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rojekt prizma Tri je razlogi. .. 
Z gornjim imenom smo označili niz dejavnosti in projektov, 

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

aštetih treh področij želimo vsaj na kratko semaniti bralce 
Brestovega obzornika. 

l. 
Najptrej o podl~gi oziroma o 

izhoditŠčnem stanju za naJdalj
nje delo. Analize kažejo, da 
smo z vel.iillci.mi napo.ri in z ne
.katerimi korenitejšimi poseg)i 
v preteklem letu vendarle us
peli · zaustaviti že kar grozeče 
trende poslovanja iim jih vsaj 
odel!D.o izboljšati. Naj v nadalje
vanju navedemo le nekatere 
podattke: 

- Na področju rtrženja smo 
-opravili treo.rgan:bzaoijo, ki na~j 

· izbolj ša poverzavo .s pogoji tr-

ga ,jn IZ interesi posamezmh po
slovnih enot. 

- lJZvOll v le1Ju 1989 :Somo po
večali za 71 odstotkov in zni
žali zaloge kančnih izdelkov. 

- Produkti.vnos•t v Brestu 
kot celoti j·e porasla za S od
stotkov. 

- ZaJdjučili smo prvo .(glav
no) fa.zo ·investicije v Jelki ter 
irnvesticijo v žagalnici, v d!zlva
jao:J.ju je še p et investicilj!skih 
programov v Gabru, v Iver ki in 
v S1lroj~gJradnji. 

r Predstavitve proizvodnih programov v okviru projekt 'PRIZ
."M.\, ki je bila na Gospodarskem razstavišču, se je kot predstav
nik nove slovenske vlade udeležil gospod. Izidor Rejc, republl-

-ški sekretar za industrijo in gradbeništvo, ki je ljubeznivo pri
'stal na pogovor z urednikom Brestovega obzornika. 

Gospod sekretar! Prav gotovo 
vam je znano da je lesna indu
strija med najbolj ogroženimi 
panogami. Ali ste dovolj podrob
no obveščeni o položaju lesarst
va v Sloveniji? 

Lahko rečem, da sem kar 
-precej semanjen - dovolj pa 
nikoli- saj ste tudi vi lesarji 
v velikem gibanju med prob
lemi in uspehi. Razvoj lesarst
va je dosegel izjemne razsež
nosti, kar pa danes ob sila za
ostrenih pogojih gospodarje
nja zahteva tudi izjemna iska
nja, ukrepanja, mnogokrat pa 
tudi borbo za obstanek. V tem 
smislu se v večini primerov 
številna podjetja še vedno išče
jo. V vašem primeru je to 
drugače. 

Kakšni so vaši pogledi oziro
ma načrti za odpravljanje naKo
pičenih težav in ali morda pri
pravljate konkretne »recepte« za 
posamezne najbolj ogrožene pa
noge? 

Naš strateški cilj je razvoj, 
ki mora biti usmerjen zlasti v 
gospodarsko suverenost Slove
nije kot države ter doseči pri
merljivo raven in enakoprav
nost z evropskim gospodar
skim dogajanjem. Z drugimi 
besedami to pomeni: imeti 
dobre programe, sposobne ka
dre in seveda svež kapital. V 
tem smislu je vaša izjemno 
odprta in komponibilna pred
stavitev programov - z ozi
rom na vaše vprašanje - lab: 
ko tudi pravi »recept«. 

Kakšna je na osnovi doseda
njih informacij vaša ocena o 
Brestu - zlasti o pripravljenem 
načrtu za prenovo podjetja, ki 
smo ga poimenovali projekt 
Prizma ter po ogledu predsta
vitve našega celotnega proizvod
nega programa na Gospodar
skem razstavišču? 

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

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

Iz vsega že povedanega gre 
prav gotovo za pravo pot! Na 
tej poti pa vas čaka še veliko 
dela, poguma in vztrajanja ter 
nenehnega preverjanja in iska
nja vedno novih programov. V 
teh časih nam vaša svetla 
predstavitev mnogo pomeni. 
ln tudi zato bomo PRIZMO 
zagotovo podprli. 

- Ustanov.ili smo Bre51tin, 
podjetje za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov. 

- Tudi sicer dajemo velwk 
poudareik reševanju ka:droVIS'ke 
problema1!lke. Zato smo v lmu 
1989 izdellal.!i. poseben program, 
po katerem se bo v dveh do 
treh letih i.rrobraževalo dklrog 
osemsto delavcev Bresta. S tem 
hočemo zmanjšati laJStne vzro
ke za brell!'ose1nost, kajti pro-· 
blem je bolj v na:pačni in slabi 

1 
i·zobra:zbemi sltrtikturi, kot pa 
v prevelikem štev.ilu delavcev. 
Po ·drugi strani smo število .za-
poSilerni.h zmanjša1i za Okrog 
štiillsto, 'kar nam je uspelo z 
rarzJJi.čnimi »neibolečimi« uk
repi. 

- V oik.viru kadrOVISke poli
ti!ke smo pričeli z irLvajanjem 
take politike OISebnih dohod
·kov, v ·kateri so le-ti bolj odv·ils
·ni ·od uspeha (doblička) posl-ov
ne emote . 

- Reonganizirali smo tudi 
področje infor.mart.ike, saj smo 
to funkcijo sproti prilagajali 
novim spoznanjem in potre
bam. 

- Skupni učinek ome-
njenih in dro.g.ih ukrepov :ter 
dosežkov je &Seveda izboljšan 
finančni rezultat, ·kar se vdeti. 
v tem, da smo kljtl!b hudim ča
.som oziroma k1ju:b splošni go
ISpodans'ki recesiji posLovanje v 
letu 1989 zaključili brez ~gube, 

(nadaljevanje na 2. strani) 

OB PONOVNEM IZHAJANJU OBZORNIKA 

Pred vami je ponovno Brestov OBZORNIK. Namenili smo mu 
rdečo naslovnico. Takšno kot nekoč za državne in delovne praz· 
nike. Pravijo, da bo praznikov vse manj. Tudi prav. Vsi trijt\ 
skupaj so več kot nekdajšnji prazniki. So mejnik v razvoju 
BRESTA in družbe s katero živi. Od tod trije razlogi ... 
t;t. 

Prvi velja prav našemu OBZORNIKU. Po več kot letu dni, 
smo ga s pomočjo sedanjih prijaznih tiskarjev ponovno natis
nili. Vse predolgo smo ga pogrešali: Kot bi nas skriJvaj zapustil 
naš sodelavec, prijatelj zaupnik, tovariš. Da, tudi tova,rišl To 
je bil prvi daljši predah v :njegovJ skoraj že četrtstoletni zgodo
vini. Njegov molk je veliko povedal. KrJčal je. Pomenil je čas 
krize, čas dvomov in nezaupanja vsevprek, čas nečesa pritaje
nega, nečesa grozečega. Temačen pa OBZORNIK ni hotel biti 
nikoli. Zato je utihnil. Zdaj vemo, da je bil molk pomenil čas 
borbe za preživetje in čas velikega iskanja. 

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

Dobili smo nov lokalni parlament, pred dnevi pa še novo 
lokalno vlado. Oboje po volji in meri vseh občanOIV. Prišel je 
čas sprave z mi11:vimi. Podajmo si roke za novo, pomembnejšo 
spravo! Spravo nas slehernega z delom in ustvarjalnostjo. čas 
v katerem živimo; jo_ neusmiljeno terja. 

In končno - naj bo tretji razlog PRIZMA! To ni ime 
nove omare, mize, stola, postelje, fotelja, kuhinje, deske, plo
šče ali morda stroja, kot vprašujejo ljudje. Pa vendar je vse 
to - pa še veliko novega zraven. Je rezultat vseh naših pro
jektov, prizadevanj in bodočih odnosov. Je Brestov novi način 
življenja. 

Trije razlogi za pokončno držo. 

Urednik 

Načrti so na mizi. G. Izidor Rejc, republiški sekretar za industrijo in gradbeništvo (četrti z desne) je 
bil nadvse pozoren gost. 
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• Pro jek pr1zma 
(nadaljevanje s l. strani) 

da smo izboljšali koeficient ob
račanja, odplačali nekaj hudih 
dolgov sivega denarnega urga 
in vsaj deLno wboljšalri. že kar 
prislovično nelikvirlnos t. 

Toda :zJnano geslo predsedni
ka .poslovodnega odboa:-a Darka 
Lesarja je: »Kdor je zadovo
ljen, je ogrorže.n!«. Zatto z re
nultatom seveda nismo zado
voljni, saj so še vedno posamez
!l1e enote, !katerih poolovanje je 
. vprašlj~vo, Sltlruiktura finančnih 
virov še ne d01pušča mi.rm.ega 
spanja in ooeb!l1i dohodki so 
kljub 26-odsto1mem povečanju 
prenizki, pa tudi stopnja ust
varjenega dabička je sk.rommi 
- z .izjemo nelkaterih enot. In 
povrh vsega se dandanes paslo
vanje odvija na nemirni ]n ne
predvidljti.vi fronti s koraj anatr
hičnega poli tičmo,gospodarske
ga življooja. · 

2. 
Tako smo pr.išli do tega, da 

smo kljub vel.iJlcim otepatnjern 
za preži'V'etje posebno p.ozor
nost. .morali p osvetrl.ti sikrbi za 
jutrišnji dan. Ne le pret>tru
kturiranje kot parola, ·temveč 
tudi praktično, konkretno, za 
pOSta!IIlezno poslO'VIl1o enoto, za 
Brest. Khjub perečim naJogam 
tekoče prolizvodnje smo pre
težni del svojih strokovnjakov 
vključili v razvojne projekte, ki 
j i'h finatnairamo iz tekočega .:e.o 
slovanja. To je res hudo bre
me za stralrovnjake in za ves 
kolekt·iv. Toda ali lahko kdo 
pokaže drugo· ali lažjo pot? 
Ocenili s mo, da je to edini na
čin, ki nam daje mo!ŽnOISt, da 
bomo lah'ko zap01SII.i1i čimvečje 
število delcwcev, ki bi sicer po
stali tako imenovani »tehnolo
ški p resežek<<. Projelkti se p o
vezujejo z ust.rennimi ckadrov
s.klimi programi v organsko ce
loto. Obstaja .seveda še veliko 
:v.prašanj, kako najuspešneje in 
v p rimerni časovni .cl;inami1ki fi
nancirati niQve in kartigirane 
programe. Toda brez razvojnih 
nalog 1n projektov tudi te mož
•nosti ne bi bilo. 

Vodstvo Bresta se je zato od
ločilo za nenavadno potezo. V 
zadnjih dneh JuniJa smo na 
Gospodarskem ratZSitavi·šču v 
Ljubljani organi:lli.raO.i Brestov 
hlšni sejem. Z njim dn s pooeb
nimi mradivi smo opozorili fi
nančno in trgov:sko jaJV>D.ost na 
razvojne usmeritve llin nap ore v 
Brestu ter jih pralkitično pr.ilka
zali v ob.lliki tipion~h izdelkO!V, 

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

Odziv na sejmu je bi l ugo
den. S strani običajno sd.cer do
.kaj zadržatn1h oseb je bil Brest 
deleže.n mnogilh lalska.vih ocen. 
Toda s tem je Sltorjen šele .prvi 
·korak, ki sam po sebi še ne po
meni ničesaJr. Sledijo dodatni 
hudi napori: realizacija .projek
tov! Koli:lro možganskih in mi
šičnih pot111ih -s.rag bo potreb
nih, je seveda odveč poudarjati. 

3. 
Tako po logiki pPilsperno do 

tretjega področja, ki se nanaša 
na vprašanje, ali sedanja or
gaillzi.ranos.t ustreza Olplredelje
ntm ratZvojlillim ciljem. Znano 
je, da poslovna str.art:egija ozi
roma vizija razvoja Vlpliva na 
vsa'kdkraJtno o r,ganilzimnost po
djetja. Zato so razvojni 'Projek
ti v sikl-opu PIWJEKTA PRIZ
MA realna OS!Ilova i:n WJrok tu
di za sp remembo (s tanusne) or
ganiziranosti. Bresta. Zato smo 
že v tezath za uslcladitev orga
nizi.ratnosti Bresta z zakonom 
o podjetjih, septembra lani, 
opozorili, da o!1gani!Li<ratnost 
Bresta glede na njegovo veli
kast ne more teme1jtiti zgol~ na 
klasičnem hieraPhičnem vode
nju. To je bil razlog, da smo 
kot prvo fatZJo ustanovihl po
·slov.ne enote in nakazali sme.r 
novega postopnega osamoo;va
janja. 

Sledimo -torej splošnim ugo
tovitvam v razvoju onganizaai
je, kot jih zagovarja 'sodobnej
ša teorija in številm.i praktični 
primeri ter hkrati dqpušča no
va zakonodaja. Gre za to, da 
se uveljavljajo manjša podjenja 
z enostavnejšo fu:nlkc:ionalno 
organia:Ji,ranostjo ill1 :s poveza
nostjo v izrazito vitalnih funk
cijah, lk.amor sodijo zlasti fi
Jnanc1ranje, globalni Tazvoj, vo
di lni kadri in skupna informa
tika. Možne so tudi druge s'ku
·pne naloge, vendar so smi~elne 
samo na taki osmoVIi, ki daje 
več učinka. 

Zato razmiš ljanje o novi or
ganitzira.nasti Bresta izhaja 1i.rz 
sedanjih potreb in začrtanih 
.smeri. P·r edvidooo je maJtično 
(strešno) podje tje, ki bo zdru
ževall.o oziroma orgami.zia-alo 
delovanje vitalnih in nekaterih 
drugih (učinkoVIitih) skU!p.nih 
funkcij za druga sv01ja UJS.ta:nav
ljena podjetja - hčere. Le-.te 
pa bodo z velikim obsegom sa
mostojnosti kot paslO!Vni sub-

Delegati DS na ogledu hišnega sejma na GR 

jekti skrbele za celOII:no tekoče 
poslovanje m OSIIlovni razvoj. 
Mat1čnemu podjetju na1 bi 
sčasoma ostala predlv.sern sk!rb 
za veliike nove mmemtve v na
lmbe, za 'bils.tvene posege in 
drugo, kaJr radi OZJnačujemo kot 
dolgoročno sklilb za sociaJlno 
varnost. Tu ·se s.rečamo tudi z 
vpraša-njem nave zalk.onodaje, 
tki omogoča kapitalSka vlaganja 
v podjetja. Prostor ne ·dqpušča 

·podrobnejše razlage, toda treba 
je opozoriti vsa1 na 1bi!stveno 
nov-ost, ki je v tem, da bo del 
premoženja dru2Jbooega podjet
ja po posebnem postopku in 
merilih laJh'ko postal mdi·vidu
aliziran. 

Z druglimi besedami: poJSa
mezen delavec Bresta bo lahko 
'dobil del premoženja Bresta v 
last v obliiiki delni~ aLi deleža v 
kapitalu. Pa več o tem kdaj 
drugič, Iro bomo zadevo pripra
vili za odločatnje. 

Poleg ome.njene biistvene no
vosti v predpisih pa je v dogra· 
jevanju še niz drugih zaJkonov 
ta:ko imenovanega Ma:rkovice" 
vega !koncepta. Ce!1otno oSIIlovo 
bodo predstav~jali mnogi spre
menjeni ali ~polnoma novi 
predpisi, med k aterimi so naj
važnejši p redpi-si o podjetjih, o 
delovnih razmerjih, o družbe
nem kapitalu, o stečaju, ra
čunovodstvu, pa o vrednost
nih papirjih, bankah, trgovtni, 
·~unanji trgovini ... 

4. 
Nadaljnj i nwvoj ·s spremem

bo statusne in splošiD.e ocgani
ziramostJi. Bresta pomeni torej 
obsežem projekt, ki bo moral 
biti spremljatn in podprt z mno
gimi časovno usklajenimi po
drobno1strni .iln podprojekti. Ni 
še izdelan natančen terminski 
načrt, toda p redv1doma naj bi 
pričeli poslovati po novem že 
v prihodnjem letu. Ptrehod bo 
seveda posrtopen o:zJiroma vo
den. Cilj soddbne organizirano
s ti j e pre dVISem v tem, da za
gotovi »vodljirvost« podjetja. To 
:naj omogoča, da podjetje živi 
in uspešno dela , da ne bo no
tranjih blokad, bre21plodn:ili 
ra~p.rav 1n podobnega. ZaipO
sleni maj .se skoncentJri<rajo na 
bistvena vprašanja in ·naloge 
ter ji:h t~di opravlj ajo. 

Zato tudi v Birestu sledimo 
novejšim dogajanjem v orgatni
zacijskli teoriji 1n 'naši zakono
daji. NalQge v zvezi z dolgor·oč
no gospoda•rsko u stalitvijo Bre
s.ta in njegovw nadaljn1i<m .rarz
vojem se bodo torej ZJdružile 
in uresničevale v obsežnem 
skupnem delovanju z imenom 
PROJEKT PRIZMA. Z njim že
limo BII'est organizirati v obliki 
korporacije, v kateri bo vsak 
n}en del organiziran kot pod
jetje, ali kot se reče: družba 
hči, ter bo vedel in skrbel za 
svoje naloge, se zavedal svoje
ga pomena in si odločilno kro
jil svojo poslovno usodo .. Pro
dorni poslovodni delavci bodo 
morali znati skupaj z drugimi 
delavci odigrati vlogo dobr ih 
gospodarjev. Sistem nagraje
vanja in lastništva bo treba 
dograditi oziroma uravnati, da 
bosta to res postala. 

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

paracija ho moral pomeniti pot 
za večje načrte, za nadaljnji 
razvoj, za njegovo pravilno u.s
merjanje in s tem za izbolj-ša
nje življenja. Tega .si datnes ni 

BRESTOV OBZORNIK 

mogoče za,gotoviti .drugače, kot 
s konkurenčmim delom na vseh 
področjih. Tll"g drugačnega dela 
ne iprJznava. 

Z. ZabUJklovec 

Gospodarjenje v prvem polletju 
Za nami je polovica poslovne

ga leta, zato je čas za kratko 
oceno našega poslovanja v tem 
obdobju. 

Za letošnje leto je značilen 
prehod na tržno gospodarstvo, 
s čimer pa je -še dodatno otež
kočeno plasiranje naših izdelkov 
na domače tržišče. Spričo tega 
smo se morali še bolj angažirati 
na tujem tržišču. 

Kreditno monetarna politika 
strogo omejuje plasmaje poslov
nih bank, s tem pa se v gospo
darstvu pojavljajo problemi 
splošne nelikvi.dnosti. Tudi v na
šem podjetju smo se srečevali s 
tem problemom, vendar nam ga 
je uspelo sproti ·reševati, čeprav 
je bilo onemogočeno pridobiva
nje dodatnih kreditov za pripra
vo izvoza in izvoz. 

Obseg proizvodnje je dosegel 
vrednost 276.634 tisoč .dinarjev, 
kar predstavlja fizično 44 od
stotkov letnega načrta. Dosega
nje načrtovanega obsega proiz
vodnje je po poslovnih enotah 
dokaj različno; zelo nizko je v 
PE Mineralka (34 odstotkov), ža
galnici (38 odstotkov), PE Gaber 
(27 odstotkov) in Jelki (38 od
stotkov). 

Velik delež proizvodnje je na
menjen izvozu, saj ta predstavlja 
kar 67 odstotkov celotnega fizič
nega obsega. 

Količina in kakovost i.21de1kov, 
načrtovana prodaja, pa tudi fi
nančni rezultat so odvisni od 
redne in kakovostne oskrbe pro
izvodnje s surovinami in repro
materiali. Pri preskrbi z mate
rialom se ·držimo pravila, da se 
zaloge čim hitreje obračajo. 

Cene so se v letošnjem letu 
umirile, čeprav na ·visokem ni
voju, tako da so praviloma še 
vedno višje kot na uvoznem 
trgu. Poleg nižje cene materialov 
so na tujem tržišču ugodnejši 
tudi plačilni roki. Na nabavnem 
področju smo se srečevali z lik
vidnostnimi .problemi, vendar do 
sedaj 4o večjih zastojev pri oskr
bi proizvodnje ni rprišlo. 

Tudi na rprodajnem področju 
nismo dosegli začrtanih rezulta
tov. Doseg)li smo 63,6 odstotka 
polletnega plana prodaje na do
mačem trgu, .kar kaže na slabšo 
prodajo kot v prvem četrtletju. 

Kupna moč ljudi je močno 
padla. Vzrok je predvsem v za
mrznjenih osebnih dohodkih, pa 
tudi splošni pogoji gospodarje
nja se čedalje bolj zaostrujejo. 

Tudi .kreditni pogoji niso ugod
ni, saj ni ·bilo -pričakovanih ukre
pov ZIS, · ki naj bi vzpodbudili 
večjo potrošnjo trajnih dobrin. 

Glede na padec proizvodnje 
pohištva imamo tudi izpad pri 
prodaj.i ivernih plošč in žagane
ga lesa. Močan upad investicij
skih vlaganj tako v objekte ·kot 
tudi v opremo je povzročil prob
leme rpri prodaji mineralnih 

· plošč ter strojne opreme. 
V izvozu dosegamo dobre re

zultate. V prvih šestih mesecih 
letošnjega leta smo izvozili za 
10.216.000 ameriških dolarjev iz
delkov, kar predstavlja polovico 
načrtovane vrednosti, ki je za 
letos 20.485.000 dolarjev. Ceprav 
je rezultat razveseljiv, pa ven
darle ne moremo biti zadovoljni 
s strukturo oziroma zastopa
nostjo izdelkov v doseženi vred
nosti. Plan izvoza ivernih plošč 
je namreč že presežen in je 
predvsem posledica majhnega 
povpraševanja in neporavnava
nja računov na domačem trgu. 
Tudi v drugem polletju ne mo
·remo na tem področju pričako
vati bistvenih sprememb, tako 
da si trenutno p rizadevamo pri
dobiti še nove, predvsem direkt
ne kupce ivernih plošč v tujini, 
na domačem trgu pa je vse ob
sežnejši tako imenovani skupni 
izvoz. 

Na področju finale so rezul
tati v večini poslovnih enot v 
skladu z vsa.koletnimi izkušnja
mi, ki pravijo, da je izvoz v pr
vem polletju nekoliko nižji kot 
v drugem. Tako se v Pohištvu, 
J elki in Tapetništvu glede na 
napovedana naročila kupcev 
lahko ob koncu leta nadejamo 
100-odstotnemu doseganju plana. 
Nekoliko slabši je rezultat v Ma
sivi; vzrok temu je predvserr 
uvajanje velikega števila novil. 
in razmeroma zahtevnih izdelkov 
v proizvodnjo, delno pa tudi te
žave pri nabavi surovine. že do 
konca avgusta pričakujemo bist
veno izboljšanje rezultata, saj se 
je uredila tudi oskrba z lesom 
iz uvoza. 

V letošnjem letu se lepo odvi
ja tudi izvoz plošč Negor. Priča
kujemo lahko, da se bo trend 
nadaljeval tudi v drugi polmtici 
leta, predvsem izvoz v Italijo, 
Svico in ZR Nemčijo. 

Razveseljiv je podatek, da 
je v prvem polletju letošnjega 
leta doseženih tudi 850.876 ame
riških dolarjev Brestovega last
nega .izvoza, tako da se Brest 
uvršča že na tretje m esto med 
izvozniki naših izdelkov, pred 
Unitex, Exportdrvo in ostale. 

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

Danica Mišič 

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

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

Vse formalne administrativne 
zadeve v zvezi z registracijo pod
jetja ·so urejene, s statutom pa 
so sprejeti tudi normativni akti, 
ki omogočajo normalno poslova
nje. Zaradi sovlagateljskih usta
novitvenih deležev je najviš ji or
gan chužbe Brestin skupščina 
družbe, česar doslej nismo bili 
vajeni. Zanimivo je, da imamo 
vpisan v sodni register zelo širok 
spekter dejavnosti, zato se ni 
treba čuditi, zakaj se ;lahko lote
varno najrazličnej ših poslovnih 
dejavnosti. Trenutno je v Bresti
no zaposlenih okoli 80 delavcev, 
od tega je okoli 60 kategorizira
nih invalidov. Večina še ·dela na 
nekdanjih delovnih mestih v PE 

Bresta. Takega nacma dela ni 
potrebno prekiniti, če za to ne 
pride do utemeljenih Tazlogov 
(poslabšanje psihofizičnih delav· 
čevih sposobnosti, tehnološki vi
šld ... ). Mnogim delavcem bomo 
omogočali došolanje in prekva· 
lifikacijo za .druga oprav:ila, za 
kar že imamo izdelane rprogra
me. Poleg organiziranja dela v 
okviru Bresta in delavnic Bre
stina pa organiziramo .tudi delo 
na domu za tiste delavce - in
valide, ki imajo za to prostor· 
ske in druge pogoje. 

Podjetje Brestin posluje po
vsem samostojno, vlagatelja 

(nadaljevanje na 4. strani) 
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p o vi ·Bresta 
Kako se posamezne poslovne enote vključujejo v · načrt PRIZMA 
PE POHIŠTVO 

Temeljni problem, ki ga je 
bilo treba rešiti in s katerim se 
je poleg sprotnega reševanja po
ložaja sistematično ukvarjalo 
novejše vodstvo Bresta, je bil 
usmerjen v opredelitev bodoče 
fiziognomije proizvodnje v PE 
Pohištvo, saj ni bilo mogoče naj
ti variante, ki bi opravičevala 
obstoj PE v praktično nespre
menjenih tehnično-tehnoloških 
in programskih osnovah. 

Tej trditvi govorijo v prid na
slednja dejstva: 
- preživel tehnično-tehnološki 

koncept vel.ikoserijske proiz
vodnje komponibilnega po
hištva z ogromnim.i pretočni
mi zmogljivostmi 

- popolna nezmožnost fleksibil
nejše proizvodnje, ki ob po
izkusu lansiranja maloserij
skih proizvodenj .pušča posle
dice v padcu pretočnosti in 
povzroča neracionalno .proiz
vodnjo 

- ·kadrovsko osiromašena projz
vodnja zaradi razmeroma 
enostavnega in kakovostno 
nezahtevnega proizvodnega 
programa (komponibile) 

- tdno nezanimiv (preživet) 
proizvodni program, zaradi 
katerega je bila tehnologija 
projektirana 

enakega namena zaradi konjunk
turnih gibanj na tržišču. 

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

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

2. Izdelava pohištva visoke ka
kovosti na podlagi tehnologije 
odpreškov in finalizacija odpre
škov za širši spekter uporabe. S 
tujim partnerjem potekajo in
tenzivni pogovori o prenosu teh
nologije odpreškov v sistem Bre
sta in začetku po.izkusne proiz
vodnje v drugi polovici l etošnje
ga leta. Finalizacija odpreškov v 
PE Pohištvo pomeni obvladova
n~e tehnologije od furniranja 
(folira.nja, plastificiranja) surov
cev do končne faze v.isoko kako
vostne površin5'ke obdelave front, 
ki se lahko tudi samostojno trti
jo (fronte dnevnih sob, spalnic, 
kuhinj, drugih vrat itd.). 

Izdelan je projekt adaptacije 
naše mehanične cdelavnice v pro-

PE POHišTVO- občudovana spalnica 

- tehnološko zastarela tehnolo
gija - praviloma delovno in
tenzivna, zaradi pomanjkanja 
tehnološkega razvoja in novih 
vlaganj (zadnji resnejši posegi 
v tehnologijo so bili v letih 
1968170). 

Potrebna je bila torej oprede
litev, v kateri smeri naj bi se 
razvijala proizvodnja v PE Po
hištvo, hkrati .pa definirati tržno 
zanimive in konkre tne programe 
za posamezne zaključne celote. 
S predlaganimi spremembami 
smo želeli razbiti togo in eno
stransko proizvodnjo v več flek
sibilnih, ki bodo samostojno tr
žile relativno različne izdelke. Na 
ta način se zmanj.ša odvisnost 
plasmaja velikih količin izdelkov 

PE GABER 
Zarad! vse večje konkurence 

na področju :proizvodnje in pro
daje kuhinjskega pohištva, ki je 
že več kot dvajset let glaVIlli pro
izvodni program v PE Gaber, 
smo letos pripravili s trategijo 
programs-kega, tehnološkega in 
prodajnega razvoja. Imamo zmo
gljivos ti, :manje in izkušnje, ter 
hkrati vpeljane prodajne poti, 
zato bomo proizvodnjo kuhinj
skega pohištva obdržali tudi v 
prihodnje. 

Novost je zamenjava kuh.inj
skJi'h front na že montiranih ku
hinjah neposredno pri potrošni
kih. Tako borno tistim kupcem, 
ki jim finančne možnosti n e do
puščaj o v celoti ·zamenjati ku-

izvodnjo, ki 'bo sposobna oprav
-ljati revitalizacijo s trojne opre
ine, kot glavno d ejavnost, s ka
tero bo opravičevala svoj obstoj 
na podlagi ekonomskega izraču
na. Enota bo zaposlovala 14 de-

. !avcev pretežno 'kovinarske stro
ke. 
Vzorčna delavnica s kupaj s ka

dri (11) bo postala nosilna pro
izvodna celica podjetja Brestin, 
hkrati pa bo še vedno v funkciji 
vzorčne delavnice PE Pohiš tvo, 
seveda na pogodbeno dogovor
jenih temeljih. 

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

Mitja Strohsack 

hinje, omogočili »Oživitev« že 
kupljene oziroma uporabljene 
kuhinje. Uvajamo pa tudi pro
grame, ki imajo v tehnološkem 
-smislu stične točke s proizvod
njo kuhinj ter zapolnjujejo .pro
dajne zmoglj ivosti na domačem 
in tujem trgu. 

Gre za proizvodnjo v:rhunskega 
labora~orijskega .pohištva d.n pro
grame na osnovi predelave o.g
njeodpomih plošč, ter za proiz
vodnjo i:nženir.ing oprem e za 
gradbeništvo in ladjedelništvo. 
Odlo6i.tvi za proizvodnjo labora
torijske opreme je botrovala so
rodna proizvodnja ter .temu pri
merna oprema, predvsem pa po
manjklji:va domača ponudba ka
kovostnega laboratorijskega po
hištva. Zato smo podpisali li-

cenčno pogodbo s firmo Wald
ner iz ZR Nemčije. Poiz·kusno 
proizvodnjo načrtujemo za letoš
nje tretje četrtletje. 

Na področju inženiringa nada
ljujemo s protipožarnim progra
mom - izdelovanje negorljivih 
vrat in predelnih sten. Prav tako 
bomo še naprej izvajali zahtevne 
programe na potniških ·ladjah ~n 
trajektih. 

Morda se bo v hitrem pregle
du naštetih programov komu 
utrnila misel o zmožnosti oziro
ma nezmožnosti proizvodnje na 
prvi •pogled zelo raznovrstnega 
programa v PE Gaber. Poudari
ti moramo, da si bomo takšno 
sodobnejšo proizvodnjo omogo
čili z nakupom nekaterih novih 
strojev. Seveda pa pri tem nika
kor ne smemo zanemariti člove
škega dejavnika; mislim na do
datno izobraževanje delavcev na 
vseh ravneh, ker bomo le tako 
lahko obvladovali zahtevnejše 
programe v organiziranju proce
sov, vodenju proizvodnje, obvla
dovanju tehnoloških postopkov 
ter novih mehanizmov na trgu, 
ki jih z odpiranjem v svet pri
naša tržno gospodarstvo. 
Povečanja števila zaposlei.J.ih 

ne načrtujemo, razen nekaterih 
specialistov za posamezne pro
grame. To pa pomeni .povečanje 
produktivnosti na vseh ravneh, 
kar je seveda najpomembnejši 
element za dosego začrtanih ci
ljev. 

Branko Klešnik 

PE MASIVA 
Zadnja posodobitev tovarne pred 
štirimi leti nam je omogočila, 
da srno z enak.im številom za
poslenih proizvodnjo in prihodek 
podvojili. Ker pa časi velikih se
rij minevajo, smo se morali od
ločiti med proizvodnjo stolov 
s·rednjega cenovnega razreda in 
proizvodnjo stolov višjega cenov
nega razreda. Tako smo se na 
podlagi raziskav trga in ocene 
našil1 sposobnosti in tradicije 
odločili, da postopno osvojimo 
več izdelkov višjega cenovnega 
razreda ob hkratnem povečanju 
proizvodnje, ta:ko v količini kot 
kakovosti. Do teh odločitev srno 
prišli pred dobrim letom in jih 
nenehno dograjujemo in prila
gajamo tržnim ·razmeram. 

Za uresničitev zastavljenih ci
ljev pa smo morali spremeniti 
našo organiziranost in jo še ved
no spreminjamo, tako statusno 
kot operativno. Izločamo vsa ne
potrebna opravila, ki ničesar ne 
prispevajo •k dobičkanosnosti po
sameznega izdelka, ter odstra
njujemo iz poslovnega procesa 
vse prenašalce odločitev, tako da 
vse bolj jasno določamo odgo
vorne d elavce. Organiziranost ni 
več s trmo hierarhična .temveč je 
bolj sproščena, z večjim poudar
kom na odgovo rnosti posamez
nih vodij. Pri tej r eorganizaciji 
smo sedaj na pol poti, .saj mo
ramo v vseh proizvodnih in pe
r.ifernih enotah doseči tržne od
nose, tako, da bo za posamezno · 
opravilo zaposleno optimalno 
š tevilo delavcev. 

že leto dni spreminjamo od
nos do kakovosti, saj želimo ka
kovost vgraditi v celotni potek 
poslovanja. Pri tem nas vodi na
čelo prvič dobro - in nič napak, 
kar pomeni, da je vsak posamez
nik odgovoren za 'kakovostno iz
vedbo svoje naloge. 

Kljub vidnim rezultatom pa 
trg zahteva nadaljnj;i razvoj , ta
ko izdelkov kot načina izdelave. 
Tako smo· pri podrobni oprede
litvi naše odločitve tržne u smer
jenosti na celotno svetovno trži
šče začeli upoštevati tudi načelo 
ravno pravočasno, ki temelji na 
tem, da vsako opravilo in odlo
čitev izvedemo ob pravem času, 
ne prehitro dn ne prepozno. Da 
bi dosegli ta cilj, moramo našo 
organiziranost ponovno spreme-

niti in prilagoditi novi filozofiji 
tovarne. Ta pa najprej terja 
usposobitev kadrovskega poten
ciala, ki se bo moral v najkraj
šem času prilagoddti novim in
formacijskim pomagalorn. ·Vsi 
vemo, da pravočasna in točna 
informacija pornend. pravo odlo
čitev, to pa z drugimi besedami 
pomeni dobiček, kateremu pa je 
podrejen celotni poslovni proces. 

V :poslovni politiki smo se tudi 
odločili, da dela zaradi dela ni, 
ker le-to prinaša !izgubo in konč
no »umrtje« tovarne, tega pa si 
ne želi nihče. Vsa ta načela in 
hotenja po preživetju so nam 
narekovaJa, da .izdelamo načrt 

PE ŽAGALNICA 
S projektom razvoja poslovne 

enote se predstavlja naslednja 
stopnja razvoja poslovne enote, . 
ki temelji predvsem )na povečanju 
zmogljivosti predelave žaganega 
lesa ter na orgaruizacijs·kih in 
kadrovskih spremembah. 

Ocenjujemo, da bi bilo pri 
lastni proizvodnji 26000 ms ža-

nadaljnjega razvoja, ki nam bo 
zagotovil dostojno življenje ob 
osebnih dohodkih, zasluženih v 
Masivi. Tako smo izračunali, da 
lahko v petih letih povečamo pri
hodek za tretj•ino, ob zmanjša
nju zaposlenih za petnajst od
stotkov. Vsi ti .kazalci pa tudi 
pomenijo povečanje osebnih do
hodkov, vendar bo to odvisno od 
celovite izpolnitve letn.ih poslov
nih načrtov v naslednjih petih 
letih. 

Delavci v Masivi ·pa že vsesko
zi svoje cilje dosegamo ob upo
števanju načela kdor hoče ta 
zmore. 

Rudi Debevc 

Glede na to, da so izdelki v 
predelavi 85-odstotno usmerjeni 
za prodajo ·v izvoz, -se spremeni 
tudi delež ikonvertibilnega izvo
za v celotnem .prihodku s 24 na 
40 odstotkov. 

Sedanji ·razrez 40.000 ms hlodo
vine na žagi bo ostal enak tudi 
v prihodnjih letih. Enako velja 
za predelavo okrog 4.000 ms 
drobne oblovine na tesalnici. Se-

PE žAGALNICA - izdelki iz žaganega lesa 

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

Glede na veliko povpraševanje 
bi naših izdeLkov lahko plasirali 
mnogo več, kot smo jih s seda
njo tehnologijo sposobni napra
vrl.ti. 

Z investicijo v dodatne stroje 
in prostore bi uskladili celotno 
proizvodnjo, ki bi potekala v 
dveh izmenah in bi bila uspo
sobljena za predelavo 12000 m 3 

žaganega lesa smreke jelke. 
Skupna investicija znaša 5.800.000 
dinarjev, od .tega 2.000.000 dinar
jev za usposobitev objektov, 
ostanek pa za nakup dodatnih 
strojev, stroja za dolžinsko spa
janje, stroja za debelinsko spa
janje ter stroja za pripravo po
vršin pred lepljenjern. 

veda pa imata obe enoti mož
nost druge izmene, če bi bilo to 
potrebno. 

število zaposlenih se bo po in
vesticij.i povečalo od 184 na 217, 
delež proizvodnih delavcev v 
skupnem š tevilu zaposlenih pa 
se bo povečal na 75,1 odstotka: 

Pripra vljamo dodatno ponudbo· 
izdelkov iz plošč, s katerimi bi 
iz sedanjih cenovnih razredov 
ob enaki zahtevi kakovosti pre
š li v višje cenovne razrede (po
hištvo, okrogle mize - mizarske 
plošče). 

Ekonomski kazalci ob dosega. 
nju predvidenih ikvantitativnih 
in kvalitativnih parametrov pro
jekta kažejo, da je investicija 
ekonomsko upravičena. 

Silvester Bavec 

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

nih plooč predvideva spremem
bo proizvodnega programa, tako 
da se: 
a) zmanjša obseg proizvodnje 

ivernih plošč, 
b) uvede proizvodnja dveh novih 

vrst plošč - težkovnetljivih 
in vodoodpornih, 

c) poveča obseg proizvodnjeople
menitenih plošč in razširi 
asortima z novimi designi, 

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

Osnovni cilj projekta je ob 
delno zmanjšanem fizičnem ob
segu povečati vrednost proizvod
nje z uvajanjem novih proizvo
dov in povečati obseg vrednejših 
proizvodov. 
a) Racionalizirati porabo strrovin, 

materialov in energije, 
b) Izboljšati servis lmpcem 

izdeLkov, 
c) Izboljšati kvalifikacijsko 

strukturo zaposlenih in 
d) Racionalizirati števillo 

zaposlenih. 
Ker projekt ne zahteva takojš

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

Kazalci uspešnosti: 

Proizvodne zmogljivosti (opre
ma) se ne spreminja jo. Tako na 
primer obseg proizvodnje ople
menitenih plošč povečujemo z 
uvajanjem dodatnih izmen. 

Raven kakovosti moramo ne
nehno vzdrževati. Z uvajanjem 
novih proizvodov želimo proizva
jati večvredne proizvode, ki mo
rajo z ustreznim ;plasmajem in 
kakovostnim servisom kupcu za
gotoviti boljše r ezultate. ·S tako 
zastavljenim programom poveču
jemo vrednost proizvodnje vsa 
leta, •ki jih obravnava projekt, 
hitreje kot je naraščanje stro
škov. 

PE JELKA 
Podlaga za nadaljnji r azvoj 

Jelke je v dolgoročnem sodelo
vanju s švedsko firmo IKEA. 

Ceprav je bila ob inve~ticijsko 
sanacijskem programu Izvedena 
tem eljita kadrovska prenova Jel
ke, je bilo težko pričak?vati,_ ~a 
bi se na ozkem obmOČJU, ki Je 
vezano llla avtobusni prevoz, ob
likovala optimalna 'kadrovska 
struktura, ki b i omogoQ.ila hitro 
in sprotno spremljanje tržnih 
zahtev. Tako v Jelki· primanjku
je predvsem ·dopolnilnih znanj 
(znanje tujih jezikov, ekonomska 
m mana~erska znanja) in temelj~ 
nih znanj (finance), ki so .pogoJ 
za samostojen prodor v svet. 

Ker so tehnološke spremembe 
ter spremembe v povpraševanju 
v zadnjem času še posebej po
udarile proizvodnjo v majhnem 
obsegu (enote do 120 zaposlenih), 
smatramo, da Jelka lahko sledi 
svetovnim trendom, seveda z do
ločenimi tehnično-tehnološkimi 
spremembami in kadrovskimi 
dopolnitvami. 

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

Z real.Uacijo projekta se bo 
število zaposlenih zmanjšalo od 
158 na 143, torej za 9,5 odstotka. 
Zmanjšalo se bo predvsem šte
vilo ljudi z najmžjo strokovnost
jo, delavci z višjo strokovno izo
brazbo in sposobnostjo pa bodo 
prerazporejeni na ta dela. 

Analiza likvidnosti: 

Projekt !izkazuje pozitivne neto 
prilive finančnega teka - je lik
viden in tudi devi!mo likviden. 

Zbirna ocena: 

Rezultati ekonomsko-finančne 
analize projekta so dobri. 

Tako se izbrani 'Statistični ka
zalci izboljšujejo skozi vsa leta 
življenjske dobe projekta. Poseb
no ugodna gibanja •kažejo pro
duktivnosti reproduktivne spo
sobnosti, akumulativnosti, raz
merje med deviznim prilivom in 
deviznim odlivom, delež konver
tibilnega izvoza v celotnem pri
hodku ter varnost naložbe. 

Tudi rezultati dinamično fi
nančno tržne ocene kažejo, da 
je projekt sprejemljiv: 
- projekt .izkazuje dinarsko in 

devizno likvidnost skozi vso 
življenjsko dobo; 

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

- doba vračila nalo~be je 5,84 
leta, kar je manj kot znaša 
ekonomska doba investicije; 

- sedanja neto vrednost investi
cije je ob individualni dis
kontni stopnji projekta (9,15 
odstotka) pozitivna in znaša 
32.820.511 dinarjev; 

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

Franc Hvala 

lem svetu. Dobra prodajnost te
ga programa se kaže v rednih 
naročilih kupca in želji po doba
vah, ki praktično presegajo zmo
gljivosti Jelke. Glede na z~teve 
nekaterih evropskih tržišč (Nem
čija) bomo morali še letos spre
meniti in dopolniti program 
SIGNATUR (zaobljene obdelave 
sedaj ostrih robov), kar ga bo 
uvrščalo v višjO. kakovostni in ce
novni razred. IKEA uvršča Jel
ko med svoje najsolidnejše do
bavitelje, zato 1ahko upravičeno 
pričakujemo sodelovanje pri za
htevnejšili .i.n dohodkovneje za
nimivejših programih. 

Za prodajo, predvsem na do
mačem trgu, razvijamo nov pro
gram SIGMA. Pregled vsebine 
programa SIGNATUR in povpra
ševanje široke, še bolj P<l: ozke 
dejavnosti na tem podrOČJU sta 
narekovala nalogo po dopolnitvi 
programa, predvsem z manjka
jočimi elementi. Program ~IGMA 
ima enaiko »barvno« skupmo kot 
SIGNATUR. Razlika je rezultat 
potreb in povpraševanja po in
ženiringu, opremljanju objektov 
in tudi profesionalnih osebnih 
kabinetov. Dodatki, ki so sestav-

PE JELKA - Sigma, pisamiški program 

ru m neločljivi del .programa, 
omogočajo ureditev vsakega po
slovnega p rostora, ne glede na 
stopnjo lim. zahtevnost poslova
nja. 

V J elki v prihodnje ne priča
kujemo spremembe •Števila zapo
slenih, pričakujemo .pa, da bo 
zaživel trg delovne sile, ki bo 
vzpostavil konkurenco za vsako 
delovno mesto. Ceprav je lesna 
:industrija trenutno neatraktiv
na, ima kljub temu dolgoročno 

PE STROJEGRADNJA 
Proizvodni program, na kate

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

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

pripravo Jn črpanje lepil, 
- stroje in naprave za montažo 

sti4!_ega, stavbnega in druge
ga pohištva, 

- stroje in naprave za obleplja
nje z laminati, 

- drobni proizvodni program 
(črpalke, mešala, brusilke ... ). 

perspektivo. Prepričanje, da bo 
najpomemooej.ša prednost Jelke 
»učiti se hitreje kot konkuren
ca«, je edina trdna !in dolgoroč
na podlaga razvoja in obstoja 
Jelke; postati mora tudi način 
vodenja PE. Delavci Jelke, ki 
bodo sprejemali inovativno in 
trdo delo kot edino alternativo, 
bodo prav gotovo zagotavljali 
perspektivo kolektivu - in svo
jim družinam. 

Rajko Palčič 

Načrtujemo, da bomo do leta 
1995 izvoz naše opreme povečali 
od sedanjih 22 odstotkov v skup
nem prihodku na 45 do SO od
stotkov. Za povečanje izvoza 
smo že v začetku letošnjega leta 
skupaj z ostalimi slovenskimi 
proizvajalci strojne opreme v 
Minsku namestili predstavnika 
za prodajo naše opreme. 

Projekt nadaljnjega razvoja 
Stroje~adnje je zasnovan na se
danji lokaciji. Predvideli smo 
manjši investicijski poseg v os- · 
novna ·sredstva. Nakup ·nove 
pro izvodne opreme in zamenja-

PE STROJEGRADNJA - stroji in strojni deli 

Predvidevamo, da bo obseg 
prodaje porasel z okrog 18 mi
lijonov dinarjev v letu 1990 na 
okrog 32 milijonov dinarjev v 
letu 1995. Ta porast naj bi bil 
rezultat boljšega in varčnejšega 
dela, 'razvoja in izdelave zahtev
nejših izdelkov v višjih cenovnih 
razredih ter servisiranja kupcev 
s kompleksnimi <tehnološkimi 
rešitvami. 
Konkurenčnost bomo poveče

vali tudi z dopolnjevoojem naše
ga proizvodnega programa s 
proizvodi drugih svetovnih proiz
vajalcev. Tako smo na področju 
črpalk že podpisali zastopniška 
pogodbo z avstrijsko firmo Verd
ner, načrtujemo pa tudi poveza
vo z drugimi ·vidnejšimi proiz
vajalci strojev in opreme za ob
delavo lesa. 

V prihodnjem petle tnem ob
dobju nač11tujemo z Il.a!Šimi stro
ji tudi večji prodor v svetovni 
prostor, tako z lastno prodajno 
službo kot s pomočjo :trgovskih 
predstavnikov v deželah Daljne
ga vzhoda, Južne Amerike .in v 
nekaterih evropskih državah. 

PE TAPETNIŠTVO 
V PE Tapetniš tvo smo na pod

lagi stagnacije prodaje na do
mačem trgu že !lani svoje proiz
vodne zmogljivosti usmerjali v 
izvoz. Takšna poslovna usmeri
tev je bila pravilna. Pri !<:ontinu
iranem nastopu na zunanJem trgu 
smo pridobili dovolj tržno in 
proizvodno zanimivih '?ovih PX:~ 
gramov, kii so v celoti zapolnih 
velik izpad v prodaji na doma
čem trgu . .PE se je tako v sla
bem letu preusmerila iz pretež
nega proizvajalca za do~ač~ tr
žišče v pret:.emlega prmzvaJalca 
za izvoz. V planSikih dokumen
tih smo pribliiJno 85 odstotkov 
;proizvodnje predvideli za izvoz. 
Ker pomeni 9.070 sedežnih garni
ttrr v letu 1990 zelo majhno po
vpraševanje na domačem trgu, 
kar je pogojeno s padcem :lliv
ljenjskega standarda, smo se mo
rali usmeriti v izvoz. 

Zaradi previsokih cen doma
čih vhodnih materialov (ki jih 

va nekaterih izrabljenih strojev 
z novimi nam bo omogočil real
no doseganje načrtovanih pro
izvodnih zmogljivosti. 

Predvidene so tudi investicije 
v računalniško opremo. Z njo 
naj bi si i7lbolj šali delo v kon
strukciji in v režijskih službah. 
Postopoma bi prešli tudi na ra
čunalniško konstruiranje in jz
delavo tehnično-tehnološke do
kumentacije z računalnikom. 

Skupni obseg invest icijskih 
vlaganj v osnovna sredstva bo 
znašal 3.825.309.00 dinarjev. Pred
videna vlaganja bi se začela že 
letos in naj hi se končala v za
četku leta 1991. 

V petletnem obdobju ne načr
tujemo spremembe v ·številu za
poslenih. Spreminjala naj bi se 
le stopnja znanja in usposoblje
nosti. Poleg šolanja st rokovnja
kov ob delu načrtujemo tudi in
tenzivnejše seminarsko usposab
ljanje delavcev, saj se le s ka~, 
ki imajo manje in so pripravlJe
ni delati, lahko vključimo v sve
tovne gospodarske tokove. 

Stane Lužar 

zunanj i kupec seveda ne prizna
va) izkoriščamo razne oblike na
bave, kar nam prinaša od 20 do 
30 odstotkov nižje cene. Te obli
ke so skupni izvozi in uvoz za
radi izvoza. Vse tapetntško bla
go ~n umetna. usnja, ~amt;njena 
za izdelke v IZVOZ, pndobivamo 
na začasni uvoz. 

NOVO PREDVIDENO STANJE 

Na osnovi razčlenitve sedanje
ga stanja in novih tehnoloskih 
dosežkov ;pri nas in v s·vetu smo 
se odločili za tehnološko preno
vo proizvodnega v proce~a, . ~ 
predvideva cb:ugacno prOJekCIJO 
proizvodnje in prodaje, količin
sko ter po letih vlaganja. 

Za tako vi>soko stopnjo izvoza 
smo se odločili predvsem zaradi 
zastoja povpraševanja na doma
čem trgu; pričakujemo ga tudi 
v prihodnjih letih . Tehnološko 
prenovo bomo izvedli po vseh 

BRESTOV OBZORNIK 

oddellcih proizvodnje in vodenja 
proizvodnje, prenova ;pa bo te
meljila na načelu tržne zasnove, 
ki povezuje sistem proizvajanja 
za znanega kupca (izvoz) z uve
ljavljanjem zahtev individualne
ga kupca (domači trg). 

Investicijska vlaganja bomo 
opravili etap:no po oddelkih ob 
koncu letošnjega in v začetku 
prihodnjega leta. Prva anuiteta 
zapade leta 1992, zadnja pa leta 
1996. Investicija znaša skupaj z 
obrestmi okrog 19 milijonov di
narjev. S tem bi lal!ko z enakim 
številom zaposlenih proizvajali 
za približmo 70 odstotkov več 
enot kot doslej. Tudi zunanji ~ 
partnerji so pripravljeni vložiti 
svoj delež v investicijo in si s 
tem zagotoW.ti proizvodnjo za 
svoj tr.g. 

Franc Hrastnik 

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

Neracionalno hi bilo, da bi 
Brestin organiziral za poslovanje ~ 
prav vse potrebne službe. Ve
čino administrativno-tehničnih 
opravil. bodo za Brestin pogod
beno opravljale strokovne službe 
poslovodstva Bresta in nekaterih 
poslovnih enot (PE Trgov.ina), 
nekaterili opravil pa zaradi na
rave dela ni mogoče prenesti v 
druge roke (finance, trženje. , .). 

Zaradi posebnega statusa, ki 
ga ima Brestin, s e želi vključiti 
v njegovo poslovanie z invalidi 
tudi več drugih podjetij, ki do 
takega statusa ne morejo. Zara
di splošnih težavnih razmer ter 
nejasnosti v obravnavanju inva
lidske problematike v pr.ihodnje, 
ter socialne varrnosti, se za takš
ne navezave ·še nismo odločili . 

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

Poseben status podjetja Bre
stin, s .katerim mu daje družba 
nekatere ugodnosti, pomeni v 
sedanj.ih pogojih nedvomno 
vzpodbudo za oblikovanje sodob
no koncipiranega načina poslo
vanja. Začenjamo novo etape na 
področju organiziranosti, načina 
dela, iskanja in opredeljevanja 
programov dela; osvobojeni smo 
nekaterih preživelih miselnih 
okvirjev in administrativnih 
spon. Ne glede ~a poseben. druž: 
beni status podJetJa Brestm, ki 
ga pogojujejo zaposleni invalidi, 
pa je osnova dela vendarle po
vsem tržno naravnana proizvod
nja ter sodobno in prožno poslo
vanje, kjer se vključujejo in upo
števajo vse uporabne wednosti, 
ki jih jma podjetje s statusom 
in alokacija . .Prednosti pa je kar 
nekaj : razmeroma slabo razvito 
malo gospodarstvo v občini 
Cerknica, dovolj akumuliranega 
strokovnega znanja (žal, skoro 
izključno lesarskega), veliki du
hovni potenciali ljudi ob Cer~
niškem jezeru, bližina evropskih 
tokov življenja in odločenost 
podjetja Brest o življenjsko nuj
nem prilagajanju prihajajočim 
razmeram jutri-šnjega dne. 

Franc Sterle 
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PE MINERALKA 
PE Mineralka je pričela s po

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

Podatki o uporabi vermikulita 
v svetu, ki povedo, da se ga le 
kakšnih pet odstotkov porabi za 
proizvodnjo plošč, so nas naved
li k uresničevanju projekta pro
izvodnje biološko čistega gnojila. 

V sodelovanju :z Biotehnična fa
kulteto ozkom1i njenimi stro
kovnjaki, smo razvili več vrst 

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

V srednjeročnem načrtu ima
mo razvoj zvočno absorbcijske 
negorljive mineralne plošče za 
objekte, kjer je potrebna ognje-

BR ESTIN 
Zasnova delovanja družbe Bre· 

stin kot bodoče hčere v Brestovi 
korporaciji ne sloni zgolj na že
lezni logiki velikoserijske proiz
vodnje, or-ganizirane do popolno
sti, temveč na spozna.nju o nuj
nosti tržne naravnanosti proiz
vodnje in nenehnem iskanju 
programov, sprejemljivih za trg, 
ki bodo dohodkovno zanimivi, 
hkrati pa bodo zaradi dolgoroč
nosti posJovanja v zgornjem ka
kovostnem razredu. Ob organizi
ranju proizvodnje ne težimo k 
samozadostnosti, temveč organi
ziramo obojestranske kooperacij· 
ske poti s podjetji v dru:žbeni ali 
zasebni lasti. Razlog niso zgolj 
sredstva za nabavo sodobnih 
tehnologij, ampak gre p-redvsem 
za racionalnost, upoštevanje spe
cializacij, upoštevanje lastnega 
strokovnega q:>otenci.aJa ter socio
loško in psihološko nevarnost, ki 
preti v primeru organiziranja 
VECJEGA »invalidskega proiz
vodnega .geta«. 
. Bresti.n pomeni s svojimi zelo 

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

odpornost in dušenje zvoka. Raz-
. voj tega tipa plošče bo predvi

doma končan do konca letošnje
ga leta, s !pOSkusno proizvodnjo 
in t~stiranji pa bomo pričeli v 
začetku prihodnjega leta. 

Obenem bomo kmalu pričeli 
raziskovati možnost uporabe 
ekSipandiranega ver.mikulita pri 
saniranju farm. Ugotovljeno je, 
da ekspandiran vermikulit dob
ro vpija vlago in kemično veže 
nekatter.e strupene in zdravju 
škodljive snovi iz živalskih iz
trebkov. Raziskave na tem po
dročju so sicer šele uvodne, oce
njujemo pa, da jih bomo v ne
kaj letih uspešno dokončali. 

Predvidenih projektov pa ne 
bo mogoče uresničiti brez !inve
sticijskih vlaganj. Ta so potreb
na predvsem v tiste stroje ozi
.roma naprave, od katerih je bist
veno . odvisna kakovost .plošč in 
so že tako zastareli, da jih le s 
skrajnimi napori sproti usposab
ljamo za kolikor tohlko kakovost
no proizvodnj-o. Poleg tega pa 
bomo v primeru uveljavitve sa
nacije farm potrebovali peč za 
ekspandi-ranje s pomembneje 
večjo zmogljivostjo, kar bo ne
dvomno zahtevalo dokajšnja in
vesticijska sredstva. 

Navedene programe namerava
mo obvladovati z dosedanjim 
številom zaposlenih. 

Jože Komi dar 

izdelkov najvišjega kakovostnega 
razreda, izdelava spominkov in 
druge, kažejo na želeno preus
meritev sicer tradicionaLističnega 
pojmovanja ,razvoja. 

Seveda ne moremo pričakova
ti, da bomo kar z velikimi kora
ki dosegli zastavljene cilje. Ne 
smemo pozabiti, da gre vendarle 
za delavce invalide, ki imajo 
omejene delovne sposobnosti, ki 
so večinoma starejši in so po
stali invalidni pri težjih delovnih 
opravilih, ki niso zahteva,la po
sebnih kvalifikacij. 

Prva faza naložb v zagotovitev 
osnovnih pogojev za organizira
nje d ela Brestina •bo končana je
seni in je vredna skupaj z zago
tovljenimi obratnimi sredstvi 
okoli 13 milijonov dina.rjev. Lo
tevamo pa se tudi že druge faze, 
ki naj bi 'Že prihodnje leto sle-, 
dila 1Jrvi. Nabavili naj bi nam
reč dodatno 1n še bolj Sipeciali
zirano opremo za programe, ki 
jih snujemo in tudi že testira
mo na tržišču. 

. Na predstavitvenem sejmu 
Bresta .na Gospodarskem razsta
višču v Ljubljani smo doživeli 
obilo pohval in .spodbud za ures
ničitev ·poslovne orientacije. 

Franc SterJe 

Brestinov program drobnih izdelkov 

NOVI PROJEKTI 
V sklopu projekta Prizma je 

Brest pripravil nekatere .nove 
programe, ki prinašajo v našo 
dejavnost nove proizvodne osve
žitve. Gre za proizvodne progra
me n a osnov.i lesne dejavnosti, 
po drugi strani pa imamo pri
pravljene tudi investicijske pro
grame za popolnoma nove izdel-

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

l. PROJEKT BREST - FINOB 
Eden ta.kih programov je p ro

izvodnja podnih, stenskih in 

stropnih oblog v raznih .dimen
zijah in različnega zunanjega vi
deza. Poznamo ga .pod imenom 
Projekt Brest - finob (finalizi
rane obloge). Vsebinsko gre prav
zaprav za sodobnejše izvedenke 
že znanih izdelkov. Prednost te
ga programa je v tem, da so iz
delki že finalizirani in tako po 
vgraditvi ni potrebna površinska 
obdelava. Montaža je enostavnej
ša kot pri klasičnih izdelkih. 
Predpogoj je v bistvu popolno
ma ravna .podlaga in dimenzij
sko kakovostno izdelan izdelek. 

Pri tovrstnih dzdelkih je možen 
širok spekter kombinacij zuna
njega videza. Odločamo se lahko 
od .najcenejših do najekskluziv
nejših izvedb programa. Program 
je zanimiv tudi zaradi širokih 
možnosti uporabe kakovostno 
različnih vrst lesa, in zaradi 
vgrajevanja dimenzijsko manjših 
sestavnih delov. V bistvu samo 
zunanja vidna tanka lame la 
predstaVIlja prvovrstno surovino, 
ki pa jo je možno dobiti iz di
menzijsko manjših sortimentov 
oziroma celo iz ustreznih lesnih 
ostankov. Pomembno j,e le, da 
je vgrajena surovina zdrava. 

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

Za obvladovanje projektno za
stavljenega obsega proizvodnje 
bi bilo potrebnih 60 delavcev. 
Brest in partner Dumi sta pod
pisala pismo o nameri, v kate
rem so opredeljene obveznosti 
obeh soustanoviteljev za čim
prejšnje konstituiranje novega 
podjetja. Z vidika potreb trga 
in obvladovanja proizvodnih 
znanj je ta program možno zelo 
hitro realizirati. V ekološkem po
gledu projekt ni sporen, saj teh· 
nični in tehnološki dosežki omo
gočajo hlapljive in prašnate emi
sije spraviti v dovoljene okvire. 

3. PROJEKT BREST- ELTECH 

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

Brest-Dumi - izdelki za navtični turizem 

V .kon~nem obsegu proizvodnje 
bi bilo na teh programih zapos
leno 219 delavcev. Vsekakor bo 
treba za načrtovane količine iz
delkov vlagati v osnovna sredst
va. Projekt naj bi začeli realizirati 
v prihodnjem letu, ·seveda če bo 
»Zdržal« ·vse recenzije. Lokacija 
za omenjeno proizvodnjo je 
predvidena v tovarni pohištva v 
Cerknici. V ekološkem pogledu 
projekt ni sporen. 

2. PROJEKT BREST - DUMI 

Drugi program .pod imenom 
Brest - DUMI predstavljajo iz. 
delki za navtični turizem. To so 
pnevmatski čolni, splavi ter re
zervoarji za pitno in odpadno 
vodo. Gre skratka za popolnoma 
novo dejavnost na Brestu. Part· 
nerja pri ustanovitvi novega pod
jetja naj bi bila podjetje Dumi, 
ki pr.inaša proizvodni program 
in ustre:zma tehnološka znanja 
ter tržne .izsledke o p rodajnih 

PE TRGOVINA 
V PE Trgovina je zaposlenih 

138 delavcev, ki opravljajo na
slednje dejavnosti: 

- maloprodajna, transportna, 
skladiščna, špedicij ska, servisna 
in inženiring. Skupni obseg pro
meta Tr.govine naj bi letos zna
šal okoli 120 milijonov dinarjev. 

Trgovina se je dosedaj ukvar
jala izključno s prodajo PE Bre
sta. V letu 1990 pa smo sprejeli 
u smeritev, da moramo predvsem 
zadovoljiti potrebe našega kup
ca in mu ob tem nuditi najbolj 
kakovostno prodajno, transport
no in servisno storitev. Zato smo 
skleni.li, ·da 'povečane stopnje do
bička ne bomo iskali v zidanju 
cen in povečevanju marže, tem
več nasprotno: poslovali bomo z 
minimalno maržo, tolikšno, ki 
nam bo še omogočala pokriva
nje fiksnih in variabilnih stro
škov, hkrati pa bomo kupcu nu
dili kakovostno storitev. Na po
dročju storitvenih dejavnosti bo
mo pospešeno razvijali tiste, ki 

kaj dva partnerja z začetno so
udeležbo ustanavljata novo pod
jetje. Brest zagotavlia ustrezno 
oskrbljene proizvodne prostore 
in delovno silo ter po potrebi 
druge storitve, partner pa pri
naša -nov program, tehnološka 
znanja in tržne možnosti za plas
ma izdelkov. Gre za program 
raznih zmesi iz gume, oblog va
ljev in izdelkov na osnovi pol.i
merov. Tudi ta proizvodnja naj 
bi bila locirana v eni izmed 
skladiščnih hal v centralnem 
skladišču gotovih i:W.elkov v Pod
skrajniku. Zaposlili bi 28 delav
cev. Oba partnerja sta podpisala 
pismo o nameri, s katerim sta 
se dogovorila o nujnih opr avilih 
za pravočasno ustanovitev pod
jetja. Ekološko projekt ni spo
ren, saj je podobno ·kot pri prO: 
jektu Brest - Dumi znana teh
nologija in možnost, da določene 
prašnate in hlapljive emisije 
spravimo v dovoljene okvire. 

Drago Mazij 

omogočajo ustrezno servisiranje 
začrtane prodajne politike. 

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

V letu 1993 načr.tujemo v Tr
govini tudi večjo investicijo. Na 
območju severovzhodne Jugosla
vije nameravamo odpreti nov 
salon s površino okrog 300m2• 

Vrednost te investicije bo okoli 
4.200.000,00 dinarjev. 

'Samo Mihelin 

·l 

Rodo stanovanja 
dobila boljšega 
gospodarja? 

5 

Vrsto let · je Brest namenja) 
velika sredstva za nakup stano
vanj, s katerimi upravlja Stano· 
vanjska skupnost. Stanarine so 
bile vseskozi prenizke, da bi iz 
njih izdvajati vsaj del amortiza. 
cije. Skratka, Brest kot lastnik 
stanovanj ni imel od njih nobe
nih dohodkov, pač pa je moral 
pri večjih adaptaci jah pris~vati 
še dodatna sredstva. Stanovanj
ska zakonodaja je bila taka, da 
smo vrsto stanovanj tudi izgubi
li, saj je imel stanovalec, ki je 
imel več kot 10 let delovne dobe 
in od tega več kot S let pri pod
jetju, pravico ostati v stanovanju 
tudi če se je zaposlil pri drugem 
podjetju. 

V zadnjem obdobju so se za
čele spreminjati tudi razmere v 
stanovanjskem gospodarstvu. Se
danja podražitev stanarin za 125 
odstotkov kaže, da je odločitev 
o prehodu na ekonomske stana
rine zastavljena resno. Stano
vanjski zakon, ki se sicer že dol
go pripravlja, pa bo skoraj zago
tovo ugodnejši za lastnike stano
vanj kot za stanovalce. 

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

Delavski svet je na eni zadnjih 
sej sprejel pravilnik, ki ,oprede
ljuje možnost odprodaje stano
vanj. O tem smo pismeno obve
stili vse stanovalce, ki stanujejo 
v Brestovih stanovanjih, razen 
tistih ki gradijo stanovanjske 
hiše in bodo s tanovanja kmalu 
izpraznili. Na to našo pobudo se 
je odzvala več kot polovica sta
novalcev. S ·stanovanjsko banko 
smo se dogovorili o možnosti 
kreditiranja nakupa. Interesente 
za nakup smo seznanili z vsemi 
pogoji. želja za nakup je veliko, 
v mnogih primerih pa kljub raz
m~roma u godnim pogojem sta
novalci nimajo dovolj visokih 
osebnih dohodkov, da bi lahko 
plačevali anuitete. Zato nekateri 
iščejo rešitve v tem, da bi kredit 
odplačevali tudi njihovi najbliž
ji sor odniki, kar je možno. 

S prodajo stanovanj bi Brest 
pridobil sredstva, ki b i, vložena 
v poslovni proces, prinašala do
hodek, stanovalci pa bi se z na
kupom rešili .plačevanja stana
rin. Ne n epomembno ·pa je tudi 
to, da bi s tanovanja p ridobila 
skrbnega lastnika, saj vemo, da 
se z osebno lastnino veliko bolje 
gospodari. 

Janez Opeka 
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Spremembe na delovno - pravnem področju 
Z namenom uresničevanja gospodarske reforme, ki se je začela s 

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

2. Zakon navaja trj disciplinske 
ukrepe: 

Na osnovi zveznega zakona je b il sprejet republiški Zakon o de
lovnih razmerjih, ki je konkretiziral nekatere določbe Zveznega 
zakona, nekatera področja pa je povsem izvirno uredil. 

Podrobnejšo ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, ki izvi
rajo iz delovnega razmerja, pa je zakonodajalec prepustil kolektiv
nim pogodbam. Kolektivne pogodbe so v sodobnih pravnih sistemih 
zaradi možnosti hitrega spreminjanja in prilagajanja dejanskim 
potrebam v praksi nepogrešljiv pravni vir. S kolektivno pogodbo, 
ki jo sklenejo predstavniki delodajalcev in delavcev, se določljo 
tudi kriteriji in merila za opredeljevanje minimalne višine delav
skih plač. 

Pri sklepanju kolektivnih po
godb velja naslednji vrstni red: 

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

- javni opomin. 
- denarno kazen. 
- prenehanje delovnega raz-

merja. 

Denarna kazen in prenehanje 
delovnega razmerja se lahko 
pogojno odložita do največ 
enega leta. 

- na ravni republike Slovenije 
bo sklenjena splošna ·kolektiv
na pogodba, veljavna za vse 
delavce, ki delajo na območ
ju republike, 

rava dela dopušča, ga lahko ~-~ 
opravlja tudi doma. 

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

- v podjetju se lahko sklene 
kolektivna pogodba podjetja. 
Le-ta lahko nadomešča sploš
ni akt, ki je v hierarhiji prav
nih aktov najnižji, kar pome
ni, da ne sme vsebovati manj 
pravic, kot jih določa kolek
tivna p ogodba. 

Zakon o delovnih razmerjih 
določa za sklenitev splošne ko
lektivne pogodbe trimesečni rok, 
za usk•laditev splošnih aktov v 
organizacijah z določbami zako
na pa šestmesečni rok. Ker 
splošna kolektivna pogodba ver
jetno še nekaj časa ne bo pod
pisana, bo treba v prehodnem 
obdobju sprejeti splošni akt. V 
nadaljevanju opozarjam le na 
nekatere najpomembnejše novo
sti republiške in zvezne zako
nodaje s področja delovnega 
razmerja ( v nadaljevanju upo
rabljam za zvezni in r epubliški 
zakon izr az: zakon). 

SKLENITEV DELOVNEGA 
RAZMERJA . 

l . O sklenitvi delovnega razmer
ja odloča organ, ki ga določa 
kolektivna pogodba; v času od 
vpisa organizacije v sodiJii re
gister do konstituiranja . orga
nov ureja delovno razmerje 
poslovni organ. 

2. E na od najpomembnejših no
vosti tega Za•kona je pogodba 
o zaposlitvi, ki jo skleneta de
lavec in organizacija, in v ka
teri se dogovorita o pravicah 
in obveznostih za ti-sto delovno 
mesto, za katero delavec sklepa 
delovno razmerje. Ce delavec 
ne podpiše pogodbe o zapos
litvi, se šteje, da delovno raz
merje ni nastalo. 

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

3. Zakon ne pozna instituta ,,z 
delom pridobljene delovne 
zmogljivosti«, govori le o stro
kovni izobrazbi, ki se izkazuje 
z j avno lis tino, znanju, ki ga 
delavec pridobi po programih 
internega izobraževanja in 
zmožnosti oziroma lastnosti, 
ki so potrebne za opravljan je 
posameznega dela. 

PRIPRAVNišTVO 

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

RAZPOREJANJE DELAVCEV 

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

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

4. V primeru izjemnih okoliščin 
(naravne in druge nesreče, pri ,, 
katerih je ogroženo življenje 
dn zdravje ljudi ali je o.grože- '. . - ·· ~~~~~~~~~ 
no premoženje, reševanje člo· · .;:::,.",_ : ... :• · 
veških življenj ali zdravja, ne· 
naden kvar surovin ali mate
riala, ki povzroči popoln ali 
delen zastoj d elovnega proce
sa in podobno) pa j e delavec 
dolžan opravljati tudi dela na 
delovnem mestu, ki ne ustreza 
njegovi izobrazbi. 

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

REšEV ANJE TEHNOLOšKIH 
IN EKONOMSKIH 
PRESEZKOV 

l. Ce delavcem zara:di tehnolo
ških, organizacijsklih ali eko
nomskih razlogov začasno ni 
mogoče_.zagotoviti dela, se jim 
zagotoVI : 

- pravica do prekvalifikacije 
ali dokvalifi:kacije, 

- p ravica do začasne razpo
reditve v drugo delovno or
ganizacijo, 

- pravica do nadomestila 
osebnega dohodka za čas 
čakanja. 

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

- sklenitev delovnega razmer· 
ja v drugi organizaciji, 

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

- dokup zavaTovalne dobe za· 
radi uveljavitve J?ravic do 
starostne upokoJitve, ven
dar največ do S let, 

- enkratno nadomestilo v ob
liki odpravnine v višini naj
manj 24 povprečnih OD, 

- druge pravice. 

DELOVNI CAS 

Zakon dopušča možnost delov
nega časa, ·krajšega od 42 ur te
densko, če to zahtevajo oziroma 
omogočajo ekonomski razlogi. 

Možnost delovnega časa, kraj
~ega od 42 ur tedensko, daje 
zakon tudi tistim delavcem, ki 
opravljajo posebno 1ežka, napor
na in zdravju škodljiva dela. 

LETNI DOPUST 
l. Zakon določa minimalno tra

janje letnega dopusta 18 dni. 

2. Delavec, ki iz upravičenih raz· 
logov (bolezen, porodniški do
pust) ni mogel izrabiti letnega 
dop~sta, ga ~ahko izrabi do 
30. junij a naslednjega leta. 

ODGOVORNOST DELAVCEV 
ZA DELOVNE OBVEZNOSTI 

l . Disciplinsko odgovornost ugo
tavljata poslovodni_ organ a li 
disciplinska komisija. 

3. Disciplinska ukrepa ja\'nega 
ooomina dn denarne kazni lah
ko izreče poslovodni organ, 
disciplinski ukrep prenehanja 
delovnega razmerja pa discip
linska komisija. 

PRENEHANJE DELOVNEGA 
RAZMERJ" 

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

l. Ce se ugotovi, da delavec ni· 
ma znanj in zmožnosti za o· 
pravljanje del na delovem me
stu, kamor je b.il razporejen, 
in razporeditve na drugo de
lovno mesto ne sprejme, ali 
če takšnega delovnega mesta 
ni. 

2. Ce je neopravičeno odsoten z 
dela S zaporednih delovnih 
dni. 

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

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

S. Ce odkloni ponudbo ene od 
pravic v smislu reševanja pre
sežkov delavcev. 

6. Ce se mu zagotovi ena od 
pravic v smislu Teševanja p re
sežkov delavcev. 

Izposojena karikatura iz KTL -
Ljubljana 

KONKURENCNA KLAVZULA 

l. Delavec med trajanjem delov
nega razm~rja ne sme oprav
ljati del, ki sodijo v delovno 
področje organizacije, če to 
lahko vpliva na interese orga
nizacij e. Delavec, .ki ravna v 
nasprotju s to določbo, stori 
huj•šo kršitev delovnih obvez
nosti, za kar se lahko dzreče 
disciplinski ukrep p r enehanja 
delovnega razmerja. 

2. V primeru, če delavcu prene
ha delovno razmerje po nje
govi volji ali krivdi, le-ta dve 
leti po prenehanju delovnega 
r azmerja ne sme: 

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

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

BRESTOV OBZORNIK 

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

Zakon predstavlja pomemben 
korak k uvajanju trga dela in 
znanja. Z uvedbo kolektivnih po· 
godb, pogodb o zaposlitvi, flek· 
sibilnih oblik delovnega razmer
j a, skrajševanjem delovnega ča· 
sa, pomeni zakon tudi pomem· 
ben korak k prJbliževanju nače
lom Evropske skupnosti. 

Marija Lev·stek-Zabukovec 

Sindikat po novem 
6. aprila smo se na prvem 

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

- uresničevanje pravice do de
la in svobode dela 

- prav.ično plačilo, ki zagotav
lja dostojno živ.ljenje delavcu 
in njegovi družini 

- človeka vredne delovne in 
življenjske razmere 

- sodelovanje delavcev pri u
pravljanju 

- socialno vamost in višjo ka
kovost življenja 

- pravno varstvo delavcev in 
sindikalnih zaupnikov. 

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

- varstvo pravic i'z kolektivne 
pogodbe 

- brezplačno pravno pomoč in 
varstvo 

- dodatno izobraževanje in 
usposabljanje 

- posredovanje .in pomoč v po
sredovalnicah dela 

- pomoč v sindikalnih hranil
n icah in posojilnicah 

- solidarnostno pomoč <iz sin
dikalnih skladov 

- pomoč iz stavkovnega sklada 
- počitnice v objektih sindikal-

nega turizma 
- organizirano ugodno nabavo v 

trgovskih organizacijah in 
sindikalnih zad.I:ugah. 

Nekatere zadeve, ki so vpisane 
na sindikalni izkaznici, so že ste· 
kle. Tu velja omeniti predvsem 
pravno 1pomoč in kolektivno po
godbo (ki je že izdelana v celo
ti, dogovarjamo se le še za ceno 
dela). V časopisu DE že deluje 
borza dela, ki predstavlj a mož
nost novih zaposlitev v Sloveni
ji. Tudi borza s indikalnega turiz
ma uspešno predstavlja proste 
počitniške zmogljivosti. Na re
publiškem svetu so se odločili 
tudi za us tanovitev sindikalne 
hranilnice, ki naj bi zadela delo· 
vati j eseni. 

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

venije .prostovoljno, vsak delavec 
se o tem odloči sam. Na B-restu 
j e :po naših podatkih do sedaj 
pristopilo 1216 delavcev. Treba 
je povedati, da v PE Gaber do
slej ni pristopi:! še noben dela· 
vec. 

Na osnovi novega statuta sin· 
dikata je p redsednika sindikata 
možno zamenjati kadarkoli, če 
delavci z njegov:im delom niso 
zadovoljni. V občini Cerknica je 
ta čas 316S članov, kar .pomeni 
6S ods totkov vseh zaposlenih 
delavcev v občini. V naši repub· 
liki pa je do -sedaj včlanjenih 
okrog 420.000 delavcev a li okrog 
SO odstotkov vseh zaposlenih. 

Prihaja čas, ko bo naš svobod
ni sindikat moral strniti vrs te v 
borbi za podpis kolektivne po
godbe na ravni republike. Re
publiški svet ZSSS se že več kot 
~tiri mesece ·pogaja in dogovarja 
za posamezne določbe v kolek
tivni pogodbi. Nasprotnik, ki ne 
želi podpisati ta>ko pomembnega 
dokumenta, se skriva za novo 
vlado. Zato naš sind.iJ<.at zahteva, 
da se z zakonom, •ki naj bi bil 
sprejet na enem izmed zadnjih 
zasedanj parlamenta, omogoči 
takojšen .podpis kolektivne po
godbe. 

Pri pogajanju za osnovno ceno 
dela smo za začetno postavko 
postavili 600 DEM, vendar je po ·· 
mnogih pogovorih prišlo do spre
membe v višini na 440 DEM. To 
sicer pomeni zmanjšanje, vendar 
menimo, da je ·v skladu s tre· 
nutnim gospodarskim položajem 
pri nas. 

Treba j e povedati, da se s ta
ko kolektivno pogodbo ne stri· 
nja tudi Neodvisen sindikat 
(Tomšič), ki pravzaprav nastopa 
s strankarskih pozicij Demosa. 
Po nastopih, ·ki jih ima v sredst
vih obveščanja, ga lahko imenu· 
jemo režimski sindikat; pravza· 
prav se z vsemi silami trudi, da 
bi razbil Svobodne sindikate 
Slovenrl.j e. 

Vse te zdrahe, k i so p redvsem 
politične narave, so lahko zado
sten povod za generalni štrajk 
v Sloveniji, s katerim želimo pre
pričati vlado in poslovodstva v 
posameznih okoljih, da gre to
krat zares za .preživetje delav
skega raz-reda. 

Za občinski svet zveze SSS 
Janez Zakrajšek 

Izposoj ena karikatura ·iz SAVA-KRANJ 

, 
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N a mlaJši žup 
Janez ·Okoliš, rojen leta 1961 v Nadlesku v Loški dolini. Sam

ski. Po končani srednji lesni šoli se je zaposlil v Brestu, PE 
Gaber v Starem trgu. Ob delu je vpisal študij na višji stopnji 
fakultete za lesarstvo. Nazadnje je opravljal delo vodenje inže
niringa v PE Gaber. Po letošnjih prvih povojnih, demokratičnih 
in večstrankarskih volitvah je za nekatere presenetljivo postal 
predsednik SOb Cerknica. To funkcijo opravlja profesionalno. 
Sicer pa je naš Janez - najmlajši župan na Slovenskem 
z veseljem pristal na pogovor za Brestov obzornik. 

Ce dovoliš, predlagam, da se 
tika va? 

Da. Sicer pa to odločitev 
vedno prepuščam sogovorniku. 

Začniva pogovor nekoliko ne
navadno - brez besede, s kate
ro sicer nagovorimo sogovorni
ka (tovariš ali gospod?). Je že 
tako, da brez tega ne gre. Delu
je trdo, ušesa - kot bi bila 
okradena . .. Zato - Janez Oko
liš, razčistiva to zagato že kar 
na začetku. 

Ob tej dilemi se vedno spo
mnim na misel iz knjige Fran
ca Cerarja Partizan nekoliko 
drugače, kjer pravi, da je bilo 
tovarištvo prisotno le ob sa
mem formiranju partizanstva, 
potem pa je bilo pravega to
varištva hitro konec. Zame je 
ta naziv prej neprijeten kot ne 
in lahko rečem, da mi takšno 
naslavljanje nikoli ni šlo prav 
v ušesa. 

se je pravočasno odzvala in 
temu primerno tudi nastopila. 
Slovenski komunisti so še pra
vočasno spoZilali, da je v svetu 
zlom komunizma pred vrati in 
so tako tudi reagirali v Beo
gradu. Ta in še nekateri do
godki do volitev, predvsem 
strašenje ljudi pred namerami 
nekdanje opozicije so vzrok za 
sorazmerno visok odstotek 
glasov na volitvah. 

Pričakujemo, da bodo šele 
naslednje volitve pokazale 
pravo sliko. Lahko rečemo, da 
je pred prvo skupščino marsi
kdo z deljenimi občutki pri
stal na kandidaturo za posa
mezno funkcijo ravno zaradi 
nejasne situacije glede pripad
nosti. želim, da bi prevladova
la struja, ki se zavzema za de
mokratičen napredek občine v 
celoti. 

Postal si najmlajši župan v 
Sloveniji. Kaj meniš, je to pred
nost ali slabost? 

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

Kot temelj reševanja vseh 
problemov pa je treba vse 
krivice, ki so bile ljudem stor
jene na tak ali drugačen na
čin, popraviti v kar največji 
možni meri. 

V vladni koaliciji se slišijo go
vorice o nujnosti zamenjav >>rde
čih direktorjev«. Ali meniš, da 
je to zares potrebno? 

Verjetno je najprej treba 
razjasniti izraz »rdeči direk
tor«. Vemo, da so bile v pre
teklosti na prvem mestu po
udarjene družbeno politične 
kvalitete kandidatov za vsa vo
dilna mesta, tako v podjetjih 
kot v obči upravi. Merilo za 
izbiro direktorjev mora biti 
predvsem strokovnost, kar pa 
žal še vedno ni stalna praksa. 

.. .. 

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

Gospod predsednik občine to
rej! V predvolilni aktivnosti si 
predsednikoval koaliciji Demosa. 
Cemu pripisuješ vzroke za tako 
intenziven razvoj »Slovenske po
mladi« tudi v naši občini? 

Glede na stanje današnje 
družbe mislim, da je ravno 
mladost tista, ki bo pripomo
gla k premagovanju marsika- • 
tere ovire. Današnji čas potre
buje svežih idej, ki se v mar
sičem razlikujejo od starih, že 

Naj povem, da še vedno 
predsednikujem Demosu. Mo
ramo se pač sprijazniti s poja
vom večstrankarstva in za ved
no pozabiti monopol ene in 
edine stranke. Mislim, da je 
v naravi človeka, da se svo
bodno odloča in temu primer
no vključuje v sebi primerna 
okolja, v katerih bo lahko z 
zadovoljstvom sproščal oziro
ma uveljavljal svoje interese. 

»Slovenska pomlad~< je našo 
občino dosegla nekoliko pozne
je, saj vemo, da so krščans~ 
demokrati ustanovili svoj ob
činski odbor tik pred začet
kom predvolilnih postopkov. 
Ravno tako je tik pred zdajci 
nastal cerkniški Demos. Kljub 
temu, da so predvolilni shodi 
Demosa lepo uspeli, je bilo na 
njih čutiti neko zadržanost, ki 
je bila najbrž odsev strahu 
pred oblastjo, da bi vse te 
procese nasilno zatrla (zgled 
Kosova in nekaterih vzhodno
evropskih držav). 

Ali so bili volilni izid,i pričako
vani in ali je razmerje sil v 
skupščini realno in kako vpliva 
na potek razprav in odločitev? 

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

preživelih. 

Mnogi so novico o tvoji funk
ciji sprejeli zadržano - pač za
radi tvoje mladosti in nepozna
vanja. Kaj jim sporočaš? 

Mislim, da je čas, ko so ne
ki ožji krogi določali rotacije 
minil. Mogoče je to v tem tre
nutku videti presenetljivo, ven
dar si upam trditi , da si velika 
večina ljudi želi sprememb. 
Kot vedno pa je· del takih, ki 
jim je dosedanja .praksa uga
jala in so ob današnjih spre
membah milo rečeno presene
čeni. 

Kateri so ključni problemi v 
občini? Kako jih nameravate od
pravljati in kako občanom za
gotoviti boljše življenje? 

Ker izhajam iz kmečke dru
žine, morda najbolj poznam 
probleme, ki tarejo kmečki ži. 
velj, sicer pa ne trdim, da dru
gih področij · ne poznam. 

Mislim, da se nasilno zati
ranje kmečkega stanu z vklju
čevanjem v tovarne· danes vra
ča kot bumerang. Danes je 
nujno Čim večji delež tega sta
nu zainteresirati in primerno 
stimulirati. Tu vidim eno od 
možnosti za reševanje preza
poslenosti. V preteklosti je bi
la ena glavnih napak, da na 
naše območje niso pustili no
vih znanj oziroma tehnologij, 
na kratek rok pa so prestruk
turiranja zelo vprašljiva. :N:aj
brž je bila zelo toga davčna 
politika kriva, da nismo razvi
li obrti oziroma podjetništva. 

Predsednik SOb Cerknica 
g. Janez Okoliš 

Gospod predsednik! Preidi'\!a 
na dogajanja v Brestu! Kakšne 
razsežnosti zavzema, oziroma kaj 
po tvojem mnenju predstavlja 
Brest za občino Cerknica kot 
družbenopolitično skupnost? 

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

Bil si na predstavitvi projekta 
PRIZMA na Gospodarskem raz
stavišču v Ljubljani. Kaj meniš 
o predlagani prenovi Bresta? ~li 
jo podpiraš in na kakšen način? 

Prav gotovo realsocialistični 
giganti nimajo nobene per
spektive v razmerah tržnega 
gospodarstva. Torej je nujno 
treba opredeliti lastnino ozi
roma dolOčiti njenega naslov
nika. Seveda obstaja več ob
lik organiziranja in ena od 
njih je tudi projekt PRIZMA. 
Lastništvo seveda ni neposred
no podrejeno upravljanju, ven
dar opozarjam na možnost 
zlorabe. Razmere pri n as še 
niso tako trdne za vlaganja 
tujega kapitala, ki pa bi bil za 
izvedbo projekta nujen. 

Kaj bi bilo poleg navedenega 
še treba postoriti na Brestu? 

Mislim, da brez primernega 
nagrajevanja predvsem stro
kovno usposobljenih ljudi še 
dolgo ne bo rešen kadrovski 
problem, ki je prisoten in bo v 
prihodnje še izrazitejši in bolj 
boleč. Veliko rezerv je gotovo 
tudi na področju administri
ranja. S pojavom razvoja in
formatike bi se ta problem 
moral reševati. Sicer je to pro
blem naše celotne družbe, ven
dar mislim, da je na Brestu 
veliko možnosti za racionali
zacijo. 

Tvoj mandat je sicer šele v 
tretjem mesecu. - pa vendar ob
čani pričakujejo, da se bo izpol
nil vsaj del predvolilnih obljub. 
Kaj jim lahko ob koncu tega po
govora še obljubiš.) 

Lahko rečem, da nimam na
vade obljubljati stvari, v ka
tere nisem prepričan oziroma 

jih ne poznam. Nekdo je izja
vil: »Obljubljam vam le delo, 
in to trdo delo.« Le na ta na
čin bomo v neki prihodnosti 
prišli na stopnjo razvoja, ki 
ga tako radi zavidamo zahod
nemu svetu. 

Gospod predsednik, ali je šc 
kakšno vprašanje, ki ga sicer ni
sem zastavil, pa bi nanj rad od
govoril? 

Težko j e na kratko zajeti 
vso širino, pa bi morda vseeno 
poudaril pomen informiranja . 
Ugotavljam, da je v naši ob· 
čini to področje naravnost mi
zerno, saj nimamo niti svojega 
občinskega glasila. Tovarniška 
glasila pa so približno v ena
kem položaju kot Brestov ob
zornik. Glede na to dejstvo ze
lo malo poznamo dogajanje v 
občini oziroma ga spoznamo 
zgolj iz »rekla-kazala,« kar pa 
nemalokrat povzroča vročo 

kri. l VO $tefan 

Nov IS SOb [erknica 
Po skoraj treh mesecih »brezvladja« ln po več neuspešnih poiz

kusih smo vendarle tudi v naši občini dobili nov izvršni svet. Potek 
osrednje točke dnevnega reda tretjega zasedanja skupščine, 12. ju
lija; je, kot se novi demokraciji ob začetnih težavah dogaja, prese
netil nekatere delegate, pa tudi opazovalce in sprožil številne ko
mentarje občanov Cerknice. 

Predsednik skupščine je uvo
doma sporočil, da je ·eden od 
dveh kandidatov (Franc Dobra
vec) že po medstrankarski pro-

. ceduri tik pred zdajci umaknil 
svojo kandidaturo. Tako je osta
la le še kandidatura Petra Kovš
ce. Da pa bi bila izvolitev pred
sednika IS SOb Cerknica ven
darle demokratična, so delegati 
neposredno na seji izvedeli še 
za ime dodatnega kandidata -
Petra Hribarja. Opozorila opozi
cije, da pred!lagani postopek po
meni kršitev skupščmskega po
slovnika, so bila zaman, saj so 
delegati sprejeli oceno predsed
stva skupščine, češ da ·.gre za 
nujen primer. Po dvakratnem 
preštevanju glasov so sprejeli 
tako dopolnjeni dnevni red. 

Peter Hribar je v eno in pol 
urnem predstavitvenem nagovoru 
razgrnil svoj program videnja 
razvoja občine. Ker je trenutno 
zelo zaposlen (16 ur dnevno) z 
vodenjem Pletenme v Ljubljani, 
bo delo predsednika IS oprav
ljal neprofesionalne. 

V razpravi so delegati ocenili, 
da sta oba programa bodočih 
mandatarjev dobra 1n da sta si 
zelo podobna, zato je od tu na
prej šlo le še za načelni spopad 
mnenj, v katerem je »večina« 
vztrajala, da je funkcijo pred
sednika možno opravljati nepro-

fesionalno, »manjšini« pa ni 
uspelo dokazati, da funkcija za
hteva več kot celega človeka. 

Po triurni razpravi so izvedli 
tajno glasovanje. Rezultat: 31 de
legatov je glasovalo za Petra Hri
barja, 20 delegatov za Petra 
Kovšco, 2 delegata pa sta oddala 
neveljavni glasovnici. Zmagal je 
torej neprofesionalni način vode
nja izvršnega sveta. 

Slišati je bilo komentarje, da 
je menda zbor združenega dela 
glasoval nasprotno od večine. 
Kdo ve? Pa kaj, ko ima ta zbor 
komajda tretjino skupne oblasti 
v skupščini! V delavski državi, 
ki bo taka menda še naprej, je 
bil »delavski razred« tudi v do
sedanj em režimu udeležen le s 
tretjino. Pripravlja pa se novo 
dejanje, saj nove oblasti že na
črtujejo odstranitev »delavskega 
nebodigatreba« v sistemu odlo
čanja. Ali se zares zavedamo, kaj 
to pomeni? 

Delegati so izvolili tudi člane 
izvršnega sveta. Ker sta si listi 
obeh kandidatov za mandatarja 
zelo podobni, lahko sl,depamo, 
da so bili izvoljeni vendarle pra
vi ljudje, zato ni razlogov za 
sumničenje in nezaupanje. No
vemu izvršnemu svetu p a zaželi
mo veliko sreče, poguma in se
veda dobrih odločitev. 

I.$. 

Novoizvoljeni IS SOb Cerknica: 

l. PETER HRIBAR 
- neprofesionalni predsednik, 

2. MAKSIMILJAN TURšiC 
- podpredsednik, za varstvo okolja, 

3. IV AN LONCAR 
- član, za gospodarske zadeve, 

4. MARIJA žGAJNAR 
- članica, za kmetijstvo in gozdar stvo, 

S. ANICA PONIKVAR 
....:. članica, za urejanje prostora , 

6. IVAN PLOS 
- član, za družbene prihodke, 

7. ANTON POLAK 
- član, za notranje zadeve, 

8. ANTON ZIGMUND 
- član, za ljudsko obrambo, 

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

10. SE RGEJ TURK 
- zunanji član, za turizem. 
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Srečanje 
V soboto 30. junija je bilo v 

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

Namestnik predsednika poslo
vodnega odbora Zdravko Zabu
kovec je v pozdravnem nagovoru 
omenil pomen teh srečanj ter 
pozval k obojestranski strpnosti 
- še zlasti mlajši rod, ko ne
kateri v zadnjem času poizku
šajo prevrednotiti pomen narod
noosvobodilne borbe. Ob tem je 
poudaril, da so po obče člove
ških merilih vseh časov in vseh 
sistemov ljudje hvaležni borcem; 
ki so se uprli okupatorjem svo
je domovine. Za nadaljnje skup
ne uspehe družbe pa je potrebno 
sožitje in vzt·rajno delo. 

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

borcev 
veliko pozornosti in pozitivnih 
mnenj gospodarstvenikov, po
slovnih partnerjev in drugih obi
skovalcev. 

· Zatem je navzoče v imenu ob
činskega odbora ZB Cerknica 
pozdravila Tončka Rusova. Izra
zila je zadovoljstvo in hkrati 
priznanje in zahvalo za vztraja
nje na še nadaljnjem organizi
ranju tako prijetnih srečanj. 
Borce je povabila na veliko 
skupno prireditev s hrvaškimi 
borci, ki je, kot smo kasneje .iz
vedeli, tudi lepo uspela. To sre
čanje je bilo v Tatinski Dragi 
pri Prezidu - v naši pobrateni 
obmejni občini Cabar na Hrva
škem. 

Srečanje v Cerknici je kultur
no obogatilo ubrano petje mo
škega zbora Tabor iz Cerknice. 
Po zakuski so v spomin na sre
čanje kot vedno doslej prejeli 
knjigo po 'lastnem izboru in se 
še dolgo v popoldan pogovarjali. 
Od nekod se je znašla tudi har
monika in nekateri so celo za
plesali. Ko so se razhajali, so si 
zaželeli, da se ob letu vnovič 
snidejo. 

I. Stefan 

Borci so bili vedno pozorni za dogajanja v Brestu 

fluktuacija ·kadrov 
Poslovn·a 
enota 

POH ISTVO 

MASIVA 

žAGALNICA 

GABER 

IVERKA 

TAPETNišTVO 

STROJEGRADNJA 

JELKA 

MINERALKA 

PRODAJA 

POSLOVODSTVO 

SKUPAJ BREST 

BRESTIN 

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

566 

290 

192 

139 

165 

121 

46 

144 

so 

213 

183 

2109 

461 

290 

172 

123 

157 

119 

50 

76 

46 

226 

141 

1861 

80 

SKUPAJ Z BRESTINOM 2109 1941 

L-VIL 1990 
Prišli Odšli 

16 

6 

3 

7 

6 

7 

11 

9 

8 

6 

45 

124 

5 

i29 

41 

17 

13 

6 

5 

9 

3 

s 
6 

95 

20 

220 

7 

227 

Stanje 
1. 7. 1990 

436 

279 

162 

124 

158 . 

117 

58 

80 

48 

137 

166 

1765 

78 

1843 

Tabela kaže, da se j e od l. januarja 1989 do l. julija 1990 na 
Brestu z upoš-tevanjem Brestina števi-lo delavcev zmanjšalo za 266. 
Glavni vzr ok za to je upokojevanje. Samo z dokupom manjkajoče 
d elo vne dobe ·se j e v Brestu upokojilo več .kot 100 de lavcev. 

Drugi pomemben vzrok za zmanjševanje števila delavcev pa j-e 
v tem, d a v večini primerov nismo nadomeščali tistih delavcev, ki 
so p rekinili delovno razmerje zaradi zaposlitve v dmgih or.ganiza-
cij_ah. . 

Pri podatkih o d elavcih, ki so prišli al.i odšli v obdobju prvega 
polletja leta 1990, so upoštevani tudi prehodi iz ene v drugo po
slovno enoto .znot raj Br esta. 

J . Opeka 

Referati, koreferati in poslanska vp~ašanja 

Še o visokem obisku 
Majski obisk 30 delegatov Zvezne skupščine in dr. Ja

neza Drnovška na Brestu je že oddaljen dogodek, ki smo 
ga podrobneje zabeležili v 117. številki Informatorja. Zato 
tokrat objavljamo le telegrafski zapis, kot dopolnilo sli
kovnemu gradivu tega dogodka. 

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

Gostje so si z zanimanjem ogledali naš proizvodni pro
gram v salonu, zatem pa še preusmerjeno proizvodnjo v 
PE Jelka, ki uspešno sodeluje s švedsko firmo IKEA. 

Popoldne se je kolona gostov preselila h •koči v Zelšah, 
kjer jih je čakal že tradicionalni lovski golaž. Končno se 
je družbi z zamudo pridružil dr. Janez Drnovšek. Zbrani 
so se mu zahvalili za njegovo modro .ctržav:niško vodenje, 
ko je kljub izrednim napetostim s svojo •umirjeno držo 
ohr anjal znosnost sporov :med »severbm in jugom«. Ker 
je le dan pred tem praznoval svoj komaj 40. rojstni dan, 
so mu zbrani voščili še nadaljnjih uspehov. 
Daleč pred prav.o nočjo ISe j e »naš« Janez, za njim pa 

tudi naši gostje, namenili k svojim domovom širom Slo
venije. Na počitek, ki ga n;;tdvse potrebujejo za nova po
tovanja. V Beograd . . . I. š. 

Delegati si ogledujejo »švedsko« proizvodnjo v PE JELKA 

Dr. Janez Drnovšek: Menda niso prišli tudi novinat:ji! 

BRESTOV OBZORNIK 

Ponudba knjižnice 
Našo video ponudbo sestav-lja · 

800 filmov vseh zvrsti - drame, 
komedije, akcije, grozl.}ivke, li
sanke, dokumentarni, znanstveno
fantastični, erotični filmi ... 

Vse kasete so originali ali ma
ster kopije. Nudimo vse novosti. 
predvsem pa kakovost. Obiščite 
nas in dobili boste seznam naših 
video kaset! 

TOP LISTA NAJ FILMOV 
ZA JUNIJ/JULIJ 

l. LOV NA RDECI OKTOBER 
- vojni 

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

MOON - pustolovski 
4. Return from the river Kwai 

-vojni 
5. The Dream Team 

- komedija 
6. Always - melodrama 

(Režijat Steven Spielberg) 
7. Another woman- drama 

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

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

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

- kung fu (Bruce Lee) 

POSEBNA 
KASETNA PONUDBA: 

l. Začetna šola kitare 
2. Jane Fonda - aerobika 
3. Raquel Welch - aerobika 

P<;>čitnice. -ysak jih preživlja po 
SVOJe. Marsikdo zaide v našo 
knjižnico z željo, da mu izbere
~o počitniško branje. Knjiga. 
T.Ih, zvest sopotnik naših vsak
danjih dni. 

Mladi bralci so že nekaj -časa 
zvesti bralci dogodivščin petih 
prijateljev v knjigah najbolj bra
ne mladinske pisateljice Enid 
Blyton. Ela Peroci vabi najmlaj
še: PRISEDITE K MOJI MIZI
CI, Berta Golob pa malo večje 
m ed svoje spomine učiteljeva
nja, ki j.ih je shranila med šOL
SKE RAZGLEDNICE, Rafik 
Schami ponuja DLAN POLNO 
~VE;ZD. Slednje lahko mladi po
~ščeJo ·skoraj v vsaki knjigi, saj 
Je vsaka zase neponovljiv biser. 

Zrelejši bralci .bodo morda z 
zanimanjem prebrali knjigo OKO 
D:t:JHA, ki .nam približa vpraša
nJa duše, zavesti, samozavedanja, 
duha, lahko pa se ..seznani1o s 
svetovno znano KRATKO ZGO
DOVINO CASA. Vanjo sodijo tu
~i RD~CI HORIZONTI, ki j ih 
Je napisal nekdanji šef DIE, ro
m unske obveščevalne službe za 
tuj ino in najbližji Ceausescov 
svetovalec, Ion Mihai Pacepa. 
Počitnice na meji resničnega. Tu 
je že p r va knjiga iz zbirke CA
ROVNICE, VEDE žEV ALKE, AL· 
KIMISTI. . 

Dopust. Preden gremo od do
ma, poskrbimo za svoje rože. 
LONCNICE IN LISTNATE 
RASTLINE nam bo do za skrb 
hvaležne. Poskusimo se poglo
biti v r esnice in zmote o vede
nju psov in mačk. ZAKAJ PES 
MAHA Z REPOM, ZAKAJ MAC· 
KA PREDE ? Razumeti štirinož· 
nega pr ijatelja je· včasih t ežko. 
In kako r azumemo Kranjca? 
Dolgan in Hladnik sta ugotovila: 
FUK JE KRANJCEMVKRATEK 
CAS. Ludlum se raje spušča ·v 
PARSIFALOV MOZAIK, John Ja
kes pa pravi NEBESA IN PE
KEL, ki pomenita tretji, zaključ· 
ni roman trilogije Sever in jug. 
V ZDA so že posneli nadaljeva
nje. Victorija Holt s ta všeč 
GRAJSKI GOS POD in INDIJSKA 
PAHLJACA, Danielli Steel pa 
ZOYA in LORD PišEK (Walla
ce). 

Počitnice. Mar sikdo bo ob kon· 
cu pogr ešal IZGINUL! MILIJON 
(E. Wallace), pri iskanju le-tega 
mu bomo ponudi.Ji DNEVNIK 
LOPOVA (J. Genet). 

Usoda je v vaših rokah, čeprav 
lahko -pokukate v VELIKI NO
STRADAMUSOV HOROSKOP. 

Andelka Pogorilic 
Anita Leskovec 



BRESTOV OBZORNIK 

RAZSTAVA V MOSKVI 
V času od 18. julija do 9. avgusta je bila v Moskvi splošna raz

stava gospodarskih dosežkov Jugoslavije, ki naj bi ruskemu človeku 
pri.kazala sedanje rezultate, možnosti in napredek jugoslovanske 
industrije. 

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

Prav presenetljivo je, kakšno veliko zanimanje je vzbudila naša 
razstava. Reka ljudi se je .zbirala v jugoslovanski paviljon od jutra 
do večera. 

Prav nič ne pretiravam, ko beležim, .da so največje zanimanje 
in odobravanje poželi naša Florida in Livjng ter Gabrova kuhinja. 
Florida predvsem zaradi praktičnosti z izvlečenim ležiščem, Living 
pa zaradi estetskega videza in obdelave v visokem lesku, ki je pri 
Rusih še vedno zelo v čislih. 

NAMESTO DVEH - ENA :lAGA 
V našem podjetju smo kmalu spoznali, da je kon<:entracija ža

garske proizvodnje nujno potrebna. Zato smo se odločili za postop
no ukinjanje žagarskih obratov in koncentracijo žagarske proizvod
nje. Od prejšnjih sedmih žagarskih obratov sta do nedavnega 
obratovala še dva, Bazenska žaga v Cerknici jn Marof v Starem 
trgu. Proti koncu lanskega Ieta pa s je pojavilo vprašanje o obra
tovanju žage v Cerknici. 

Tudi žaga na Marofu je tehnološko nepopolna, vendar pa orga
nizacijsko mnogo bolj izpopolnjena, kar se močno odraža na stro
ških dela po enoti proizvoda. Za modernizacijo proizvodnje bo 
potrebno tudi na Marofu vložiti dodatna Sifedstva. V obeh primerih 
bi bilo to nesmotrna, ker je letni gravitacijski etat premajhen za 
delovanje dveh tako moderniziranih žag. Zato smo se odločili, da 
žago v Cerknici ukinemo. 

PRVI STROJI IBM 
Sredi julija so pripeljali na BREST prve stroje IBM za naš 

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

Dobili smo prve luknjače kartic in sicer dva numerična in enega 
alfan.umerič.nega. Poleg luknjačev smo dobili tudi .dve veri•ficirlci za 
kontrolo že izluknjanih kartic. 

z oluknjači kartic prenašamo podatke z izvirnih dokumentov na 
kartice, ki ·kasneje služijo za obdelavo na sistemu. Numerična luk
njača imata tastaturo z dvanajstimi znaki. Z njo je mogoče luk-
njati na kartice razne številčne podatke. · 

Na prvih IBM strojih smo že začeli delati, na rezultate pa bo 
treba še nekoliko počakati, dokler ne dobimo ·Še preostalih strojev 
iz celotne konfiguracije elektronsko-računskega centra. 

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

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

še to poletje bo izvoljen tudi drugi kandidat iz naše občine. 
Njega bodo volili predstavniki samoupravnih organov iz' 17 delov
nih organizacij in predstavniki družbeno političnih organizacij po 
predhodnih razpravah v delavskih svetih in forumih v podjetjih in 
družbeno političnih organizacijah. 

DOLGOLETNA :ZEUA 
Pisali smo že, da so letos povsem realne možnosti, da bi cestno 

omrežje v Cerknici in nekatere druge 1oka1ne - občinske ceste po
lili z asfaltno prevleko. Ta dolgoletna želja se bo Cerkničanom 
končno izpolnila. Po programu bi morali letos nekako do oktobra 
asfaltirati naslednje ceste: 

Gerbičevo, del Notranjske ceste, Tabor, ceste ·PO Vidmu .in Pe
ščenek. Z ureditvijo teh cest bo Cerknica precej spremenila svojo 
podobo, teprav bo ostalo še nekaj cest, k i jih bo treba urediti 

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

Sodelavec RTV Ljubljana domačin Bogdan· Mikše je skupaj s 
Trgovskim gostinskim ·podjetjem »Škocjan« Rakek in vodstvom 
hotela v Rakovem škocjanu ustrezno opremil in organiziral disco 
klub v kletnih prostorih zgradbe, nam, kjer je bil nekoč barski 
program. . . . .. 

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

Disco klub v Rakovem škocjanu j e novost in osovežitev za mla
dino, ki prihaja tj akaj od blizu in daleč. Njegov obstoj je sam po 
sebi nedvomno pozitiven, žal pa ne moremo biti zadovoljni, če se 
mladina opija ... 

SUSALI SMO ... 
V naši občini je registriranih kar 2040 motornih vozil. Od tega 

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

Osebni standard v naši občini ni kar tako. Tudi po tem kriteriju 
nas uvrščajo med srednje razvite slovenske občine. Preračunano v 
ameriške dolarje znaša letni dohodek 907 dolarjev na prebivalca. 

V Begunjah nad Cer.knico se ne nameravajo zadušiti v cestnem 
prahu. Ceprav so že zdavnaj obupali ob čakč:\,nju širše družbene 
pomoči, puške niso vrgli v koruzo. Zbirali bodo prostovoljne pri
spevke. ženina na eni izmed zadnjih ženitev so •s šrango prisilili za 
pomoč ·pri asfaltiranju. Spodbudno in izvirno, ni kaj reči. 
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Družbeni cen ter se trudi 
Knjižnica Jožeta Udoviča, ki

no, Muzej ljudske revolucije v 
Ložu in Zveza kulturnih organiza
cij Emo skupaj povezani že tret
je leto. Od vsega zatetka imamo 
finančne težave, toda klj-ub te
mu smo uspeli rešiti nekaj naj
nujnejših obveznosti. 

Zaradi pogojne matičnosti 
knjižnice do leta 1990 smo mora
li razširiti prostore in uvesti de
lo z računalnikom. Veseli smo, 
da jmamo boljše pogoje' za delo 
in da obiskovalcem lahko nudi
mo strokQ.vnejšo storitev. Cital
nica je •prostornejša, svetlejša, 
dostop do časopisja je lažji. Ko
garkoli zanimajo sveže informa
cije, dnevni dogodki, strokovni 
članki, lahko :svoje znanje po
globi v 42-ih naslovili različnih 
časopisov in revij. Bralna kultu
ra je še vedno bolj skromna, to
da najbrž bodo s preureditvijo 
prostorov .informacije laže pri
šle do uporabnikov. 

ljudem, pa tudi na strokovnem 
in svetovalnem področju so vezi 
postale trdnejše. S tem uresniču
j emo poslanstvo naših knjjžnič
nih storitev, med 1katere spada 
tudi povezovanje s šolskimi 
knjižnicami v občini. Pri tem 
imamo še veliko odprtih mmno
sti, kajti nekatere vezi so še 
zelo šibke. 
Največja podružnica je knjiž

nica v Starem tr.gu, ki obsega 
preko· 7000 knjižničnih enot. Tu
di tu nam je uspelo pridobiti 
nove prostore, pri čemer nam je 
znatno pomagala Kovinoplastika 
Lož. Knjižnico smo s pomočjo 
starotrških šolarjev preselili v 
stavbo kra1evne skupnosti. V 
knjižnici dvakrat tedensko izpo
soja knjižničarka iz naše matič
ne knjižnice. Zaenkrat so knjige 
dostopne ob ponedeljkih od 14. 
do 18 . .ure in ob sredah od 13. 
do 15. ure, vendar bo treba 
urnik razširiti, še posebno ob 

PE MASIVA - standardni program in nove ideje 

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

želji, da bi tudi za Stari trg na
ročali nekaj naslovov časopisja. 

Kljub temu, da smo splošno 
izobraževalna knjižnica, je naša 
prva skrb šoloska mladina. S tein 
ci:ljem smo uvedli LITERARNO 
UGANKO, oki vsak mesec zajema 
drugo tematiko. Ob vprašanjih 
je navedena strokovna literatu
ra, iz katere mladi učenjaki Oš 
črpajo odgovore :in si s tem pri
dobivajo izkušnje za nadaljnje 
srednješolsko :in tudi raziskoval
no delo. Da bi bil odziv čimvečji, 
za motivacijo izžrebamo 20 pra
vilnih rešitev. Nagrade so knjiž
ne in praktične. V mesecu juni
ju smo to dejavnost uvedli tudi 
v Starem trgu. Za nagrado bo-

, ._-· 
1 ~ ,. - .... -.:_ .... _ . , ...... -·~, ~ ... .,:.: ; ...- ~. :-,.. 

. .,.._~r-t ~ " ' ~'\ 
Brestov inženiring bo tržil laboratorijsko opremo 

Poleg naše centralne, matične 
knjižnice imamo še tri podruž
nične enote. V žilcah enkrat te
densko knjige ,izposoja volonter
ka, v Novi vasi pa smo se ob 8. 
februarju povezali z osnovnošol
sko knjižnico Oš Tone šraj-Aljo
ša. s pomočjo učencev smo knji
ge iz našega izposojevalnega pro
stora prenesli v šolsko knj ižnico, 
tako da so dostopnejše bloš'kim 

mo izžrebali tri knjige, vendar 
bomo ob velikem odzivu število 
nagrad povečali. 

Trudimo se, da bi bilo sode
Iovanje m,ed knjižnicami čim 
trdnejše, zato v zadnjem letu 
akcije izpeljujemo v obeh knjiž
nicah hkrati. Med počitnicami 
šolarje vabimo, da se odzovejo 
akciji, ki smo jo poimenovali 
»POCITNišKI POZDRAV«. Vsi 

otroci (tudi tisti, ki niso člani 
knjižnice) lahko opiSejo na naslov 
Knjižnica Jožeta Udoviča, Parti
zanska 9, Cerknica, mladi bralci 
iz Starega trga pa na naslov 
Knjižnica Stari t1.1g, Cesta No-

tranjskega odreda 14, Stari trg. 
žrebanje prispelih počitniških 
razglednic bo S. septembra ob 
13. uri v obeh knjižnicah. V 
Cerknici ·bomo izžrebali 20, v 
Starem trgu pa 10 knjižnih na
grad, zato se sodelujoči ne sme
jo pozabiti podpisati z imenom 
in priimkom. 

Na koncu naj omenimo še po
čitniški program koncertov, ki 
bodo v Zelški cerkvi, letos že 
osemnajstič zapored: Tokrat ne
koliko drugače. Glasba, ki bo 
letos predstavljena, je v sozvočju 
s časom, v .katerem je ·Cerkev na
stala (17. stoletje). Enkrat na 
mesec, od junija do septembra, 
bomo prisluhnili najpomembnej
šim glasbeillm oblikam te dobe 
(motet, madrigal, sonata ... ), naj
značilnejšim instrumentom (!ut
nja, kljunasta Navta, čembalo, 
violončelo ... ), ·spoznali .dela J. 
P. Gallusa, T. Morleya F. da 
Milana, G. Pulitija, J. S. Bacha, 
G. P. Telemanna .. . 

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

Program za druge večere pa 
je naslednji: 

20. julija je nastopila zagreb
ška vokalno-instrumentalna sku
pina z renesančne glasbo (Uni
versitas studiorum zagrebiensis). 

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

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

21. septembra ob 20. uri se 
nam bo predstavil !kvartet Glas
bene šole F. Gerbiča iz Cerknice 
s samostojnim koncertom. 

Vabimo vas, da se pridružite 
sproščujočim bogatim užitkom, 
ki jih privabljajo mojstri glasbe. 

V naslednji številki Brestove
ga Obzornika se bomo potrudili 
predstaviti še z ostalimi dejav
nostmi. 

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

poletnem in bližnjem jesenskem 
času, ko so gozdovi in gmajne 
polni lovcev, goba1;jev in drogih 
obiskovalcev je dobrodošlo opo
zorilo, da prav tam poleg dob
rin in drogih užitkov na nas pre
žijo nadležne, pa tudi hujše ne
prijetnosti. Gobe in klopi 

O gobah le toliko: bodimo pre
vidni, pobirajmo le zanesljivo 
užitne! Hkrati pa so pred ča
som objavili, da so prav gobe na 
Notranjskem med najbolj kon· 
taminiranimi v Sloveniji, saj tu
di do desekrat presegajo dovo
ljeno količino radioaktivnosti v 
živilih. Ker so meritve opravili 
strokovnjaki, gre temu opozo
rilu verjeti. :Verjetno jih bomo 
kljub vsemu nabirali in jedli, 
vendar odslej le za gurmansko 
pokušino. 
Več pozornosti namenjamo 

klopom, ki so v zadnjih nekaj 
letih postali sila nevaren para
zit, saj prenašajo dokaj nevarni 
bolezni: klopni encefalitis in 
lymsko boreliozo. Klope, ki so 
se nam zarlli v kožo, . je treba 
takoj izvleči skupaj z rilcem. To 
nam laže uspe, če klopa prej 
omamimo z etrom ali namažemo 
z oljem. Proti klopnemu encefa
litisu se lahko damo cepiti, kar 
je treba opraviti pozimi (dva
kratna vakcinacija od oktobra 
do marca). 

Iz klopovega jajčeca se izleže 
ličinka, še nepopolno· razvit pa
razit s tremi pari -nog in brez 
spolnih org311lov. Ličinka se pri
sesa na hladnokrvne (kuščarje, 
kače) ali toplokrvne živali (drob
ni sesalci in ptice) ter se -napije 
krvi. Cez nekaj dni odpade z 
»gostitelja« in se levi. Po :nekaj 
levitvah dobi četrti par nog 
in spolno dozori. Nato se pari. 

Po oploditvi zleze samica na 
vejo grma ali drevesa, od koder 
se spusti na mimoidoče žival ali 
človeka. Klop je sicer slep, ven
dar najde pot na svojo prežo s 
pomočjo kože, ki je občutljiva 
na svetlobo. Vonj po masleni 
kislini, ki uhaja iz kožnih žlez 

sesalcev, signalizira parazitu, 
kdaj se je treba vreči na gosti
telja. Ce ·pade na toplo, kar za
zna s finim čutom za toploto, si 
poišče mesto brez dlak, kjer se 
zarije v kožno tkivo. Za klapa 
je velika sreča, če mu to uspe, 
saj večkrat zgreši gostitelja in 
mora ponovno na prežo. Toda 
klop je pot:l'pežljiv, saj brez hra
ne preživi tudi desetletje. Klop 
posesa od 0,5 do 2,0 ml krvi. Ta iz
datna krva:va gostija je zanj tu
di zadnja, sami ci namreč ne pre
ostane nič drugega, kot da se 
spusti na tla, kjer odloži svojih 
2.000 do 18.000 jajčec in pogine. 

.Ce klop med svojim razvojem 
prejme s posesano krvjo gozd
nih ali poljskih miši virus me
ningoencefalitisa, ga lahko prene
se na človeka. Prizadeti ljudje 
(teh je v Sloveniji na leto med 
200 in 300) zbolijo 10 do 18 dni 
po vbodu. Bolnik dobi visoko 
vročino, gla:vobol, bruha, ima 
trebušne bolečine in togost ali 
celo krče ·v zatilju. Zdravljenje . 
je dolgotrajno, bolezen neredko 
zapusti posledice. 

Druga nevarna bolezen, ·ki jo 
prenašajo .klopi, je lymska bo
relioza. Povzroča jo bakterija 
Borelia burg.dorferi, :ki se zadr
žuje v gozdnih ali poljskih miših 
ter drugih sesalcih. Ok~eni člo
vek opazi 4 do 25 dni po vbodu 
rdečo pego, ki se širi. Sredina 
'Pege nato obledi, tako da nasta
ne rdeč obroč, ki lahko doseže 
premer tudi do 50 cm. Ob tem 
se pogosto pojavi vnetje bez
gavk, vročina in bolečine v okon
činah. Sledijo znaki znatne pri
zadetosti srca in živčevja. Priza
deti iah.ko ozdravi brez zdravlje
nja ali pa postane .kronični bol
·nik in nosilec infekcije z znaki 
sklepnega v-netja, srčnih in živč
nih motenj. V nekaj odstotkih 
primerov bolezen pripelje do in 
validnosti . Ob prvem sumu na 

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

I . S. in T. V. 

. 
Kegljaške novtce 

Kegljaška ekipa KK BREST 
je uspešno .končala letošnje tek
movanje v l. slovenski ligi. Za
sedla je odlično drugo mesto. 
KONCNI VRSTNI RED: 
l. DONIT 
2. BREST 
3. PROLETAREC 
4. TEKSTINA 
5. SLOVAN 
6. TRIGLAV 
7. HIDRO 
8. SCT 
9. EMO 

10. RADENSKA 

Uspešno je nastopala tudi mla
dinska ekipa, ki je med sedmimi 
ekipami zasedla t retje mesto. 

skupini pa Davor Meden prvi, 
Matej Urbas tretji in Jani žni
daršič četrti. 

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

Medvode 30 točk 
Cerknica 26 ctočk 
Zagorje 26 točk 
Ajdovščina 20 točk 
Ljubljana . 16 točk 
Kranj 14 točk 
Medvode 14 točk 
Ljubljana 12 točk 
Celje 12 točk 
Murska Sobota 8 točk 

Na republiškem prvenstvu za 
posameznike so prvič v letošnji 
sezoni nastopili tudi pionirji in 
pionir.ke ter dosegli odličen re
zultat. Pri pionirkah j e bila Na
taša žnidaršič prva, Katja Me
den t retja in Simona Svet četr
ta. Pri pionirjili j e bil v mlajši 
skupini Milan Založnik prvi in 
Mitja Gornik drugi, v starejši 

BREST organiziral tudi občin
sko ligo v .kegljanju s 14 sode
lujočimi rekreativnimi ekipami 
iz cele občine, ter občinsko pr
venstvo posameznikov v 6 :kate
gorijah,. na katerem je nastopilo 
136 tekmovalcev. 

Kljub kegljaško mrtvi sezoni 
pa -kegljači v poletnih m esecih 
ne počivajo, saj hitijo s pridobi
vanjem sredstev za naslednjo 
tekmovalno sezono in obnovo 
tekmovalnega dela kegljišča. 

Franc Gornik 

Drevo, ki se ne vda ..• 

. 
Strelske novtce 

Ob ponovnem izidu Brestove
ga Obzornika objavljamo važnej
še novice, ki bi bile objavljene 
prej, pa niso bile, ker glasilo ni 
izhajalo. 

Morda niste vedeli •.. 

- da je bil Damjan Kandare, 
mladinec strelske družine 
BREST, proglašen za najbolj
šega mladinca v Sloveniji za 
leto 1989 

- da je strelska družina BREST 
dosegla norme in ima po ka
tegorizaciji »Športnika medna
rodnega razreda, mladinca 
Damjana Kandareta in »per
spektivne športnike« mladin
ko Sašo Istenič, mladinca Da
vida Isteniča in pionirja Se
bastijana žnidaršiča. 

- da je SD BREST stala na 
najvišji stopnički p etkrat v 
letu 1989 

- da ima SD BREST ali njeni 
člani -še vedno .dr.lavne in re
publiške rekorde 
- državni - Saša Istenič z 

MK pušl.ro 
3 x 10 = 253 krogov 

- republiški - Damjan Kan
dare z zračno puško 
(standard} - mladinci = 
576 krogov 

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

- pionirke z MK puško 
30 leže ekipno = 718 krog. 

REPUBLISKA' PRVENSTVA 
Z ZRAčNO PUSKO 

Pionirji so se z zračno 'puško 
serijske izdelave za republiške 
naslove potegovali v Hrastniku. 
Nastopilo je 31 ekip in preko 
120 posameznikov. 

Rezultati: 

l. SD Jovo Jurkovič 
- 517 kmgov 

2. SD BREST 
- 510 krogov 

3. SD JUTEKS 
- 509 krogov 

Posamezno: 
l. Andrej Pasarič 

- 181 krogov - VECER 
2. Franc Skrubelj 

- 179 krogov - ZALOG 
3. Sebastijan žnidaršič 

- 177 krogov - BREST 

Republiškega prvenstva šolskih 
športnih društev - SSD, ki je 
bilo v Kranju, se 'je na osnovi 
najboljših r egijskih tekmovanj 
lahko udeležilo 60 najboljših pio
nirjev in 40 pionirk. 

Rezultati: 
l. SSD Slovenske Konjice 

- 512 krogov 
2. ššD CERKNICA 

- 508 krogov 

3. SšD TRBOVLJE 
- 506 .krogov 

Posamezno: · 

l. Sebastijan žnidaršič 
- .181 krogov - CERKNICA 

2. Boštjan Gorišek 
- 178 krogov - Trbovlje 

3. Ciril KaJ.uža 
- 178 krogov- Pivka 

DRžAVNA PRVENSTVA 
Z ZRAčNO PUSKO 

Državnega prvenstva v strelja
nju z zračno puško za pionirje, 
ki je bilo v Zenici, so se na os
novi d'Oseženih rezultatov in 
norm udeležili pionirji SD Brest. 
V zelo močni konkurenci se je z 
12. mestom in 179 krogi najbolje 
odrezal Sebastijan žnidaršič. 

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

REPUBLišKO PRVENSTVO 
Z MALOKALffiRSKO PUSKO 

Pioni-rji cerkniškega BRESTA 
s_o nastopili v Kranju na repub
hškem prvenstvu z maJ.okalibr
sko puško v disciplinah 30 leže 
in trostavu (leže, stoje, .kleče) 
3 X 10. Rezultati so bili zelo 
vzpodbudni, saj je SD BREST 
osvojila štiri naslove. 

Za držav-no prvenstvo pa je 
normo dosegel Sebastijan žni· 
daršič. 

Rezultati: 
Trostav 3 X 10 ekipno: 
l. SD BREST 

- 592 krogov 
2. SD D. POžENEL 

- 563 krogov 
3. SD JUTEKS 

- 553 krogov 
Posamezno: 
l. Sebastijan žnidaršič 

- 237 krogov - BREST 
2. Meho Durakovič 

- 219 krogov - VELENJE 
3. Dejan Matak 

-211 krogov - ·D. POžENEL 

30 leže ekipno: 
l. SD JUTEKS 

- 680 krogov 
2. SD BREST 

-677 krogov 
3. D . . POžENEL 

- 665 krogov 

Posamezno: 
l. Dejan Matak 

- 250 k rogov - D. POžENEL 
2. Urban Vitez 

-245 krogov - KRANJ 
3. Sebastijan žnidaTšič 

-243 krogov - BREST 

REPUBLišKO PRVENSTVO 
Z VOJAšKIM OROžJEM 

V organizaciji ZTKO Maribor 
je bilo na strelišču Radvanje or
ganizirano r epubliško prvenstvo 
z vojaško puško M 48 in polavto
matsko puško. BREST je nasto
pil v obeh disciplinah in v več 
kategorijah. Nekateri posamez
niki (Matičič, Kandare, žnidar
šič, Mahne) so dosegli norme za 
.n,as.top na državnem prvenstvu, 
vendar bo nastop odvisen od fi. 
nančne pomoči gospodarstva. 

Rezultati: 
VOJASKA PUšKA M 48 
l. Mladen Melanšek 

- 184 krogov - JUTEKS 
2. Janez Matičič 

- 183 krogov - BREST 
3. Justi Smrkolj 

- 182 krogov - JUTEKS 

POLAVTOMATSKA PUšKA 
člani: 
l. SD AUGUST MAJERIC 

- 707 krogov 
2. SD VECER 

- 705 krogov 
3. SD BREST 

- 686 krogov 
Mladinci ekipno: 
l . SD BREST

- 702 kroga 
Posamezno: 
l. Damjan Kandare . 

- 243 krogov - BREST 
2. Sebastijan žnidaršič 

- 242 krogov - BREST 
3. Andrej Pasarič . 

- 227 krogov _,__ VECER 
Med mladinkami je zmagala 

Saša Istenič z 220 :krogi. 

Franc Mahne 

BRESTOV OBZORNIK 

Jadra smo napeli 

Ste že letovali 1 
Konec julija sezona letovanja 

doživi svoj vrhunec. Skoda, da 
so nenormalno dolge junij-ske 
ohladitve povzročile manjši od
ziv za letovanje v predsezoni. Le
tos opažamo zmanjšanje števila 
gostov - zlasti inozemskih, če
ravno so .pogoji, če seveda od
mislimo draginjo, v primerjavi 
s prejšnjimi leti boljši: :popra
vila se je oskrba s p itno vodo, 
večje presenečenje 'Pa so al.ge, 
ki kljub zanesljiv.im napovedim 
vendarle še atiso »zacvetele<<. Prav 
zaradi te pretnje je opazna se· 
litev letovalcev na jug - zlasti 
na otoka Pag in Rab, kjer do· 
slej niso zabeležili teh nepr.ijet· 
nosti. 

Naši delavci letujejo v trinaj
stih kampih (otoki, Kvarnei'ski 
~aliv, Istra .in termalna letovi
šča), kar predstavlja ponudbo za 
vsakogaršnji okus. V naši po
nudbi so -le počitniške prikolice, 
ki smo j·ih v vseh teh letih v.se 
premalo očuvali, tako, da nam 
klju b vsakoletnem in dragem 
vzdrževanju preti zmanjšanje 
zmogljivosti že v prihodnjih le
tih. Zato so občasna negodova
nja letovalcev zaradi stanja pri· 
kolic večkrat upravičena, čerav
no ta način letovanja (cene. tpla· 
čila v treh obrokih) omogoča, 
da se lahko na m'Orje odprav
ljajo tudi družine s tanj-šimi že· 
pi, če le nimajo v tem času do
mačih o pravil (krompir, koš· 
nja . .. ). 

Letos se je za letovanje prija· 
vilo 340 družin. Največ zanima
nja je za Catež, kjer bo v treh 
prikolicah letova:J.o kar 50 dru
žin. 

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

I. s. 

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

Izhaja tromesečno v nakladi 2.800 izvodov. 

Glavni in odgovorni urednik: Ivo STEFAN. 
Uredniški odbor: Miran PETAN, Franc GOR
NIK, Peter MELE, Janez OPEKA, Jože KO· 
ROSEC, Zdravko ZABUKOVEC, Vili FRIM, 
Andrej VIVOD, Hedvika MELE, Hermina 
~:kfu. Jožica S KE RL, Franc MELE, Anton 

Foto: Joze SKERU. 

Predsednik odbqra"" obveščaryy.: Vili FRIM. 

Tisk: železniš ka tiskarna v Ljubljani. 

Glasilo je brezplačno za člane kolektiva ln 
upokojence ln je po s klepu Sekretariata RS 
za Informiranje (š t. 421-1/72 z dne 24. okto
bra 19741 oproščeno temelJnega davu. 


