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LETO XXV 
glasilo podjetja brest 

2. APRIL 1991 

Mati in· hCere ... 
12. marca je bila konstitutivna seja skupščine podjetja Brest. 

Tako smo tudi formalno vstopili v novo organizacijsko status· 
no obdobje Bresta. V tem sestavku poskusimo nekoliko osvet· 
liti glavne vzroke in značilnosti poslovanja po novem. 

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

V tej hali, ilci je bila prej •namooje.na ila sklad{šče, se odpira 
nova proizvodnja počitniškega in športnega progra~a, ki 
ga ,poslO'V'IlEi'L:a i!l sosednje Rr.vaške vkJjučujeta v dclrui.5ko 
družbo Brest. Moram reči, da je to lep z,nak in dobro
došlica poverz:ovanja med Sloven~jo in Hrvašlko. Pamelt se 
bo Z'dr~eva,la, posli se bodo odpirali in ·iiSka:li pmfit. 

P.r.ogtam, ·ki ga danes odpiramo, .naj bi bil vedno IJlad 
vodo. Kot pravimo naj bi omogočal, da bi vse težave z 
lahkoto preveslali. želim, da bi bil s·tart nadvse uspešen 
in pomemben za Brest, kli je, kot sem že rekel, firma, 
ki se je pravočasno zavedla svoje vloge, kot tudi za 
Cerknica nasploh. 

ZAKONSKE SPR~MBE 
IN MOtNOSTI 

Zakon o podjetjih, ki ga je 
sprejela zvezna ·skupščina že 
ob .koncu leta 1988, je bil miš
ljen kot pot, po kateri naj bi 
se pričeli osvobajati objema 
gospodarske neučinkovitosti, 
ki nas je pestila v zadnjem 
desetletju. 

Zakon je bil sprejet zelo na 
hitro, predvsem kot protiutež 
izredno centralističnim in uni
tarističnim pogledom na druž-

be.nogospodarsko življenje v 
Jugoslaviji. Zato je bil in j e še 
zdaj, kljub trikratmm poprav
kom, razmeroma nedodelan. 
Tu in tam je dvoumen ali ce
lo sam sebi nasp'rotujoč, za 
vse pa predvsem nov. Malce 
smo se ga tudi ustrašili-, saj 
ni povsem jasno, kako se bo
mo znali organizi;rati ·in kako 
uspešni bomo v pogoj-ih, ko 
si konkurirata (živo) delo in 
kapital ~kot op.redmeteno mi
nulo delo). 

Toda .tako je, kot je bilo 
vedno doslej, ko so pred nas 
postavili obvezne novosti: tu 
so! In najbolje je, da se jim 
čimprej prilagodimo ter prič
nemo poslovati 'tudi v takih 
novih pogoj1h. Kdor tega ne 
bo znal ali hotel, žal ne bo 
preživel. 

Pravijo, da nova ureditev 
nudi večje možnosti. Velja do
dati tudi ugotovitev, da Zakon 
skriva v sebi nemalo pasti in 
da bo nova ureditev zahtevala 
od nas več znanja Jn več tru
da za boljš1 uspeh. 

KAKšNI SO NOVI POGOJI? 

Vemo, da imamo po trenut
no veljavni zakonodaji podjet
ja, ki se glede na lastnino 
uvrščajo v podjetja v družbe
ni, zadružni, zasebni in me
šani lastnini. Po p.ravno orga
nizacijski obliki pa podjetj a 
lahko oblikujemo: kot podjet
j e s polno odgovornostjo, kot 
družbo z omejeno odgovor
nostjo, kot delniško družbo, 
kot komanditiJlo družbo, kot 
družbo z neomejeno solidarno 
odgovornostjo, kot zadružna 
podjetje in kot javno podjet
je. 

Vse to je ljudem, ki se s 
tem poklicno ne ukvarjajo, 
manj znano. 

Nadaljevanje na 2. strani 

. . .;~ 

... sicer .pa, :kaj je to - lepa žens.ka? 
V naših hr.~bih se s tem vprašanjem .ni tnirhče ubadal 

Naše ženske so bile priidne, delavne, močne .. . In zale. To 
že. Ne ipa •lelPe. 

Zad.a, to je pomenilo vel,~ko več kO't lf!Pa. Lepota je biila 
rza IJlaše ra7l!llere čisto nel.llporaibna, 1prazrna reč. 

Kaj češ z leu>o Žealls'ko v hlevu, pni svJnjskem koriltu, v 
;zel.n~ku, na IJljj'V!i, na ·senožeti? Ka:j češ z lelPPfto v čmi ku
hin:jri z burikllauni :in loparjem, s črnimi železnimi pis.k.ni. in 
s sajastim kotl'OID s svirnjsko kuho v kotu za VJ:ati? Lf!PQta 
ne zna SIIJefi :lcruha. Lepota ne .zna podojli.ti. in očediti otrOika. 
Lep01ta ne zna rzaldeti butaJre sena in jo vamo ~prenesti da
leč čeJz plaiZave, ne zna z vilami za:dliŽevatti. viso'ko nruložene
ga voza, da .ne zgrmi v prepad in potegne za !Sabo še vpre
ge z gospodarjem wed. Lf!Pa žeJJJSka n e more ves doo če
peti na njli:vi an pulirtri ostrega ječ.n:i.enovega stmišča iiJl pu
'Šča'lli rza salho mebogljemih, komaj živ.i!h stebelc korenja; se 
ne more po rves dan sllcla:nja·ti nad zrelim kla;sjem, vezati 
težkega ISIIlQpja im po večerji še nekaj ur p.lesaH ob divjri 
kmečki harmonik[. Lepota me zna ne mlatiti ne nositi ne
znansko te:lJkilh p[att:nenih vreč zrnja s poda na kaščo; ne 
.ma ne mol:sti :ne reditri. prašičev; ne rzna za kri.ž ~jii na 
V1SO moč, .toda z ne1JilaJIISlcim s.traihom iiJl p.re'VIiidm.ostjo ·in 
ljubewnri.jo vle6i. .za štrike ob težkem porodu najlepše a!l.i 
mOilda edine kraNe ... 

Zna 1pa billi žeiJJSka ob vseh teh vsakdanjih opravilih 
straiŠacns:ko za:la. 

VISa močna :il!l zagorela in .zJdrava im. dehteča v znoju, po
gumna in IJl~ejana stoji tam med hlevskimi vrati s ška
fom rv eni rolci :iJn z gol.i:do pena:stega mlaka v drugi, z le
,pi.mi otroki ob roža~&tem kr.illu in z mačko, ki se jti. d~e 
ob nogo. 

Ej, to je v resnici prava ženska lepota. Vendar se jti. Ita
ko ne reče. Ta lepota je ve.lri:ko lepša, .kot jo lahko ·i2pove
mo s še tako sk.I1bno ~n lf!Po 12govorjeno besedo ......: lepo
ta .. . 

J. Prap.rotrnik 
Se neobjavljen odlomek iz pripovedi: SPOMINI NA NOTRA

NJSKO, ki izhajajo v Notranjskem časopisu. 

Najbolj ženski oddelek v Brestu je šivalnica v Tapetništvu. Mesec marec je že za nami. Cestitke naj torej veljajo za nazaj. 
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Mati in hCere ... - skupščina lahko imenuje 
upravni odbor; skupščina 

je sklenila, da bo do ime
novanja upravnega odbora 
začasno sama opravljala 
njegove naloge; 

- skupščina oziroma upravni 
odbor lahko, če sodita, da 
je to potrebno, imenujeta 
tud1 dodatne organe. 

Nadaljevanje s l. strani 
Zato bodi dovolj. Bolj po

membno je poudariti, da novi 
Zakon o podjetjih že .kar na 
začetku določa, da imajo vsa 
omenjena podjetja na trgu 
enak položaj, pravice in. odgo
vomosti. s· tem določilom je 
po eni straru tizakonjena ena
kopravnost vseh vrst lastnin, 
po drugi strani pa smo na 
trgu dela in kapitala vsi po
tisnjeni v hudo konkurenco. 
Tako srečanje je sprv.a lahko 
grobo in se moramo z njim 
spoprijeti vsi, ki .smo še pre
živeh. Nekaterih podjetij pa 
ni več, ~er niso vzdržala ne
na~ sprememb, priti~kov 
trga in države (ali celo dveh 
držav). Nastalo pa je veliko 
novih podjetij - žal skoraj 
nič proizvodnih. Mnogo od teh 
podjetij bodo zgolj muhe eno
dnevnice, druga se bodo raz
vila in uspevala. 

V Brestu smo že predčasno 
ocenili, da bodo potrebne or
ganizacijske in celo statusn~ 
spremembe. Zato smo že pred 
nekaj leti pričeli uvajati poli
tiko večjega programskega 
kristahzira.nj.a poslovnih enot 
(takratnih tozdov) in njihove
ga postopnega poslovnega osa
mosvajanja. Tako politiko smo 
podprli tudi z ustrezno .poli
tiko osebnih dohodkov, ki naj 
bi bili čimbolj odv1Silli od re
zultatov dela - predvsem tu
di od dobička. 

· Ovir ni bilo malo. Po eni 
strani so nas pes?le notranje 
težave in premajhna lastna 
učinkovitost, po drugi stran1 . 
pa zunanji pogoji poslovanja 
~ administrativn~mi posegi dr
žave .. T~ so se menjavali kar 
naprej in kot po pravilu s sla
bih na slabše. Na različne na
čine smo jih skušali otopiti 
oziroma zmanjšati njihovo ne
~goc;lnost, med drugim tudi z 
organizacij ski_mi sprememba
mi. Z nekateruni zato, ker so 
to narekovali . predpisi, i.n z 
~rugimi, ke r smo to hoteli za
radi lastnih spoznanj in po
treb. 

·Spomnimo se·, kako smo 
skladno z bistveno spremem
-bo zakonodaje najprej spre
menili oziroma zbnsali iz sod
nega registra temeljne organi
zacije. Hkrati smo oblikovali 
'poslovne enote- kot zametke 
bodočih podjetij ter poveče
-v:ali njihovo odvisnost od last
:nih ,rezu1tatov. Po (referen
.dumskem) preizkusu v letu 
1.989, s katenm. smo ugotovili; 

· ·aJ..i se želi kdo izločiti iz Bre
'sta, .smo ostali razmeroma 
t,r.dno povezano podjetje, saj 
.se :ni nobena poslovna enota 
izrekla za izločitev. 

. Sprejeli oziroma dopolnili 
smo glavne poslovne u smerit
ve m pričeli pripravljati novo 
organiziranpst. 

- Postopoma smo ustanavljali 
poslovno (razmeroma) samo
stojna ·podjetja in po sklepu 
delavskega s-ve.ta- z 11. decem
b~- 1990 določili obliko - in 
s tem . okvirno vsebino - se
_dal;l,je_ <;>rg~acijske ,rešitve 
Brestove korporacije z vode
njem, upravlj.anjem in s~u-

pravljanjem kot jih ur:eja no
va zakonodaja. 

Preden se lotimo opisovanja 
bistvene 1 vsebine novih odno
sov, naj povemo, da ima ma
tično podjet je Brest trenutno 
štirinajst družb hčera, v kate
rih ima večinski delež v osnov
nih vlogah. Dve pravkar so
ustanavlja v .tujini, v treh 
družbah izven Brest pa ima 
Brest manjšmske deleže. Vse 
to zahteva kar precej sprem
ljanja, toda to je že druga 
zgodba. Oglejmo si bistveno 
vsebino nove organiziranosti. 

MATičNO PODJETJE 
U~TANAVLJA SVOJE 
DRUZBE 

Stvar je (če zanemarimo 
administrativne in poslovne 
težave) preprosta. Vzemimo 
eno podjetje. To podjetje lah
·ko ustanovi novo podjetje. 
Vanj vloži del svojega tkiva 
(kapitala). Zanj postav1 vodil
no ekipo in mu določi glavne 
smernice (poti) poslovam.ja. Na 
tej poti pa mora vodilna ekipa. 
novega podjetja s svojimi de
lavci nadzirati odgovorno. 
Podjetje - ustanovi-telj lahko 
(mora) občasno nadziratl pra
vilnost smeri, vpetost v kor
poracijo, dosežene rezultate in 
srž problemov. Ostalo poslo
vanje je razmeroma· samostoj
no. To velja tudi za drugo, 
tretjo, četrto ... družbo-hčer. 

Podjetje, · ki je ustanovilo 
druga podjetja se imenuje ma
tično podjetje. Novoustanov
ljena podjetja pa se imenuje
jo podjetja ali družbe-hčere. 
Mati in hčere imajo vsaka 
svoj račun, svoje vodstvo, svo
je ime in svoj predmet poslo
vanja ter so registrirane v 
sodnem registru. Mati in hče
re so pravne osebe. Vsaka od 
njih samostojno nastopa v 
pravnem prome.tu. -

Toda lastnikov ali uprav
ljalcev m.a·tere je lahko več, 

pa tudi lastnikov posamezne 
hčere je lahko več. To je prav
zaprav skoraj pravilo. 

Tak primer je tudi z Bre
stom. Matično podjetje je 
Bres.t, podjetje za proizvodnjo 
10 promet blaga d. o. o. Ce,rk
·nica, lastnik (upravljalec) tega 
podjetja pa ni samo Brest, ki 
je sicer večilnski lastriik. 
Manjšinski delež v njem, to
rej v matičnem podjetju (in 
s tem prenešena v ustreznem 
razmerju tudi v hčerah), ima
ta tudi Rep-ublika Slovernja in 
Ljubljanska banka d. d., ki sta 
dali določena sredstva za raz
vojno sanacijo Bresta. V vseh 
štirinajstih družbah-hčerah 
ima Brest večinski delež. V 
·treh izmed njih, ki so mešana 
podjetja, je poleg družbene 
lastnine vložena -tudi zasebna 
las-tnina, čeprav v mam.jšinj
skem deležu. Zasebni lastniki 
so zdaj pravi lastniki. Ostali 
(Brest, Republika Slovenija in 
Ljubljanska ba:nka) pa se »de
lamo« da smo lastniki. 

Toda pustimo teoretična 

razm1šljanja o lastništvu, saj 
se .bomo s tem vprašanjem 
srečali, kot bo sprejet Zakon 
o las•tninjenju. Do takrat pa 
si r.aje oglejmo, kakšne so 

možnosti funkcioniranja novih 
oblik poslovanja. 

KATERI BODO NOVI 
ORGANI UPRAVLJANJA, 
SOUPRAVLJANJA IN 
VODENJA? 

Omenili smo že, da je bila 
12. marca letos -konstitutivna 
seja skupščine Bresta. Skup
ščino sestavljajo skladno s 
sklepi organov upravljanja po 
en predstavmk vsakega od 
lastnikov (upravljalcev). 
Skupščina je sprejela Sta

tut in z njim zastavila uprav
ljalsko vodstveni okvir poslo
vanja_. Navedimo glavne zna
čilnosti: 

- glavni organ upravljanja 
je skupščina, v kateri po
teka glasovam.je o večini za
dev v razmerju z deleži v 
osnovm vlogi (ker ima 
Brest večinski delež, ima 
tudi večino glasov); 

- direktor zastopa podjetje 
in vodi :njegovo poslova

_nje; 

- pristojnosti vseh omenjemh 
treli organov so opredelje
ne v zakonu, ki pa dopu
šča podrobnejšo obdelavo 
v statutu; 

- delavci v podjetju lahko 
oblikujejo delavski svet in 
mu v skladu z zakonom 
opredelijo pristojnosti (za
kon določa, da če je število 
.delavcev manjše od 50, vsi 
skupaj op.ravljajo funkcijo 
-delavskega sveta); 

- za večjo strokovno pove za-
vo· ter za usklajevanje naj
važnejših vprašanj v kor
poraciji sta v statutu pred
vide.na dva organa: stro
kovni svet in svet direk
torjev; 

Tako je v statutu matičnega 
podjetja zasnova za začetek 
delovanja po novem in za 
vzpostavitev povezav med ma
tičnim podjetjem in hčerami. 
Podrobno bodo urejene tudi 
oblike za delovanje - to je 
za upravljanje, vodenje in so
up,ravljanje v vsaki posamemi 
hčeri. 

· Toda to je le formalni okvir. 
Uspeh bo mogoč le tedaj, če 
bomo znali nove oblike upo
rabiti kot podlago za nadalj
njo racronalizacijo in večje 
učinke. Pa tudi na najnujnej-

.- šo mero humanosti, sodelova
nja in dobrih medsebojnih 
odnosov, ki so nujni za velike 
uspehe, ne bomo smeli poza
biti. Nobena zakonodaja nam
reč ni .tako dobra, da bi sama 
po sebi kaj prinesla. 

Zdravko Zabukovec 

Črta pod letom 1990 
Leto 1990 je bilo v poslovnem smislu Imo najtežjih let v preteklem desetletju. Poleg gospodar

skih so na poslovanje podjetij vplivali tudi politični dejavniki. Lahko bi celo rekli, da je 
bila v Jugoslaviji v preteklem letu politika glavna dejavnost večjega dela prebivalstva. Zaradi po
litičnih trenj je prihajalo do krhanja gospodarskih pogodb, prekinitve blagovnih in finančnih to
kov, uvedbe raznih taks za organizacij~ iz drugih republik itd. Do.živeli smo srbsko blokado, kosov
ske probleme, Knin, in razna druga politična izsiljevanja. Dejstvo je, da je gospodarska sfera za
radi svojih težav in nelikvidnosti te momente s pridom izkoristila in je najprej zaustavila finančne 
tokove. Nelikvidnost oziroma nespoštovanje plačilnih rokov se je razširilo kot kužna bolezen. 
Vedno manj je podjetij, ki se ne bi vsaj občasno znašla v likvidnostnih težavah. 

V takih pogojih je poslovalo tudi n.aše podjetje in temu primerni so gospodarskih rezultati, 
Leto 1990 smo zaključili z izgubo v znesku 62.707.000 din. · 

Vzrok takšnemu rezultatu 
so politični momenti, pa tudi 
objektivni gospodarski dejav
niki in naše subjektivne sla
bosti. 

Najpomembnejši dejavnik, 
ki je krojil usodo izvoznih 
podj-etij je vsekakor nerealen 
tečaj konvertibilnih valut. Dej
stvo je, da je politika zvezne 
vlade z nerealnim tečajem osi
.romašila izvozno gospodarstvo 

Drugi dejavnik, ki je krojil 
·naše poslovne rezultate je 
podkapitaliziranost Bresta, ozi
roma sorazmerp.o . visoka 
obrestna mera za kredite za 
obratna sredstva. Razumljivo 
j e, da s 50 do 60-odstotno let
no obrestno mero in fiksnim 
tečajem ne moreino uspešno 
fi-nancirati · izvozne proizvod
nje. Zato so bili v preteklem 
letu v izgubi · predvsem tis ti 
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na račun uvoznikov oziroma 
prebivalstva, ki je lahko poce
ni kupovalo devize. 

Po nekate.rih ocenah je bil 
tečaj tujih va1ut na koncu le
ta prenizek za preko 60 od
stotkov. 

Poleg samega tečaja pa so 
negativ;no vplivala tudi neka
tera medvalutna razmerja, 
predvsem padanje ameriškega 
dolarja in švedske krone, ki 
·sta bili v letu 1990 naši os
novni izvozni valuti. 

izvozni programi, tki so imeli 
dolge plačilne roke. 

Tretji dejavnik, ki j e · krojil 
našo gos,podai1Sko usodo pa je 
občuten padec življenjskega 
standarda. Objekltivno dejstvo 
je, da so se lani social-ne raz
like med posameznimi sloji 
prebivalstva še povečale. Velik 
del prebivalstva, ki s svojimi 
dohodki lahko pokriva le naj
nujnejše življenjske p_otrebe 
je izpadel iz mase potencial
nih kupcev trajnih pot1I'9šnih 

dobrin, ki pa so osnovni pro
izvod našega podjetja. Drugi 
-del prebivalstva, ki je zadostil 
nuJrum eksistenčnim potre
bam, pa viška sredstev ni po
rabil za nabavo trajnih potroš
nih dobrin (pohištva), marveč 
je velik del -teh sredstev po
rabil za nakup deviz. 

Med internimi vzroki za ne
ugoden rezulta-t moramo ome
niti prenizko proizvodnjo in 1 
realizacijo na z&poslenega. l 

V preteklem letu smo do- • 
segli vrednostno samo 76,3 od- / 
stotka letnega načrta proiz-~ 
vodnje. Velik izpad smo imeli 
predvsem pri primarnih pro
izvodih in proizvodnji pohišt-
va za domače tržišče. Manjša 
primarna proizvodnja je po
sledica težav, ki smo jih imeli 
z III.abavo osnovne s urovine 
(hlodovina, · surovina za iver
ko). Moratorij :na sečnjo v go
zdovih in pereča likvidno_stna 
problematika sta dva činitelja, 

ki sta pomembno vplivala na 
pabavo lesne surovine. Zaradi 
pomanjkanja lesne surovine 
in sorazmerno visokega pov
praševa-nja po njej so gozdar-
ji zaos-trili plačilne pogoje, ki 
jih ob kroničnem pomanjka
nju likvidnih sredstev nismo 
mogli v celoti sprejeti. Zato 
so gozdarji precejšnje količine 
hlodovine in drv izvozili, kljub 
temu, da je bila cena v izvo-
zu nižja. 

Pomanjkanje surovine smo 
skušali nadoklnadi.ti z uvozom, 
vendar izpada kljub vsemu ni
smo mogli zapolniti. 

Nadaljevanje na 3. strani 
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Prva seja skupščine Brest d.o.o. Cerknica z delegati in poročevalci. 

PRVI SKLEPI SKUPščiNE BREST d. o. o. 
Skupščina podjetja Brest d. o. o., Ceilknica je na svoji prvi seji 12. 

marca sprejela naslednje pomembne sk•lepe: 
l. Brest, podjetje za proizvodnjo in promet blaga d. o. o., Ceu:-kn!ica 

konstituira skupščino v sestaw: 
- Danijel Mlinar, predsednik (predstavnik Brest d. o. o. Cerknica) 
- Miroslav Pivk, čl8d1 ~preds·tavnilk Repuibl:ike Slovenije) 
- Elizabeta Fil~pi, clanica (predstavnica LB d. d., Ljubljana) 

2. Skupščina sp.reljme IS•taotut podjetja v čistopisu. 
3. Skupščina :i.rzvol:i v disciplmsko kOITriiSii1o nasledu:J.de člane oziro· 

ma njihove narnestni·ke: · 
- predsednik: Anton Perčič (namestni!k: Ivo štefan) 
- član.ica: Ana Kogej (namestnica: MilJka Biza,j) 
- član: Bods Bajt (namestnica: Lrena Kovač) 

4. Za direktorja podjetja Brest <l. o. o. Cerklnica je ~meno-van Dar
ko Lesa·r, dipL ing. - dosedanji v. d. diTek!to:r:>ja. 

S. Skupščina sprejme "Osnove posiov.ne polii!Jike in plana za teto 
1991 ter vrsto sklepov za njuno ~2Vajanje. 

Črta pod letom 1990 
Nadaljevanje z 2. strani 

Manjša proizvodnja pohišt
va za domače tržišče je posle
dica manjšega povpraševan ja 
in zmanjšanega obsega trži
šča, saj se j e ob polletju trži
šče v republiki Srbiji zaprlo 
zaradi političnih razlogov, v 
Makedoniji in črni gori pa 
zaradi ekonomskih. Zato smo 
večino pohištvenih kapacitet 
usmerili v proizvodnjo za iz
voz, ki pa je cenovno manj 
ugodna. Kljub dejstvu, da smo 
dosegli 22 milijonov USD iz
voza in presegli letni načrt iz
voza, pa vrednostnega obsega 
proizvodnje in tudi realizacije 
nismo dosegli zaradi nižjih 
cen v izvozu in nerealnega te
čaja dinarja, oziroma inflacije, 

1VE(l1,6%) 

MAS(20,7%) 

ŽAG(7,4%) 

GAB (1,8%) 

ga uvoza. Tiste poslovne eno
te, ki so bile bolj prožne in so 
popestrile nabavo tudi s temi 
oblikami uvoza, so dosegle 
boljše rezultate, saj so s tem 
skoraj izničile pogubne vplive 
nerealnega tečaja. 

Med staoški opazimo večje 
ods-topanje predvsem pri oseb
nih dohodkih, ki so se v pri
merjavi z načrtovanimi pove
čal( .To j e deloma posledica 
spremenjene strukture proiz
vodnje (dodelavni, posli, pri 
katerih je material p reskrbel 
kupec), deloma pa posledica 
nizke 5tartne osnove v planu , 
saj smo s tem dvigom vsaj 
nekoliko omilili socialne prob
leme zaradi nizkih osebnih do
hodkov. 

POH (23,4%) 

TAP (1 0,2%) · 

JEL(20,8%) 

Izvozna pogača je bila vredna 22 mio $. 

ki je bila kljub stabilnemu 
tečaju pri domačih cenah še 
vedno navzoča. 

Dejstvo je, da smo v pretek
lem letu premalo surovin in 
repromaterialov nabavili na 
zunanjem tržišču. V nekaterih 
okoljih smo se preveč togo 
obnašali in nismo izkoristili 
vseh možnosti nabave, pred
vsem skupnega izvoza, uvoza 
zaradi izvoza, začasnega uvoza 
ter drugih oblik brezcarinske-

V letu 1990 je znašal pov
prečni mesečni osebni doho
dek v Brestu 4.409.90 dinar
jev in je za 390 odstotkov 
večji od povprečnega osebnega 
dohodka iz leta 1989. 

Izgubo bomo pokrivali z n e
povratnimi viri bank in po
slovnih partnerjev. V prime
ru, da to ne bo mogoče, bomo 
izgubo pokrili v breme virov 
poslovnih sredstev. 

Jože Korošec 
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Predstavljamo: člane sku ščine 
Predsedniku novo konstittrirane skupščime Danilu MI.inaxju - pred

stavniku Bresta smo zastavHoi. naslednj~ vprašanji: 
veliko vlagati v razvoj novih tr
gov, proizvodov i:n. ka,drov ter 
optimizirati obstoječe progra
me. Izredno pomembno pa je, 
da se podjetje optimizin na ob
segu, iki ga tpogojuje možnost 
prodaje - trg in r azpolooljiN 

- katere najpomembnejše i.n odgovorne naloge čakaojo skupščino 
Bresta na poti do uveljavitve korporacide v uspešen poslovm 
sistem? 

- kako boste v skupščini uveljav1jali sprejemanje odločitev z ozi
rom na interese druža,bn~kov? . kapital. P.redvsem pa je potreb

no težiti k •temu, da bo obstoje
či kap1ta1 podjetja dajal 'Več pro
fita kot doslej. 

Clana skupščine predstavni•ka vlagateljev Miroslava P·ivka in Bl!i
zabeto Filipi pa smo povprašali: 
- kaj lahko rečete o Btrest<M poslovni poli·ti1koi? 
- kaj je po vašem mnenju treba ukreniti, da bo Brest postal še 

bolj uspešen poslovni subjekt? 

Danilo Mlinar, pred:sedni'k Siku
pščine Brest d. o. o. Cer·kn:ica: 

Skupščina Bresta, družbe z 
omejeno odgovornostjo, ima 
svoj staJtut, v katerem so oprede
ljene njene pristojnosti. Naštel 
bom samo nekatere: 
- sprejema plan \I'azvoja in po

slOIVno politiko podjetja, 
- sprejema le tni obracun poslo

vanja, · 

- odloča o statusnih spremem
bah in spremembah oblilk po
djetja, 

- odloča o delitvi in uporabj 
dobička ter o <kritju izgub 1td. 

V tej prehodni fazi organiz..i:ra
nja opravlja skupščina v s:klladu 
s Statutom tudi nekatere funkci
je upravnega odbora, kot npr. 
spTejema splošne akte poddetja, 
imenuje in razrešuje direktorJe 
podjetja, imenuje disciph.ns.ko 
komisijo itd. 

Sicer pa gre pri novem orga
niziranju za sistemat·ično preob
bkovanje Bresta. Za vsa podjet
ja - hčere so izdelani programi 
razvoja, za realizacijo katerih na
meravamo pritegniti tudi druge 
poslovne partnerje. Ta trenutek 
delamo na dokapitalizaciji pod-

jetja. Gre za pridobitev trajriih 
oziroma doJ.gOTočnih vii!'OIV sred
stev za reailizac:ijo konce~pta raz
voja podjetja tudi z investicij
s kimi naložbami v uspešne pro
jekte. 

Pri skupščmi gre za začetek 
uveljavljanja novega načina up
·ravljan.ja in vodenja podjetja. 
V.se je usmei'jeno na najvišjo 
raven strolkovnega obvladovanja. 
To raven bomo lahko dosegl:i 
predvsem z dobrimi strokovnja
lci, z drugačnim načinom razmi
šljanja, z menedierji, ki imaljo 
jasne cilje .in načine obvladcwa
nja tržnoekonomskih tokov. Ca
ka nas, predvsem vodstvo podje-

. tja, »poJ.no dela«, kajti menim, 
da smo danes, kljub težko p:re
hojeni poti, še vedno bolj na za
četku. 

Osebno se mi zdi kacirovs~ del 
najbolj pereč. To je treba reše
vati z dveh v.irlilkov: s strokov
nega in socialnega. še težji se mi 
zdi danes sociaini del, kjer ni 
programov in rešitev s s t rani šir
še sk-upnosti, ampalk j e vsa po
buda oziroma reševanje prepu
ščeno podjetjem. V zadnjih ne
kaj letih smo na Brestu ta del 
zelo uspešno reševati, bojim pa 
se, da bo v prihodnje teže. 

Interesi dl1UŽaibni!kov so si zelo 
blizu, ·kaj ti večina interesov iz
haja iz lastništva kapitaJa, pri 
tem pa ne g.re zgolj za motiv 
dobička marveč znatno več. Se
veda pa danl!s· ti družabniki niso 
prav »ta pravi«. Zlasti Brest to 

še ni. (aka nas namreč še rea
lizaci:ia programa olastninjenja 
podjetja. Smer razvoja pa je se
ved<J že danes jasna. 

Miroslav Pivk, član s.k.upščine 
- predstavnik Republike SlOIVe
ni.je: 

Brest se je začel že zelo zgo
·daj zavedati, da se je treba pri
lagoditi potrebam trga in temu 
podoredi>ti vse fu'll!kciije podjetja, 
tako obseg :proizvodnje kot raz
vojne programe, h•k.rati pa veli
ko vlagati v raz~s!ka'Ve in r.a11Voj 
trgov .in kadrOIV, ki so gla<vna go
ni1na sHa vsakega podjetja. Ta-

ko ima sedaj komparativne 
prednosti pred dru.ginn, tki tega 
niso storioli dovolj zgodaj. Novo 
organiziranost podjetja .·pa je 
treba razumeti in izpeljati kot 
spremembo odnosov ta!ko zno
nralj podjetja :kot z ~annim 
okoljem. Glavni cilj podjetja mo
ra brU prof·i.t, s katerim se bo 
m eri·la uspešnost podjetja in pri
prav\ljenost kapitala za vlagan:je. 

V sedanjih kriznih časih je s 
to usmeritvitio treba nadal~eva1i, 

Elizabeta Filip!, članica silrup
ščine - predstavnica LB d. <l., 
Ljubljana: 

Brest se že nekaj let pril.aga~a 
spremenjenim pogojem gospo
darjenja. Iz togega velilk.ega si
stema, sposobnega 1e velikoserij
s<ke ·proizvodnje, se bold in bolj 
spreminja v pri-lagodlj.ilv sistem 
s širokim programom, ki se je 
sposoben vkliju.čiti na čim š-irše 
tržiošče. 

Kljub velikim naporom, ki jih 
j e Brest 'V to ·woti.I, pa Brestov
ce tudi v tem letu ča,ka ma.kJsi
malno angažiranje na V!Seh pod
ročjih in raLVneh. Glede na ome
jena finančna sredstva bo Brest 
zastavljene cilje lahiko dosegel 
le s popolno racionalizacijo po
slovanja, s postopnian dezinve
stiran~jem in nujno dokapitaliza
cijo s strani fizičnih oseb, tJUjih 
Vilagart:eljev in Republi!ke Slove
nije. 

Menim, da so Brestove poslov
ne usmeritve, ki so tržno na!J:'av
nane, ipravi•lne. Brest <kot ipOISlOIV
ni subjekt pa bo tem bolj uspe
šen, č~m bolj dosleda:J.o bo iz'Va
jal zastavljeno pos1ovno ;politi
ko. 

I. š. 

Struktura korporacije Brest 
Matično podjetje (firma, sedež in direktor): 
BREST, podjebje za proiz.'Vodnjo im. 'Promet blaga, d. o. o., Cenkni

ca, ·ki ga zastopa direk:toa Dall'ko Lesar, dipl. ing. 
Podjetja - hčere (firma, sedež in direktor) : 
l. BREST.POHISTVO, d. o. o., Cerknica, podjetje za p roizvodnjo 

in promet :pohištva ter opreme, .lci ga zastopa dMektor Mitja Stro
hsack, iur. 

2. BREST-MASIVA, d. o. o ., Martinj alk, podjetje za p roizvodnjo 
in promet pohiš tva, ki ga zastopa direktor R!lldolf Debevc, dipl. ing. 

3. BREST-2:AGALNICA, d. o. o., Staa-l ;trg, podjetje za prmzvod
njo in promet lesnih izde1kov, .ki ga zastopa direk.tor Sil!Ves.ter Ba
vec, dipl. ing. 

4. BREST-IVERKA, d. o. o., Cerk.nica, podtietje za proi.ozvodtn.jo 
in promet ivernih plošč, dd ga zastopa direktor Franc Hvala. 

S. BREST-GABER, d. o. o., Stari .trg, podjetje za p!I'Oizwodnjo in 
promet pohištva ter opreme, k.i ga zastopa dri.Jrek.tOT Bran!ko Klešnik. 

6. BREST-TRGOVINA, d. o. o., Cerknica, podjetje za promet 
blaga in storitev, ki ga zastopa direktor Vojteh Ha.rmel, diipl. psih. 

7. BREST-JELKA, d. o. o., Begttnje pri: Ce:r1knid, pooj~je za 
proizvodnjo in promet pohištva, k!i ga zastopa direktor Janez Ope
ka, di.pl. ilng. org. 

8. BREST-TAPETNišTVO, d.o. o., Cerknica, podljetje za proizvod
njo in p!romet pohištva, .k:i. ga zastopa direktor Franc HTastnik, ing. 

9. BREST..MINERA:LKA, d.o.o., Cei1kn!ica, podjetje za pro.izvod
njo in promet ogrrjeodpomih plošč, lk.i ga zastopa d·irektor Jože Ko
midar. 

10. BREST ..STROJEGRADNJA, d. o. o., Cer1kcica, podjetje za pro
izvodnjo in •promet stroj:ne opreme, ki ga za:stopa lti!rektor Stanislav 
Lu.Zar, dipl. ing. 

11. BREST-INSE, d. o. o., Cerk.n9.ca, illdustlr.i:jslci servis, ki ga za
stopa direktor Cvetko Malnar, .ing. 

12. BRESTil'~, d. o. o., Cerklllica, podj~je za izdelavo opreme, ki 
ga zastopa direktorr Franc Sterle. 

l3'. BRE ST-DUMI, d . o. o., Cerknica, podjetje za proi11Vodrrjo in 
promet Lizdelkov za navtiko in šport, ki ga .zastopa direktor Miloš 
Mi•leta, ing. ' 

14. BREST-LUšiN, d . o. o., Cenklnica, podjetje za predela'Vo in pxo
met lesa, ki ga zastopa dkektor Franc Lušin. 



Zmerni optimizem 
SPREJETA ZE POSLOVNA POLITIKA IN NAčRT ZA LETO 1991 

Ena osrednjih in najpomembnejših točk dnevnega reda l. 
seje skupščine podjetja v mešani lastnini Brest d. o. o. Cerk· 
nica je bila obravnava in sprejem obsežnega gradiva- osnove 
poslovne politike in načrta za leto 1991. Zasnova dokumenta 
upošteva v tem letu zaokroženo organiziranost v skladu z Za
konom o podjetjih ter nadaljnje poglobljeno in razmeram se 
prilagajoče izvajanje koncepta dolgoročne sanacije podjetja. 
Sanacija naj bi potekala v okviru poprej sprejetega celovitega 
projekta Prizma, seveda ob upoštevanju tržno-poslovne samo
stojnosti podjetij hčera ter dokapitalizacije vseh družb Bresta 
kot celote. 

Glavne opredelitve 
na področju trženja: 

- povečanje plasmaja inženi
ring programov za mdeks 
620 v vrednostt 11,6 mio $ 

- povečanje plasmaja lesne 
galanterije in izdelkov Bre
stina za indeks 760 v vred
nosti 6,3 mio $ 

ti na tržišče pnevma.tske čol
ne za morski i.n rečni turizem. 
Program je lasten, izdelki pa 
že imajo potrebne ateste, ki 
omogočajo plasma doma in v 
tujini. 

Začenjamo s proizvodnjo m 
plasmajem zidnih iln podnih 
predfabriciranih oblog, ki slo· 

Koristen primer dezinvestiranja sredstev je v predimenzionira
nemu centralnemu skladišču gotovih izdelkov v Podskrajniku 
pri Cerknici, ki je postalo prava »valilnica in inkubator« novih 
programov preoblikovanega Bresta. Pod strešnimi loki so našli 
svoj prostor - z leve proti desni: 1 - Trgovina, 2 - Dumi, 3 -
skladišče, 4 - Lušin, 5 - še rezervirano in 6 - Strojegradnja. 

- nova proizvodnja plovil v 
vrednosti 4,2 mio $ · 

- povečanje izvoza za indeks 
130 - to je za 8,8 mio $ 

- pospeševanje neposredne 
prodaj e v lastnih in pnvat· 
nih salonih 

- zagotovitev kreditiranja 
prodaje končnih izdeLkov. 

Programsko tržni ukrepi so 
uravnam za doseganje gornjih 
opredelitev: 

Plasma serijskega pohištva, 
strojegradnje in primarnih 
programov ter mineralke bo 
ostal nespremenjen oziroma 
se bo strukturno zmanjševal. 

nijo na tehnologiji integralnega 
izkoriščanja tudi manj kako
vostnega lesa. 

Bistveno šinmo progran1 
Brestina na področju obnove 
kuhinj (New-look) in drugih 
izdelkov, kar bomo dosegli z 
boljšim oblikovanjem in po
večevanjem lastne prodajne 
mreže. 

Na področju strojegradnje 
bomo obdržali in razširili trŽl
šče s .kompleksnim trženjem 
tehnološke opreme ·ter tudi z 
zastopanjem drugih firm. 

·Na področju primarne pre
delave lesa bomo zadržali tr
žišče z višjo kakovostjo izdel
kov in pospešenim neposred
nim trženjem. 

Plasma na pohištvenem pro
gramu bomo zadržali z novo 
generacijo kuhmj, programom 
Ten, Sax in obstoječimi ter 
novimi izvoznimi programi. 

Na področju mineralke uva· 
j amo lažje mineralne plošČe 
Negor, obrizge za jeklene kon· 
strukcije in rudruke ter inže· 
nirinški program. 

Rast izvoza načrtujemo tudi 
v letu 1991. Poleg povečanja 
obsega prodaje dosedanjli:h pro
gramov bomo izvažali še pro
grame novih Brestovih podje
tij. Eden glavnih ukrepov bo 
skrajšanje rokov plačil. Poleg 
tega bomo izkoristili vrsto 
ostalih možnosti za zmanjše
vanje stroškov in večjo dohod
kovnost izvoza (začasm uvoz, 
uvoz zaradi izvoza, skupni iz. 
voz in kooperacija). 

Proizvodnja za izvoz bo ter
minirana z naročili, kar bo 
pomenilo poslovanje brez za
log. Se naprej bomo poveče
vali las·tni izvoz. V sodelova
nju z domačimi in tujimi part
lllfrji bomo ustanavljali pod
jetja v tujini. 

Oskrba s surovinami in ma
teriali bo 1mela eno najpo· 
membnejših funkcij v poslov
nem procesu. Zato poslovna 
usmeritev korporacije zahteva 
pristop,· ki sloni predvsem na 
odgovornosti vseh odločujočih 
kadrov za znižanje stroškov 
poslovanja oziroma za večjo 
finančno učinkovitost. Naloga 
teh zaposlemh je: 

da racionalizirajo obseg 
dobave po količi:ni in ro
kih, 

- da optimirajo nabavne po
ti, pogoje in cene, 

- da aktivirajo cenejše sub
shtute, 

- da vplivajo na gospodarje
nje z materiali. 

Za izpolnitev teh načrtov 
smo. oblhlrovali agencijo za in
tegralno nabavo. želimo nam
reč doseči boljše pogoje in ra· 
cionalnejšo preskrbo za dve 
ali več družb-hčera s kombini
ranjem nabavruh poti, hkrati 
s prodajo blaga Brestovih 
podjetij (vključno s kompen· 
zacijami). 

Racionalizacije in druge 
globalne usmeritve poslovanja 
načrtujemo predvsem na na
slednjih področjih: 
- nadaljnje zmanjšanje šte

vila zaposlenih za okrog 270 
delavcev. Za rešitev tega 
p roblema je pripravljen 
program, · za katerega po
trebujemo okrog 40 mili
jonov d:ina.rjev, Ici pa jih 

Povečanje inženiringa bomo 
dosegli predvsem z večjim 

p lasmajem laboratorijskega 
pohištva, v sodelovanju s fir
mo Waldner, z opremo poslov
nih objektov, z lastnim pro
gramom ter v sodelovanju s 
firmama Bene in Ikeo. 

NA~RT PROIZVODNJE IN PRODAJE ZA LETO 1991 (v mio din) 

Hotelske objekte in ladje 
bomo opremljali z opremo, k1 
temelji na lastnem oblikova
nju in tehnoLogiji. 

Uvajamo popolnoma novo 
področje - BIO program, ki 
omogoča ekološko sanaciJO 
farm in zemljiških površin ob 
hkratni uporabi .izdelka v kme
·tijstvu. 

Z nov1m navtičnim progra
mom Dumi začenjamo .plasira-

Zap. 
§t. Podjetje-hči 

l. POHišTVO 
2. MASIVA 
3. 2AGALNICA 
4. GABER 
5. IVERKA 
6. TAPETNišTVO 
7. JELKA 
8. MINE:RALKA 
9. STROJEGRADNJA 

10. TRGOVINA 
11. INSE 
12. BRESTIN 
13. DUMI 
14. LUSIN 

SKUPAJ BREST 

PRO IZVODNJA 
Deset. 90 Plan 91 

78,9 120,7 
59,1 94,1 
79,0 110,8 
55,2 101,7 

130,8 201,1 
38,1 53,5 
52,1 50,3 
34,5 51,2 
18,2 22,9 

90,2 
3,6 

84,1 
55,8 
20,9 

545,9 1.100,9 

Indeks PRODAJA 
Dom. trg Izvoz 

153 87,3 49,7 
159 26,9 61,2 
140 77,1 23,8 
184 84,1 17,6 
154 164,9 36,2 
140 13,4 40,1 
173 15,6 74,7 
148 37,9 13,3 
126 17,1 5,0 

90,2 
3,6 

59,0 25,1 
21,9 33,9 
20,9 

202 719,9 386,6 

Brest v tem trenutku ni-
ma, 

- nadaljevanj e izobraževalne
ga ciklusa za okrog 320 de
lavcev, 

- zmanjševanje stroškov v 
pomožnih dejavnostih, 

- nadaljevanje že začete do
kapitalizacije podjetja s 
strani zunanjih .partnerjev 
(do 1/3 osnovne vloge), 

- izboljšanje koeficienta ob
račanja zalog (tržna proiz
vodnja za manega kupca), 

- večje izkoriščanje informa· 
cijske tehnologije, 

- ustreznejše nagrajevanje za 
povečanje produktivnosti 
zlasti kreativruh in inova
tivnih delavcev. 

Investicije rmajo značaj trž· 
ne usmerjenosti. Vsaka od 
družb-hčera ima vnaprej opre
deljen razvoj v okviru skupne 
razvojne strategije. V le tu 
1991 izvajamo investicijske 
projekte v: 
- Dumi (projekt za navtični 

program), 
- Filnob (projekt fi.i<na:1izilra:n.ih 

talnih i.n drugih oblog), 

BRESTOV OBZORNIK 

- Gaber (projekt rekonstruk
cije in modernizacije za 
kuhinjske, . laboratorijske 
in inženir.i.nške programe), 

- Lušm (projekt za predelavo 
drobne oblovine), 

- Mimeralni kompleks (trije 
inovacijski projekti s po
dr.očja mineralnih tvoriv) . 

RezUltati vseh navedenih 
aktivnosti vlivajo upravičeno 

upanje na uspeh poslovnega 
leta. Vsi načrti podjetij-hčera 
predvidevajo 'v delitvi dohod· 
ka dobiček. Ko smo v naslovu 
zapisali, da gre za zmerm 
optimizem, smo mislili zgolj 
na nezaželeno možnost poslab
šanja splošnih gospodarskib 
tokov in vladnih ukrepov s te
ga področja. Ob izboljšanju 
finančnih virov, realizac1je ' 
programskih sprememb, za
stavljenih realizacij vključno 

s število~ zaposlenih, kadrov
skih sprememb in nadaljeva
nju izobraževanja pričakuje
mo, ne le letošnje, temveč dol
goročno izboljšanje rezultatov 
poslovanja korporacije. 

Predstavljamo podjetje 
Brest -Lušin d. o. o. Cerknica 

Tokrat predstavljamo bralcem Brestovega obzornika zopet 
novo proizvodno dejavnost, ki je nastala kot plod mešanega 
vlaganja. Gre za predelavo drobne obl<,>Vine, predvsem dreves.". 
nih vrst listavcev. Dejavnost bo zapolnjevala trg z iskanimi 
lesnimi elementi in polizdelki. 

želja, čimbolj ovrednotiti 
tudi slabši les - .recimo mu 
kar »drva«- je bila v lesarstvu 
vedno navzoča. S projektom 
opredelave drobne oblovine 
smo na Brestu v precejšnji 
meri uresničili take cilje. 

Tehnologija za pred~lavo 
drobne oblovine se precej raz
likuje od klasičnega žagarske
ga obrata. Na postrojenju bo 
možno _predelovati namreč t u
di oblovino z minimalnim pre
m erom 15 cm. Ker pa »drva« 
oziroma »goli« navadno mso 
oravni in .tudi ne kakovostni po 
vsej dolžini, bomo s tehniko 
krojenj a izžagali lepše dele 
oblovine v dolžinah od 1 m 
dalje. Talci kosi lesa bodo 
pravzaprav vhodna surovilna 
za novo proizvodno .dejavnost. 

Ker gre pri omenjenem pro
jektu še zlasti za tanjša oblo
vino, bodo gotovi elementi ozi
roma decimiran les temu pri
mernih · dimenzij. Takih pol
izdelkov pa se vel.i.ko rabi v 

1 

proizvodnji masivnega pohišt-
va, galanterije, !palet, v proiz
vodnji oblog, podov itd. 

Podjetje Brest-Lušin d. o. o. 
Cer~ca j e torej sar.nostojna 
firma, ki sta · jo ustanovila 
Brest in ' g. Franc Lušin iz 
Ljubljane. Pravi razgovori o 
skupnem pristopu k projektu 
so se začeli julija lani. Kmalu 
zatem sta oba partnerja ,pod-. 
pisala pismo o nameri in se 
s tem obvezala čimprej izde
lati elaborat, ki je pokazal 
ustrezno s topnjo donosnosti 
take proizvodnje. 

Partnerjev vložek v novo 
podjetje predstavljajo ovred· 
notena znanj a za proizvodnjo 1 

in trženje ter gotovinska sred· 
stva. Brest pa se je v pogod· 
bi obvezal, da bo zagotovil po
treben kapital za nabavo opre
me in za obratna sredstva. 
Razpoložljive gradbene prosto· 
re bo Brest d. o. o. Cerknica 
odstopil novemu podjetju v 

Nadaljevanje na S. strani 

Dvojna tračna žaga je prva montirana oprema podjetja Brest· 
Lušin. 
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BRESTOV OBZORNIK 

Brest -Dumi je splaval 
prispevali k dosedam.ji sanaciji 
Bresta. Mislim, da bomo obe
te iz naših dolgoročnih .pro
gramov vsekakor zanesljivo 
realizirali, kot tudi vse doslej. 

e PROGRAM, KI NAJ BO VEDNO NAD VODO 
e V čASU STEčAJEV IN ZAPIRANJA TOVARN 
e DO 60 ZAPOSLENIH IN 15 MIO DEM REALIZACIJE 
e SICER MAJHNA, PO MISELNOSTI PA VELIKA STVAR 
e POMANJKANJE KAPITALA JE GLAVNA SKRB žE NA 

STARTU 

To je le nekaj glavnih misli 
Izidorja Rejca, Darka Lesar
ja, Tomaža Jančarja :in Miloša 
Milete, izrečenih na otvoritvi 
proizvodnje novega Bres,tove
ga podjetja - hčere Brest
Dumi d. o. o. l. februarja v 

Podskrajniku pri Cerknici. 
Ker smo bralcem to proizvod
njo že predstavili v prejšnji 
številki Obzornika, tokrat 
brez komentarja objavljamo, 
kaj so povedali glavni a!kterji, 
udeleženi na tej priredi1Mi. 

IZ POZDRAVNEGA NAGOVORA DARKA LESARJA, GLAVNE· 
GA DIREKTORJA BREST d. o. o. CERKNICA: 

V tem trenutku je pomemb
no, da se v času stečajev ln 
zapiranja tovarn, ki so dožive
le kruto usodo ekonomskih 
zakonitosti, odpira tudi kak
šen nov program. Gre za pro
izvodnjo, ki smo jo osvojili 
v sodelovanju z dvema part-

nerjema z · Reke, g. Dupliša
kom in Miletom. 

Proizvodnja temelji na Bre
stovem programu dezinvesti
ranja, 'kar pomeni aktiviranje 
sredstev, ki so iz preteklosti 
ostala neaktivirana (centraLno 
skladišče gotovih izdelkov 

Otvoritev proizvodnje v podjetju Brest-Dumi. 

Predstavljamo podjetje 
Brest -Lušin d. o. o. Cerknica 
Nadaljevanje s 4. strani 
najem. 

Decembra lani sta oba part
nerja podpisala pogodbo o 
ustanovitvi podjetja z mešano 
lastnino. Stekel je re!§istracij
ski postopek, hkrati pa delo 
na nabavi in montaži potreb
n e opreme. Rarzen prianaa:mega 
stroja- parralelne tračne žage, 
ki je uvožena - je viSa druga 
do sedaj nabavljena oprema že 
rabljena, s čimer naj bi po
cenili investicijski vložek. . 

Dela za potrebno revitaliza
cijo rabljene opreme :in vsa 
montažna ORravila izvajajo 
predvsem Brestovi delavci iz 
Strojegradnje, Pohištva in 
Iver ke. 

Tehnologija je postavljena v 
eni od skladiščnih hal v Pod
skrajniku. Na ta način smo 
prazne skladiščne prostore, 
razpoložljivo infrastrukturo in 
depoje za surovino vključili v 
proizvodno funkcijo. Iverka 
kot neposredni sosed novemu 

podjetju pa bo uporabila vse 
lesne ostanke iz omenjene pro
izvodnje za svojo p redelavo. 
V podjetju Brest-Lušin d. o. o. 
Cerknica bo zaposlenih pri
bližno 15 delavcev. Zaenkrat 
je začel s poskusno proizvod
njo začetni del tehnološke li
nije. 

Dejavnost novega podjetja 
je zelo ramolilka, kar bo omo
gočilq podjetju, da se bo lah
ko z različnimi izdelki in sto
ritvami uveljavilo na doma
čem, še zlasti pa na tujem 
trgu. 

Izdelki iz nove p roizvodnje 
naj b.i bili kar v največji m eri 
namenjeni tudi Brestovim fi
nalistom in še zlasti načrto
vani proizvodnji za izdelavo 
talnih, stenskih ~n stropnih 
oblog. 

Po predvidevanjih naj bi s 
polno proizvodnjo začeli že v 
prvem polletju letošnjega leta. 

F. Lu šin 

op. ur.). V teh proizvodnih ha
lah nameravamo tudi v pa
ralelnih prostorih razširjati 
nove proizvodne zmogljivosti. 
Gre za dopolnjevalno dejav
nost, ki jo v Brestu vključu
jemo kot, komplementarne 
programe v smislu marketin
ga, ali pa v smislu tehnoloških 
povezav. 

V naši . sredi pozdravljam 
vse, ki so bistveno pomembno 

Pozdravljam vse, ki sodelu
jejo v začetku te proizvodnje, 
ki naj bi kasn~je predvidoma 
zaposlila do 60 delavcev in 
ustvarila preko 15 mio DEM 
realizacije. 

Po otvoritvi si je več kot 80 
navzočih ogledalo proizvodnjo. 
Ob koncu smo pomembne go
ste povprašali po vtisih, ki 
jih imajo kot solastniki te me
šane družbe. 

IZIDOR REJC, REPUBLišKI SEKRETAR ZA INDUSTRIJO: 

.Ne bi rad ponavljal, . vendar 
je .to, kar smo .danes videli, 
prav gotovo velik korak v pri
hodnje podjetniško gledanje. 
Hkrati pa gre tudi za skrb za 
zaposlovanje ljudi na vašem 
podeželju, kjer so možnosti za 
pridobitev dela sicer manjše 
kot v večjih centrih. 

Poudariti gre korajža, s ka-

tero ste se lotili projekta, še 
posebej pa izredno koristnost 
aktiviranja neizkoriščenih pro
storSokih kapacitet v produkci
jo, ki je jutrišnja :in pojutriš
nja. Končno rad ponovim, kar 
sem povedal že na otvoritvi, 
da gre za program, ki ostaja 
vedno nad vodo. 

TOMAž JANčAR, NAMESTNIK PREDSEDNIKA LB GB 
LJUBLJANA: ' 

Brest že dolgo poznam. Re
cimo kar, da je bil to eden 
socia1i:stičnih velikanov, po či
gar modelu naj bi tisoči Slo
vencev imeli npr. enake ku
hinje, enak.e barve, z enakim 
številom in razporeditvijo pre
dalov itd. Tako pač ni šlo. 
Sedanjost - prihodnost je v 
maloserijski in celo naročeni 
proizvodnji, zlasti pa v vklju
čevanju velikega števila raz
mišljujočih kadrov ob privab
ljanju kapitala. Tu je Bresta
va perspektiva. Vlaganje v ka
dre - le v te verjamem - in 
njihovo stimuliranje bo omo
gočilo ob vsaki podrti in pre-

delani smreki ali bukvi večji 
kos kruha brestovcem in vsej 
dolini. · 

Danes smo videli nov Bre
stov program, ki ga vsestran
sko podpiram. V tej slovenski 
lesni industriji, ki stagnira, 
Brest zanesljivo napreduje. Ta 
hip so problemi Bresta še 
vedno sorazmemo veliki. Na
čin, kako se je vodilna ekipa 
pravočasno lotila prestruktu
riranja ob izrabi kapitalskih 
povezav, pa je gotovo ohrab
rujoč. Navsezadnje je Dumi 
za Brest majhna stvar, ven
dar. je to po miselnosti velik 
lik korak. 

MILOš MILETA, SOLASTNIK PODJETJA BREST-DUMI d. o. o. 
CERKNICA: 

Ko smo se z vodstvom Bre
sta dogovarjali za .ta naš skup
ni posel, smo bili polni opti
mizma, ki ga sicer še vedno 

Dvigniva· sidro! · 

imamo. Skrbi nam povzroča 
finančna situacija tako v Slo
ve~ji kot v vsej Jugoslaviji. 
ZmanjJmje nam denarja, da 
ne vemo, kako bomo dokon
čali proizvodnjo, naročeno za 

- '.:'------... 

izvoz. S solastnikom Rudijem 
Duplišakom verjameva, da se 
bo vendarle vse dobro izšlo. 
V tem smislu vlagava maksi
malne napore in svoje moči, 
da postavimo firmo na noge. 
Prav gotovo so v tem smislu 
zelo pomembni tudi najini pri
vatni interesi. Rada bi kar 
najhitreje izpolnila vrsto čvr
s to zastavljenih ciljev in ob
ljub - med njimi npr. tudi 
to, da .bomo delavcem z uspeš
nim poslovanjem .zagotovili po 
1.000 DEM osebnega dohodka. 

Kot rečeno, težav in skrbi 
j e še veliko - zlasti denarnih. 
S partnerjem pa verjameva, 
da jih bomo s skupnimi moč
mi vseh. solastnikov danes. od
p.rte proizvodnje mešane druž
be Brest-Dumi d . o. o. u spešno 
rešili v korist naših skupnih 
interesov in širše družbe. 

Ivo štefan 

- - ·- " ---~--
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Sejem 
KOin· '91 

Sejem pohištva, ki ga v Kol
nu prirejajo vsako leto v dru
gi polovici januarja, je prav 
gotovo najpomembnejši med
narodni pohištveni sejem. Zdi 
se, da na pomembnosti še pri
dobiva, saj zadnjih nekaj let 
beležijo vse večje število raz
stavljalcev in obioskovalcev z 
vsega sveta. Tako je bllo tudi 
letos, ko se bojazni pred manj
šim obi!Skom in udeležbo, 
kljub zalivski krizi in recesiji 
v večini zahodnih držav, IIliso 
uresničlle. Predstavilo se je 
1500 proizvajalcev pohištva iz 
več kot 30 držav iz vsega sve
ta. Obiskovalcev je bilo celo 
več kot lani. 

Tudi vzdušje je bilo tako 
med II'azstavljalci kot obisko
valci zelo pozitivno in prevla
dovala ·so optimistična priča
kovanja glede poslovanja v le
tu 1991. V nasprotju z ZDA, 
Anglijo, Francijo ali Italijo 
predvidevajo v Nemčiji v le
tošnjem letu kar 9-odstotmo 
rast v prmzvodnji pohištva. 
Večina razstavljalcev je bilo 
zadovoljnih tudi z obsegom 
naročil, saj so jih na sejmu 
dobili več kot so pričalkovali. 
Ne gre 'Pozabiti, da je sejem 
pohištva v Kolnu gotovo eden 
najbolj zanimivih krajev, kjer 
se sklepajo k()((lkretni posli. 
čeprav j e to nemški sejem 

pohištva, pa kar 60 odstotkov 
razstavljalcev prihaja iz dru
gih držav. Običaj je, da se 
proizvajalci iz posameznih dr
žav p redstavijo skupaj, lahko 
bi rekli pod isto zastavo. Med 
najbolj zanimive gotovo spa
dajo prmzvajalci pohištva iz 
Avstrije, švice, Danske •in 
švedske. Te države spadajo 
tudi med največje izvoznike 
pohištva, v p.rihodnjih letih pa 
nameravajo izvoz še povečati. 
Danci so v letu 1990 izvoz po
večali kar za 14 odstotkov, ta
ko da je njegova skupna vred
nost znašala že okoli 2 mHi
jardi nemških mark. Danski 
proizvajalci pohištva izvozijo 
kar 75 odstotkov svoje proiz
vodnje, premorejo pa le ·ka
kih 750 obratov s skupaj pri
bližno 10.000 zaposlenimi. če 
upoštevamo še dejstvo, da mo
rajo danski poluštveniki uvo
ziti prak.tično vse surovine in 
matenale, se lahko potem sa
mo sprašujemo, kaj je narobe 
z našo (jugoslovansko) pohišt
veno industrijo, ki ji je z vse
mi kapacitetami v letu 1990 
uspelo izvoziti v ZDA v·sega 
skupaj za približno 200 mili
jonov nemških mark pohištva. 

In kakšni so novi trendi v 
pohištvu? Strokovnjaki pravi
jo, da je nov trend to, da ni 
nobenega enotnega trenda. Za 
devetdeseta leta bo znač1lna 
svoboda posameznilka - nje
gove želje in hrepenenja. Kul
turo bivanja bodo določala 

čustva. Kljub tej , »Orientacij
ski megli« pa vendarle lahko 
govorimo o nekaterih precej 
konkretnih z.načilnostih. 

Pri lesu že nekaj let ni več
jih sprememb, še vedno so 

Nadaljevanje na 6. strani 
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Boot '91 DUsseldorf Novo iz delovnih razmerij 
Zatrjujejo, da je to eden od 

najpomembnejših in najbolj 
obiskanih svetovnih sejmov. 
Zavzema 87 .S71 m 2 zaprtega 
prostora v 1S halah. Povpreč
no ga obišče okrog 400.000 
obiskovalcev. Po statistikah je 
med obiskovalci 86 odstotkov 
Nemcev, 14 odstotkov .pa pred
stavljajo tujci. Od teh jih je 
S odstotkov izven Evrope. 
V edno ga organizirajo v · fe
bruarju m traja celih 9 dni. 
Obhod hal je organiziran ze
lo praktično. Ko obiskovalec 
odloži plašč v garderobi, ob
hodi sejem, ne da bi moral 
ven. Hale so povezane z raz
ličnimi nadhodniki, pomični
mi trakovi in podobno. 

Letos se je kot razstavljalec 
pojavila tudi nova Brestova 
hčer Brest-Dumi. Ker smo se 
pozno prijavili (razstavni pro
stor je vsakokrat razprodan 

Sejem 
KOin '91 
Nadaljevanje s S. strani 
najpomembnejši hrast, češnja 
in jesen. Letos bodo sadna 
drevesa še pr.idob1vala na p-o
membnosti, predvsem bo še 
več češnje, ki se ji bo pri
družila hruška. Od iglavcev 
bo najbolj moderna smreka, 
vse več stolov pa naj bi bilo 
iz bukovine. Nasploh bolj pri
ljubljeni ostajajo svetlejši le
sovi in ltart:i - jelša in javor, 
medtem ko je vse manj npr. 
rustikalnega hrasta. Ljudje 
pač vse bolj hrepenimo po 
toplem, harmoničnem okolju, 
ki nudi mir in .sprostitev. 

V površinski obdelavi je do
voljena vsa paleta - od mat 
tonov do visokega sijaja, po
gosto pa kombinac1ja obojega. 
Zdi s~, da je več belega kot 
črnega pokrivnega laka. Crni 
se zelo pogosto pojavlja v 
kombinaciji z naravno barvo 
lesa. 

Pri oblazinjenem pohištvu 
so možnosti skorajda neomc:
jene. Blago je izdelano v naj
različnejših ba.rvah in vzorcih 
(zelo vebko je cvetličnih in 
abstraktnih vzorcev), še vedno 
je precej usnja v rjavih barv
nih odtenkih, poleg •teh pa še 
belo, črno, modro, rdeče in 
zeleno usnje. 

l'lldividual.nost in okus po- · 
sameznika igrata najpomemb
nejšo vlogo, bolj pomembne 
kot cena se zdijo kakovost, 
toplota, ;tisto, kar vidimo in 
čutimo. 

Za· konec še beseda o jugo- . 
slovanski: udeležbi. Na sejmu 
so razstavljali Slovenijales, 
Uniles, EX~portdrvo, Sipad, 
Simpo. Ne tako skupaj kot 
npr. Skandinavci ali Avstrjjci, 
bolj narazen in vsak zase. 
Opremljenost razstavnih pro
storov je bila solidna, kakšnih 
posebnih novosti pa ni bilo. 
Temu primeren pa je bil se
veda tudi obi!sk. 

V. Zabukovec 

za naslednje leto že ob zapi
ranju sejma), smo komaj uspe
li dobiti prostor v yelikosti 48 
m2. Da bi zmanjšali stroške 
razstavljanja in ker smo ozko 
povezani z doba·v1teljem repro
materiala, firmo Sava iz Kra
nja, smo nastopili v skupnem 
aranžmaju, tretjino stroškov 
pa je nosila uvozna 'firma 
Brest-Dumija za nemško trži
šče. 

V okvi.ru možnosti smo raz
stavili plovila MR 440 (rdeč), 
MR 440 Army iz meliranega 
gum1ranega platna, MR 3SO, 

·MR 27S, ob zidu smo postavili 
splav Rafting 4SO, na vrveh v 
zraku pa je visela rumena Ba
nana 4. 

sejmu pa je naravnost zane
marljivo v primerjavi s prejš
njimi leti. GlaVllli vzrok za to 
je vojna v zalivu. Trdijo, da 
so se vsi •roki za konkretne 
pogodbe premakiDili za 2 me
seca nap.rej, ker se turisti še 
niso odločili, ·kje bodo preži
veli dopust. 

Konkurenca na sejmu je bi
la zelo močna. V naši hali so 
bili nemški ljubljenci .DSB 
(Deutsche Schlauch-Boote), ka
terih čolni niso prav nič bolj
ši od naših, pač pa so dražji, 
vendar so kljub temu uspeli 
prodati okrog 100 komadov. 

Svetovna elita v proizvodnji 
gumira:nih čolnov, to so itali
janske firme Novomarine, No-

Gostje si ogledujejo plastična dna za gumijaste čolne. Tretji z 
leve je g. Izidor Rejc. 

Zanimanje za naše izdelke 
je bilo veliko, morda sicer ne 
tolikšno kot smo pričakovali; 
mogoče smo pričakovali celo 
preveč. Vendar pa je bilo bist
veno, da smo se predstavili in 
pokazali proizvode ter do neke 
mere uspešno navezali stike 
za maloprodajo. Pričakovali 
smo sicer morebitno predhod
no naročilo s predplačilom za 
nekaj sto plovil - česar pa 
nismo dobili. Hvalili ·so nas, 
pa tudi kritizirali. O pohvalah 
ne bomo govorili. Kritika pa 
se je nanašala na izgled fina
lizacije· proizvodov in na vpra
šanje dodatne opreme. Izbolj
šav v tem pogledu smo se že 
lotili. 

Letošnji obisk je bil po oce
nah za približno 30 odstotkov 
manjši ·kot običajno. S tevilo 
pogodb, podpisanih na samem 

varagnia in B.at, je razstavlja
la prav zraven nas, vendar ni
smo uspeli zvedeti, ali so bili 
zadovoljni s prodajo. Dejstvo 
je, da so veliko dražji kot mi, 
izdelki pa so lepši. Razstavni 
prostor firme Sport iz Beo
grada je štiri dni prazen sa
meval, tako da nas je bilo kar 
malo sram. 

Prvič v zgodovini Nemčije 
je bila letos organizirana tudi 
razstava čolnov v Berlinu pod 
naslovom Boots-Ausstellung -
Berlin. To je navtični sejem, 
kjer bomo tudi sodelovali, če 
ne za.radi drugega zaradi nove 
Nell)čije, ki je na severu pri
dobila tudi morje. Morda bo
mo imeli nekoliko več s.reče, 

pa tudi pričakovali bomo 
manj. 

Miloš Mileta 

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

Novela republiškega zakona o delovnih razmerjih (U. I. RS 5/91), 
ki je priče)a veljati s 16. februarjem 1991 je pomembno posegla v 
položaj d~avca, ki je glede na dosedanjo ureditev manj ugoden. 
Novela uvaja novosti predvsem na področju presežkov delavcev. 

Z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno
sti (U. I. RS 5/91) je celovito urejeno področje zaposlovanja in :za· 
varovanja za primer brezposelnosti, ki je prilagojeno novim razme
ram uvajanja tržnega gospodarstva, naraščajoče brezposelnosti ter 
oženju socialnlli funkcij gospodarskih subjektov. 

Zaradi obširne problemat~e bomo v nadaljevanju poudarili le bi
stv~ne novosti, ki jih novela in Zakon prinašata s tega področja. 

I. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DELOVNIH RAZMERJIH 

l. Začasni presežki delavcev v 
organizacijah 
Do začasnih presežkov delav

cev pride v primeru zača5!1lega 
prenehanja potreb p.o delu de
lavcev zaradi DJU!jnih operatiJvnih 
razlogov, ki lahko traja:jo do 
šest mesecev. V tem času delav
cu ne more preneha/t-i delovno 
ra.z.merje, lahko pa je med tem: 
- razporejen na drugo delovno 

mesto, za -katero .se zahteva 
eno stopnjo n.imja strokOVilla 
izobrazba 

- r~orejen v drugo organiza
c~jo oziroma k drugemu de
lodajalcu, na delovno mes-to, 
kljer se zalhteva enaka a•li: eno 
stopnjo nižja izobtraziba 

- napoten na prekvalifikacijo 
oziroma dokvalifikacljo; v 
tem času je upravičen do na
domestila asebnega dohodka 

- na čakanju na delo; v tem 
Ča.IS>t'. prejema nadomes.tilo 
osebnega dohodka v višini, 
kot ga določa lkolektiovna ;po· . 
godba oz~roma 51pi].ošni a1kt, 
venda.r najmanj v viš'i!lli za
jamčenega nadomestila oseb· 
nega dohodka 

- na delu s skrajšanim delov
nim časom. 

V naštetih .primerih, ko je de
lavec na deLu ~prva, druga in pe
ta al-ineja) ima pra:v-ioco <lo oseb
nega dohodka za tisto delo, ki ga 
dejans!ko opra-vlja, pri čemer mo
ra biti osebni <lohodek · najmanj 
20 odstotkov 'Višji od nadomest-i
la osebnega dohodfka. 

O tem, :k.arter.im delavcem za
časno ni mogoče zagotoviti dela, 
odloča poslovodni organ oo:ilroma 
delodaja!lec, če gre za manjše 
števhlo presežnih dela!Vcev, si· 
cer pa organ upravl~anja. P-red 
tako odločiwtjo je posJ.ovodni 
organ oz::irO'lila delodajalec ter 
'D.rgan upravljanja dolžan prido
biti mnenje s-indikata, in ga tudi. 
obravmwati. . 
2. Trajni presežki 

Ce pos.ta.ne delo deJlavca nepo
trebno za dadj časa •kot 6 mese
cev, dela!Vcu preneha delovno 
razmerje po preteku 6 mesecev, 
potem, ko postane sklep o pre
nehanju delovnega razmemja do
končen. Ugotovitev, da abstaja~jo 
presežki delavcev, sprejme po
ISlovodl!li organ ozi:roma deloda
jalec. Poslovodni organ oziroma 
delodajaiec pripravi in spreje
ma pro~ram ratLreševanja pre- · 
sežkov del<JV'De si~e, če gre za or
ganizacijo z man.jšian štev.Ho.m 
delavcev, sicer pa program pre
seženih delarvcev pripravi in 
spretjema organ upraovljantia. O 
ugotovitvi, da obstajajo v orga
niizaciji presežni delavci, je tre
ba ol:westi·ti tudi zavod za zapo
slovanje. 

Pri sprejemu pTOgrama sode
luje ·tudi delavski svet aU drug 
organ, ki predstaVII.ja delavce, ter· 
sindi!kat, ki podaljajo stališča, 
mnenje in prechloge delavcev. Za 
prenehanje delovnega razmerja 
večjemu številu delawcev se šte
je, če je v zaporednih 45 dneh 
nepotrebnih na:jmanj 10 . delav
cev v or.ganitzaciji z zaposlenimi 
do 100 dela.vcev, ali najmand 10 
odstot!kov delavcev, če gre za or
ganizacijo s 100 do 300 delavci 
ali najmanj 30 delavcev v orga
nizaciji z več kot 300 delavci. 

Ce gre za prenehanje delmme
ga rannerja več kot 25 odstot
kov ZC!iposlenih v organizaciji z 
več kat 300 zaposlenimi delavci, 
mora sodelovati pri sestavi ·in 
sprejemmj;u ;programa presež
nih delavcev zavod za zaposlova-

.nje, orgll!llizacija pa mora raz
porediti prenehanrle na daljši 
čas. 

·3. Arbitražna komisija 
Novela zakona o delovnih raz

merjih prediv-ideva us.tanovitev 
novega organa - arbitražno ko· 
misijo, pred katero lahlko spro
žijo postopek delavci oo:i'I"oma 
sindi>kat v pr.i.meru, če pri sopre
jem.arr:Jiju programa presežnih 
delavcev niso bila wpootevana 
njihova s,taloišča. Arbitražna Iko
misi-ja je se51taovJ:jena itz predstav
nikov delavcev in del.odajalcev. 

4. Prenehanje delovnega 
razmerja 
Novela ima tudi posebno va

rovalno zak010sko določbo za 
presežne delavce, po kateri ni 
mogoče prenehanje deLovnega 
.razmerja delavou, katerega delo 
je postalo nepotrebno, če ga je 
mogoče z njegov.im soglasjem 
razporedit~ v okviru organitzaci
je na drugo delovno mesto in ne 
ustreza njegovi izobr~bi; če ga 
je mogoče prekval!.ifidrati ali do
kvaMici.rati za dn1go delovno 
mes'to v roku 6 mesecev, če je 
možno z enalk.iiiil številom dela/V· 
cev oprav-ljati delo v s•klrajošanem 
delovnem času. Kriteriji za dolo· 
čanje presežfkov delavcev so: 
strokovna izobra.zba in potrebna 
-dodat.na znan:ja, delovne i7Jkuš· 
nje, delovna uspešnost, delovna 
doba, zdravstveno stanje i•n so
cialno stanje. 

Delovno razmerje ne more 
prenehati v naslednjih primerilh: 

- delavcu v času sliuženja voja
škega TOka, 

- delavcu v bolniškem s:taleŽJU, 
- nosečnici in delavki v času 

porodnišlkega· dopusta, 
- delavcu, članu or.ganu uprav

ljrunja, dela.vo&kega sveta, silil· 
di!kainemu poverjeniklu v ča
su njihov.i.h funkcij in 2 leti 
po prenehanju opravljanja 
funkcije, rter delavcu delegatu 
skupščine DPS v čaJSu man
data. 

Le s soglasjem delavca pa lah· 
ko preneha delovno ra'llilJ.erje: 
- delavcu invallidu, ki ne i?Jpol· 

.njuje pogojev za i.n:va·lidsko 
upokojiltev, 

- delavcu z manj kot enirrn le· 
tom delovne dobe, 

- obema zalk.oncema, ki sta za
poslena v isti organizadji ooi
roma p.ri istem delodajailcu, 

- delavcu, ·katerega za-konec 
je kot nezaposlen prilprarv-ljen 
pri Za!Vodu 2a ZC1iposlovanje, 

- delavki oziroma <lelavcu 5a· 
mohranilou z otrak:om do 
dveh let starosti. 

5. Dokup zavarovalne dobe 
Dolrup za.varovaolne dobe je 

možen le v primeru, ko presež· 
nemu deda;vcu <lo izpoLnitve po
gojev za upokojitev manjika naJj· 
več do S let zavarova-lne dobe, 
kar pa velja le do sprejema no
vega za!kona o pokojninskem in 
invalidLS'kem zavarovanju . . 

6. Odpravnina 
Odpravtnina pripada delavcu, 

kalterega delo je posta-lo trajno 
nepotrebno, in znaša najmanj 
polovico povpre6nega osebnega 
dohodka zadnjih treh mesecev 
za vsalko leto dela v organizaciji 
ali pri delodajalcu. 

Nadaljevanje na 7. strani 



BRESTOV OBZORNIK 

Razreševanje presežnih delavcev 
Vprašanje pravega števila potrebnih delavcev za opravljanje 

načrtovane dejavnosti oziroma programske usmeritve je eno 
od ključnih vprašanj za vsako podjetje. Na Brestu smo v zad
njih nekaj letih posvetili vprašanju števila zaposlenih veliko 
pozornost. Tako smo v nekaj letih uspeli zmanjšati število 
delavcev z 2300 na 1975. Pri tem je bil celoten postopek zmanj
ševanja števila zaposlenlli delavcev tak, da noben delavec ni 
postal presežek v smislu brezposelnosti. Največje število zmanj· 
šanja delavcev je bilo izvedeno na račun pospešenih upokoji· 
tev starejšlli delavcev. 

Pri vsaki statusno organiza
cijski prenovi oziroma spre
membi je bilo obravnavano 
vprašanje potrebnih delavcev. 
Tako smo ob noVl programski 
usmeritvi matičnega podjetja 
in podjetij - hčera strokovno 
ugotov1li, da potrebujemo za 
obstoječe pro~ame poslova· · 
nja 1548 delavcev. Na podlagi 
sprejetega postopka o potreb
nih delavcih smo ugotovili, da 
je presežnih delavcev 270. 

Izdelali smo postopek za 
ugotavljanje .in program raz
reševanja presežnih delavcev 
v skladu z določili Zakona o 
delovnih razmerjih in splošne 
kolektivtDe pogodbe. 

Ker je temeljni kriterij za 
ohranitev ·zaposlitve delovna 
uspešnost, smo po sprejetih 
kriterijih ocenih zaposlene in 
ugotovili: 

- presežke delavcev po posa-

Novo iz delovnih razmerij 
Nadaljevanje s 6. strani 
7. Prednostna pravica zaposlitve 

Prednostna pra,vica zapostirbve 
. velja za delavce, ki }im je prene-

halo delovno raumerje v organi· 
zaciji ozilt"oma pri delodajaJcu, 
k.i. v enem letu zapaslu~e nove 
dedavce. 

II. ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI 

Naloge na tem področju taiko 
kot doslej v večini primerov ure
ja Rep:UJb[išiki zavod za zaposlo
vanje (rv na:daljevaJ!llju Zavod), ki 
glede na aktualno stanje na tem 
področju dobi:va tudi dodatne 
naloge in večjo vlogo. 

Novi zakon je ohrani·! ·ilste vr
ste prav.ic za primer bre7ip0Sel
nosti: 
- dena!mo nadomestiJ.o, 
- denarna pomoč, 
- druge prav.ice teh delavcev. 

1. Denarno nadomestilo 

Pravico do denarnega nadome
stila za primer brezpose1nosti 
pridobi delavec - zavarovanec, 
ki je bil v delovnem razmerju 
neprekinjeno najmanj 9 mese
cev ail.i 12 mesecev s presledki v 
zad!n:jili 18 mesecih pred prene
hanjem deJovnega razmerja in 
se najka&neje v 30 dneh tPO pre
nehaJ!llju delovnega razmerja pri
javi Za'V'Odu. Nado!Destilo rll!laša 
prve 3 mesece 70 odstotkov, v 
naslednjih mesecih pa 60 odstot· 
kov delavčevega osebnega dohod· 
ka, k.j ga je prejemal zadnje 3 
mesece pred prenehantjem delov
nega trazmerja, pri čemer pa to 
nadomesblo ne sme biti a:rižJje od 
80 odstotikov zajamčenega OD po 
zakonu in ne višje od pet~atni
lka tako za(jamčenega OD. Od te· 
ga nadomestNa se obračunava2o 
še prispevki za pakojnins\ko 110. 
mvalidsko zavarovanje, rorarv
st:Jveno vamsrtvo in zaposlovanje. 

Po novem je zmanjšan čaJs pre· 
jemanja dena-rnega nadomestila, 
in se po novem izpiačuje: 
- 3 mesece, če je bil delavec za

varovan ('v delovnem r~mer
ju) najmanj 9 mesecev nepre
trgoma a!l.i 12 mesecev s pre
.s.ledlki .v zadnjih 18 mesecih, 

- 6 mesecev, če je bilJ. delarvec 
zawan-ovan najmanj 30 mese
cev nepretr.goana ali SO mese
cev v zadnjih S [etih, 

- 9 mesecev, če je bil delavec 
zavarovan S let ali več in 
manj kot 10 let, 

- 12 mesecev, če je bil delaivec 
:Za'Varovan 10 let ati več in 
manj kot 1S let, 

- 18 mesecev, če je hll dela'Vec 
zavarovan IS let ali več in 
ma:rrj kot 20 let m 

- 24 mesecev, če je bil delavec 
zavarovan 20 let ali IVeč. 

Denarno nadomes.t:illo se zava· 
rovancu lrublko i.zJplača tudi v en-

klratnem znes.lru, če iz.palnjuje 
naslednje pogoje: 
- da na podll.agi vloženih sred· 

stev denarnega nadomestila 
sklene delovno razmerje za 
nedoločen ča.s s polnim delov
nim časom, 

- da ustanovi podjetje adi po
stane :rolaiStnilk podjetja in se 
v n:jem zaposli, 

- da začne maj~i obrtno ali 
drugo dejavnost z zasebnim 
delom, 

- da je zadnje delovno razmer
je traja>lo neprekinjeno naj
manj tri mesece pr'i isti orga
ci.zaciji <Xtiroma deloda:j al cu. 

2. Denarna pomoč . 
Pravico do den·3lrile pomoči 

pridobi za'Varovan.ec, če v rolku 
30 dni po izteku pravice do de
narnega nadomesti·la uveljavlja 
pravico do denarne pbmoči. Po
goj je, da njegovi dohodlki slknl
paj z dohodki družins!lcih članov 
na osebo IV zadnjih treh mesecih 
;pred uveljavitvijo denarne pomo
či v p<>.VI,Prečsju ne presegajo 80 
odstot!kov ~ajan:nčenega osebne
ga dohodka po zakonu. Pravico 
do denarne pomoči ima tudi za
varovanec, ki mu je ·kot priprav
niku prenehalo delOVIIlo Tazmer
je za dodočen ČaiS, krajši od de
vetih mesecev lin je uspešno za. 
ključi~! p.ni.pravniško dobo. De
narna pomoč je enaka 80-odstot
nemu zajamčenemu osebnemu 
dohodk!U po zakonu, zmanjšana 
še za obraOuinane da'Vike in pri· 
spev!ke. Za vsaficega vzdrževanega 
člana pa pripada zavarovancu še 
denarni dodatek. 
3. Druge pravice, ki pripadajo 

nezaposlenim delavcem 
Poleg že naved.erri!h prarvic do 

denarnega nadom6Stila in denaT· 
ne pomoč.i pnilparla nezaposlene
mu delavcu ·tudi praVIi.ca do pri.· 
rp.rav na zaposil'iltev; ·k.i obsega 
vse oblike izobraževanja ali us
.posabljmja, klr.itje stroškov izo
braževanja ter denarno pomoč. 
Ta pravica pripada tudi :priprav
ni:kom-Nolonterjem.. Nezaposlen 
de!lavec ima v času nezaposle
nosti pravico do rpovmitve mo
rebitnih prevoznih in selitvea:ri!h 
strošrov. 

Po novi zak0111odaji je področ· 
je aiktivne ;politike zaposd.ovalll!ja 
ma:nj pomembno, sa1 v doseda
njem gospodarskem položa(ju v 
glavnem rešuje naraščajočo 
bre:vposednost rter socialne prob
leme, ki v 7JVezi s >tem nrustaja(j'O. 

Marija LeV\Stek-Zalbukovec 

meznih prog.ramih oziroma 
podjetjih - hčerah, 

- seznam presežnih delavcev 
z ustreznimi podatki, 

- poseben seznam delavcev, 
· ki izpolnjujejo pogoje za 

dokup zavarovalne dobe m 
s tem možnost za upokoji
tev. 

Seznam delavcev, ki izpol
njujejo pogoje za dokup za
varovalne dobe in s tem mož· 
nos.t za kakršno koli vrsto 
upokojitve, kot jo predvideva 
zakon, smo napravili v so
glasju z njimi. 

Po sprejetem programu raz· 
reševanja presežnih delavcev 
naj bi presežne delavce razre
ševali na . naslednje načine: 
- s prerazporeditvijo v novo 

ustanovljena podjetja -
hčere v okviru korporacije, 

- s prerazporeclitvijo oziro
ma sklenitvijo delovnega 
razmerja za nedoločen čas 
v drugem podjetju oziroma 
delodajalcu, 

- z dokupom zavarovalne do
be zaradt uveljavitve pra
vice do upokojitve (starost· 
ne, predčasne, polne), 

_:_ s pravico do odpravnine 
delavcem, ki si bodo sami 
reševali svojo 111adaljnjo za
poslitev, 

- z nadomestilom osebnega 
dohodka za čas čakanja na 
delo, 'in sicer za obdobje, 
ki ga predvideva zakon o 
delovnih razmerjih. 

Razreševanje presežnih de
lavcev po sprejetem programu 
in predlaganih načinih pa se
veda zahteva precejšnja fi. 
nančna sredstva. V finančnem 
pogledu še najmanj težav 
predstavlja prerazporeditev de
lavcev v novo ustanovljena 
podjetja - hčere znotraj kor· 
poracije Brest. Na tak način 
naj bi razrešili problem na
daljnje zaposlitve 25 delavcev. 

Veliko večje 'težave za za
gotovitev potrebnih fmančnih 
sredstev pa nastajajo pri :re
alizaciji ostalega programa ozi
roma načinov razreševanja. 

Skoraj polovico vseh presež
nih delavcev naj bi razreševali 
z dokupom zavarovalne dobe 
in za to bo treba zagotoviti 
največ sredstev. Vsega Brest 
sam ne bo mogel zagotoviti; 
s strani Republike Slovenije 
bo treba pridobiti sredstva, ki 
jih predvideva poseben zakon 
presežnih delavcev, ter tudi 
ustrezen del sredstev, ki bi 
ga prispevali delavct sami. 

Obenem pa se poleg višiale 
potrebnih sredstev poraja tudi 
izreden likvidnostni problem. 
ker je treba znesek zagotoviti 
na začetku obdobja oziroma 
ob ugotovitvi sredstev za do
kup. zavarovalne dobe . 

Tudi za druge predlagane 
načme !I'azreševanja presežnih 
delavcev, to je za prerazpore
ditev oziroma sklenitev delov
nega razmerja za nedoločen 
čas v drugem podjetju dn za 
pravico do odpravnine delav
cem, ki bodo sami reševali 
svojo nadaljnjo zaposli.tev, bo
do potrebna ustrezna sred
stva. 

Poleg velikega problema za
gotovitve potrebiilih sredstev 
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Proizvodnja čolnov je stekla. Ugoden tržni uspeh naj bi zahteval 
njeno razširitev, ta pa nove - sicer odvečne delavce. KdaJ bo 
to? 

za _razreševanje presežnih de· 
!avcev po predlaganih načimh, 
bo neqvomno nastal še večji 

- socialni problem, ki bo na
stal ob izgubi dela kar več 
kot tretjine od vseh zaposle
nih presežnih delavcev. Delav
cem, ki bodo opredeljeni kot 
presežni in bodo prejemah na
domestilo osebnega dohodka 
za čas čakanja na delo, bo 
treba s pomočjo dejavnikov 
izven podjetja v tem času po-

iskati kakršno koli zaposlitev, 
da bi tako po preteku zakon
skega roka, ,ko jim pripada 
nadomestilo osebnega dohod
ka, ostalo čimmanj delavcev, 
ki ne bi tmeli nadaljnje za
poslitve. 

Več o konkretnem reševa· 
nju te problematike bomo lah· 
ko napisali v naslednji števil
ki Obzornika. 

A. Perčič 

Novo v sindikatih 
Območni svet Zveze svobod

nih sindikatov Slovenije za 
Kraško-notranjsko regijo je 
bil ustanovljen oktobra 1990. 
Svet sestavljajo predsediniki 
sindikata ·večjih podjetij : 

-Boža Klrižman iz HOT 
Postojna 

- Igor Knap iz Transporta v 
Ilirski Bistrici 

- Bojan Mahnič iz trgovine v 
Sežani 

- Slavka čuk iz 
Kovinoplastike Lož 

- Boris Rupar iz Brest 
Tapetništvo 

Profesionalni člani IO so Ja· 
nez Zakrajšek, Cerknica -
predsednik, Bojalll Kramar, Se
žana - pocl.predsednik in 
Oskar Komac, Postojna -
strokovni delavec. 

Območje je ustanovljeno za 
štiri sosednje občine: Cerkni· 
ca, Postojna, Ilirska Bistrica 
in Sežana, kar je v skladu z 
dogovori na republiški ravni. 
Ustanovili smo tudi Biro za 
zaposlovanje delavcev ter pri· 
stopili v Delavsko hranilnico 
Slovenije, ki je bila ustanov
ljena na ravni ZSS Slovenije. 

V skladu z dogovori za usta
novitev posameznih odborov 
dejavnosti je bil ustanovljen 
odbor dejavnosti delavcev 
družbenih in državnih orga
nov. Pripravljeni so .tudi mate
riali za ustanovitev Odbora 
delavcev kmetijstva in živil
stva. Hkrati se dogovarjamo 
za ustanovitev odborov kovi
narjev, lesarjev, gostincev, 
gradbenikov, ki n aj bi bili 
ustanovljeni do maja letošnje
ga leta. 

V okvir naše sindikalne de
javnosti sodi tudi ustanavlja
nje sindikalnega konzuma, ki 

je bil na ravni republike že 
ustanovljen in katerega izpo· 
stave naj bi i.tredili tudi v 
vseh posame2mih občinskih 
središčih. Povedati pa je · tre
ba, da velik problem pri orga
niziranju predstavljajo prosto
ri, ki morajo biti opremljeni 
v skladu z zakoni, ki jih nad
zoruje tržna inšpekcija. 

Za konec >te kratke informa
cije je treba povedati, da se 
na našem območju pojavljajo 
tudi druge sindikalne organi· 
zacije; gre predvsem za Neod· 
visnost, ki jo vodi France 
Tomšič, pa tudi za ,popolnoma 
samostojne organizacije (Brest 
-Iverka in Primorje Ajdovšči
na). Omeniti velja, da v za
ščiti delavcev, katerih .tovarne 
so šle v s-tečaj {primer TOK 
Ilirska Bistrica) z zaščito na
stopa samo .naša pravna služ
ba ZSSS. Pravna služba je na 
.razpolago vsako sredo v ted
nu. 

Prav gotovo vas tudi. zani· 
ma, kdaj bodo pripravljene ko
lektivne pogodbe v posamez
nih sindikalnih branžah. Do· 
slej so bile podpisane le štiri 
kolektivne pogodbe: gozdar
ska, PTT, kmetijska in kovi
narska; vse druge panožne po
godbe še niso podpisane, če
prav so jih posamezni siindi· 
kati dejavnosti pripravili. 

Janez Zakrajšek 
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. Strelske novtce 3. SD · žell.e:zniOar LjubilJjana 
1079 krogO'V 

4. SD Murska Sobota 
1072 ki"ogov 

REPUBLišKO PRVENSTVO 
Z ZRAčNIM ORO.ZJEM 

V Ptuju je hilo :repuhliško pr
venstvo v streljanju s s.tanda:rd
.nim zraČI:liilm orožjem. Udeležba 
je bila reJkordlD.a, saj se po novliih. 
pra'Vi·llih St'relske zveze Jugosda
rvi:je teilmlovalci lahko odločajo 
za medm.axodllli-standard tiln nacio
naUni-seri.jski progi"am. V odsot
nosti na~jboljšega sloveilJSikega in 
jugoslovarr:rslkega strela Rajmon
da Debevca, Ici je bil· na tekmah 
za svetoiVni pokal so p;rev[adoval~ 
mla1jšd tekmavalci. Strelsika dru
žina Brest je naJStopala zelo us
pešno, saj so teikm'OIValci dosegli 
eno prvo in d'Ve drugi mest'i. Z 
bolj-šim ui1!llilkom •telkmovanja pa 
bi bili uspehi še bolijši. Rezultate 
bomo powlmšaili ~boljšati na dr
žav.nem prvenstvu, ki bo v Zadru, 
.tako z mladinsko lkot članSiko 
e.kri.po, lci sta doseg![ predp.iJsane 
nO!I'Ille. 

REZULTATI: 
Mladinci - ekipno: 
l. SD B:rest Cevkni.ca 

1671 krogo'V 
2. SD Olimpida l.:jub~ja.na 

1648 krogov 
3. SD Doanžale 

1646 ikrogOIV 
Mladinci - posamezno: 
l. Simon Kovič - SD D.omža:le · 

573 .k.rogav 
2. Damjan Kand.a!re - SD Brest 

566 krogov 
3. Dušan .žoišiko - SD Olrimpija 

563 krogov 
Clani - elci.:J;:>no: 
l. SD Kammk 

1722 krogov 
2. SD Brest Cerknica 

1691 ·krogov 
3. SD Domža-le 

1688 krogov 

REPUBLišKO FINALE -
BRESTU DVE ZMAGI 

V Mtii"sdci Sobo1li: j e biil.o izve
deno polfinale repuhl<iJšoke dop:ilsne 
lige s serijsko Z'faČJlo puško na 
katerem je .nastopilo 10 na;jholtj
ših ekip in 10 na.jbo:ljših posa
meZIIlli.ilrov iz Sloveni1e, k·i so se 
u v.rstili v finalno tekmovau:rje. 

Prešeren 
v salonu 
Nadaljevam:je :z 9. straru.i 
matska motivika opozarja na 
dvoličnos,t, nasprotj a in vsak
danjost, polm.o balasta krivic 
in d rugih nečednosti. Najbolj 
j e vsekakor očarala tematika 
metuljev - b:rezuspešni krik 
njihovih krhk!.h kril 'PO svo
bodi je kot bi bil slišen -
pa zato toliko bolj pretresljiv . 

V pogovoru je avtorica za
upala svojo razpetost med 
družino, službo in umetnostjo, 
pa tudi to, da kljub njenim 
že številnim samostojnim raz
stavam, tokrat prv1č razstav
lja y prostor ih kakšnega de
lovnega kolektiva. 

Zares škoda, da so bila nje
na p latna na ogled le teden 
dni. Veliko premalo ! 

Prešeren je vsebina našega 
pojmovanja kulture. Zato pra
vim, da j e bil tega dne med 
nami v Salonu Prešeren s svo• 
jo dediščino za današnjo ra
bo, Logaški oktet z umetno 
in narodno pesmijo, mla da 
upe vzbujajoča intelektuaJlca 
in upodabljajoča umetnica. 
Prevelika žlica kulture za em. 
sam dan v letu! 

Zdaj čakamo, kdaj nam bo
do v salonu zopet prijazno po
nudili - umituro. 

Ivo štefan 

Flina:la, iki je bilo čez 14 dlllli na 
li.sJte.m stxeildšču se je udeležilo S 
p.rvili elcip iz polfina.la in 10 po
·sameznikov. 

Brest je z ~o mla<hlncev zma
gal. Tuc:hi. posamezna zmaga je 
pmi.'Padla. BrestO'Vemu mladincu 
Damjanu Kandaretu, k!i! je edetn 
najbolj obetavnih pers.pelkmi'VIllih 
mlailincev v Slovemji .in Jugosla- · 
wji. 

R=ltM.i - EKIPNO: 
l. SD Brest Ce:rlknica 

1098 krogov 
2. SD A. HohkraJUt T111bov.Lje 

1087 krogov 

S. SD Olimpija Ljubljana 
1071 krogov 

Re:zultaJti -POSAMEZNO: 

l. Damjan Kanda:re - SD Brest 
378 .k.rogov 

2. Mart-in StraJkušek - SD 
Hohkraut 
372 krogov 

3. Dušan ždško - SD Olimpdja 
369 ki"ogov 

4. Sa:šo Korbar - SD Hoh!kraut 
369 krogO'V 

S. Tadej Kranjc - SD Bresot 
366 krogov Fira.nc Mahne 

Kegljaške. novice 
I . SLOVENSKA LIGA 

Končano je letošnje tekmova
nje v vseh republiških •ke~ja
ških ~,i.gah. Claooka · _eiltipa KK 
Brest; ki je nastopaJJ.a v l. slo
venski Ligi je zaJSedla 3. mesto. 

LESTVICA I. SLOVENSKE 
LIGE 

l. Tekstina A:jdovšči:na 
2. P~Tolet:axec Zagorje 
3. BREST Cea1k:nica 
4. Gorka N. Gori.ca 
S. T•rig.lav K;ranj 
6. Hmezad žalec 
7. SCT Ljubljana 
8. Hidro Medvode 

30 točlk 
24 točk 
22 točk 
22 točk 
20 tOOk 
20 točk 
16 točk 
12 točk 

9. Kočevje 
10. Slovan Ljubljana 
KADETI
REPUBLišKI PRVAKI 
V DVOJICAH 

12 točk 
2 točlk.i 

Kadeti KK Brest Ce.dmica so 
uspešno nastopili na letošndem 
kadetskem prvenstvu Sl.ovenije 
'V dVIOdicah, k.i je bHo na keglji
oščih v Lj:u!bljani. Med 24 nasto· 
pajočimi dvojicami so zased-li 
prvo mesto. RepubHš\lca prvaka 
-sta postala Janez žnidaršič lin 
Davor Meden, t:retj e mesto pa 
<Sta osvojila Tadej Ut11bas in Ma• 
tej Urbas. 

Kadetsko p:rwenstvo Slovenije 
za posa.meznike bo 12. in 13. ap
·rila na kegljišču v Cerknici. 

Franc Gornik 

Kako bomo letovali? 
Počasi se bliža čas, ko bo

mo vse bolj razmišljali, kako 
si bomo organizirali letošnji 
dopust. Sem sodi 'seveda tudi · 
načrtovaJUje letovanja. Letova
nje bomo tudi le tos organizi
r ali tako kot doslej. Vseh po
drobnosti vam v •tem trenutku 
še ne moremo sporočiti -
še zlasti ne zastran cen, saj 
uprave kampov še kar naprej 
taktizirajo in ne izdajo svojih 
cen. Po tistih, ki pa ·smo jih 
že prejeli, b1 lahko sklepali, 
d a letošnje povečanje cen le 
ne bo podobno drastičnim po
dražitvam iz prejšnjih let. Ta
ko p:ničakujemo, da bo cena 
za uporabo počitniške, prikoli-

ce višja od lanskoletne »le« 
za okrog 50 odstotkov. 

Program počitniških pr.iJko
hc (36 prikolic v 13 avtokam
pih) na morju in v termalnih 
toplicah letos razširjamo še 
z novo kapaciteto - to je 
eno dvoposteljno sobo v t er
malnem letovišču v Lendavi. 

Po določitvi vseh potrebnih 
pogojev bomo do 10. aprila 
objavili razpis letovanja z vse
mi možnostmi in, seveda, kar 
vas najbolj zanima - cem.ami. 

Pr-ičakujemo, da se bodo za
posleni v velikem številu, kot 
doslej, odločili za to, še vedno 
l).ajcenej šo obliko letovanj a. 

I . š. 

Nagradna križanka 
PRAVILNA REšiTE V: 

PARALELKA- RAZPRETI 
- IC - LOV - OHRANITEV 
- SRECNO NOVO - OLEIN 

ARAFAT - ABSORBENT 
- PTA - NE - PREDMET 
- E M U - RUSK - DM -
OKLA - SO - TIHONOV -
KAMERA - TA - KOK -
BAHAM! -' DROMEDAR -
ETE- VIKO - AR- KSE
NON - TEZA - KEVIN 
OER OAKLAND - AK 

BREST-OV OBZORNIK - glasilo de
lavcev podjetja BREST Cerknica, 
d. o. o. 
Izhaja tromesečno v naklac!i 2.800 izvodov .. 

Glavni in odgovorni urednik: Ivo šTEFAN: 

Uredniški odbor : Miran PETAN, Franc GOR· 
NIK, Janez OPEKA, .Jože KOROšEC, Zdravko 
ZABUKOVEC, Vili FRIM, Andrej VIVOD, 
Hedvika MELE, Hermina MALIS, Jožica 
šKERW, Franc MELE, Anton OBREZA. 

Foto: Jože šKERW. 

Predsednik odbora u obveščanje : Vili FRIM. 

Tisk: 2elezniška tiskarna v Ljubljani. 

Glasilo je brezplačno za člane kolektiva in 
upokojence ln Je po sklepu Sekretariata RS 
:za Informiranje (Ur. list SFRJ, št . 4/91} 
oproščeno temeljnega davka. 

ACI DI - OMAHEN - OT 
DOK - KV - DAKI - KO
PERNIKUS - ZIMSKE - NIL 

ISTRA - RADOSTI -
SALTO- IK- TIT. - BA
TA -· ET - GRD - OJACI
TEV - SENEKA - RA -
E NAKA - ALEMAN 

IZID .ZREBANJA: 

l. nagrada: 1.500 din - 'Jasmi
n a DEKLEVA, C. pod Slilvnico 
4/a, 61380 Cer1knica 

2. nagrada: 1.000 din - Marin-
ka KRALJ, C. 4. maja 70/a, 61380 
Cerknica 

3. nagrada: 500 din - Mar~nka 
KEBE, D. jezero 51; 61380 Cerk~ 
nica 

4. nagrada: 300 din - žiga 
MAHNE, Pop.kova 4, 61380 Cerk
nica 

S. nagrada: 200 din - Jože 
šKERLJ, Kamna gorica 33, 61380 
Cerknica 

Sorazmerno ·lepe -denarne na
gi"aJde so tokrat v.zpoobu d.hle rc
·kordno število reševalcev, saj 
se je v posodi za ž-rebanje zbra- . 
lo kar 238 rešitev. 

hlrebancem čestita.mo! 

BRESTOV OBZORNIK 

·Hisne stevilke 
Med prilpnwami na popfus Pife· 

bivalstva, gos.podmjstev, stano
vanj in 'klffie&ili gospodarstev v 
aprilu 1991 (Zakoo o popilsu p:r:e
bivalstva U. l. RS št. 8/90)je 
geodetska upr<~~va občine Cer1k.
nica ugotovila, da je označeva
n~e stavb s ta.blicami s hišno 
številko · :Slabše od pričakovane
ga. Za to je več vrz:rokov: voja
ške vaje ;p~red. leti, ko so morali 
:stanovalci hišne števiJ,ke odstra
nit-i, nestrinjanje pr ebivalcev z 
nO'V.im ;poimem.ovanjem ulic v 
Cerknici in neobveščenost o za
koiliSJci urec:titvi tega 'POd:ročja. 

Ob tej priložnosti geode1Ska 
uprava Oip<>Zarja vse ·lastnike in. 
upravljalce S!l:anovanjskih in po
slo.vnih stavb na ZaJkoo o ime
novanju i.n evidem.till"anju naselij, 
ulic in staV"b, ·ki v 14. b členu 

•predvideva denarno ka:zetn od 150 
do SOO din za tis.tega lastnika ozi
-roma U'PraV'ljalca staVIbe, ki ne 
zahteva tahlice s h!išno številko, 
ali tahloice ne namesti na 'Vidnem 
mestu J.n v •roku, ki ga določi 
pristojni občinski &gan . 

Občani, ·ki nmtajo nameščene 
hišne talbHce .so rok, kot je . na· 
vedeno v rprej.šnjem odstavku, že 
zamudili, vendar je še čas, da 
storijo svojo dolžnost in pritr-· 
dijo hišno tablico na vidno me
sto na pročelju hiše, pred obi· 
skom popisovalcev. Popisovalci 
-bodo mora1i IV posebnem sezna
mu obJ.G·ožiti tis-te hi:šne številke, 
kjer tablice niso nameščetne. 

Ne odlašaj-te - popils bo pOII:e
kal od l. do 15. a'Prila. 

Geodetsdca uprava 

Bu:Jtov hlod v čeljustih viličarja Volvo. Na hlod.išču v .Zagalnici 
so pozimi životarlli. Pričakujejo, da jim bo pomlad prinesla več 
dela. 

Kina nič več 
V začetku leta 1990 smo preneha-li 

. s ~ioopredstavami v Sta•rem trgu in 
Nov:i vasi, v začetku letošnjega leta 
pa še v Cer~nioi. Tako smo ostali v 
občini brez kina. Vzrok za to je slab 
obisk, za kar so »krive• videokase
te, saj je mreža 4zposojevali š č dob
ro izpopolnje-na, pa razpadajoč kul
tumi dom v Cerknic-i, -ki bi ga mo
rali najprej po.pra'Jiiti, če si lahko še 
kdaj žefimo obi-ska (ne zgolj kino· 
predstav, temveč tudi kakšne druge 
prireditve), in stalno pomanj-kanje 
denarja. 

Bralcem se opravičujemo 
za zamudo te številke Ob
zornika, ki smo jo sicer na
črtovali za zadnje dni mar
ca. Težave tiskarjev smo 
seveda sprejeli z razume
vanjem. Upamo, da tudi vi. 

Upokojili so se 
V času od 10. decembra 1990 

do 28. februarja 1991 se j e upo· 
koj.Ho 16 delavcev B'festa. 
POHišTVO 
Leopold KOS, Ma.rija MODIC, 
Ma~rija RUPAR, Ivana žNIDAR
šiC, Matija ClMBRMANCIC, 
Marija KOVACIC, Jagica JAD
RIC 
MASIVA 

Janez žNIDARšiC 
IVERKA 

Joze JENC, Jože KOVšCA, 
Franc TELIC 
GABER 

Franc ZABUKOVEC 
žAGALNICA 

Mar1ja MIHELCIC 
J ELKA 

Ivan šKRLJ 
POSLOVODSTVO 
Mari~a šPAREMBLEK, Franc

ka DEKLEVA 
Vsem »mladim<< upokojencem 

se za nj-ihovo dolgoletno in po
žrtvova:lno delo zahva.Jjujemo, že
limo zdravja, zadovoljst-va -in še 
mnogo let v zasluženem pokoju. 

Zima se je že zdavnaj poslovila. Začenja drst in Cerkniško je· 
zero bo spet oživelo . .. 


