
prvenstev. 

Rezultati: 
Pionirke do 11 let 
(2 X 50 v polno): 
1. Katja Meden 

·Brest 468 kegljev 
2. Ana Milisavljevic 

Medvescak Zg. 404 keglje 
3. Darja Dobrejc 

EMO Celje ·397.kegijev 

Pionirke do 14 let 
(2X 100 mesano): 
1. Natasa :2:nidar.Sic 

Brest 811 kegljev 
2. Irena Brunsek 

Kamnik 
3. Nina Podlesnik 

Trbovlje 

778 kegljev 

766 kegljev 
F: Gornik 

Nagradni rebus 
Resiltev rebusa pove, kako se 

.imenuje pomembni samouprav
ni akt, ki smo ga v Brestu spre
jeli pred dvajsetimi leti.. . 

Med pravilne resitve .homo 
razdelili denarne (700, 500 in 300 
dinarjev) in pet knjiznih nagrad. 

Re5itve posljite urednistvu Ob· 
zornika najkasneje do 20. sep
tembra. Na •kuverto pdpiSite: 
»Nagradni rebus<<. 

L 
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NOVA CELOSTNA PODOBA 
KORPORACIJE BREST d.o.o. 

E R 

BREST je noie skupno ime. Brell je tudi 
reo\o drevo, ki doje evrsl, povezon il od

poren les. Pod njegoYo kroSnjo se nos je 

zbrolo kor precej: motiCno poOJelje in 

itirinojsl podjellj - hcero, s skupoj okrog 
17f/J zoposlenimi. 

BREST je dones mlodo in~ zdruibo (podjetjej, li izlomco in hoee iz

korisliti ""' ptednosti skaq polstolelne tro010je. V r4em smo med priirri doie' 
pozitivne pNile drvibenoekonomslih sprememb sedonjego Coso in ph vgrc& 
v svoj orgorizocijsli modeL Tudi v ol<viru donoSnje somos1ojne Slovenije se zo
vedomo, lo1o bo nolo poslovno uspelnosl ie noda.le neposredno povezono 
z odp<tostjo v svet ins potrjevorjem v svelu. 

~ 
BREST-MAROF, d.o.o., Stari lrg, 
podjeije ra proizvodnjo in promet 
lesnih izdelkov 

llrestov prbxltii rozvoj teme!' no nodalri inlenxrionolizocip poslovonjo, ne
posredni. oziromo lopitdsl:ih povezavoh in sevedo no sposobrih in uCillovilil 
stroiovnill sodelovcil no Y>eh ravneh delo. 

Ni zgoli slucai, da so se casovno zdruzili triie dogodki: seiem pohistvo, nova celostna podoba Bresta in nov predstovitveni 
bilten podiefia. Gomio "leplienko" - smo priprovili iz nekoterih detoilov ob tei priliki izdonih publikocii - katalogo in 
biltena 

Yzporedno s preoblikovanjem de
lovne organizacije v sodobno korporo
cijo je potekalo in dozorelo tudi idejo 
o potrebnosti preoblikovonjo celostne 
podobe novo nostolego podjetjo. 

Oblikovolsko nologo je bilo zoupo
na nosilcu projekto in podpisniku po
godbe Edu Vidovicu, oblikovolski team 
po so sestovljoli Milos Jogon, Teo Vi
davie in Edo Vidovic. Prvotno zohtevo 
Bresto je bilo, do se originolni znok 
firme bistveno ne spreminjo oziromo, 
do se uredi somo vsebinsko. Obliko
volci se stem konceptom niso strinjoli. 

Po rozgovoru z vodstvom podjetjo je 

bilo sprejeto, do ostone ime Brest, vse 
ostolo po se prilagodi novim dejovno

stim - torej konceptuolni spremembi 
firm e. Stori znok orhitekto Jerneja Kroi 
gherjo je bil dober, vendor po s cosom 

obliko in funkcijo le-tego nisto bili vee 
vsklajeni s somo dejavnostjo Bresto v 

celoti. Z ozirom no dejovnosti Brestovih 
14 podjetij je s'am simbol izgubil no 

pomenu, kakrsnego je imel se pred 15 
leti, zoto smo go pri oblikovonju nove
go znoko eliminirol i. Vso oblikovolsko 
prizodevonjo smo osredotocili no so-

mo ime, kotero smo oblikovoli istocas
no v zoscilni znok. 

Pri korporociji oz. zdruzbi bi dodotni 
simboli zo posomezne dejovnosti pas
tal i moteci za glovni znok. Nopis je 
vizuelno izredno mocon in narosco oz. 
se siri od !eve proti desni ter s tem 
ponozorjo siritev podjetjo in dejovnos
ti. To smer povdo~o se tonsko posica 
z 0,5 do 100 %-nim prehodom od sive 
v crno nionso. 

Pod jetjo so oznoceno s stevilkomi in 
imenom, kor poenostovljo preglednost 
celego sistema . Nopisi so izredno vpo-

dljivi in mocni, kor ponozorjo moe 
same firme. Osnovno borvo nopiso 
Brest je rdeco, rovno toko pa tudi ste

vilke podjetij. Osrednjo hiso Brest se 
oznocuje se s co, kor pomeni korpo
rocijo. Pri tem je pomembno, do se 
donasnji vizuelni izgled nazivo CO 
BREST ne novezuje no doloceno dejov
nost, kar omogoco splosno obelezje 
glede no moznost nodoljnjego rozvojo 
in siritve dejovnosti korporocije nas
ploh. 

Posomezne faze v nastojonju nove 
celostne podobe smo glede no po
membnost nologe vsklojevali z vods
tvom podjetjo. Strokovni svetovolec pri 
razvoju nove celostne podobe je bil dr. 
Peter Krecic - orhitekturni kritik. 

Pri oblikovonju celostne podobe smo 
se posluzevoli rocunoln iko, zoto so vsi 
originoli trojno shronjeni no disketah. 
Pri posnetkih ne more priti do po
pocenj, soj je zogotovljeno njihova 
motemoticno tocnost in njihova trojno 
vrednost. 

Ob predstovitvi celostne podobe v 
podjetju je svet direktorjev resilev spre
jel z monjsimi funkcionolnimi pripom
bomi, ki smo jih upostevoli. 

Menimo, do je bilo preoblikovonje 
celoslne podobe Bresto priprovljeno v 
primernem casu - ob preobrozbi slo
venskego gospodorstvo v fozi osomos
vojonjo Slovenije. 

Skupina za oblikovanje 

a 

Sii!...pu<.,. S%Mi~3' .~. ..... 
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IZ OCENE 
STROKOVNJAKA 

... Ob koncu osemdesetih, zocetku 
devetdesetih let so v politicnem in gos
podorskem zivljenju Slovenije nosto
pile pomembne spremembe, ki so po 
eni stroni silile Brest v reorganizocijo 
stevilnih tovorn in poslovnih enol v 
preglednejsi sistem korporocije, kar je 
hkroti povleklo zo seboj tudi nocin pos
lovonjo, drugocen odnos komu nici
ronjo s poslovnimi portnerji in sevedo 
z jovnostjo. Posledico vseh teh dogod
kov in odlocitev korporocije Brest je 
bilo, do je trebo bistveno reformiroti 
tudi celostno groficno podobo. Pred 
skupino oblikovolcev v sestovi M ilos 
Jogon, Teo Vidovic in Edo Vidovic se 
je postovilo vprosonje ali rozvijoti ce
lostno groficno podobo no temelju sto
rego znoko ali no povsem novih 
izhodiscih identitete korporocije. Po te
meljitem premisleku so se odlocili za 
povsem novo zosnovo celostne gro
ficne podobe. To temelji no odlocitvi 
zo nov logotip, ki skupoj z drugimi 
prvinomi celostne groficne podobe, 
kot so borvni preliv posice iz svetlego 
no temno v ozodju logotipo, noziv to
verne v korporacijo s stevilcno kodo, ki 
se z.di izdelono z. roko, v borvni kombi
nociji rdece (no pis in Stevilcno kodo) fer 
sivocrne (posico) ustvo~o hkroti nov 
znok, novo znokovno identiteto korpo
rocije .. . 

dr. Peter Krecic 
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SE ENO NOVO PODJETJE: 
BREST -BIODIS d.o.o., Stari trg 

Vodstvo podjetja dosledno in vztrajno izvajo nocrte o prestrukturironju iz pred dvemi leti sprejetego rozvojnego 
projekto PRIZMA Gre zo prizodevonjo, dose v BRESTU kor nojbolj uveljovijo tudi nelesorski progromi. Taka je 
skupscino podjetjo no eni zodnjih sej sprejelo sklep o ustonovitvi novega podjetja BREST-BIODIS d.o.o. zo 
proizvodnjo bio gnojil in sonocijo iivolskih odpodkov. 

Prva vnukinja 
v korporaciji 

Novo podjetje je pravzaprov ustono
vilo ze uveljavljeno podjetje - hci 
BREST-MINERALKA. Zoto pravimo, do 
je korporacija dobila prvo podjetje -
vnukinjo. V BREST MINERALKA so ze 
leta 1984 navezali stike z Biotehnicno 
fakulteto v Ljubljani, Zavodom za ra
ziskavo kvalitete materiala v Ljubljani 
in Rudarskim inStitutom v Ljubljani z 
namenom raziskati moznost uporab
nosti minerala vermikulita izven proiz-
vodnje osnovnega programa 
ognjeodpornih plosc - NEGOR. V tem 
casu je bilo zdruzeno veliko znanja, ki 
smo go sposobni pretvoriti v proizvod
no oziroma Irina funkcijo. 

Franc Dobravec dipl.ing. - vodja razvo
jo bio-progroma 

Vodja razvoja stevilnih bio-progra
mov Franc Dobravec, dipl. ing., ki je 
imenovan za direktorja novega podjet
ja, predstavlja povzetke teh progra
mov v zgosceni obliki s skupnim upe 
vzbujajocim naslovom: 

Kako naravi se lahko 
pomagamo? 

Proizvodnjo in razvoj programiramo 
taka, do vidimo njen konec in ne le 
zacetek; odlocili smo se za ocenje
vanje t.i. input/output razmerja, kar 
pomeni, do nos zanimajo tudi posle
dice nasega dele. Sicer pa je vsa nasa 
dejavnosttudi prostorsko vsojena v pri
rodno okolje, ki je se posebej obcutlji
vo no vsako nepremisljeno potezo. 
Stanje in razmere vplivajo no naso 
orientacijo nasploh, posebej pa nos 
bio program. V rokah imamo poleg 
obicajnih proizvodnih sredstev tudi 
prefabrikacijo anorganskega sorbenta 
z izredno zanimivimi fizikalno-kemicni
mi lastnostmi, s katerimi lahko odlocil
no posegamo v tehnologijo 
raznoraznih postopkov, pa tudi v zivl
jenjska dogajanja v naravi. Ko govori
mo o pomoci naravi, v osnovi 
sprejemamo domeno, do so porusena 
ravnotezja medfaznega krozenja ele
mentov v bioloskem tokokrogu, dalje, 
do se vanj vkljucujejo partnerji, kat so 
toksicne tezke kovine ter vrsta animal
nih odpadkov, kopicijo pa se tudi or
ganski odpadki, ki nastajajo pri 
predelavi sicer izhodno koristne sur
ovine. Primarni pamen vsem zgoraj 
navedenim dogajanjem pripada po 

nasem misljenju vlagi dusika, elemen
ta, ki se cesto nekontrolirano vnasa 
oziroma izkorisca v nasem prostoru. 
Do pri krozenju tega elementa ne bi 
prihajalo do izgub, kemicnih transfor
macij, pomanjkanj ali toksikoz, go po 
nasi Biodis tehnologiji v obliki amoni
jevega iona vgrajujemo v sorbent, taka 
ujetega pa lahko kontrolirano pre
nasamo v tla za prehrano rastlin. Pri 
tehnologiji ciscenja gnojevke ali od
padkov perutninskih farm z vecfaznim 
vnasanjem sorbenla pod zascitnim 
znakom Eutrofix dosezemo, do v reci
pient odteko znatno bolj OCiscena YO
do (filtracijsko-fiksocijsko sposobnost). 
Z omenjenim postopkom v znatni meri 
izboljsujemo ze obstojece cistilne post
opke oziroma dopolnjujemo one, ki se 
bodo uveljovili pri monjsih proizvodnih 
obratih. lz nosih onaliz povzemomo, 
do se je vsebnost celokupnega dusika 
gnojevke po aplikociji Eurotrifixo 
znizala ad primornih 0,42 % no 
0, 17%, celokupnega P205 od 0,25 
no 0,01 %, nosprotno pa se je 
povecala koncentrocijo K20 ad 
0,23% no 0,31%. To je rezultat, ki je 
bil dosezen no koncu ociscevolnega 
postopka. Velika kolicino dusika oni
malnih odpadkov pa ohronimo oz. 
zascitimo pred izgubomi se pred sepa
rocijo gnojevke, ce Eutrofix dodojomo 
v primarni recipient. Pri proizvodnji t.i. 
dvokomponentnega gnojila, nastale
ga iz odpadkov perutninskih form in 
dolocene kolicine sorbenta, se s tezje 
obvladljivimi problemi ne srecujemo, 
ker je patek do naslonka koncnega 
korislnega produkta krajsi in je vezan 
le no obicajne tehnologije mehanicne 
obdelave, brez dragega postopko 
susenja oz. solidifikacije odpadkov. To 
patek priprave se lahko izvaja no fer
mi in dejansko pomeni zakljucno fazo 
celotnega proizvodnego poslopko. Po 
vsem navedenem moramo poudariti 
bistveno, do namrec koncni produkti 
nora vi niso vee nevarni, predvsem zeta 
ne, ker je korigirano sicer neugodno 
razmerje med dusikom in ostalimi ele
menti odpadkov, vneseni v tlo pa us
tvarjajo in ohranjajo ugodno aktivnost 
tal za dobro rest rastlin in so hkrati tud i 
ekonomsko uspesni. Omeniti moramo 
tudi dejstvo, do je vveliki meri odstran
jena nevarnost toksikoz prebitnih kon
centracij amonijevega iona, po
sledicno sta omejeno proceso nitrifika
cije in eutrofikacije, zaradi socasne pri-

sotnosti sorbenta pa je povecana spo
sobnost akumulacije in zadrievanja 
vode tal, pogostejse vnasan je ima za 
posledico izboljsanje prezracenosti in 
dvig izmenjalne kapacitele tal za ione. 
To dejstvo pa ima koncno za posledico 
tud i monjso akumulotivnost tezkih ke
vin v rastlinoh (npr. Cu, Zn, Cd in Pb). 
In kaksni so nasi tozodevni prokticni 
rezultati? Predvsem moromo omeniti 
nos doprinos zo pospeseno pridelo
vonje bio-hrone, dol je intenzivironje 
proizvodnje tam, kjer je trebo orgons
ko snov nodomestiti z nosim proizvo
dom Biodis. Taka nom je npr. uspelo 
proizvodnjo semenskego krompirja via 
aktivne kulture-tuberizocije intenziviroti 
nekoj stokrotno, ali pa z dvokompo
nentnim Biodisom omejiti sprejem ozi
rama akumulacijo kodmi ja in svinco v 
rastlinah iz onih tal, kjer vsi do sedoj 
poznani postopki ostajajo brez vid
nejsego uspeha. Omen jeni in se vrsta 
drugih pozitivno usmerjenih posegov 
za varstvo narave pred onesnazevon
jem (npr. z odpadki usnjarske indus
tri je) so utemeljeni taka z raziskovami 
kat v proksi, dosezki pa so bili objavl
jeni in potentirani leta 1988. Predstavl
jeni, recimo mu anorgonski/orgonsksi, 
t.j. dvokomponentni pristop nosih ino
vativnih tehnologij po hkrati odpira tu
di do sedoj zanemarjeno, a veliko 
moznost izrabe vseh oblik ostankov, 
torej odmrle orgonske snovi, ki veckrat 
ostaja kot obremenjujoci bolas! (npr. 
odpadki ivernih plosc, lubje, zagovina, 
nastil, tropine vseh zvrsti itd .) . Po post
opku BIODIS namrec lahko uspesno 
korigiromo odnose med ogljikom in 
dusikom, to pa je potrebno, saj so le-ti 
obicajno neprimerni za uporobo v 
kmetijstvu oz. hortikulturi, istocasno je 
povecana njihova izmenjalna kapaci
teto, poleg dusika so obogateni se s 
kalijem, mognezijem in kolcijem ter z 
vrsto elementov v sledovih. Uporobo 
produktov omenjene dvokompo
nentne tehnologije omogoco oz. oh
ranjo vitalnost mocno obremenjenih 
povrsin, npr. golf igrisc in nogometnih 
igrisc, primerni po so tudi zo revitaliza
cijo devastiranih povrsin in cestnih na
brezin. Proizvod Eutrofix je primeren 
tud i zo postopke solidifikacije razlitih 
tekocin, gudrona, uporaben je tudi v 
gasilstvu in se bi lohko nostevali. Ucin
kovitost pristopov k produktivni reci
klozi in tronslokociji nezeljenih snovi iz 
dolocenih ekosistemav pa moromo 

Golf igrisce Upico - vnos sorbento v travno ruso 
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IZ DELA SKUPSCINE -
BREST d.o.o. 

SkupsCina Korporacije Brest in podjetij-hcero je no svojih zadnjih sejah 
sprejela naslednje pomembnejse sklepe: 

• Sklep o vlozitvi zahtevka Republiki • SkupsCina soglaso s priglasitvijo 
Sloveni ji in Ljubljanski banki banki d.d. vlog za notecaj LB d.d. za finonsironje 
zo povecan je kapitolo v BREST d.o.o., drobnega gospodarstva za podjetjo -

hcere: BREST-LUSIN d.o.o., BREST
DUM! d.o.o., BREST-INSE d.o.o. in 
BREST-BIODIS d.o.o. 

• Sklep o poveconju osnovne vloge 
oziromo delezo Brest d.o.o. v osnovnih 
vlogoh druzb hcero, 

• Sklep o poveconju osnovne vloge 
v BREST-MINERALKAd.o.o. za ustano
vitev nove druzbe (vnukinje) BREST
BIODIS d.o.o. s sedezem v Storem 
trgu, 

• Sklep o nakupu proizvodnih kopa
citet MELES-enote GG Postojna (me
hanizironi a brat zo lupljenje, sortiranje 
in sklodiscenje hlodovine) v lastnistvo 
BREST-MAROF d.o.o. Stori trg, 

• BREST-TRGOVINAd.o.o., Cerkni
ca in zoposleni delavci v prodajalni 
Banjo Luke ustonovijo mesena pod
jetje BREST-BIH d .o.o. Banjo Luke, 

• No pobudo zaposlenih v BREST
ZAGALNICA d.o.o., v Starem trgu se 
spremeni dosedanje ime podjetja v 
BREST-MAROF d.o.o., Stari trg, 

• Sprejme se pravilnik o inovativni 
dejavnosti z veljovnostjo od 
1 9.11 .1 991 dalje, 

• Skupscina je zgolj preventivno -
cetudi zakon !ega ne zahteva, no 
razsirjenih sejah obravnovala devet 
mesecne financne rezultate tistih pod
jetij hcera, ki so v navedenem obdobju 
poslovala z izgubo. 

Po vsestranskih razpravah o vzrokih 
(vojna v Sloveniji in Hrvaski, pretrgani 
poslovni tokovi itd.), predvsem pa o 
ukrepih za izboljsanje stanja, je bile 
sprejeta ocena direkto~ev, dose v no
benem od trenutno slabo "stojecih" 
podjetij-hcera izguba do konca pos
lovnega leta naj ne bi povecala, ce ze 
ne zmanjsala. 

t.s. 

SkupSCino podjefjo: Donijel Mlinor (Brest), Elizobeto Filipi (LB) in Miroslav Pivk 
(ISRS) 

POHISTVENI SEJEM· 
Arhitektura Brestovega salona 

No pohistvenih sejmih se firme 
predstavl jajo no razlicne nocine, ko 
poskusajo pritegniti pozornost obisko
valcev in kupcev. Brestov nastop no 
Salonu pohistvo UUBUANA 91 je bil 
namenjen predvsem predstavitvi nove 
celostne podobe pa tudi novih proiz
vodnih programov. Naloga za obliko
vanje Brestovega "paviljona" je bi le 
zaupana oblikovalcem - avtorjem 
nove celostne podobe BREST A 

Osnova poviljona je bile konstrukti
visticna nadgradnja, kije bile nakaza
na v rastocem blok stilu s ponazoritvijo 
moci some firme. Soma konstrukcijo je 

povecati z vkljucevan jem modernih in
formacijskih tehnologij._ Le-te omo
gocaJo zajemanje, obdelavo, 
primerjanje, prikazovanje in arhivi
ranje najpomembnejsih parametrov 
eksperimentov. 

Politika zelene usmeritve in pa sv.e
tovne norme za varstvo okolja obvezu
jejo tudi nos, do demo svoj doprinos v 
prid domacega okolja in njegov eko
nomski razcvet. 

I.S. inF.D. 

po dimenziji presegala obicajne 2,5 
metrske vi sine, saj so doloceni elemen
ti merili v visino celo 5 metrov. Osnov
na nadgradnja konstrukcije je bile 
povezana s peristilom - vee stebrov 
povezanih med seboj z mocno prekla
do, ki naj bi simbol izirala povezanost 
Brestovih podjetij. V krogu stebrov so 
.bile razmescene sedezne garniture v 
rdecem blagu - osnovni barvi firme 
Brest. Te garniture so bi le nomenjene 
poslovnim razgovorom. V sredinskem 
delu atrija so se vsakodnevno menja
va li eksponati Brestovih podjetij. 

Tak konstruktivisticen pristop je bil pri 
nos zabelezen prvic. No zahodu vel ike 
firme povdarjajo svojo moe in velikost 
s podobnimi paviljani s povdarkom no 
simboliki. Bistvo lege je, do se roznoli
kost vseh dejavnosti no taki manifesto
ciji nikakor ne more predstaviti v celoti, 
ampak sta bolj povdarjena vizuelni viis 
in intenzivnost poslovnih srecanj. 

ldejni in izvedbeni projekt, osvetlitev 
ter nadzor nod postovitvijo Brestovego 
paviljona so izdelali oblikovalci Milos 
Jogan, Tea in Edo Vidovic, ki so se v 
celoti odpovedali honorarju. 

Edo Vidovic 

---------~----====~==--===-~--~~----------=~----
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POHISTVENI SEJEM 
Tokrat drugace 

Odlocili smo se, do bo letos nos nostop no 2 . Ljubljonskem pohistvenem 
sejmu drugocen od prejsnjih in tudi drugocen od dosedonjih nostopov 
ostolih rozstovljolcev. 

Vrsto vzrokov nos je vodilo k tokemu 
rozmisljonju in odloCitvi. 

Jovnosti bomo prvic predstovili novo 
celostno podobo korporocije, predsto
vitev vseh dejovnosti korporocije no 
Brestovem sejmu ni mogoco, prostors
ko omejenost rozsfovnego prostoro 
predstovl jo resen problem ze zo prikoz 
celotne pohistvene dejovnosti korporo
cije, komercio lni in ostali poslovni do
godki se lohko uspesno odvijajo tudi v 
prostoru, ki ni opremljen z roznimi 
vzorci in podobno. 

Don, ko je rozstovljol BREST-IN 

Sejemski prostor so oblikovali soov
torji celostne podobe Milos Jogon ter 
Teo in Edo Vidovic. Koncept ureditve 
so podredili oz. priredi li predvsem 
borvni kombinociji novega znako kor
porocije in nasi odlocitvi, do no os
rednjem delu rozstavnego prostoro 
nekaj prikozujemo. 

T ako smo prvo dvo dneva prikozali 
del novosti, ki jih proizvojo Brest-ln. To 
sto bili predvsem novosti iz proizvod
nego progromo kovckov in igrace. 
Program kovckov so razsirili se no 
kovcke zo rozne vrste orozjo in no 
damske kovcke. V sodelovonju s Svi
carsko firma Visoglorio so program 
lesenih igroc razsirili in popestrili izbor. 

T retji don smo no istem prostoru slo
ven ski jovnosti prvic predstovili pro
gram TOY A. Koj je TOYA? To je nova 
slovensko otrosko blogovna znomko. 
Avtorji provijo: "TOYA" je drugocno 
obliko pohistvo, to je sen v novi pos
teljnini. To je mehkobo oblacil. To je 
neporisano stran zvezko. To je dotik 
poslikane keramike. To je radost nove 
igracke. To je ... to je ... provljica.' 

Pravljicno TOYA 

ldejo o novi slovenski znomki je zrasla 
v glovah sodelavcev revije Ars Vivendi. 
Glavna urednico go. Sonja Tomazic je 
poleg Bresto pritegnilo k sodelovonju 
in izdelavi vzorcev se firme Mont, Pie
tenino, Gorenjski tisk in Koto. 

lsti dan so delavci g. Salomone pos
tovili vzorec kuhinje Solomon Noutic. 
Kuhinja je plod sodelovonjo privatne 
firme Salomon in BREST-GABER. 

Predzadnji in zadnji dan sejma smo 
no osrednjem prostoru prikazoli 
borvne varionte kuhinjskih front v visa-

kern sijoju. Prikazoli smo bela, crno in 
rdeco izvedbo. 

No sejem smo povobili poslovne 
portnerje in prijotelje Bresto. Obisk je 
bil velik, taka, do so vodstva nasih 
druzb lohko dogovarjola posle zo pri
hodnje leta. 

Se krotka oceno sejmo. 

Zelo zahtevna in draga konstrukcija 
sejemskego prostora. 

Kanstrukcijo so izdeloli, postovili in 
demontirali delavci vzorcne delavnice 
Brest- ln. Fantom vso pohvolo. 

ldejo o trikrotni menjovi eksponotov 
je dobra, vendor zo izvojolce preno
porna. 

Soma predstavitev celostne podobe 
korporocije Brest je prislo premalo do 
izrozo . 

Nekateri (ne)odgovorni delovci Bres
ta so tudi letos s svojo (ne)odgovornos
tjo povzrocoli nemalo zodreg in 
opravicevanja. 

Vojfeh Harmel 

BREST - MINERALKA NA 
DALJNEM VZHODU 
GRADBENI SEJEM- SEBEX 91 

Predstovitev delo proizvodnego progromo slovenskego gospodorstvo no sejmu SEBEX v Juzni Koreji je bilo 
hkroti predstovitev mlode slovenske driove. Bili smo eden izmed redkih rozstovljolcev iz Zohodne Evrope in edini 
iz Slovenije. Obvescenost Korejcev oziromo poznovonje rozmer v Jugoslaviji je zelo dobra. V dnevnem cosopisju 
redno porocojo 0 dogodkih v Jugosloviji. v poslovnih krogih je mocno cutiti dobra poznovonje sodelovonjo med 
Slovenijolesom in HYUNDAYEM. SEBEX je edini grodbeni sejem v Koreji. Grodbenistvo v tej dezeli je v stolnem 
porostu. Zoto smo se skupo j s Slovenijolesom odloCil i predstoviti del nosego proizvodnego progromo. Slovenijoles 
je sodelovol s progromom vhodnih in notronjih vrot, oken, lepljenih mosivnih elementov, mormorjo, podstresnih 
stopnic in montoznih his, BREST-MINERALKA po s progromom protipozorne zoscite, sten, stropov, oblog, vrot, 
zosCitnih obrizgov jeklenih konstrukcij v gradbenistvu in nosim progromom zo ladjedelnistvo. 

Gradbenistvo 
Sistem grodenj visokih poslovnih 

stovb, hotelov itd. temelji izkljucno no 
sistemu zeleznih resetkostih kontrukcij, 
ki morojo biti ognjevarno zoSCitene. 
Nojvecje zonimonje so obiskovolci po
kozoli rovno zo zoscito zeleznih kons
trukci j z obrizgi in ploscomi. 
Poudorjom, do je to sejem specializi
ran zo grodbenistvo in so nos obisko
vo li predvsem projektonti, orhitekti, 
gradbeniki in vodje gradbisc. Rozgo
vori so pokazali tudi zanimonje za tes
tiranja zoscitnih oblog po korejskih 
stondordih, za kar se je obvezala firma 
WON DONG CORPORATION, ki naj 
bi bilo v bodoce tudi agent zo prodajo 
Brestovega proizvodnega progromo 
no korejskem triiscu. Ti razgovori so 
bili zelo konkretni, saj smo dobili de
jonske podotke 0 obstojeci zosciti (ko
rejsko proizvodnjo), ki temelji no 
mesonici ozbestnih vloken, cementa, 
oditivov, po tudi podatke o cenoh in 
doboviteljih iz Zohodne Evrope. 

lskanje substitute pospesuje predv
sem priprova zakono o prepovedi upo
rabe zdravju skodljivih moteriolov 
(ozbest). 

l adjedelnistvo 
Koreja je za Joponsko najvecjo 

proizvo jolka tovorn ih lodij, kor pome
ni, do so eden od vecj ih potencialnih 
porobnikov negorljivih mineralnih 
plosc. V razgovorih s predstovniki lod
jedelnic je bilo ugotovljeno, do nos 
proizvodni program izpolnjuje vse zoh-

in do smo cenovno v rangu ostolih 
svetovnih proizvajolcev. Tone pomeni, 
do glede no vse pozitivne ugotovitve 
pricakujemo rezultote cez noc, soj nom 
je dobra poznan sistem v lodjedel
nistvu, kjer se prodojo pricne z vnosom 
in definironjem osnovnih moteriolov ze 
pri projektu, zoto moramo napeti vse 
si le, do se v posomezne projekte 
vkljucimo tokoj, reol izocijo po pricoku
jemo v fozi notranje opreme (zomik od 
1 do 2 leti od projekto do opreme). 

v sestih dneh sejmo je nos rozstovni 
prostorobiskolo 296 finm. Zo program 
protipozorne zoscite se je zonimolo po
lovico vseh obiskovolcev, zonimanje za 
ostoli razstovljeni program Slovenijale
sa po je bilo zelo razlicno, odvisno od 

potreb in ponudbe no korejskem 
triiscu. Zointeresironost zo sistem pro
tipozarne zoscite potrju je tudi obisk ko
re jskega portnerjo v Brestu slabih 14 
dni po zokljucku sejmo. 

Predmef rozgovorov je bilo zoni
manje zo prenos tehnologije, proiz
vodnje negorljivih plosc in obrizgov. 

Mocno upomo, do nos trud ni bil 
zomon, zovedajoc se, do bomo v pri
hodnje morali v to triisce vlogoti vel iko 
vee. 

Ob provilnem pristopu in ongoziron
ju no tem tdiscu tudi rezultoti ne bodo 
izostoli. 

Joie Komidar 

teve mednarodnih predpisov (SO LAS) Rozstovni pros tor Brest - minerolke no sejmu v Koreji 

VCLANILI SMO SE V SVETOVNI 
TRGOVSKI CENTER - WTC 

WTC (World Trade Center) je 
kraiJca za svetovni trgovski center. 
To so ustanove, ki so orgonizirane 
po vsem svetu za pospesevonje 
mednorodne trgovine. So nepoli
ticne in neprofitne organizacije. Ti 
centn so po svetu organizirani kat 
velik1 kompleks1 poslovnih prosto
rov nomenjenih podjetjem, ki se 
ukvorja jo z mednarodno trgovino. 
V to sklop spodajo ponavadi ogen
ciJe za spodbujanje mednarodne 
trgovme, oddelk1 m1msterstev zo 
mednarodno poslovanJe, oddelki 
gospodarske zborn1ce, svetovalne 
firme, trgovsk1 predstovnik1 tujih 
finm ter spedtteqJ v center spodo 
ponavad1 tudi kompleks noJraz
licneJSih trgovin, paSte, hoteli, us
luznostne dejavnosti, torej v 
glavnem vse kar poslovnez no po
tovanJu rab1 OrgonJzacijo WTC-10 
je strogo doloceno in vse storitve 
so stondardJzirane taka, do 1ma 
poslovnez 5 clansko izkaznico, kl 
mu jo zagotovi podjetje stem ko se 

I 
vcloni v enego izmed WTC-jev, enoke 
ugodnosti, oziromo zogotovljene en
eke storilve v koteremkoli WTC-ju no 
svetu Nekoj le-teh po je: provico do 
brezplocnih uslug in storitev po 
znizanih cenoh (prevojanje, rezervacijo 
hotelov, admmistrativne storitve ... ), 
posredovanje trgovinskih mformocij, 
posredovanje noslovov potencialnih 
poslovnih portnerjev in konzultantov, 
orgonizac1jo poslovnih razgovorov, 
strokovnih Jzobrazevanj, uporaba 
WTC-Networka.Trenutno je no svetu 
235 WTC-jev, kJ se nohajojo v 68 
driavah no vseh petih celinah. V te 
centre je vclanjenih preko 500.000 
podJehj po svetu L1ubljanski WTC se 
nohaja v poslovm stovbi Smlet in je 
eden izmed 165 centrov, ki so med 
seboj povezoni on-line z elektronsko
komunikocijskJm sistemom WTC-Net
work s centralnim rocunalnikom v 
T orontu Podjetje BREST se je vclonilo 
v WTC Ljubljana letos v juliju. S tem 
smo si p11dobili mrezo zunanjetrgovin
skih predstavnistev, soj ti centri opravl-

jojo funkcijo poslovnih povezov po 
svetu. V oktobru smo se z osebnim 
racunalnikom in modemom z WTC 
Ljubljana on-line povezali. S tem 
smo omogoCili komerciolistu, do s 
svojego delovnega mesto vsak dan 
spreml1o gibanje ponudb in pov
prasevanj, vlago svo1e oglase, 
posiljo sporocila preko elektronske 
paste ter posilja in sprejema te
lekse. T a povezovo je tudi ena iz
med moznih oblik za uvedbo 
elektronske izmenjave dokumen
tov. S clonstvom v WTC-ju zelimo 
v prvi vrsti izkonstiti nojsodobnejse 
dosezke komunikocijske in infor
mocijske tehnologije, soj se zave
domo, do nastajo nov, elektronski 
noCin trgovanja, ki omogoco do 
trgujes s komerkoli no svetu in to 1z 
svoje pisorne. Uveljoviti zelimo 
poslovno filozofijo, do je svet en 
sam trg in, do ni vee razlogov, do 
b1 trgovali le z bliznjimi dezelomi. 

Silva Percic 
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AKCIJA 11RAZMISUAJ I'N PREDLAGAJ 
NEKAJ KORISTNEGA 91 .. 

V septembru in oktobru smo v vseh podjetjih BREST-a razpisali ze 4. akcijo "Razmisljaj in predlagaj nekaj 
koristnega". Nomen akcije je motiviranje zaposlenih no vseh nivojih in vseh dejavnostih za usmerjeno mnoiicno 
inovativno resevanje aktualnih problemov, do bi no tak naCin vsak po svojih sposobnostih, znanju in izkusnjah 
pripomogel k boljsemu poslovnemu rezultatu. 

Rezultoti dosedonjih stirih okcij, ki so z inovotivnimi predlogi resevoli ken- mnozicnego pospesevonjo rozvojo 10 
opozni. Podporo vodstvo je primerno 
in pomeni pomemben pogoj zo dose
gonje potrebnih premikov no tern po
drocju. Ugotovljomo, do imomo se 
velike rezerve pri ustvorjanju inova
cijske klime, pri spodbu jonju, usmer
jonju in rozvijonju lostnega 
kreotivnego rozmisljonjo in teomskego 
resevonjo problemov no vseh nivojih, 
do bi inovotivno dejovnost dojolo po
membnejse poslovne rezultote, do bo 
vpeto v poslovnost, ker somo no tok 
nocin lohko doseze moksimolen 
ucinek. 

bile orgonizirone v letih 1988, 1989, kretne pomembne probleme, zoto v to 
1990 in 1991 so vzpodbudni, soj so nomen predvidevomo rozpise pro-
prinesle veliko stevilo inovotivnih pre- blemskih okci j preko celego leta, do-
dlogov, koterih kvoliteto iz leta v leto dotno po se rozpis splosne okcije. Prvi 
rosie. zocetki toksnih problemskih rozpisov 

V letosnji okciji smo rozpisoli tri ok
tuolne teme in sicer: podrocje tehnolo
gije, novih proizvodov in orgonizoci je. 
T e teme so posomezno podjetjo se 
konkretizirolo oz. dopolnilo z oktuolni
mi problemi in jih rozpisolo interne ali 
eksterno v okviru podjeti j BREST-a. S 
toko usmerjenim inovotivnim resevon
jem oktuolnih problemov smo ze leli 
doseci vecjo ucinkovitost inovotivne 
dejovnosti, s tem pa tudi vecji vpliv no 
poslovno uspesnost podjetij BREST-a. 
Nojvec in nojkvolitetnejsih predlogov 
smo dobili iz podrocjo tehnicnih resitev 
problemov. Nogrode v casu okci je so 
bile tri denorne in sicer 1 povprecni, 50 
% povprecnego in 1 0 % povprecnego 
brutto 00 no zoposlenego no BREST-u 
glede no kokovost predlogo in 13 
prokticnih nogrod irlrebonih ob koncu 
okcije izmed sprejetih predlogov. No
grade so bile stimulotivne. Komisije, ki 
so predloge obrovnovole, so pois
kusole svoje delo cim bolj vestno in 
strokovno oproviti, soj so se zovedole, 
do nj ihova delo lohko bistveno vplivo 
no ·rezultote prihodnjih okcij in no roz
voj ID no splosno. Kriteriji za oceno 
inovotivnih predlogov so bili podoni ze 
v noprej. Zovrnjenih je bilo 44 predlo
gov oz. 34 %, kor koze no strogost 
kriterijev ocenjevolne komisije, soj je 
resnicno upostevolo le kvolitetne in 
uporobne resitve, ki so imele vgrojen 
del izvirnosti in pri koterih se pricokuje 
doloceno korist, ki je ali ni direktno 
izrocunljivo. Letosnjo okcijo je bilo zelo 
uspesna, soj je prispelo no notecoj 
skupno 129 predlogov, ali 11 predlo
gov vee ko v letu 1990 oziromo 8,5 % 
vee kot v letu 1990. 

Rezultoti dosedonjih okcij kozejo po
trebo po nodoljevonju stimulironjo po
dobnih okcij, soj se stevilo predlogov 
izven okcij iz leta v leto zmonjsuje. Toko 
je bilo v letu 1988 v okciji predlozenih 
60,4% predlogov, v letu 1989 75,4% 
predlogov, v letu 1990 81 ,4% predlo
gov, v letu 1991 po 89% predlogov. 

Nasa zeljo je, do bi se predlagonje 
inovotivnih predlogov bolj enokomer
no porozdelilo preko celego leta, do bi 

lzumiteli v nevornosti? 

segojo v leto 1989 in 1990. Letos smo 
poiskusoli dati temu podrocju vecji 
poudorek, ker pricokujemo od tokSnih 
problemskih rozpisov pomembne re
zultote, vendor kot koze, se se nismo 
novodili no toksen nocin rozmisljonjo 
in resevonjo problemov, ker je bil odziv 
no problemski rozpis konkretnih pro
blemov pod pricokovonji. V bodoce 
pricokujemo pozitivne premike tudi no 
tem podrocju. Kljub vsemu so uspehi Danica Kran;c 

Tabela A: Akcija 91 

Zap. 
~-

PODJETJE Sprejetih Zovrnjenih Skupaj Predlogov Skupno lziemno 
predlogov predlogov predlogov izven §t. koristnih 

okcije predl. predlogov 

2 3 4 5 6 7=(5+6) 8 
1. JELKA 31 2 33 33 5 
2. MINERALKA 8 3 11 11 3 

3. ~IVA 4 4 2 6 1 

4. IVERKA 3 2 5 4 9 2 

5. POHISTVO 11 8 19 2 2 1 

6. ZAGALNICA 5 13 18 3 21 7 
7. GABER 1 1 1 2 

8. TAPETNISTVO 8 9 3 12 

9. STROJEGRADNJA 11 14 25 26 4 

10. BRESTIN 3 3 3 2 
11. DUM I 
12. LUSIN 
13. INSE 
14. TRGOVINA 
15. BREST d.o.o. 
SKUPAJ 85 44 129 16 145 26 

Tabelo B: Razvoj akcije po letih: 

88 89 90 91 
Stevilo predlogov v okciji 96 95 118 129 

Stevilo predlogov izven okcije 63 31 27 16 

Ste\11lo vseh predlogov 159 126 145 145 

ODKUP MELESA 
S postopno reorganizacijo gozdarstva in prilagajanja bodocemu zakonu 

o gozdovih, se je z orgoniziranjem izvajalskih in javnih podjetij v gozdars
tvu pojavila dilema okrog bodocega delovnega centralnega mehanizira
nega skladisca MELES Stari trg . 

Po dolgotrojnih rozgovorih je CMS 
MELES preslo v sklop podjetjo BREST
MAROF d.o.o. , Stori trg, ki se toko 
tehnolosko zaokrozuje tudi no vhod
nem delu, ki obsego se lupljenje, kro
jenje in sortironje okroglego leso in z 
ostolo proizvodnjo in predelovo zoo
krozuje primorni del predelove leso. 

MELES - transporter zo lupl;eno hlodovino 

Poleg prevzemo linije je BREST-MA

ROF d.o.o., Stori trg prevzel tudi ob

veznost zoposlitve sed em delovcev GG 
Postojno, ki so bili prej zoposleni no 
centrolnem mehonizironem sklodiscu. 

S skoroj polnim izpodom trgov bivse 

Jugoslovije se vlogo CMS zorodi vecje 

NAKUP 
v 

DRUZBENEGA 
STANOVANJA 
ZDAJ! 

-
19. oktobra je price I veljati nov stanovanjski zakon, ki odpravl ja samou

pravno ureditev in druzbeno lastnino no stanovanjskem podrocju. Najvec 
zanimanja je za dolocila, ki urejajo pomembno podrocje - odprodajo oz. 
nakup stanovanj. 

Provico do nokupa stonovonjo imajo 
vsi tisti, ki so bili no don uveljovitve 
zokono imetniki stonovonjske provice. 
Lostnik je stonovonje oz. stonovonjsko 
hiso dolzon prodoti tistemu imetniku 
stonovonjske provice, ki to zeli. Pisni 
zohtevi zo odkup stonovonjo je potreb
no priloziti tudi potrdilo o driovljonstvu 
RS, potrdilo o morebitnem plaCilu 
lostne udelezbe, kopijo odlocbe o do
delitvi stonovonjo ter zopisnik o ugoto
vitvi vrednosti stonovonjo. V primeru, 
do stonovonje kupuje ozji druzinski 
clan imetniko stonovonjske provice, po 
tudi pisno privolitev imetniko. 

Vrednost stanovanja se iz

racuna po naslednjem obraz
cu: 

VREDNOST STANOVANJA = 

Slevilo to~k X vrednost to eke X UpO
rabna povr5ino stanovanjo x ko
rekcijskl foktor 

Obcinski uprovni organ, pristojen zo 
stonovonjsko gospodorstvo je v letu 
1981 oz. nekoliko pozneje tockovol 
ves druzbeni stonovonjski skied in 
imetnik stonovonjske provice si lohko 
pri njem priskrbi zopisnik o tockovonju 
stonovonjo. 

Vrednost locke izrocunavo Minis
trstvo zo vorstvo okoljo in urejonje 
prostoro in jo objovl jo v Urodnem listu. 
Vrednost locke se mesecno povecuje, 
sklodno z rostjo cen no drobno. Zocet
no vrednost locke ob sprejemu zakono 
je znosolo 66,60 SLT, od 19. novem
bro letos dolje po znoso 72,16 SLT. 

Opozoriti je se, do se v uporobno 
povrsino poleg ciste stonovonjske 
povrsine pristevojo tudi povrsine bol
konov, kleti, loz, drvomic, ... 

Korekcijski foktor je nomenjen po
provl jonju koncne vrednosti stonovon
jo zorodi vpliva velikosti stonovonjo in 
znoso : 

Vrsta stanovanj, faktor 
Gorsanjero ali soba 

Enosobno stanovanje 

Enoinpolsobno stonovanje 

Dvosobno stonovonje 

1,057 
1,024 
1,006 
1,000 

Dvoinpolsobno stanovanje 0, 981 
T risobno stonovonje 0, 966 
Triinpolsobno stonovonje 0,955 
T risobno stonovonje in vecje 0, 950 
Ce se kupec z izrocunono vrednostjo 

stonovonjo ne strinjo in smotro, do 

norovnanosti prodaje zoganega lesa v 
izvoz povecuje, soj omogoca kvolitet
no priprovo surovine zo toko proiz
vodnjo. 

Seveda po ima MELES tudi izrozito 
slobo stran zaradi starosti lini je in 
opreme, ki ob dolocenih strojelomih 
povzrocajo lahko tudi zelo velike 
stroske in s tern rizicnost same lini je. 

Silvester Bovee 

tako izrocunona vrednost ne ustreza 
dejanski vrednosti stonovon ja, lohko 
zahtevo pri obcinskem upravnem or
genu, pristojnem za stonovonjsko gos
podorstvo novo tockovonje stonovonjo 
ali zohteva novo cenitev stonovonjo po 
sodnem cenilcu, vendor no svoje 
stroske. 

1 . Pogodbeno ceno stano
vanja pri obrocnem placevanju 
kupnine izracunamo tako: 

POGOOBENA CENA STANO
VANJA = vrednost stonovonjo -
realno nepovrnjena lostno 
udeleZbo - lastna vloganjo - 30 % 
popust 

Lostniki stonovonj bodo moroli skle
niti kupoprodojno pogodbo najpoz
neje v 30 dneh po vlozitvi zohteve zo 
odkup stonovonja s stroni dosedonje
go imetniko stonovonjske provice ozi
romo ozjego druzinskega clono z 
vsemi zohtevonimi prilogomi, torej v 
30 dneh po vlozitvi "popolne vloge". 

Vplocano sredstvo lostne udelezbe 
ob pridobitvi stanovanjo se revalorizi
rojo s kolicniki, ki so objavljeni v urod
nem listu in se odstejejo od vrednosti 
stonovonja. v casu ploCilo loslnEl 
udelezbe je to znosolo od 0 - 20 % 
vrednosti stonovanjo. 

Lostna vlogonja se upostevojo le, ce 
so bilo izvrseno pred letom 1981. 
Upostevojo se vecjo delo, kot so na
pel java centrolne kurjove, izdelova so
nitornih prostorov ipd ... Vso omen jeno 
vlogonja je potrebno dokozovoti z do
kumentocijo. 

Kupec je dolzan 1 0% od pogodbene 
cene porovnoti v 60 dneh po podpisu 
pogodbe, preostoli znesek po v 20 
letih (v 240 obrokih) pri cemer mesecni 
obrok ostojo realno enok oziromo se 
mesecni obrok povecuje z rostjo cen 
no drobno. 

2. Pri plaCilu stanovanja v en

kratnem znesku se pogodbena 
cena izracuna tako: 

POGOOBENA CENA ;, 

vrednost stonovon1o- real none
povrnjeno lostno udelezbo -lostno 
vlagan1a • 60 % popust 

Ce kupec ne ploco v 60 dneh 1 0 % 
pogodbene vrednosti alice pozneje ne 
zmore plocevonjo obrokov, se pogod
bo rozveze, stranki po skleneta najem
no pogodbo. 

Kupcu, ki zeli predcasno odplacoti 
stanovanje (torej prej kot v 20 letih) in 
to izjavi ob sklenitvi pogodbe, se po
godbeno ceno zmonjso zo 1 ,5 % za 
vsako leto hitrejsega odplacila, vendor 
nojvec za 28,5 % pogodbene cene 
stonovonjo. Kupec lohko do izjovo o 
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BRESTOV OBZORNIK . ·- _ . -~ . 

predcosnem odplacilu tudi pozneje, po 
ze sklenjeni kupni pogodbi. 

V tern primeru je kupec dolzon 
plocatii pogodbeno ceno v 60 dneh ad 
dneva podpisa pogodbe. 

Pravico do nakupo stanovanja s 
predvidenimi popusti je mogoce uvel
jovljoti 11 dveh letih po uveljovitvi zoko
no. 

Stanovanja v obeh primerih ni mo
goce odprodati pred dokoncnim po
ploCilom pogodbene cene. Prepoved 
prodoje se vknjizi v zemljiski knjigi. 

Opozoriti je se no dolocbe ustovne
go zakono, po katerem do sprejemo 
nove zakonodaje tujci ne morejo pri
dobiti lastninske pravice no nepre
micninoh no obmocju Republike 
Slovenije. 

In kako je bilo z odprodojo stano
vonj, v lasti podjetja BREST doslej? 

Od vseh 222 stanovanjskih enol, ki 
so v losti BREST A, je doslej prispelo 51 
zahtev zo prodojo stonovanj s strani 
dosedonjih imetnikov stonovonjske 
provice oziromo njihovih ozjih druzin
skih clanov. 

Sklenjenih je bilo 46 kupoprodajnih 
pogodb o prodoji stonovanjo (eden 
izmed teh imetnikov je noknodno ods
topil od pogodbe). Tri zohteve za pro
deja stonovanjo je BREST zovrnil, dve 
zohtevi po ostajato se II evidenci. Vse 
pogodbe so bile sklenjene v predpiso
nem 30 dnevnem roku, stela ad dnevo 
predlozitve zohteve. Kar 2/3 kupcev -
dosedanjih imetnikov stanovonj, s ko
terimi je ze podpisana kupoprodojno 
pogodba, je izjovilo, do bo stanovonje 
placolo v enkrotnem znesku, t.j. v roku 
60 dni in s 60 % popustom. 

Preostala tretjina kupcev se je 
odlocilo za obrocno odplocevonje, pri 
cemer so sklodno z zokonskimi dolocili 
10 % pogodbene cene, t.j. vrednosti 
stanovonjo s 30 % popustom, dolzni 
plocoti v 60 dneh po podpisu po
godbe, preostoli znesek pogodbene 
cene po bodo porovnali v 240 obrokih. 
Nekoteri izmed kupcev te sku pine so ze 
izjovili, do bodo stonovonje odplacoli 
v krajsem roku, pri cemer so uproviceni 
do dodotnega popusta zarodi 
predcasnega ploCilo. 

BREST je kat lostnik stnovanj odklonil 
sklenitev kupoprodo jne pogodbe s ti
stimi dosedanjimi imetniki stono
vonjske provice, ki so lastniki ali 
solostniki novozgrojene druzinske sta
novanjske hise, skladno z zokonskimi 
dolocili. 

Pri izvedbi odprodaje stanovanj se je 
najvec nejasnosti pojavljolo v primeru, 
ko dosedanji imetnik stanovanjske pro
vice zahtevi zo prodajo stanovanjo ni 
prilozil zahtevonih listin. Zlasti sporno 
je bilo potrdilo o dr1ovljonstvu R Slove
nije, ki go je bilo med drugim potrebno 
priloziti zahtevi. Stevilni imetniki stono
vonjske pravice nomrec (se) nimajo 
slovenskega dr1ovljanstva in z njimi 
sklenitev kupoprodojne pogodbe ni 
mogoca. Tok kupec namrec ne bi rna
gel doseci vknjizbe lastninske provice 
kat etazne lastnine no stanovanju. To
vrstne nepopolne vloge je zato potreb
no hraniti v evidenci do dneva 
predlozitve potrdila o dr1avljanstvu R 
Slovenije. 

Nekoj zopletov se je pojovilo tudi v 
zvezi z izvedenim tockovanjem stono
vanja, soj veckrot le-ta ni bilo ustrezno. 
V zvezi s tern vprosonjem je potrebno 
pojasniti, do je ugotavljanje vrednosti 
stanovanj v pristojnosti SO Cerknica 
kat pravnega naslednika Samou
provne stonovanjske skupnosti, zoto je 
bilo potrebno imetniko stanovanjske 
provice nopotiti s pripombomi no pris
tojni upravni organ SO Cerknico. 

Mar;;a Levstek-Zabukovec 

0 SINDIKALNEM DELU 
Splosna kolektivna pogodba za gospodarstvo v 28. clenu opredeljuje 

pogoje za delovanje sindikato v podjetjih. v tern clenu so opredeljeni 
predvsem glovni pogoji za delovanje sindikata v podjetju in sicer: obvez
nost poslovodnega organa in strokovnih sluzb, do zagotovl jajo sindikatu 
dolocene podatke; obveznost pristojnih organov, do omogoCi sindikatu 
sodelovanje no sejah organov; obveznost pristojnih organov do pred 
sprejemom dolocenih odloCitev obravnavajo mnenje sindikata ter zago
tavl jonje pogojev zo delo sindikata v podjetju. Glede zagotovljanja pogo
jev za delo sindikoto v podjetju so opredeljene v pogodbi predvsem 
zogotovljonje dolocenego stevilo ploconih ur zo delo sindikolnih zoupni
kov, rezim izrobe tokih ploconih ur, noCin zogotovljonjo strokovne pomoci 
in drugih pogojev ter zogotovljonje obrocuno in plocevanjo clonarine 
sindikoto zo clone sindikoto. 

No podlagi opredeljenih glavnih po
gojev zo delovanje sindikata sta orga
nizaciji sindikata lesarstva Slovenije pri 
Svobodnih sindikatih Slovenije in 
Neodvisnost - konfederacijo neodvis
nega sindikata Slovenije podali pre
dloge kolektivnih pogodb o pogojih za 
sindikalno delo v podjetju. Predlog teh 
kolektivnih pogodb vsebuje tri poglav
ja in sicer: 

• uporobo in veljovnost dolocil po
godbe, 

• provice in dolznosti podjetja in sin
dikata, 

• izvajanje doloCil pogodbe. 

V poglovju o uporabi in veljavnosti 
dolocil pogodbe je opredeljeno, do se 
dolocilo te pogodbe uporabljajo sku
poi z dolocili zokono ter splosne in 
kolektivne pogodbe lesarstva. V prime
ru nasprotij med dolocili posameznih 
aktov se uporobljajo dolocila, ki so zo 
sindikat ugodnejsa. Pogodbo zacne 
veljati, ko jo podpiseta abe pogodbeni 
stronki, to je podjetje in orgonizocijo 
sindikato, ter veljo do 3 1.12.1992. 
Veljavnost pogodbe se po tern roku 
podaljsa, ce nobena ad pogodbenih 
stronk ne do pobude zo sklenitev nove 
pogodbe. 

V poglovju o pravicoh in dolznostih 
podjetja in sindikoto so opredeljena 
naslednjo vprosonja: 

• sodelovanje sindikata pri 
odloconju o delovskih provicah, 

• priznanem in placanem delovnem 
casu za sindikalno delo, 

• dolocitev sindikalnih zoupnikov v 
podjetju, 

• pravice in dolznosti sindikalnih 
zaupnikov. 

G lede sodelovanjo sindikata pri 
odloconju o delavskih pravicah je v 
predlogu opredeljeno, do je v primerih 
dolocenih z zokonom ter splosno ali 
kolektivno pogodbo zo lesarstvo 
dolzan pristojni delovec ali organ 
uprovljonjo obvezno zahtevati in 
obravnavati mnenje sindikata predno 
sprejme ustrezno odlocitev. 

V nadaljevanju tega vprosonja je v 
predlogu opredeljen postopek in rav
nanje sindikata, ce je bile odlocitev 
sprejeto brez podonega mnenja sindi 
kota. 

Glede vprasanja priznanja in 
placanego delovnego coso za sindi
kalno delo je v predlogu opredeljena 
obveznost podjetjo, do zagotavljo do
locen obseg placonega sindikalnega 
dela med rednim delovnim cosom za 
opravljonje no log vseh sindikalnih zau
pnikov in nodomestilo osebnega do
hodka clanom izvrsnego odbora 
sindikato za cas udelezbe no sestanku 
oziroma clanom sindikata za cos 
udelezbe no zboru delovcev. 

V predlogu pogodbe je glede 
vprosanja dolocitve sindikalnih zau
pnikov v podjetju opredel jeno, komu 
se prizna status sindikalnega zaupniko. 
No koncu tego poglavja so v predlogu 
opredeljene provice in dolznosti sindi
kalnih zaupnikov. Sindikalni zaupnik je 

pooblascen predstavnik sindikata pod
jetja in se vso njegova dejanja 11 roz
merju do vodstva in organov podjetja 
stejejo kat akti delovanja sindikota 
podjetjo. Podjetje mora sindikalnemu 
zoupniku zagotoviti vse potrebne po
goje zo opravljanje sindikalne dejavos
ti, s katerimi se vorujejo pravice in 
interesi delavcev. Sindikalni zoupnik 
ima zlasti provico dobiti no rozpologo 
podotke zo uCinkovito izvajanje sindi
kolnega varslvo provic delavcev, pri
soslvovati no vseh sejah organov, ki 
odloco jo o provicoh in dolznostih ter 
odgovornostih delovcev in izrozoti sto
lisca in mnenjo sindikata, zahtevati, do 
go pristojni vodilni delavec podjetjo 
sprejme no razgovor v zvezi z varstvom 
provic delavcev, zahtevati do se pris
tojni vodilni delovec in organi z njim 

posvetujejo pred sprejetjem odlocitve 
o pravicoh in dolznostih delovcev, zoh
tevoti ukrepon je zo ad provo krsitev de
lovskih provic pri organih druzbenega 
nadzora. Sindikalni zaupnik mora 
oprovljati sindikolno dejavnost no 

naCin, kine bo zmanjseval uCinkovitos
ti poslovanja orgonizocije oziromo 
podjet ja. Sindikalnega zaupnika v 
casu trojonjo njegove funkci je kat tudi 
po njenem preteku, v roku dolocenem 
s koletivno pogodbo zaradi sindikolne 
dejavnosti o brez soglasjo sindikata ni 
mogoce prerazporediti no drugo de
lovno mesto, v drugo organizocijo ali 
k drugemu delodajalcu, go uvrstiti 
med presezke delovcev ali go kako 
drugoce postavl joti v manj ugoden ali 
podrejen polozoj. Sindikolni zaupnik je 
zovezon, do sindikalno dejovnost 
opravlja le v okviru delovnega coso s 

to pogodbo, ne uporabljo orgoniziran
ja stovk in drugih oblik motenjo delov

nega proceso, ce je mogoce krsitev 
pravic ucinkovito prepreciti ali odpro
viti po redni pravni poti in zoradi sindi
kolnego dele ne zonemorja svojih 

rednih delovnih dolznosti ali koko dru
gace zloroblja polozaj in pooblostila 
sindikalnega zoupnika. V poglavju o 
izvajanju dolocil pogodbe je do
loceno, do glede pozitivne in nego
tivne izvedbe dolznosti stronk 
sprememb in dopolnitev pogodbe or
gana zo tolmocenje kolektivne po
godbe ni posledic krsitev pravic in 
obveznosti stronk, veljajo zo to pogod
bo enaka dolocila, kat jih vsebuje 
splosna kolektivno pogodbo zo gospo
darstvo. Ce v slucoju spore iz te po
godbe ne uspe pomirjevanje no skupni 
seji organa upravljanja podjetja in 
izvrsnego odbora sindikata podjetja, 
se za resitev spora imenuje arbitrazni 
svet. Arbitrazni svet imo tri clone in tri 
namestnike. Vsaka pogodbena stron
ka doloci po enega clana in namestni
ka, sporozumno pa predsedniko in 
njegovega nomestniko. O dlocitev or
bitraznego sveta obvezuje abe pogod
beni stranki. 

Anton Percic 
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DELOVNI KOLEDAR V LETU 1992 
V letu 1992 prehojomo no 40-urni 

delovni teden. 
Razporeditev delovnega coso v kole

darskem letu je opredeljena z delov
nim koledorjem, ki go bodo 
posomezno podjetjo priredilo svojim 
razmerom (kolektivni dopust, remont, 
stiriizmensko delo itd.). 

Pri oblikovonju delovnega koledarjo 
upostevamo: 

leta 1992 ima 366 dni 
Zokon o proznikih in dela prostih 

dnevih v R Sloveniji (Ur. list R Slovenije 
st. 26/91) 

Za 40 - urni delovni teden bomo v 
naslednjem letu potrebovali 2096 ur 
(21 04 ure z dnevom za solidarnost). 

Prazniki v R Sloveniji so: 
1. in 2. jonuar, Novo leta 
8. februor, Presernov don 

27. april, dan up oro proti okupatorju 

1 . in 2. maj, praznik dela 

25. junij, don dr1avnosti 

1. november, don spomino no mrtve 
26. december, dan samostojnosti 
Dele prosti dnevi v R Sloveniji so tudi: 
velikonocno nedel jo in ponedeljek, 

velika noc 
binkostna nedelja, binkosti 

15. avgust, Morijino vnebovzet je 
31. oktober, don reformacije 
25. december, bozic 

Prazniki oziroma delo prosti dnevi v 

R Sloveni ji, ki pridejo no nedeljo, se ne 
prenasajo no naslednji delovni don. 

Taka bo v letu 1992 sedem placonih 
proznikov oziroma delo prostih dni. 

Romona Nored 

PROSLAVILI SMO OBCINSKI PRAZNIK 
Odbomiki in gostje so nato obiskoli seT ovarno pohistva Stori trg. Dobrodosl ico 

in poglovitne podotke o tej poslovni enoti je povedol njen direktor Duson Ploz. 
Gostje so si z zonimonjem ogledoli proizvodnjo in so imeli koj videti, saj je TP 
Stori trg naprovila v dveh letih veliko rekonstrukcijo proizvodnih kapocitet, 
obenem po so dogrodili tudi novo uprovno zgradbo. Goste je poleg vprasanj 
tehnologije zanimalo tudi, kaksni so uspehi in moznosti v prodaji. 

NAS NOV ZASCITNI ZNAK 
Kaj znak predstavlja? Znak lohko tolmocimo taka: ob osrednji liniji crke "b" 

(Brest) se nizojo zakrivljen oblanec, krivljeno in nato rovno desko. Torej znak res 
predstovlja del~ek proizvodnega proceso. Pri obdelovi lese se oblonec skrivi in 
oblikuje crko "b". 

IZ NOVOLETNE ZABAVNE PRILOGE 
CANKAR: Slisol sem, do imote v Cerknici kar nekaj galerij, kjer vas Perko stolno 

rozstovl jo svojo plotna? 

OBZORNIK: Prov ste obvesceni, tovoris Conkar. Kor nekaj golerij je v Cerknici. 
Nose mesto se zavedo, done bi bilo prov, ce bi vse to slikorjevo veliko delo zbosali 
v en sam javni prostor. Njegovo plotno bi, taka vsem no oceh, izgubila svojo 
vrednost. Taka po je njegovo delo varna spravljeno v nekoj privotnih stanovonjih. 

CANKAR: Toste resnicno duhovito resili . Blogor umetniku, zokoj shronjeno so 
njegovo delo! 

~\\. brestov 

@~Ornik 
lasilo delovne organizacije 

IZVOZ ZA VSAKO CENO? 
V vseh obcilih, no vseh rovneh vsok don poslusamo, do nos bo izvoz popel jol 

iz sedonjih gospodarskih zagot. Ce bo I emu res taka in ce naj bo izvoz dolgorocna, 
stroteska usmeritev nasego gospodorstvo in ne le trenutno politicno-ekonomsko 
muha, potem se go kaze lotiti pametno in preudorno. 

Z nenehnim govorjenjem in ponavljanjem o nujnosti izvozo si delamo medvedjo 
uslugo. T ujina in njeni kupci spremljajo to nos mobilizacijski poziv " izvazoti zo 
vsoko ceno" in si go mnogi izmed njih rozlagajo taka, kat do bodo kupili pri nos 
no pol zastonj. 

STROJEGRADNJA SE PREDSTAVI 
Blizo se cos lesnega sejmo v Ljubljoni, no koterem bomo prvic pokazali nose 

rozvojne dosezke no podrocju proizvodnje lesnih strojev. Zo zocetek bo Brestovo 
strojegradnjo zastopal program sestovljen iz korpusne stiskolnice, stiskolnice za 
hladno lepljenje laminatov no povrsine in stroj zo krojenje folij . Zo le stroje je 
konstrukcijske nocrte izdelol Brestov razvojni oddelek, neposredno izdelovo po sto 
prevzelo v sodelovanju pogonski servis v Cerknici in Kovind iz Unco. 
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OB 80-LETNICI 
KOMUNALE CERKNICA 

Leta 1 91 1, ko je pritekla voda po 
vodovodu v Cerknico in Rakek, steje
mo za zacetno leto Komunalnega pod
jetja Cerknica. Letos smo torej 
praznovali 80 let komunalne dejovnos
ti , ki se je zacelo z vodooskrbo in na
daljevala z novonastalimi javnimi 
sluzbami no komunalnem podrocju. 

ja leta. Komunala Cerknico je za
dolzena za gospodarjenje s 300 km 
cest v obcini. 

Prihajajoco zimo nom bo prineslo 
vsakovrstne tegobe in nevsecnosti no 
cestah, posebno ce bo radodarna s 
snegom. Denarja za ceste, ki go zago
tnvlja obcina in republiska uprava za 

Koponje za vodovod no Rakeku in Vel'ki gosi v Cerknici, leta 1911 

Gospodarjenje s komunalnimi ob
jekti in napravami je dozivelo v svojem 
razvoju nesteto reorgonizocij. Nepre
stono smo iskoli nove oblike in nove 
zamisli, do bi dosegli cim boljso raven 
komunolne infrastrukture, ki bi zodo
voljila gospodorstvo in prebivalstvo. 

Povojno leta so vzporedno z rozvo
jem gospodorstvo in stonovanjsko iz
gradnjo zahtevolo vedno vee vade, 
nostojolo je vedno vee odpadkov, sirilo 
in grodilo se je vedno vee cest in drugih 
objektov. No podrocju vodooskrbe in 
rovnanjo z odpodki smo uspesno sledili 
potrebom coso, zaostojoli po smo pri 
konolizociji in ciscenju odpodne vode, 
soj se danes zajame in precisti le !retina 
uporabljene vode. 

ceste je realno monj kot lonsko zimo, 
zoto je rozumljivo, do bo prevoznost 
cest in poti v zimskem casu pogosteje 
ovirona kot prejsnjo zimo. Vseh cest 
nikakor ni mozno spluziti in posipoti le 
v nocnem casu, zato se zno zgoditi, do 
bo katero od cest zocosno tudi nepre
vozno. No cestoh no j bodo vso vozilo 
ustrezno zimsko opremljeno, soj je le 
taka vozilo kos zimskim razmeram. 

V letosnjem letu je no podrocju ko
munalnega gospodorjenjo in varstva 
okoljo priprovljena povsem nova zoko
nodajo, ki bo temel j za orgoniziranje 
gospodarskih jovnih sluzb v obcinoh, 
regijoh in v republ iki. Upostevojoc no
vo zokonodajo bomo primoroni orgo
niziranost gospodarskih jovnih sluzb v 
prihodnjem obdobju ponovno spre
minjoti. Upojmo, do bo komunolno 
gospodarstvo v prihodnje delezno vee 
skrbi in pozornosti kat doslej. 

Pavel Tomsic 

,. ~ - -- BRESTOV OBZORNIK 

PRVI REZULTATI POPISA 
v 

PREBIVALCEV V OBCINI CERKNICA 
No podlogi prvih podotkov popisa prebivolstvo, gospodinjstev, stonovanj in kmeckih gospodarstev v Republiki 

Sloveniji, ki je trojal od 1.4.1991 do 15 .4.1991 po stanju konec meseca marco 1991, je bilo v obCini Cerknico 
15.197 stalnih prebivalcev. 

Stevilo stolnih prebivolcev se je od 
prejsnjego popiso v marcu 1981 
povecolo zo 4,0 odstotka ali 0,4 ods
totko no leto. V RS se je stevilo prebi
valcev povecalo zo isti odstotek ali za 
0,4 odstotka no leta. 

Po prvih podotkih ugotavljomo, do 
se je povecala gostota prebivalcev no 
en kvadratni ki lometer iz 31 ,0 marco 
1981, no 31,5 marco 1991. V sosedn
ji obcini Ribnico je to gostota 49,9 in 
v Kocevju 24 prebivalcev no kvadratni 
kilometer. 

V obcini Cerknica se je povecal delez 
prebivo lcev v krojevni skupnosti Cerk
nica od 3 .852 no 4 .295, zo nepo
memben delez tudi v krojevnih 
skupnostih Cojnorje - Zilce in Nova 
vas, medtem ko se delezi prebivolcev 
krajevnih skupnosti Begunje, Stari trg, 
Grohovo in Rokek zmonjsujejo. 

Popisoli smo 4.919 gospodinjstev, 
kar je za 7,5 odstotko ali 345 gospo
dinjstev vee kot pred desetimi leti. V RS 
se je stevilo gospodinjstev povecalo zo 
7,9 odstotko. 

V povprecju ztvt v posomeznem 
gospodinjstvu 3, 1 clan, fT)edtem ko 
je bilo pred desetimi leti to povprecje 
3,2. Ugotovljamo, do se je stevilo 
clanov v gospodinjstvu zmanjsolo zo 

3,2 odstotka, v RS po se je povecolo 

za 3,8 odstotka. Ob letosnjem popisu 
je v RS zivelo 3,3 clana v posomeznem 
gospodinjstvu, pred desetimi leti po 
3, 18. 

Popisonih je bilo 5 .463 stanovonj, 
kor je za 16,1 odstotka ali 758 stono
vonj vee kot pred desetimi leti. V RS je 
bilo ugotovljenih za 14 odstotkav vee 
stanovanj. 

No vsaki dve in pol gospodinjstvi 

pride po eno kmecko gospodinjstvo, ki 
uporablja vee kat 1 0 orov obdeloval

nego zemljisca. V RS imo priblizno vsa
ko cetrto gospodinjstvo kmecko 
gospodo rstvo. 

OBDELANI PODATKI 

Stevilo prebivolcev 

Stevilo noselij 

Stevilo prebivolcev no km2 

Stevilo gospodinjstev 

Povpre~no ~tevilo clonov v gospodinjstvu 

Stevilo stonovonj 

IZ POROCILA 0 DELU IS 
IS si prizadeva, zo dograditev in preselitev zdravstvenega dome. Zarodi 

ie napovedanih ostrih restrikcij pri vseh vrstoh investici j (napoved repu
bl ike), preostane kot edina moinost - predlog zo izvedbo referenduma o 
podaljsanju obCinskego smoprispevko zo dobo 5 let. Dosedonji referen
dum potece v ovgustu 1992. 

• Problem v zvezi z begunci iz 
Hrvoske predstovl ja pomonjkan je 
financnih sredstev, s katerimi bi 
olajsali tezak polozaj druzinam, ki 
gostijo begunce. IS bo zahtevol 
ustrezno pomoc od republike. 

• IS je zmanjsol stevilo zaposlenih v 
uprovnih organih se za tri us
luzbence, ki bodo odsli 
31.12.1 991 v predconsi pokoj. 

• IS je odobril zacetna dele v zvezi z 
izgradnjo visinskego vodovodo zo 
sirse podrocje G . Otav. 

• IS je odobril 1.000.000,00 SLT 
obrtnemu zdruzenju z nomenom, 
do se iz teh sredstev omogoci izo
brozevanje obrtnikov in podjetni
kov. 

podorstvo nose obcine zo nemo
teno vsokdonje delo. · 

• IS vodi postopek, zo pridobitev vo
jaskih objektov v nasi obcini, z 
zohtevo, do se no obmocju Roke
ko definitivno ukine vsokrsno vo
josko dejavnost. 

• IS je price! z oktivnim resevonjem 
problematike v zvezi z vracanjem 
premozenja, kar mu nalago spre
jeti Zokon o denocionolizaciji . 

Povzetek priprovil: I.S. 

No kmeckih gospodarstvih smo ob 
zadnjem popisu v obcini Cerkn ica 
nasteli 424 konj, 5 .082 govedi, 465 
ovac, 522 prosicev in 11 .777 perut
nine. V primerjavi s prejsnjim popisom 
se je stevilo vseh zivoli zmanjsalo. 

Prve rezultate popisa prebivalstvo, 
gospodinjstev, stonovonj in kmeckih 
gospodorstev smo ob.delali no obcin
ski popisni komisiji. Ostole popisne 
podatke - kot so starostna struktura 
prebivalcev, izobrazbo in ostali obde
lani podatki pa bo v celoti obdelal 
Zavod za stotistiko RS do prihodnjega 
leta. 

Obcinska popisna komisija 

1981 1991 

483 483 

14.624 15. 197 

127 130 

31,0 31,5 

4.574 4.919 

3,1 3,2 

4.705 5.463 

PODELITEV 
PRIZNANJ 

INDEKS 

100 

104 

102 

102 

108 

103 

116 

Ob proznovonju dnevo somos
tojnosti bodo dne 26.12.1991 v 
Novi vasi podelili posebne listine 
- priznanja noslednjim orgonizoci
jom in posomeznikom: 

• Komunalo Cerknico 

• Vzgojnovarstvena orgonizaci-
jo Cerknico 

• Zabukovec Jernej, Loz 

• Lampe Metod, Grahovo 

• Kranjc Janez, T opal 

• Lesar Dorko, Brest Cerknica 

• Joze Vidic, Cerknica 

• IS si prizadeva, do mejni prehod 
Babno polje pridobi vse tiste 
sluzbe, ki jih nujno potrebuje gos-

OGORCENJE IN PROTEST 

Na zadnji seji zborov Skupscine obcine Cerknico je bile no predlog IS 
obrovnovona namero RS, do se obcino Cerknica uvrsti v postojnsko regijsko 
obmocje, kor je med prebivolci povzrocilo veliko ogorcenje. V tej zvezi je bil 
spretet in poslon Skupscini in IS RS protest z naslednjo obro:z.lozitvijo: 

Urejeno vodooskrbo zahtevo tudi od
vod uporobljene oziromo odpodne 
vade z urejenimi jovnimi konolizocijomi 
in Cistilnimi napravomi. lzgrodnjo le
teh pa je v preteklem desetletju popol
nomo zostala. Komunolni odpodki v 
nasi obcini dosegojo povprecje v Slo
veniji, to je 200 kg no prebivolco Ieino. 
Ti odpodki se deponirojo no urejenem 
osrednjem odlogoliscu v obcini. Eko
losko na jprimernejse ravnanje z vsemi 
odpodki, vkl jucujoc tudi sortironje in 
predelavo, bo zogotovljeno takrot, ko 
bo urejeno nocrtovono regijsko odlo
galisce. Velikost in hribovitost nose 
obcine, ter raztreseno poselitev so ter
jali vee sto ki lometrov cestnih povezav. 
Nesporno je, do so bile ceste vseh vrst 
v dokoj revnem stonju. Vidnejsi rezultoti 
pri posodobitvi cest so realizironi zodn- Decemberski mroz ponujo uzitke no jezeru 

Oblikovonje regtj gotovo ne more biti dejanje "no-horuk", ompak rezultot 
hotenj in zivljenjskih povezov dolocenega kroja. Skupscino je ze 21 11.1989 
spre1elo sklep o pristopu k Skupnosti obcin l jubljonske regije. To sklep je v 
bistvu odroz dejonsk1h oztromo somodejnih povezov obcine no podrocju 
gospodarstvo, bancnis1va, zdravstva, elektro gospodorstva, PTT, zaposlovon
jo, tid Mimo tega detstva prov gotovo ne more mo. Res je, do je nekoj povezov 
tudi z ostalimt podrocji, kor bt bilo lahko normalno, dejstvo pa je, do so 
nastale s politicnim pritiskom in nikoli niso prov zozivele. 

I 

I 

l 
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0 NEINFORMIRANJU 
Slavist Janez Gradisnik je na§ega 

rojako predstavil kat zivljenjskego pri
joteljo, ponosnega cloveka, ki v svojih 
pesmih izrazo pesimizem, Presernove
go nagrajenca, ki je vse javne pohvole 
slobo prenosal in je nerad govoril o 
svojih nocrtih, vendor so go snidenjo z 
Udovicem notronje bogatilo. 

Ze dolj coso pogresomo vir informo
cij o dogojonjih v obcini, o delu 
obcinske skupscine in izvrsnego sveto, 
o delu delovnih orgonizocij, kokor tudi 
vrsto splo§nih informocij, ki jih potre
bu jejo nasi obconi. Zomisel o lokol
nem cosopisu ali lokalni radijski postoji 
je se vedno ziva, zol pa trenutne raz
mere ne dovoljujejo prokticne izvedbe 
ne enega ne drugego. 

Rozmisl joli smo, kako bi vseeno 
ublazili potrebo obconov po nekaterih 
najpomembnejsih informacijah o do
godkih preteklego leta in o na§ih sku
pnih nacrtih. Odlocili smo se, do v 
mesecu janua~u izdomo paseben 
Skupscinski bilten, v katerem bo kar 
nojvec informocij "iz prve rake" taka, 
do bodo obcani razpolagali z avten
ticnimi podatki in ne samo s podatki po 
nacelu "reklo - kozala", kot se sedaj 
veckrat dogojo. 

V Biltenu bodo tudi nasi predvideni 
nocrti zo delo v letu 1992. 

Njihova reolizocijo bo odvisno od 
stevilnih fakto~ev, zoto jih ne smete 
jemoti kat obljubo. Vsekakor po se 
bomo potrudili, do bi jih v cim vecji 
meri tudi uresniCili. Bilten bomo dopal
nili z nekoterimi sirsimi razmisljanji 0 

Lostno podoba, svincnik in kredo, J 903 

Berimo Gosparijevo porocilo o sve
tovni razstovi v Parizu leta l 900: "Res 
dolec je ze prisla in nopredovala obrt 
v modernem secesijskemm slogu ... 
Sem noj pride gledat tisti kritik (Arhi
medes), ki se zgrozo nod secesijo v 
decembrski stevilki "Zvona" ... Ni je 
stenske ure v nobenem slogu, ki bi taka 
lepo vpliva la nome, kokor so v tej 
razstavi. V teh delih je zdruzeno do
misljijo s poezijo in poezija z epiko, 
liriko in dramatiko. Ti vitki zenski akti, 
ki deloma puhte iz roz, deloma 50 

umetnisko zotegnjeni krog kakega ste
brisca, se ozirajo noivno no kazalce ur 
ali drie v rokah lampijone vsakojokih 
modernih oblik. Aka se res porabi 
okusno, nepretirana secesija npr. no 
minioturi, kokor so srebrni in zlati okra
ski, uhani, brose in prstani, to je res 
neko j taka lepega, novega, mladega, 
dose clovek ne more nagledati. Umet
no steklo, vrci, majolike, steklenice itd. 
od Bakalowitsa je tudi obcudovanja 
vredno. Koko globoko studirojo ti 
umetniki naravo in kako prijetno jo 
znajo pretvoriti in spojiti s svojo do
misljijo. Posode za crnilo npr. so emoj
lirone iz samih takih oblik in barv, 
kakor se prikazujejo no pravi steklenici 
od tusa, ako se vrti pri luci ... Male 
zepne ure so spojene z rozami, ki se v 
najfanlasticnejsih oblikah vijejo okrog 
njih ... ". Kot vidimo, je to razstava, no 

bodocem razvoju nose obcine. lz5el bo 
ze v jonuorju in bo brezplocno no voljo 
obconom no stevilnih krojih v obcini. 

Predsednik IS 
Peter Hribar, dip/. vet. 

0 JOZETU 
UDOVICU 

Stiri leta nasi knjiznica v Cerknici 
ime velikega pesnika, zelo dobre
ga prevajalca in novelista Jozeta 
Udovica. Radii se je 17. oktobra 
1912 v Cerknici. Svojo mladost je 
prezivel v Loiu, katerega prebi
valce opisuje v zbirki novel Spre
membe, ki so izsle pred kratkim pri 
Slovenski matici. 

S predstovitvijo novele Spremembe, 
ki jo je prebral dromski igralec Andrej 
Kurent, smo 15. novembra zaceli 
okroglo mizo o Jozetu Udovicu. Uvod
ni program sto popestrila pianist Aci 
Bertoncelj in sopranistka Eva Novsok
Houska z izvedbo pesmi Nekdo priha
ja, Bolodo in Solzo, ki jih je po 
Udovicevem tekstu uglasbil profesor 
Uros Krek. 

Profesor Janko Moder je z Udovicem 
sodelovol deset let, ko sto urejala zbir
ko Nobelovci. Bil je zelo dober sveto
valec in prevojolec znonih pesnikov in 
pisateljev (Brach, Joyce, Kafka, Lorca, 
Nerudo, Jimenez, Thomas). Bil je provi 
pesnik po noturi, povezan in odprt do 
narave. 

Pesnik Joze Kastelic je poudoril, do 
je bil Udovic provi lirik. Lirika mu je bilo 
sredisce sveto, pesem po membrana 
stika s svetom. Pesnik Tone Povcek je 
predstavil-Udovico kot pesniko, kote
rego pesem hoce biti luc in kat clove
ka, ki zna pri socloveku odkrivati temne 
in cudne globine. Opozoril je no kri
tike, ki bodo morali ponovno razmisliti 
o Udovicevi poeziji, ki izroza moderno 
obcutenje sveta, o plahosti pesnika, ki 
o sebi ne govari, poe pa se izraza in 
zivi v poeziji. 

Janezu Propratniku je pesnik ugan
ka, ceprav go prebiro bol j in bolj. 
Skuso se mu priblizati vendor ostajo 
zagoneten in oddaljen. Ob njegovih 
pesmih si zastavlja vedno vee vprasanj. 

Veliki ljudje 
Notranjske 

koteri so bilo izbrana umetno-obrtna 
del a nekaterih vodilnih secesionisticnih 
umetnikov, potrdila pripadnost bo
docego umetnika novemu gibanju. 
Zanimivo je, kako je znal mlodi slikar 
bistro opazovati te proizvode mod erne 
umetnosti in s kako tankim posluhom 
je zaslisal skupnostno govorico celote 
secesionisticnega ustvarjanja. Marlji
vo, kakor cebele med, si je Gaspari 
nabiral vtise in spoznanja z nadaljnimi 
obiski no umetnostnih razstavah. 

Od 17. januarjo do 1. marco 1903. 
leta je bila v "Secesiji" postavljeno XVI. 
razstavo z naslovom "Razvoj impresio
nizma v slikarstvu in plostiki" ... 

Kaj provi k razstovi mladi Gaspari? 
"Velika je razstava "lmpresionizem", 
zato sem bil trikrat notri. Gotovo ste o 
tern citali razprove v Presse in drugih 
listih. Najbolj znacilen izmed teh se mi 
je zdel neki stovek: "lmpresionismus 
bezweckt die Wiedergabe der Erschei
nung der Dinge, des Eindruckes, wei
chen diese dem geschuelten Auge 
mechen ... " Razstava pricne pri "Tinto
rettu"... in konca z Red on Odilon
om ... Kar je modernih impresionistov 
(uebergang zum Stil), je najbolj fantas
ticen "Gogh von Vincent". Ko bi se 
njegovi originali razstavili no Kranjs
kem, bi go "Lampe" v "Siovencu" al i v 
"Domu in Svetu" naravnost proglosil 
za slaboumnego. 

Mnogo slik je no razstavi, ki jih nisem 
mogel raztolmaciti, sicer so navadni 
motivi, a tehniko skrajno zanemarjena, 
vidi se le umetnikova lenoba in brez
briznost. - Najblizji in najbolj sorodni 
Goghu je Maurice Denis. - V kiparstvu 

je zastopan tudi slovni Rodin Avg. Zelo 
mi je ugojala njegova iz marmorja 
izklesana Die Hand Gottes (Bozja ro
ko), drieca dva zaljubljenca (akta). 
Originalen je tudi kipor Rosso Medar
do - in koncno Des bois Jules'. Kot 
vidimo, Gasporiju "moderni impresio
nisti", van Gogh, postimpresionisti in 
simbolisti niso bili pri srcu zaradi nji
hove "skrajno zanemarjene" tehnikE 
kat posledice "lenobe in brezbriznos
ti", novejse likovne struje pa so bile 
zanj premoderne in zaenkrat se nedo
segljive. Za vse svete je Sodnikarju 
med drugim porocal: "Kiimt pripravljo 
v Secesiji veliko special no razstavo! Ko 
se otvori, posetim jo in Ti sporocim o 
njejl" Bila je to XVIII. drustveno razsto
va "Secesije", ki je traja la od 
14.11.1903 do 6.1.1904. Katalog in 
plakot razstave je izdelal Gustav Klimt, 
ureditev pa so prepustili Kolomanu 
Moserju. Stene razstavnih prostorov so 
bile bele, predeljene z okrasnimi letvo
mi v zloto sivi barvi. Preddverje je bilo 
osmerokotne oblike, s stropa so visele 
elektricne krogle, izdelane po nacrtih 
Josefo Hofmanna. Razstava je pokaza
la 80 Klimtovih del, od teh je bilo 40 
podob, druge so bile studije. Od mo
numentalnih kompozicij so bile razs
tavljene v Ill. dvarani Beerhovnov friz, 
v IV. pa znane univerzitetne podobe. 
Medicine in filozofija sto bili reprodu
cironi v katalogu, novo je bila Jurispru
dence, ki se ni bila povsem 
dokoncana. Te slike, namenjene za 
ovlo c. kr. univerze no Dunaju, so 
vnovic takoj sprozile polemiko, ki je 
deloma zastrla pomembnost razstave. 

No tej okrogli mizi smo se pesniku za 
trenutek priblizali, go zo trenutek rozu
meli in si zazeleli se podobnih priredi
tev. 

Martino Nelc-Kocevor 

RAZPIS 

zo podelitev denorne pomoci ~tuden
tom slovistike, ki so dome v obcini Cerk
nico fer zo sofinoncironje literoronih 
dejovnosti no osnovnih ~oloh v obcini 
Cerknico, kultumih publikocij in rozisko
volnih nolog, ki imojo splosen kulturni 
pomen zo obCino Cerknico. 

Prednost imojo Studentje no podrocju 
slovistike fer sole, ki gojijo literorno de
jovnost in izdojojo solsko glosilo. Pri 
podeljevonju denorne pomoci se bodo 
upostevolo noslednjo merilo: 

- social no gospodorski polozoj kondi
doto po merilih, kokorso postovljeno no 
slipendironje iz zdruzenih sredstev, 

- nodpovprecen ucni uspeh ali uspeh 
no podrocju leposlovnego ustvo~onjo, 
kokor je doloceno v Stotutu, 

- obseg in trojonje literorne dejovnosti 
oziromo (izdojonjo) solskego glasila. 

Predloge z ustrezno dokumenfocijo 
sprejema Skupscina obcine Cerknico, 
Oddelek zo obco uprovo in druzbene 
dejovnosfi- kultumo dejovnosf, Cesto 4. 
mojo 53. 

Rok prijove je 15. jonuor 1992. 
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V KNJIZNICI 
filozofija , psihologija 

DELACOUR: Velika knjigo o 
cloveskih znacajih, DOLESH: Ljubi me, 
ne ljubi me, FOUCAULT: Vednost
oblast-subjekt, TRSTENJAK: za cloveka 
gre 

matematika, prirodoslovne vede 

KLADNIK: Zbirka fizikolnih proble
mov, ZORZ: HPLC, MURSIC: Osnove 
tehniske matemotike-111, RIGUTII: As
tronomija, GOULD: Darwinova revo
lucijo 

uporabne znanosti, medicine, 
tehnika, racunalnistvo 

GORG: Prihodnost menedzerjev, 
VADEMEKUM za menedzerje, UDELL: 
JOGA, MINDELL: Vitominska bibli jo, 
PAHLOW: Zdravilne rostline, FELIX: Le
poto in zdrovje, MoCGOMAN: Nare
dimo somi 

domoznonstvo, zemljepis, zgodovino 

ATLAS clovestva, ZIROVNIK: Cerk
nisko jezero, KNIFIC in SVOUSAK: 
Arheolosko nojdisco 

V okviru knjiine akcije Frank
furt po Frankfurtu bo v knjiinici 
v mesecu januarju-92 razstava 
knjig s podrocja lesarstva, pod
jetnistva, oblikovanja in ra
cunalnistva. 

MAKSIM GASPARI (1883-1980) 
Maksim Gaspari se je rodil26. januarja 1883 v Selscku pri Begunjah 

pri Cerknici ocetu Jakobu, po rodu iz Furlanije, in lvani Svigelj 
domaCinki iz Selscka. Osnovno solo je obiskoval v Begunjah. Materina 
smrt je desetletnemu fanticu mocno spremenila njegovo fivljenjsko 
pot. Odtlej je zanj skrbela njegova teta. Po realki v Ljubljani ga je 
usmerilo v trgovski stan. Pri t rgovcu Murniku v Kamniku je njegove 
nadarjene risarije opozil Niko Sadnikor, ki postane dokoncno "usa
den" za mladega Maksima. Podpiral ga je gmotno in mo ra lno. Napotil 
go je no solanje v Ljubljana, zatem pa se no dunajsko Akademijo . 

Zgodbo o nasemu umetniku povzemamo izpod izredno tenkocut
nega peresa dr. Staneta Mikuia, ki je prispeval bogata besedilo v 
borvni monografiji Maksima Gasparija, ki je bila Slovencem "podar
jena" v Ljubljani leta 1977. 

Gustav Klimt je bil najbolj priljubljen, 
pa tudi najbolj osovrazen, toda gotovo 
prav zaradi !ega najbolj popularen 
umetnik dunajskego secesionisticnega 
gibonja. Bil je prvi predsednik "Sece
si je" in duhovni vodja novega umet
nostnego oblikovanja. Ce je kdo de 
profundis zojel vrelec dunojskego 
umetnostnega razpolozenjo v cudovito 
oblikovno coso modernega likovnega 
sveta, potem je bil zogotovo Gustav 
Klimt. Posebno veljo to trditev za nje
gove portrete in krojine. T akole je mla
di Gaspari videl Klimtovo razstavo: 
"Danes Ti pisem malo o Klimtovi razs
tavi, ker sem Ti bil ze zadnjic obljubil. 
Ves prostor v Secesiji je kakor po na
vadi tudi sedo j prav krasno in okusna 
aranziron. No stench visoko pod stro
pom so pritrjene freske, katere je slikal 
Klimt ze predlanskim za Klinger-Bee
thovnovo razstavo. T e lreske, kotere 
ljudje z zgrozonjem kritikujejo in 
smesijo, se mi zde najfinejse in najbolj 
karakteristicne zo umetnika. Moderna 
umetnost in stari egiptski in asirski slog 
sta v njih cudovito spojeno. Klimt je 
globoko misleci clovek, do ne bi bral 
kritike, ki tolmaci nekatere probleme, 
moram priznati, ne bi umel kaj preds
tavlja to ali ona kompozicija. Klimt je 
nadalje izvrsten risar, v razstavi ima se 
polno studij in skic, ki svedocijo 0 nje
govi visoki risorski preciznosti. Vecina 
teh oktov, to je resnicna nagota, polna 
zivljenja in no rave. Obcinstvo se tukaj 
zgroza, ker umetnik ne studira samo 
navadne Venere s stisnjenimi nogami, 
ampak vse od kroja, debele prostitutke 
z bujnim oprsjem, male deklice s ten-

kim trepeta jocim zivotom, stare babe z 
izsusenimi grudmi idr. - Klimt je tudi 
dober portretist, odlikuje se posebno s 
fino tehniko, drobna je, podobna Se
gantinijevi. Judit je ena najlepsih por
tretnih slik. Klimt je pokrajinski slikor in 
rafiniran sotirik ... Nekateri menijo, do 
je njegov Speziolfach portretist, drugi 
pokrajinar itd., vendor naj bo portretist 
ali pakrajinar ali vse skupoj ali nic -
umetnik je, in umetnost se legitimira z 
umetnostjo". Klimtova velika kompozi
cija za "Kiinger-Beethovnovo" razsto
vo ni bila freska, temvec je bila slikona 
s kozeinskimi barvami. Sicer pa je Gas
parijeva ocena Klimtove razstave pol
no navdusenja in priznanja. N ic go ne 
moti tezko rozumljivi svet Klimtovih ve
likih kompozicij, zonje je slikor "globo
ko misleci" clovek in rod sprejemo 
razlago kritikov. Nadolje go prevzame 
Klimtovo risarsko znanje, razvidno iz 
studij aktov, ki pa niso izbrani, "idela
ni", grajeni po lepotnem kononu, 
temvec vzeti iz vsakdanjega zivljenja, 
od mlodih deklic do storih izsusenih 
zena. To ostri reolizem, ki je v tem casu 
pomenil jamstvo umetnikovega znan
ja, odkritosrcnosti in nacelnosti, je na
provil no mladega slikorjo izreden vtis, 
ki go ni mogel pozabiti vse svoje umet
nisko zivljenje. Potlej je tu se "drobna" 
Klimtova tehnika, zares v tem casu 
pointilisticna in podobno Segantinijevi, 
in slednjic Gasparijevo prepricanje o 
tem, do je Klimt resnicen umetnik, pa 
noj si go ogledujejo "nekoteri" od te 
ali one ploti . 

(se nadol;u;e) 
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583 krogi zo 7 krogov izboljsol svoj prejsnji 
drfovni rekord. 

ClAN! (St. krogov): 

NOVOLETNA NAGRADNA 
KRIZANKA 

CLANI BREST A
REPUBLISKI PRVAKI Z PAP 

~ :~o P.~ko zo mlodince v trojnem polozoju. 
Brestovi mlodinci so osvojili eno prvo in eno 
drugo mesto. 

l . DEBEVEC RAJMOND, OLIMPUA 598 

2. PODGORNIK SASO, KAMNIK 575 

OE20~fKA 
Obl!insko strelsko zvezo Kronj je v 

Struzevem izvedlo republi~ko prvenstvo z 
polovtomotsko pusko. Udelezilo se je 24 
ekip oziromo 90 posomeznikov. Ciani 
strelske druzine BREST v postovi KANDARE 
Dam jon, ZAlAR Milan in MAHNE Franc so 
osvojili nqslov republi~kih prvokov, kor je 
bilo presenel!enje in hkroti nojbolj~i uspeh 
l!lonske ekipe. Posomezno je MAHNE Franc 
zosedel 6. mesto. 

EKIPNO: 

l . SO POMURKA 1422 krogov 

3 . RAVNIKAR VILI, CEUE 573 

MlADINCI: 

Zo dolge proste dneve pred in po 
novoletnimi prozniki smo vam pripra
vili veliko nagrodno krizanko. 
Udeleiencem s provilnimi resitvomi 
bomo rozdelili tri denarne (1 _500, 
1.000 in 500 SLD in pet knjilnih no
grad. 

~ 
(I~ 

~~ 
it~ 

11121 

* * * * * * * 

Zorodi rozmer v Jugosloviji se je ekipo 
odreklo nostopu no drfovnem prvenstvu. 

EKIPNO: 
1. SO BREST 

2. SO CEUE 

3. RSTO UUBUANA 

REPUBLISKO 
PRVENSTVO Z 
MALOKALIBERSKO 
PUSKO 

712 krogov 

687 krogov 

686 krogov 

V Celju no streliscu Grecek je bile repu
bli~ko prvenstvo v streljonju z molokolibers-

2. SO BREST Cerknico 1413 krogov 

3 . SO CEUE 1400 krogov 

POSAMEZNO (51. krogov): 

1 . KANDARE DAMJAN, BREST 51 0 

2. MARKOJA ROBI, POMURKA 489 

3. DOBOVICNIK MATEJ, CEUE 487 

DRZA VNA REKORDA 
DEBEVCA IN 
KANDARETA 

No novem slreliscu ob Dolenjski cesli je 
bile izvedeno I. kontrolno tekmo s stond
ordnim zrocnim orozjem, no koteri je nos
topilo 180 tekmovolcev. Nomen teh 
tekmovonj je izbor zo sestovo drfovnih re
prezentonc Sloveni je. Pri Clonih je nojbolj~i 
rezultot dosegel RAJMOND DEBEVEC iz 
O limpije z 598 krogi, kor je celo zo dvo 
krogo bolje od svetovnego rekordo. Pri mlo
dincih po je DAMJAN KANDARE iz bresto z 

1. KANDARE DAMJAN, BREST 583 

2. ZNIDARSIC SEBASTIJAN, BREST 575 

IZID ZREBANJA NAGRADNE-
GA REBUSA 

Provilno resitev nogrodnego rebuso iz 
prejsnje Stevilke Obzorniko glosi: ANALI
TICNAOCENA 

v roku je prispelo 54 resitev. Zreb ie 
resevolcem s provilnimi odgovori dolol!il 
noslednje nogrode: 

l. 700 SLT - Ivan Intihar, Begunje 2/o, 
2. 500 SLT - Mele Soma, Brest-In, 
3. 300 SLT- Obrezo Zoro, Videm 2, 

pet knjiznih nag rod po prejmejo: 

4 . Mromor Mil jono, Begunje 87/o, 
5 . Stritof Donica, Ponikve 1, 
6 . Otonicor Jonez, Notronjsko 3, 
7. Jodril! Igor, Komno gorico 34, 
8. Komol!or Morijo, Rimsko 6. 

Cestitamo! 

Upostevoli bomo vse resitve, ki bodo 
prispele najkosneje do 20. jonua~o 
1992 no noslov: urednistvo Obzorni
ka s pripisom "nogrodno kriZonka." 

lzhoja tromesetno v naklodi 2.700 izvodov. 

Glovni in odgovorni urednik: Iva STEFAN. 
Uredniski odbor: Miron PETAN, Franc 
GORNIK, Jonez OPEKA, Joie KOROSEC, 
Zdrovko ZABUKOVEC, Viii FRIM, Andrej 
VIVOD, Hedviko M ELE, Hermina MALIS, 
Joiica SKERU, Franc MELE, Anton OBRE
ZA. Foto: Joze SKERU. Predsednik odbo
ra zo obvescanje: Viii FRIM. Tisk: Sovil! 
Postojno, Vi lho~eva 14. 

Glasilo je brezplocno zo /!lone kolektivo in 
upokojence in je po sklepu Sekretoriato RS 
za inlormiranje (Ur. list SFRJ, ~t. 4/ 91) 
opro~l!eno temel jnego dovko. 


