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SAMOU PRAVLJANJ E

Brest praznuje. Z delavci Bresta praznujejo vsi
obCani Cerknice. BREST, ime, ld si ga je kolektiv
prevzel pred desetletji, nas ze dolgo vee ne spominja
na lepo zeleno drevo; misli se nehote usmerijo k
velildm urejenim tovarnarn, k dvatisocglavi mnoZici
izurjenih delavk in delavcev, k njihovim izdelkom,
ki vabijo skoz stekla izlozbenih oken v vseh vecjih
mestih Jugoslavije, pa tudi Evrope in drugih delov
sveta. Pomislimo- skratka- na BREST.
Delovna organizacija, ki slehernemu na!iemu obeanu
ze vrsto let pomeni dobrega pol hlebca vsakdanjega
kruha, s cimer mislimo na DELO, na zasluiek, na
stanovanje, !iolanje in se na marsikatero drugo dobrino, je zrasla iz korenin svojega naravnega elementa
- iz goz~a. Vendar ni ostala pri koreninah: kolektiv
se je od vsega zacetka trudil, to zeleno surovino kar
najbolj obogatiti s svojim delom in z mislijo, ponuditi svetu.
Danes ni nemogoce se!iteti vseh kubikov lesa in
drugih gradiv, ki jib je Brest poslal na trg v obllki
svojih izdelkov, gotovo pa je nemogoce izracunati,
koliko clove!ikega dela so Brestovci prodali v teh treh
desetletjih. To je velika stvar, ob kateri se je vredno
zamisliti. Kako je ta kolektiv zmogel iz pustega za·
ledja, ki mu je nudilo le surovino in dela vajene
kniecke roke, doseci tolik!ien napredek - o tem
bodo gotovo v teh dneh spregovorili stevilni delavci,
ki so vanj vloZili svoje Zivljenjske moei.
Nekaj pa je gotovo, kar ne more ostati skrito tudi

-

manj poucenemu opazovalcu: to je nenehen razvoj,
nenehno iskanje, temja za novim, za bolj!iim, uspe5nejsim. Nikoli zadovoljen z dosezenim, zmeraj zagledan v jutrisnji dan - taksen je bil Brest vseh
trideset let. Sarno taksen je tudi vse obdobje lahko
pomenil zanesljivo prihodnost zase, za obcino in za
slovensko industrijo. Sarno taksen je lahko postal
jugoslovansko in tudi svetovno podjetje.
Najlepse priznanje, ki ga je Brest kdaj koli dobil
za svoje delo, pa je priznanje za njegovo uspesno
SAMOUPRAVLJANJE. Morda se ob trenutku podelitve nismo v vsej razsdnosti zavedali njegovega pomena, morda smo sele ob zakonu o zdruienem delu
globlje dojeli vrednost tega odlicja, ki ga je kolektiv
trdo zasluiil in je zato toliko bolj dragoceno. Tudi
o razvoju sarnoupravljanja v Brestu bodo te dni
govorili in pisali delavci sami. Govorili bodo o posameznih prelomnih dogodkih, o drobnih in zelo pomembnih odlocitvah; iz njihovih besed bo moe raz·
brati sto in sto preprostih zagat, v katerih so se
zna!ili kot sarnoupravljalci, vendar se bodo vsi po
vrsti s ponosom spominjali na svoje delo. Upraviceno
zakaj na Brestu je sarnoupravno odloeanje organizacijsko raslo z rastjo proizvodnje in delavske zavesti.
Brestovi kolektivi nikoli niso razumeli sarnoupravljanja sarno formalno, kot skupek organov, ki na
svecanih sejah lahkotno sprejemajo Iepe odlocitve.
Samoupravljanje je pomenilo zanje neprestan in
trmast boj razlicnih mnenj in interesov, spoznavanje

SOLI DAR NOST
in obvladovanje tr.dih pogojev gospodarjenja, spoprijemanje s pomanjkanjem sredstev, znanja in celo
delavcev, usklajevanje zelja z momostmi in s tem v
zvezi spoznavanje nujnosti odpovedovanja, medsebojne odvisnosti, strpnosti, sodelovanja, povezovanja,
solidarne delitve in tveganja. Sarnoupravno odlocanje
ob upostevanju teh in stoterih drugih pogojev in omejitev ni bilo nikoli lahkotno in preprosto, pac pa trdo,
naporno in odgovorno delo.
Najlepsa in najpomembnejsa lastnost, ki od samega zacetka te samoupravne bitke, v kateri so se solali
in zoreli delavci, pomembno prispeva k enotnosti in
trdnosti delovne organizacije, pa je SOLIDARNOST
med Brestovimi kolektivi. Tudi t e niso imeli delavci
nikoli le za okras, zato je niso lahkomiselno razmetavali, kadar je slo zares: kadar je slo za obstanek
katerega izmed kolektivov, kadar je slo za premagovanje objektivnih tezav in kadar je slo za razvoj, ki
je zahteval skupne napore. Sleherna delovna zmaga
katere koli Brestove delovne skupnosti je bila zmeraj
sad velikih lastnih naporov, pa tudi solidarnega prispevka vseh ostalih. Tako so rasli Brestovi kolektivi in
na trdnih mostovih solidarnosti je zrasel dana5nji Brest.
To je tretje, ob eemer naj se ustavi misel, da nasa
eestitka ob jubileju ne bo le vljudnostna poteza,
ampak bosta v njej zdruZena zavest in spostovanje
do velicine proizvodnega, sarnoupravnega in politicnega dela, ki so ga Brestovci v svojo in v druibeno
korist zdruievali teh plodnih trideset let.
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Pet let je razmeroma kratko casovno obdobje. Pet let je preteklo,
kar smo slavill srebrni jubilej BRESTA. Ob razmisljanju >>Brest
danes« moramo na kratko pregledati, kaj in kako smo delali, gospo·
darili in Ziveli v tem casu, da bi tako dobili odgovore na svoja
razmisljanja. Veliko pomembnih nalog smo uresnicili v teh zadnjih
petih Ietlh. Naj se ustavimo pri nekaterih najpomembnejsih.
PRESTRUKTURIRANJE
PROIZVODNJE
Prestrukturiranje proizvodnje
je hila osrednja naloga, ki smo
si jo zastavali ob sprejetj uprejsnjega srednjero6nega razvojnega
nacrta. Ta je sledila neposredno
po velikih vlagrunjih v finalno
proizvodnjo. Tudi da.nes, ko je
naloga opravljena, vidimo, da je
bila nasa skupna odloeitev prav.ilna.

- Struktura proizvodnje pred
investiranjem: 85:15 v korlst pohiStva,
- po investiranju 64:36 v korist pohistva.
Ne samo, da smo uspelti povecati delez primarne ·proizvodnje
(ivernih plosc in zaganega lesa);
nalozbe v osnovna .sredstva, ki
so za nami, predstavljajo kapita1no intenzirvne nalozbe, z visakim delezem mehanizacije in avtoma1izacije p.raizvodnje. Drugace povedano: v tej proizvodnji
sta denar in tehnika uspesno nadomestila delavca ali pa mu omo-

Velik delovni uspeh -

Prednost imajo oalozbe, :ki povecujejo predelavo domacih surovin, poveeujejo izvoz ali. zmanjsujejo uvoz. Ne smemo pozabi.ti,
da je Jugoslavija se 1975. leta
uvozila iverne plosce v vrednosti
skoraj 200 milijonov dinarjev.
ZavedaJQ smo se tudi, da Notranjska ra:zen gozda (in seveda
naravnih lepot) nima pr:w nobene surovme. Mi v Bres1u smo
prvi poklica.ni, da te surovine
predelamo in jih oplemerutimo
s svojim zna.njem in z delom do
najvecje moine mere. Sarno tako
oplemenitene surovine v konenih
izdel'ldh so nam tin nam bodo nudile delo in lo:-uh na tern delcku
slovenske zemlje.
Seveda tn.ista bila samo rast
proizvodnje in investiranje glavna na.loga. NadaJ.jevali smo tudi
z izgradnjo 1n poglalb1janjem
~bem.o-ekonomskih in samoupraVIl1ih odnosov v Brestu. Minila so skoraj stirJ. leta od obli:kovanja temeljnih organizacij.
Sodimo, da smo ne samo forma:Ino, ampak tudi vsebinsko

tehnoloska, druibeno-ekonomska
in samoupravna - tista podia·
ga, na kateri gradimo vse tisto,
kar bo Brest jutri.

SPECIALIZACIJA
PROIZVODNJE
Proizvodna usmeritev posameznih temeljnih organizacij sloni
na nadaljnji specializaciji proizvodnje, ki vkljucuje kar najvecjo delitev dela znotraj Bresta.
Taksna delitev je vsekakor pogojena z vecjo mero medsebojne kooperacije, ki vodi k skupnem cilju, izdelati gotov proiz·
vod s Cim manjsimi stroski v
proizvodnji.

otvoritev nove tovarne ivernih plosc

gocila izredno visoko storilnost.
Ni neskromno, ce trdimo, da je
ta storilnost vsaj na evropskem
povprecju.
To trditev .nam najbolje ka:Zejo
kazalci, za kotiko smo povecaJi
vrednost osnovnih sredstev, ki
jih drunes imajo ko~e~tivi Bresta:
- vrednost nabavljenih
osnovnih sredstev
1972
110.401
- revalorizacija 1975/76 101.878
- vrednost nabavljenih
osnovnih sredstev 1977 497.958
Ce primerjamo samo revaloriz.kano vrednost z vrednostjo osnovnih sredstev danes, vidimo,
da imamo 2,4 krat vecjo vrednost delovnih S·r edstev. Taksna
velika vrednost delovnih sreds tev nam je tudi omogocila, da
smo lahko poveeali obseg proizvodnje, ki se ik:aze v celotnem
dohodk.u (v 000 am):
- Celotni dohodek 1972 260.255
- Celotni dohodek predvideni 1977
900.000
Ceprav j e vrednost le nominalna (vkljucuje tudi infJacijo), pa
nam rprimerjava ;pove, da smo
povecali obseg prouvodn1e za 3,5
ha.t, ka:r jasno ka:Ze na do.kaj
st.rmo rast Bresta. Nasa usmeritev v primerno proizvodnjo v
tern obdobju je neposredno sledila modernizaciji mnalne proizvodnje.
NARAVNOST V ~IRs I
DRUZBENI PROSTOR
Na5e odlocitve so slonele tudi
na naravnrunosti v sirsi dru:Zbeni
skupnosti, ki traja se danes.

pre5li na nove odnose znotraj
delovne O'Tga!Illizadje.
Danes amamo v Brestu pet temeljnih organizacij in skupne
dejavnosti. Delo m izk;usnje, ko
smo si jlih nabrali, nam govore,
da ni se vse postorjeno, ampak
nas caka na -tern podrocju se
veliko dela.
Vkljucili smo se tudi v skso
obliko samoupravnega ter dru:Zbeno-ekonomskega sodelovanja,
v •sestavljeno or.ganizaoijo zdruzenega dela Slovenijales. Tud~ V·
tej povezavi je na samoup:ravnem 1n na ekonomsd<.em podcoc·
ju za nami sele obdobje iskanja
in oblikovrunja reSii.tev, ki bodo
sluzile za dosego boljsih rezultatov na vseh podrocjih delovooja
posameznih delovnih organizacij
in seveda tuda na8e.
Omeniti moramo, da je os.tala
ena izmed nailog neJ.zpolnjena.
Nekateri clani nasih kolek!tivov
so iz'l"aZali veliko zeljo po lastnero poeitniskem domu, zato je
bila nCl!loga tudi vnesena v srednjeroeni program. Vendar je ob
sprejema.nju dokonenega sklepa
prevladCl!la, rekel bi, osebna sebienos:t in ozkosranost v nekaterJ.h temeljnih organizacijah, take da zal realizacija ni bila mo-

goea.

Razvoj Bresta je bil v polpre·
teklem obdobju pravzaprav logicno nadaljevanje razvoja, ki ga
je dosegel v vsem svojem ob·
dobju od ustanovitve do danes.
Kazalci (k:i so prikazani na dru·
gem mestu)) nam dajejo jasno
sliko, kaj je Brest danes. Istocasno je vsa prehojena pot -

I
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BREST JUTRI
Pred nami je sicer dovolj jasna slika tega, kaj naj bi bil Brest
jutri, vendar ne bo odvec, da
tudi ob tej prilo:Znosti na kratko preletim glav.ne znacilnosti
in nah>ge, ki stoje neposredno
pred nami. Za prihodnjo u smeritev Bresta je znacilno, da po
eni straru se naprej moderniziramo sedanje !kapacitete, po drugi strani pa zelimo z nowmi nalozbami v osnovna sredstva ne
samo popestriti proizrvodni a.soctiman, ampak .razsiriti nasc dejavnost na povsem nova poJrocja.

Prvo na•l ogo s tega podroeja
ze xesujemo. v zakljucni fazi je
izgradnja no:vih prostorov za proizvodnjo tapecira.nega pohistva.
V bisuvu bo to nova temeljna organizaoija, ki bo vk1jllcevala tudi
proizvodnjo izdelkov iz poliuretana 1er razrez in konfekcioniranje iprena. Ta proizvodnja bo
slmilla v glaVIIlem za lastne po·
trebe 1emelj.ne organizac~je pri
izdelavi tapeciranega pohi~tva .
V4Scki na-d lastnimi potrebami pa
so namenjeni ltrl.iscu kot polizdelki. .S ·t ern oo ta vrsta proizvodnje dobila vel:iiko vecje ra:zvojne mo:Znosti v o.kviru Bresta,
ker je bila dosedanja proiz;vodnja omejena zaradi prostorske
stiske.
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Nova :lagalnica v Tovarni lesnih izdelkov Stari trg
tehnologija tudi ni pri.lagojena gram bi se oaprej bil - poleg
sedanjim, pa tudi prihodnjim stolov - delti masivnega pohist·
programom, to de tkomponibilneva za potrebe ostalih temeljlllih
mu programu sobnega pohistva. organizacij ter delno sti1ne sedei.ne in jed.ilne garniture.
Taksen program zahteva od proizvodnje vecjo prilagodljivost
povpraseva!Ilju na -trgu, to pa lahMODERNIZACIJE TUDI
ko dosezemo z manjso zalogo V
PRIMARNI PROIZVODNJI
gotovih lizdelkov .in poveca.no zalogo standardnili poli2lde1lrov.
V tesni povezavi z razreseva·
Scasoma bomo lah.ko v takSni njem problematike masiV:llega
tehnologiji izdelali pohistvo vsa- po.histva je tudi druga faza re·
kemu kUipCU po zelji in pO meri. konstrukcije v Tovami lesnih iz.
delkov Stari trg. Danasnji proizSkoraj enake ugotovitve veljajo tudi za Tova.rno pohistva Sta- vodni program obsega v glavri trg. Proizvodnja je v zadnjlih nem razrez hlodovine in proizpetih letih naxasla skoraj tri- vodnjo izdelkov iz masivnega lek:ratno. Pretok toliko rnateriala sa (stolarna). Z drugo fazo iz·
gradnje in rekonstrukcije zell·
je v sedanjih prostorih .ze na
meji moi.nega. Tudi za prilaga- mo predvsem dokoncati moderjanje povprasevanju na trgu ve- nizacijo zagalnke. z montazo
ljajo iste znacilnosti kot za sob- druge linije v zagalnici in z nano poluistvo. Zato ze v nasled- bavo mehanizacije na skladiscu
rezanega lesa homo omogocili denjem letu .nacrtujemo ne samo
dopoLnitev sedanje opreme, tern- lo v eni izmeni. Zaradi velikega
vee -tuchi dozidavo ·novih proiz- pomanjkanja delovne sile je to
vodnih prostorov. Nekoli.ko tezja vee kot nu.jno, saj bi s takSn.o
odlocitev je bila pri Tova.rni po- tehnologijo nadailjevali z uvaj ahi§tva Mavtinjalk. Po vsestranski njem mehanizadje in avtomatistrokovni razpravi smo se od- zacije, ki naj nadomesti. delo clo·
locm, da predlagamo kolekti- veskJ.h rok.
Drugi sldop nalog v Tovarni
vom B:resta dopolnitev srednjerocnega razvojnega programa. Iesnih 12delkov Stari trg je izLega sedanje Tova:rne pohJ.stva gradnj a SJkupne kotlovnice ~ tu·
Ma:ni.njak je stla teika, saj otez- di za potrebe Tovarne pohistva
koca vsa:ko vecjo modernizac)jo, Stari trg. Nova kotlovnJ.ca je tudi
ki bi tovrstno :p.roi2lvodnjo lahko pogoj za izgradnjo novih susil·
pribliza;la tehnoloskemu .ra:zvoju nic za pot;rebe vseh Brestovih
ostalih temeljnih orga:nizacij Bre- temeljnih o rganizaoij. Cilj je jasta. To pomeni, da bi se ta te- sen: ob dosezeni koncentraciji
meljna organizacija cedalje teze proizvodnje, to je susenja lesa,
vkljucevala v mednarodnodelitev bi odpravili ozko grlo susilnic v
dela, saj je ze tSedaj na robu ren- Brestu in dvignili kvali:teto susetabilnosti in tudi ze nekonku- nja na neprimerno visjo raven.
ViSjo raven zahteva sodobna
rencna. Vsaka odlocitev danes pa
pomeni v bistvu dolgorocno od- predelava lesa v f.ina1ne izdelke Vlisoke kvali.t ete. Kotlovnica
locitev, zato je ta predlog, da
pripravimo vso potrebno doku- bo uporabljala 1kot tkurivo odpadmem.tacijo za izg;radnjo nove to- ke z MELES-a (lubje in druge od·
var.ne masivnega pohistva na no- padke) .
vi Iokacij:i, :ki bo sposobna poleg
Poleg centra.lne susilnice bi
lastnega programa (stoli), pokriti ime1i tudi sk;upno decimirnico Jepotrebe po masivnih elementih sa, to je, krqjen:je lesa v eletudi v ostallih Brestovih temelj- mente, .k;i jih potrebujejo ostale
nih organlizacijah. Mislim, da je temeljne organ.izacije Bresta pri
samo taka reS!i.rt:ev zares dol:go- izdelavi kononih izdel:kov. Tako
rocna lin perspektivna. Tako bi bi v vseh temeljnih organizaciBrest .dobil tovarno, ki bo spo- jah odrpravili ma.ni,puilacijo ~roc
sobna enakopravno tekmovati na no) z zagarum lesom, obenem pa
trzisfu z ostalimi torvrstnimi to(Nadaljevanje na 3. strani)
vannami. Glavni :proizvodni pro-

MODERNIZACIJA
POHI~TVENE PROIZVODNJE
Naslednja naioga, ki smo jo
zastavili p-rav sedaj, je modernizacija tovarn pohistva v Cerkni·
ci in v S1arem nrgu. Proizvodni
p:rogrami v obeh temeljnih organizacijah ostanejo v bistvu nespremenjerri - proizvodnja sodobnega pohistva v Cerknici in
pro.izvodnja kuhinjskega pohist·
va v Starem •trgu. Modernizacija
je postala nujna iz vee razlogov.
V Tovarni pohiS!va Cerknica
je del strojne oprerne potreben
zamenjave zaradi fiziene izrabljenos.ti, pa tudi tehnolosko je
del opreme ze zastarel. Poleg
tega imamo v tovarni nekatera
ozka grla, lci jih resujemo z nocnim delom- tudi zena. Sedanja
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danes·~ in

(Nadaljevanje z 2. s1:rani)
bi taksna koncentracija omogocila nabavo potrebne mehanizacije na skladJ.scu zaganega lesa
in s tern odpravo ;roanega dela,
kar je pogoj za veejo s torHnost.

PROIZVODNE NOVOSTI
Poleg vseh nastetih nalog v
sedanjrih :temeljnih organizacijah
- nekaJtere so sele v zasnovi, ne·
katere ze v fazi neposredne realizacije - pa smo pripravili tu·

jedelniStva in gradbenistva. Do·
sedanje potrebe na domaeem
trgu pokdvajo z uvozom, tako
da bo ta tehnolo~ja in proizvod·
nja -d ejanska osvezitev v nasem
proizvodnem .p rogramu, pa tudi
na jugoslovanskem trgu. Ponu·
jajo se nam tudi izvozne mozno·
sti za tovrstno proizvodnjo.
Iskanja novih usmeritev s tern
niso izerpana. Resno raziskuje·
mo moznost, da bi bil tudi Bres·t
v:kljueen v izdelavo lesnoindu·
stmjskih naprav ali celo doloeenih ·l esno obdelovail..nih strojev.

jutri

muha enodnev:nica, marvec moranto vee ali manj racunati, da
bodo trajale daljse obdobje.
KREPITEV TRGOVSKE MREZE
Poleg vlaganj v proizvodnjo naertujemo seveda tudi v.lagooja
V izgradnjo t~ovs ke mreze V Ob·
liki sovlaganja oziroma zdruzevanja dela :iin sredstev z drugi·
mi trgovskimi delovrnimi organi·
zacijami. v JugoSlaviji in v tujini.
V ·s rednjerocnem planu P'red·
videvamo tudi izgradnjo :treh do
stirih skladisc naSih izdelkov z
industrijskimi prodaja1nami, ta·
ko da bi od sedanjih 20 ods>totkov dosegld 35 odstJotkov prodaje na domaeem trgu v lastnih in-

Nasa nova tovarna ivemih plosc
kooperacijo in delitev dela med
temeljnimi organizacijami in tu·
di s skupnimi dejavnostmi.

S tekocega traku v Tovarni pobistva Cerknica

di rekonstrukcijo stare t<YVarne
ivernili plosc. Seveda ne misli·
mo vee izdelovati ivemih pftosc,
temvee eisto novo proizvodnjo
taka imenovanih »mineraLnih«
ognjevarnih p!l.osc za potrebe lad·

Lesna industrija je skoraj v celoti odvisna od uvoza strojne
opreme in naprav. Omejitve, ki
so danes pr.isotne in ki so po·
gojene z razpoloZ;ljli.vimi devizni·
mi sredstvi v sir5i druzbi, niso
Za sodobnega potrosnika- program KATARINA
dustrijskih prodajalnah. Seveda
so to samo na kratko nastete
glavne naloge. Veliko je osta.lo
se neomenjeruih manjsih na•l og,
ki pa jib v tako kratkem zaplisu
ni mogoee vseh nanizati. Vendar
dajejo tudi ltako nastete naloge
pregled nasega prihodnjega dela.
In ne samo to; tudi samo uresnicevanje koncepta Brestovega
razvoja v celoti temelji na zakonu o zdruienem delu. Vsa vlaganja so odvisna od vseh temeljnih organizacij, kar pomeni, da
morajo temeljiti na .zdrufevanju
dela in sredstev vseh temeljnih
organizacij Bresta in ne samo
Bresta. To zdruievanje presega
okvir Bresta tako navzven kakor
navznoter. Ne samo zdrufevanje
dela in sredstev, tudi nova ure·
ditev dohodkovnih odnosov med
temeljnimi organizacijami Bresta, pa tudi z drugimi delovnimi
organizacijami, so pogoji, da bo·
mo zastavljene cilje dosegli. Me·
nim, da so urejeni dohodkovni
odnosi podlaga za medsebojno

NOVA SAMOUPRAVNA
ORGANIZIRANOST
Priprave za uresnicevanje zakona o zdruZenem delu so v polnero .teJcu. Tudi pms[avljanje jubilejev lkot je letoSilji, nas ne
ov:irajo, da ne bi delali s pomo
moejo. Pred nami. je nova organizliranost Bresta. Ce smo rekli,
da ~rna danes Brest pet t emelj·
nih organrl.zacij in sku'Pn e dejavnosti, moramo :povedalti, da je
pripravljen predlog za oblikovanje novih temeljnih organizacij
in Slicer tapetnistva, pmdaje z
maloprodajo, centralnim slcladiscem :polris·tva, rtrans:portom in
spedioijo, da je v zalcljucni fazi
pristopitev Jelke Begunje v Brest
in da je obi~kovanje nove temeljne organizacije v izgradnji, to je
tovarna minerailndh p:losc.
Taka vid!imo, da bomo ze v
prihodnjem ietu limeli v svojem
sestavu najbrl devet temeljnih
organli.zacij, morda pa tudi vee.
Z oblikovanjem novih temeljnih
organizacij bodo obcutno zmanjsane skupne dejavnosti; taka
imenovano >>Sraeje gne2'JdO« bo
skoraj v celoti oai.seeno vseh tistih dejavnosti, 1ci imajo pogoj,
da se oblikujejo kot temeljna or·

SkladiSce v tovarni ivernih plosc - za Iastno uporabo in druge pr oizvajalce pohistva
gani.zacija. Ostane se nereseno
vprasanje ~racunalndka, ll'jegovega st atusa znotraj Bresta, SOZD
Slovenija:les ali notranjske regije. Upam, da bomo to v pTihodnjem letu zadovoljivo resili.
V samoupravno tako organiziranem Brestu homo veliko laze
izpeljali dohodkovne odnose, pa
tudi svobodno menjavo deJa. Tako kot tehnoloski razvoj temelji
na dosedanjih ~kusnjah, tudi
prihodnje poglabljanje samoupravnih odnosov sloni na vseh
izkusnjah, ki smo jib pridobili
v dosedanjem delu. Prehojena
Brestova pot samoupravljanja je
bogata in tudi nase prihodnje deIo gradimo na dosedanjih izkus·
njah.
·
Priznanje - zlati znak samoupravljanja - smo prejeli med
prvimi v .nasi republiki. Tudi to
je porostvo vee, da ' bomo hoteli
'in j;nali 'poiskati poti za uresni~vanje »male delavske ustave«,
zakona o zdruzenem delu.

CENJENI BRALCI!
To posebno stevilko Brestovega obzornika izdajamo
ob Ietosnjem jubileju nase delovne organizacije - tridesetletnici njenega dela in snovanja. Z njo poskusamo
kar se da celovito prikazati njeno tezavno, a uspesno
razvojno pot, od nebogljenih zacetkov do danasnjih dni,
ko se Brest uvrsca med vodilne proizvajalce pohistva.
Marsikaj iz nase preteklosti je ze pozabljenega, marsikateri podatek je ze ~gubljen. ce nam je s to stevilko
uspelo ohraniti vsaj del dokumentiranega iri zgodovin·
skega gradiva o na.SeJ;JI razvoju, · sn;to storili precej tistega, kar smo si zastavili.
In ~e to: s pricujoco stevWto oi zeleli obeleZi.ti se en
jubilej - desetletnico izhajanja Bres~ovega obzornika.
0 destih letih · zore~Ja in oblikovanja nasega glasila
bomo spregovorili ob kaksni drugi prilo~nosti, tokrat bi
zeleli Sarno izraziti iskreno zahvalo ·VSem tistim, ki ste
ga v teh desetih letih sooblik(jvali in dali svoj dragoceni
prispevek k bogatejsemu in celovitejsemu obvescanju
nasi delovni organizaciji in v sirsi druzbetii skupnosti.
Urednik

v

Inz. Joze Strle

Proizvodna hala ToYame pohistva Stari trg
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TeZavna, a nagla rast
BREST V LETIH 1950-1970
NllSa cerkniska obCina zajema tisti del Notranjske, ki je pravzaprav njeno osrcje. Razen gozdov, ki imajo obseino narodno veljavo,
je zemlja kra:Ska in neradodarna. Boj za obstanek Notranjcev, naj
si bo delavcev ali kmetov, je bil neizprosen in zlasti v kriznih Ietih,
ki so najbolj surovo posegala prav v nerazvite predele, ta zemlja
ni preiivela vseh. Izseljevanje v tujino, Amerlko in evropske driave,
je bil nepretrgan pojav.
Taksni iivljenjskl pogoji so izklesall trd, delaven, a neukrotljiv
znacaj Notranjcev. Zato je povsem naravno, da je leta 1941 napad
fasisticnih nasilnezev na Jugoslavijo naletel na ze organiziran odpor,
ki je povlekel za seboj vecino postenih ljudi. Odlocen v zavracanju
fa:Sizma, pa tudi staro-jugoslovanskega izk.oriscevalstva, se je ta clovek usmerjal in opredeljeval za bolj veljaven prostor na svoji zemlji
v politicnem in socialnem smislu. In dosegel ga je, ceprav za ceno
zrtvovanja vellkih clove5kih in materialnih dobrln.
Videz teh krajev je bil ob osvobodltvi dokaj klavm; mnoiica
razrusenih objekltov vseh vrst,
vendar povsem nova je bila spr<r

Dolenja vas, Begunje, Cerknica,
Marti.nja'k, Stari ·t11g in druge).
Ob normalizaciji gozdne proizvodnje, kar je vpliv<i'lo na stop-

V prvih Brestovih letlh je bilo dosti teia:Skega dela
stitev cloveskega raz,polozenja in
pripravljenost, ustvariti si zivljenje, dostojno cloveka.
Na podrocju gospodarstva je
bila edina ·i ndustrijska dejavnost
zagarstvo in delna predelava lesa.
Z naoionaHzacijo vseh teh kapad tet je bil ustvarjen materialni
pogoj za drufbeno gospodarjenje. Te, zlasti fagarske kapacitete in gozdovi, so dale v casu Informbi'Toja izredno dragocen in
obsezen narodni prispevek z deviznim iztr.lkom <tega blaga za
premostitev tezav blokade, ki so
jo nad narni takra t zganja.Ii s<r
vraZniki v podobi kapitalistov
vseh zvrsti, na falost pa tudi se
vcerajsnji vojni zavezniki.

njo predelave, se je zacelo s81Illo
od sebe postavljati vprasanje,
kam z razvojem. Republiski planerji, ki so v tedanj em casu ·ime-

Bili so celo nameni, da se omenjeni trije veeji obrati pri:kljutijo k LIP Logatec, manj~e zage pa
ukinejo.
V tem casu sem se bolj po naldjucju tudi jaz pridruiil kolektivu, s katerim smo skupaj zaceli ugotavljati, da so na tern
podroeju zelo ugodni pogoji za
industrijski razvoj. Zlasti smo
ugotavljali naslednje ugodnosti:
moena lesna surovinska baza,
geografsko
in
gravitacijsko
ugodna lega za vecjo fabrlkacijo,
blliina trii!lc - domaclh in zunanjih, neposredna bliZina transportne transverzale (ieleznica).
Poleg tega znacaj lesne industrije omogoca laije in postopno nalaganje kapltala, zlasti pa in
predvsem je bila prisotna delavoljnost prebivalcev, ki so zaradi
izredno teikih razmer v kmetijstvu mnoiicno teilli k zaposlovanju v drugih dejavnostih.
Proizvodnja je takrat tekla
zlasti v Cerknioi v nemogotih
pogojib. Do provizorijev, v katerib so delaii lesene hiSe, barake
in stavbno pohistvo, si v defevnem vremoou pri~el le v skornjih, ob dezj u pa so delavci nad
stroji razpenjali defni-ke. Ker
planerji niso imel'i razumevanja
za nase proSI1je za obnovo teh
objektov, smo najeli nekega
gradbenega in.Zenirja, ki nam je
izdelal gradbene nacrte za halo
in smo jo v tern 1etu tudi zgradili
- kot se danes pravi, kar >rna
cmo<<. V ha:lo smo osredotocili
vse stroje za stavbno pohi~tveno
proizvodnjo. Takrat smo imeli
vsega deset mizarjev kot najvti~
jo stopnjo strokovne izobrazbe v
proizvodnji LIP.
ze v zacetku leta 1951 smo raz~irili program na proizvodnjo
kuhinj, pa zatem na satttlje za
~ivalni pribor, pa nato furnirane
mizice. Proizvodnjo kuhinj je vodil znidar~ic Franc-Ma1Iicek. Nekoc nam je na vsej seriji 30 kuhinj lak razpokal tako ·kot izgleda kacja kofa. Maticek je hodil
okrog kuhinj skra:jno zaskrb:ljen

ve~je

Po pozaru v Tovarni pohistva Cerknica leta 1959
li vso in popolno oblast v razvoju do najrnanjsih proiz.vodnib
celic, niso predvidevali n ikakrsnega razvoJa na tern podrocju.

V svojib zacetkih je Brest proizvajal tudi Iesno volno

in ni znal pojasniti, zakaj se je
to zgodilo. Ko sem kniticno ocenjeval ta pojav, mi je r ekel, da
se je v fabriko vselil hudic. Zanimivo pa je, da so kupci najr aje segali po teh kuhmjah, kot po
neki posebnosti povr sinske obde·
lave. Seveda v drugi seriji nam
to ni vee »USpelO«.
siRJENJE PROIZVODNJE
Znova smo raz~irili h alo za vee
sto kvadratnih metrov, po drugih
LIP srno nakupili nekaj opreme,
da smo ze v letu 1954 rproizvajali
pisalne rnize in spalnice za izvoz
n a Nizozemsko in v Francijo. Nekako ob tern casu nas je r epu bliSki plan dokoncno priznal, ne
samo obstanek, pac pa t udi prihodnji razvoj kot pohistvene fabrikacije in nam Je bilo seveda
precej laie.
Tudi v Martinjaku je r azvoj od
ciste zage in zabojarne v t ern
casu ze zajel cebrioke, vedra in
obesalnike, ·ki SIDO jih zaceli izvafati v Zdrufene driave Amerike. Leta 1954 je tovarna v Martinjaku do tal pogorela. Obnova

proizvodne hale v Cerknici

je bila oprawjena s skrajno pozrtvovcrlnostjo v nekaj meseoih,
vendar je po nacrtovanem programu .postala to tovarna masivnega pohistva z relallivno dobra
strojno opremljenostjo.
v tern casu smo ze toliko iz.
vazali, da j e na nas 'Postala pozorna J.ugobanka, ki nam je ze
pri obnovi tovanne v Martinjaku
pomagala financirati uvoz opreme. Ta tovarna se je po obnovi
usmerila pretefno v izvoz na •k onvertibilno podrocje, prilagaja:la
program zahtevniom stilom (danski, ipsHon in podobno). Znacaj
te proizvodnje ima se danes, le
da je bil izpopolnjen v letu 1965
z oblazinjenim pohistvom.
Tudl cerkniska tova'!"na porustva se je neprestano sirila in zavzemala vse vecje delovne povrsine, rz:lasti pa sodobnejso oprem o.
Na podlagi proucevanj in trdnih spoznanj smo ugotovill, da
je ekspanzija naSih kapacltet in
proizvodnje pogojena, ee se odlocilno in preteino usmerimo na
izvoz. To so nam kazale ie tedanje izkuSnje, da se izvozna usme·
ritev nasega podjetja povsem
sklada z neodvisno ekonomsko
politiko driave, ki je za svoj prl·
hodnji razvoj nujno teiila k modernizaciji proizvodnih potencialov - le-te pa smo dobili lahko
~amo iz uvoza. Torej j~ nas izvoz
m s tem pridoblvanje deviz logicno povzrocal naklonjenost nasi usmerltvi s strani pollticnih,
gospodarskih in bancnih dejavnikov v driavi.
DOLGOROCNA

TEZAVNI ZACETKI
Lesna dejavnost je bila organizirana v takratnem LIP. Do .Jeta
1950 srno prebrodi!Ji najtezjo krizo blokade in seonja gozdov se
je zacela usmerja:H v norma1nejsi t ok izkoriScanja. Takrat je bilo
zaposlenib na LIP okrog 130 d elavcev. Program 'Proizvodnje je
vseboval v g1avnem zagani les,
zaboje in barake. Glavni proizvodni obrati so hili v Cerknici,
Mar1Iinjaku in Marofu, poleg tega
pa ~e vee rnanjsi:h zag (Rakek,

Gradnja prve

US~TEV

To je bi!la temeljna usmeritev
na dolgi rok, ki je povzr ocila, da
so se nekatere pos:lovne kompo·
nente bolj izpostavile v razresevanje. Povsem j e bilo osvojeno
geslo: >~kadri oziroma strokovnost resujeta vse<<. Organizirali
srno vrsto obli[( za strokomo izpopo1njevanje celotnega kolekJtiva, s tecaji, prekvalifikacijami,
mnoiiC:no vajeniSko vzgojo, stipendiranjern na vseh ravneh, zlasti pa srednjih profilov, za kar
j e bil pozneje ustanovljen disJocirani oddelek srednje telm:icne
lesarske sole v Cerknici, ki deluje se sedaj. Pred ·v se vodHne kadre brez strokovnih sol je delavslci svet postavil zahtevo po izobraievanju ob de!u. Odzivi na
vse o blike s trokovnega izobrazevanja so bill izjemno dobri.

Tako so obrati zacelli dobivati
kombinatslro podobo; obrobne
zage smo ukinjalli, ta!ko da smo
imeli v glavnem naslednje industrijske obrate: tovarno pohistva
Cerknica, 1ovamo pohi:Stva Martinja!k, tovamo lesnib izdelkov
Stari trg, kot nosilno strukturo
kombinat a.
Ves eas razvojnega prizadevanja od samega zacetka smo imeli
oei in u5esa nadvse odprta za vse
strokovne, tehnicne in poslovne
znaCilnosti, s katerlmi je upravljal razviti svet. SodelovaU smo z
nestetimi ustanovami, zlasti v zahodni Evropi pa tudi v Zdruie·
nih driavah Amerike, kjer smo
zajemali strokovno znanje, zlasti pa pozitivne izkusnje in jib
prilagajali v naso delovno prakso.
Tako smo ze leta 1955 zateli z
r esno studijo o vzpostavitvi tovarne ivematih plosc iz manjvrednih gozdnib surovin. Izdelan
je bil investicijoSkri. program lin z
odobrenimi kredlti smo zastavili
gradnjo v juniju 1959. Mesec dni
pozneje je do tal pogorela glavnina cerknisike ;tovarne. To je
bilo strahotno. Ta dan sem bil
delovno odsoten :in ko sem v eni
u ri po zacetlru pozara d obesedno
pnic!Jirjal do~ov, •s em videlle ·k up
rusevin, dim ·i n pa IIliDOZiCO jokajocih delavcev, zlasti zena. Ko
sern se jim rpri~il. nisern rnagel, da se ne b i solzan pred njimi
zaklel, da borno fabriko obnovili do zime. In r es smo jo. Oktobra je bila stavba ·prenOViljena,
vse solidno 0idano, novembra in
decernbra smo montirali povsem
nove u vozene stroje s takrat m<r
dernimi transpor tnimi trakovi.
Tudi v tern primeru nam je Jugobanka n udila izdatno pomoe.
Ze j eseni srno nadaljevali z
grada:J.jo iverke in jo po letu dni
usposobili. Ta tovarna je bila
po moderni tehnologiji na prvem
mestu v Jugoslaviji, po izgradnji
pa druga za preprostejso v Makedoniji. Ivemate plosce so se
kot popolna novost hitro uveljav.ile v pohiStveni indus·triji in cez
cas skoraj v celoti :izpodrinile
panel plosce. Kot iznajdba se je
uvelj avHa rtudri. negorljiva ivernata p losca, ki je bila patentirana
celo desetletje.
Tudi na Marofu so bile programske in tehnoloske spremembe; poleg zamenjave opreme na
glavni zagalnici je bil preusmer(Nada'ljevanje na S. strani)

Eden izmed prvlh Brestovih izvoznlh izdelkov

5

BRESTOV OBZORNIK

TeZavna, a nagla rast
(Nadaljevanje s 4. strani)
jen program od ladijskega poda
in zabojev na prefabrikacijo trdega lesa v elemente, pa tudi
koncne proizvode v za to izgrajenem objektu.
VELIK PRISPEVEK DELOVNIH
UUDI
V obdobju med letom 1950 in
1960, ki ga lahko irnaano kot najbolj intenzivno razvojno etapo v
pogledu temeljnih razresevanj
- lahko recemo, zacetka oranja
industPij-Ske ledine - so bili vlagani za danasnje pojme tezko
razumljivi napori irn kolektivno

znacaj. Ti organi so zaceli postopoma ·p revzemati vse vecje p:r:istojnosti, kar zadeva plan proizvodnje in delovne odnose, tako
da so v ·l etu 1966 posta>le samostojne poslovne enote, v okviru
katerih pa so ta'krat zelo aJk1Iivno delovale ekonomske enote, ki
so zajemale prav vse delavce.
Decentralizacija odgovornosti
za ohvladovanje poslovnih krogotokov je hila po eni strani rezultat dosezene proizvodne usmeritve in hkrati mocan pospdek
za vsestranski dvig proizvodnega
programa, kvalitete in tr:Zne
usmeritve. Uveljavljena je hila

derne tehrn.ologije, pa tudi potrebnih kvalitetnih repromaterialov
z izvozom pohiStva na konvertibilno ·p odrocje. Sploh je Brest
zacel postajati, Iahko recern, gigant v jugoslovans ki pohiStveni
industriji.
Po podatkih Gospodarske zbornice leta 1968 je Brest zavzernal
med 131 podjetji pohiStvene industrije Jugoslavije naslednja
rnesta:
-

po stevilu zaposlenih
4. mesto

-

po viSini ustvarjenega
dohodka
3.
- po viSini ustvarjenega
neto produkta
2.
- po visini ustvarjenega
obsega akurnulaoije
2.
- po viSini ustvarjenega
izvoza
1.

mesto
mesto
rnesto
rnesto

Brest osvaja domaci trg -

dnevna soha FLORIDA

V udelezbti v lesni industriji
Slovenije je znasal delez Bresta
9 odstotkov v dosezenem izvozu. V tem casu smo izvozili za
nad 4 rnilijone dolarjev nasih
proizvodov in dosegli ugodnost
pretefulega izvoznika.
Taksen vzpon, zlastrl. pa poslovna usrneritev Bresta, se je v celom vtkala v takratno j ugoslovansko ref.ormo, rnedtem ko so
mnoga podjetja morala rnenjati
stil in srner poslovne usmerHve.
V tern obdobju je Brest irnel ze
kvalitetno kadrovsko strukturo
in sicer:

41 Nekdaj je hilo oh izdelavi stolov veliko rocnega dela
samoodpovedovanje vseh clanov
kolektiva za rae.voj podjetja, ki
se je v tern casu ze imenovalo
Brest.
V tern obdobju srno bili vseskozi. na dnu placi:lne lestvice v
lesni industriji Slovenije. Bili so
primeri, ko srno zbirali prispevke
od plac za nakup tega ali drugega
~troja ali naprave. Opravljecih je
bilo na stotisoce prostovoljnih
intenzivnih delovnih ur. Zavestno srno se odpovedali drugim
oblikam standarda, sarno da bi
si zagotovili solidna in perspektivna deloviSca. Res je, da so bili
osebni dohodki najnizji, vendar
vedno izplacljivi. V vsern tern
casu ni ·prislo 111i'kdar do izrazitega nezadovoljs·1lva delavcev. Zanimivo je, da so bile . v tern casu
poli:ticna, prosvetil1a in ·k ulturna
aktivnost najbolj razgibane v
vsem casu mojega sodelovanja
v kolektivu.
Vendar so oh tako relativno
nizkem standardu delavci ostajali vedno v podjetju, se vee, pridru.Zevali so se jim razslojeni
prebivalci iz kmeckih domaCij.
Vse je takrat delalo z neverjetno
voljo in vero v boljso prihodnost, dobesedno tekmovalo v deIovnih opravilih in v izohrafeva.n ju. Dokaz temu je dejstvo, da
v izrazito kmetijski ohcini v casu
razslojevanja prakticno nismo
imeli, niti nimamo sedaj zdom·
cev, sicer pa se je dejansko uresnicevalo dejstvo, da kakor je rastel Brest,· tako je rastel tudi
osebnl standard.
Sploh se mi zdi, da mi kvalitetno in dosti pisemo o junastvih
v NOB, premalo pa o zrtvovanjih delovnih ljudi v casu povojne obnove in industrializacije na!le domovine, ki je hrhtenica gospodarskega potenciala.
SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST
.
V tern casu se je skladno z razvojem prilagajala tudi samoupravna organiziranost podjetja. Prihajali srno do spoznanja,
da je bila centralJizacija opravicena samo do stopnje oblikovanja
temeljne pPOizvodne podobe posameznih obratov. Nas·t ajarnje
specializacije proizvodnje po
obratih je zahtevalo razlicno poslovno strukturo, kar je narekovalo vecjo samostoj111ost ohra:tov.
Res je, da smo imeli obratne delavske svete ze v •I etu 1954, ki pa
so imeli v glavnem posvetovalni

metoda poslovnega vsklajevanja,
ki je imela naziv resolucija o po·
slovni politiki za doloceno Ieto.
To je hila metoda medsehojnega
dogovarjanja o vseh sprotnih
kljucnih vprasanjih in o razvoju
posameznih planskih enot.

77 283 1183 1584 -

z visjo in vi•soko
izobrazbo
s srednjo izobrazbo
s poodicno solo
kvalificirani, polkvalificirani in pr1uceni
s k up a j

Tudi osebni dohodki so v tern
obdobju narasloi tako, da smo bili
ze nad republisklirn povprecjem

Velik uspeh: prva slovenska tovarna ivernih plosc
Da bi se izognili programskemu prekrivanju v tehnologiji,
zlasti pa na tdiScih, srno si v dogovoru z MEBLOM iz Gorice.
MARLESOM d.z MaTtbora in STOLOM iz Karnnika raroelili proiz·
vodni program in sicer taka, da
bi bili temeljni okviri programa
naslednji:
- BREST: dnevne sobe, jedil·
nice, kosovno furnirano pohistvo
(radio vitrine, sivalni kabineti,
glasbene omarice in podobno),
masivni kornpleti sedeznih garni·
tur in kosoV'Ilih elementov ter
izdelkov prima·r ne proizvodnje;
- MEBLO: spalnice in Iezisca;
- STOL: pisarniSka oprerna,
stoli;
- MARLES: kuhinje in :i-zdel.ki
prima.rne proizvodnje.

lesne industrije lin sicer za okrog
20 odstotkov (povop recje repub!J.ke - 1007, povprecje Brest 1213).

Za ta:ko izjemne doseZke je leta
1967 dobilo 58 Brestovcev odlikovanja od tovariSa Tita.

z dela -

iz prve cerkniske tovarne

Razvoj je sel tako hitro ?Japrej,
da je del oprerne, :pa t~di tovarniSkih prostorov postaJal za>starel. To je zlas-ti, ce upostevarno
dosezeno kvalriteto strokovnosti,
zavzeto delavoljnost kolektiva,
s prejete solri.dne •t rzne potoi na
zahtevna tdiSca in sploS!l!i sloves, ki si ga je ustvaPil Brest,
ustvarjalo zelo ugodne pogoje za
celovito rekonstrukcijo in rnodernizacijo objektov, strojne
opreme in drugih poslovnih
sredstev. Izdelani so bili elaboratoi, ki so .p oleg dornaoih bank pilivabiH k financnemu sodelovanju
tudi Mednarodno banko za razvoj iz ZDA, kar je bil rprvi primer
v lesni stroki Jugoslav.i je.
Prva eta.pa je zajemad.a celotno
rekonstruk.cijo ~n rnodernizacijo
strojne opreme in obcutno povecanje de1ovnih prostorov TP
Cerkndca in TP Martinjak ter povecanje proizvodnje iverke. Modernizacija je bHa pretetno v letu
1969 in delorna 1970 in sicer v
lastni reiiji. S tern ·s mo pridobili
povsem nove in najmodernejse
pohistvene kapacitete.
ze rprvo leto po modernizaciji
je pro~zvodnja pohistva navrgla
44 odstotkov vee proizvodne in
nad 5 milJijonov dolarjev izvoza.
To povecanje proizvodnje pohistva je zav,zelo tricetrt od celotne
proizvodnje Bresta, kar kaze na
ogromen preohrat v p rirneri z

nizacijo podjetja Gaber, ki se je
v letu 1971 prikljucil k Brestu
kot prenovljena in zajetna kapaciteta proizvodnje ·k uhinj.

Pojem kvalitete -

BREST NI VEe NEZNANEC
V tern casu smo dosegali izred·
na povecanja proiczvodnje na
pochl.agi neprestarnega dotoka in
izpopolnjevanja rnodernih tehno·
loskih pripornookov. Ta pospesek je bil pogojen z ze ustaljeno
prakso, da smo vezali uvoz mo-

zacetno, izkljucno primaii'IlO proizvodnjo.
Modernizacija je zajela tudi
uvedbo elektronskega racunaln~
ka. Del teh sredstev se je razsJril
tudi na rekonstrukcijo -in moder-

Ena izmed prvih spalnic iz Brestove proizvodnje

SARDAN

Ornenjeni obseg rekonstrukcije
in rnodernizacije je Brest uvrstil v sam vrh d eset>ih najmodernejsih industrij pohistva v Evropi.
S to modernizacijo sern zal po
sili razmer moral prekiniti svoje
sodelovanje s kolektivom Bresta,
vendar se je zagon modernizacije proizvodnih kapacitet nadaljeval, predvsern na podrocju primarne proizvodnje.
Joze Lesar
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Trnjeva Brestova zaCetna pot
BRESTOVO GOSPODARJENJE V LETIH 1947-1950
Trideset let mineva od dneva, ko je predsednik LR Slovenije
tovaris Miha Marinko podpisal akt o ustanovitvi lesno-industrijskega
podjetja Cerknica. Po reorganizaciji gozdarstva so se v tem obdobju
lotlli reorganizacije lesno-industrijskih podjetij Slovenije. Kako dolgorocno usmerjene so bile te strokovne in druibenopoliticne odloCitve, dokazujejo gospodarske organizacije, ki so se obranile taksne
vse do danes, talco na podroeju gozdnega kot lesno-industrijskega
gospodarstva Slovenije.
Ko je predsednik vlade podpisal akt o ustanovitvi lesno·industrijskega podjetja Cerknica, je vedel, da to prinasa novo Zivljenje in
napredek nekemu podrocju, ni pa slutil, da se s tem rojeva gigant,
ki bo v kasnejsih tridesetih letih kot Brest Cerknica dosegel castne
rezultate v s vojem razvoju in postal pojem doma in na vseh celinab sveta znan po svoji razvojnosti, izvirnosti, kvaliteti in solidnosti poslovnih odnosov.
Lesno-'industri}skopodjetje Cer- iz dneva v dan narascaJ!.i kubiki
knica so ·ses1a:vljale po tej odlo- komisionov zaganega lesa za zaCitovi zage v Cevk:nici, Dolenji va- htevno anglesko in za druga trzisi, Begunjah, Rakeku in Starem sca. Front:ne brigade ·so v polc;,tju
tr.gu .t er lesna obra:ta v Ce11knici 1948.leta nasekale lesa, d a so ga
(za:bojarna itO barakama) in v po1nojal1IIlenhlti tkomaj sezagali.
V Cevknico, Martinjak in v StaMartinjaku (za:ga in zabojar.na).
Sklep o ustanovi:Wi LIP Cerk· r i trg so pl'isli novi delavci, se
vceraj •k meeki sinovi in hcere,
nica in drugih lesno-Undustrijskih
danes novo na:stali industnijski
podjetij Slovenije v .Jetu 1947 po-

..

-

--·.

Kje so bill tedaj viliearji?
meni prehod posame:zmih zag in
zabojarn iz bre2limnos.ti ter pomeni zae&ek industrial,i zacije v
lesa'l'stvu - v zacetku sicer nebogljen, v nekaj nasled.njih letih
pa ze ·p oln silovitega razvoja in
2livljenj a.
To je bil cas, ·ko smo bili skoraj brez strojev, cas brez ·Sitrokovnih kadrov. Iztroseni polnojarmeniki, venecianke in doma
za silo prirejene krozne zage,
stari stroj.niki parnih •lokomotiv,
ostareli polnojai101enicarji, obrtni mizarji pa so bili strokoVI!li
kadri tis·t ega obdobja. Skoraj ni
bilo lesnega tehnika, kje .s ele
le~mega linfenirja. Gozdarski inZenirji so bili eclini. visoko izobrazeni delavci, ki so •pa delali predvsem v gozdarstv.u, saj so poznali
bolj surovine iz gozdov, kakor pa
lesno-industrijsko poslovanje.
Toda iz preprieanja, da se z
vsakim kub~kom zaga.nega lesa,
zaboj·nih elementov, lesene bara·
ke gradi socialisticni razvoj tin
bolj~a ·p r.ihodnos t, kot smo radi
rekli, so i2 dneva -v dan v oS.indikalnem tekmovanju, od tedna do
tedna, d.z meseca v mesec narascali kuhili !proizvedenega blaga
v deloViilih pogojih, •ki bi jili danes .ne primala nobCIIla delovna
inS'Pekcija.
Prehodna zastava se je seliJa
od enote do enote, prav tako kot
se to danes dogaja -na ·t ekmova!Il'ju mlad.i!llsk:ih delowlih brigad.
Dohiti r deco prehodno zastavo je
vsaki enoti pomenilo vee •k ot danes pomeni p'laeano nadumo delo. ze tedaj je biola ocitna z.ilavost delavcev lesa11stva, ·k i se
vlece do danaSI!lj-ih dni.
To je bilo obdobje prve ·pet·
letke, ·k o je bila les-ni industriji
odJ;nerjena skupaj z gozdarstvom
velika naloga. Potreba po lesu in
lesnih izdelkih je bila veli-ka dorna in v ·svet:u.
Ze smo v 1948. letu, letu informbirojevskih politicnih p:citi·
skov na Jugosla vijo, v ohdobju
gospodarskih blokad. Nismo •klonili pred lazmi .in ocivki, ~e bolj
smo se zdru.Zeni V!pregli v delo ·
morali smo ·se postaV'iti na las1:
ne noge. Tudi na LJ.P Cerkrnica so

Uspehi tak~nega prizadevanja
so pokazali, da je v delavcih dovOlJ sile jn znanja, da zaono odlocati. 0 tern so zacele teei razprave, o poli:titnih odloci:tvah, o
delavskem samoupravljanju.
Ko danes govonmo o tridesetletcici ustanovitve, prav gotovo
ne moremo mimo beinega opisa
gospodarskega potenciala ta.Kramega Lit' CerJ.mica.
Bilancni podaclti segajo v obdobje treh mesecev 1947.leta,
l':J4!S., 1949. in lY:,O.leto lin napreJ
seveda. Ker pa opisujem lt: ta
prva leta, born uporabil le te, danes ze zgodovins.Ke podatke.
V prvlh mesecih 1947. leta je
bilo zaposlenih 420 delavcev, 1941!.
leta 9"/U deJavcev in 1\149. leta 1250
delavcev.
Na zagi v Starem trgu sta delala dva po1nojarmenika. zaga je
imela lastni .pogon, zato je t>J..la
neodvisna oa aobave eleKtriOne
energije, ki je bila tedaj precej
prob1ematicna. V l\147.1etu so
_l)rOlzvedli 5600 ·kubicrun mc;,trov
zagam.ega lesa, v 1949.l&u pa j e
ta koliCina pora:stla -na 16.900 kubicnih metrov. Vecina delavcev
so bili domaCini iz Lo~ke dol.ine.
Tedanji objekt zage je danes moderniz.iran in rekonstruiran v sodobno zagalnico.
Na Martinjaku je dela:l polnojarrnenik, J.d je zagal pred:vsem
bukovo hlodovino, pa tudi jelovo.
v obratu je 1947. leta ze tekla
proizvodnja zabojnih elementov.
J.(olicina proizvedenih zabojev je
v 1949 narastla na 4800 •k ubi&tih
metrov, :l.aganega lesa pa so proizvedli v tern obdobju 6600 kubicnih metrov. Obrat je irnel kotlovnico ter je bil tako vsaj delno
neodvisen od dobav eleKtriCn.e
energije. Vecina delavcev je bi!J.a
iz lVlartinjaka, Grahovega in iz
Zerovnice.
zaga je delala le do pozara ·leta 1954, pa ttudi s proizvodnjo zabojev so prenehaJi v istem ob·
dobju.

Obrat I ali po domace »Krajcova iaga«
Na Rakeku gre za zago, lci je
stala pri zelezniSkem viadulctu
ob poti na Unec. Tam je tekla
proi21vodnja na hit!ri veneciank.i.
Kapaciteta ·t e za:ge je hila 240Q
kubicn1h metrov. Na njej so delali domaOini z Ra:keka in iz Ivanjega sela. zage ni vee.
V Begunjah gre za fago, ki je
stala pred zacetkom kraja Begunje ob cesti. Zaga je imela polnojarmenik in lastni pogonski
stroj. Proizvajali so 4800 1rubicnih metrov. Na njej so delali najvec bliZ:nji delavci iz Begunj in
nekaj iz Cerknice. Za:ga je bila
demontirana, objekt -p a porusen
nekje 1955.leta.
Zaga v Cerknici, imenovana tudi Obrat I, je imela en polnojar·
meruk in venecianko. Kolicina, ki
jo je proizvedla ta zaga, lahko
pride v zgodovino, saj je presegala dnevne plane, normative till·

delavci in delavke. Lesna industrija Slovenije, z njo pa tudi LIP
Cerknica, so teda) dajali, kar so
mogli najvee, saJ so vedeli, da
vsak kub<i!k lesa za i:z:voz odpira
vrata novemu stroju, novi delov·
ni pripravi v te2lki d-ndustriji, ki
smo jo gradili v prvi petletki.
Prav v tern obdohju so delavci
lesarstva, delavci LIP, vel.iko prispevali k iz~adnji gospodarskega sistema, k izogradnji gospodarskega potenciala, tki ga danes
imamo, a zal nato ·piooirsko dobo vse preradi pozabljamo. Mor·
da se celo podcenjujemo, da smo
neuki in s I]JOlovionhni sredstvi
dosegali ·rezultate, ·k i 50 nam se
danes v ponos.
Vsa intenzi!vnost izvoza je hila
v casu od 1948. do 1949.leta in
tja v 1950.leto prenesena na ramena gozdarstva in lesarstva.
Malokdo se danes spominj a -sestankov, ki so obravnavali izvajanje plana, dogovorov o posa~ezn.ifl delov.nih akcijah, o uskolaJeVanJu~ o _pohva~ah in gra1ah.
Da, to Je biio veliko obdobje prava revolucija v spreminja.nju
s·t are miselnosti - iz obNnosti
!z kmepijstva v industrijsko pro:
lZVOdnjO.

ffiodisce na Marofu v Loski dolini
V Dolenji vasi je tekla proizvodnja na manjsem, vendar dokaj hit rem poLnoja.rmeniku in venecianki. V 1948.letu so proizvedli 3200 kubicnih metrov, v
1949.l&u pa 4100 kubicnih metrov. Delavci so brli veeinoma domacini i:z Dolenje vasi.

Korak naprej v modernizaciji Cerknice

d:i do 35 odstotkov. To je bila
zaga mladih - tam so bili mla·
dina, delavoi, obratovodja, zagovodja, skladiMruki, administracija - vsi. Proizvodnja te zage je
bila 5600 kuhicruh metrov 1948.
leta in 6300 kubicnili metrov 1949.
leta. Seda:j Ita zaga ne obratuje
vee.
V letu 1947 je bi:la povezana z
ozkim tirom z obratom II v Cerknicl. Konec je bHo prevazanja
lesa s konjsko vprego. -P ravijo, da
je bila ·t edaj ·s lovesnost, •k o so se
za otvoritev peljali na okrasenem
vagonclm. Danes, po tridesetih
letih, jim lahko recemo, da so
imeli prav, saj je hila •to resnicno
velika delovna 'llillaga v odpravljanju starega nac ina dela. Se
premalo so to proslavili.
Domacim delavcem so se v tern
casu ·pridruzili prvi delavci, ki
so zapustili opodrocje .Zilc :in Blo·
ske planote in se na:selili v Cerknici. Ce:nlmica -dohiva nove prebivalce, malo sicer, toda zacelo se
je.
Obrat II, za1bojarna in barakarna. Proizvodnja Za!bojev je tekJa
y lesenem poslopju, ·k i je os{al
12pred vojne. Nabavljena je bila
vrsta no_vdh. preprostih strojev,
tako da Je bila v 1948.letu proiz-

vodnj a 5200 kubiOnih metrov zabojev, 1949.leta pa 7100 kubiCnih
metrov. Mladina je 1udi tukaj
tekmovala. Pravijo, da je imela
zabojarna najveclcrat obratno
prehodno zastavico. Delo ni bilo
lahko, odsesavanje prahu v ti·
stem casu se ni delova:lo. Iz meseca v mesec je ·r astla zabteva
po kvaliteti zabojnih elementov,
rastla pa je tudi s trokovnost deIavcev. V zabojarni je bdla predvsem zenska delovna sila. Veci·
noma so bile to delavke iz Cerknice, Dolenjega jezera in Dolenje
vasi.
Objekt za:bojarne se je dolgo
upiral zobu tasa in je zdrzal vse
do 1964. ·l eta.
Barakarna je bila najslabSe
opremljena enota, saj je bilo vse
improvizi'l'ano, od strehe nad glavo do sablone, kjer so zobijali ·razlicne elemente bara:k. Izj~ma je
bila 1948. leta zgrajena baraka za
mizarsko delavnico, :kjer so »kvalificirani mizarji« in njihovi ·pomo6niiki izdelova1i olma in vrata
bara:k. ter hangar z razrezovalnimi stroji. V 1948. letu so izdelali
6500 kuhienih metrov barak, 1949
pa ze 9700. v 1949.letu sta bill
zgrajeni modei1na susilnica in kotlovnica. zal je bila su~ilnica ceske proizvodnje, dobava pa nekvalitetna in povrhu se iz 1948.
leta, :urto se 1950. leta ni delovala.
Susilnica in •kotiovnica sta ostali
do pozara, mizarna, hangar in
ostale barake pa so prenehale do
1952. leta, ker so jih izpodrivale
nove gradnje.
Odprema lesa, zabojev in barak je bila najvee s ·k onjsJw vprego do zelezniSke postaje Rakek,
kjer so to blago prelozili na vagone. Lahko si zamislimo gostoto tega prometa, :z:lasti pa v casu
mnoZi.O.ne proizvodnje zaganega
lesa v zvezi z roccijami frontnih
brigad. Akcijam nakladanja va·
gonov na .Zelezniski postaji so se
ob nedeljah pri:druzili tudi delavci iz Cer.knice. Poleg teh udarniSkih akcij kot smo jim rekli,
so se udelezevali tudi drugih ·podobni:h akcij. Kos salame, kruha
in kozarec vina je bilo najvee,
kar -so dohili za placilo.
Investicij v kapitalno izgradnjo
podjetja je bilo v tern casu malo.
Polnoja'Ilmenitk , kotlovnica in susHnica, tir, mizarna za okna in
vrata, .nekaj sup in nedokoncana
adaptacija hise v Cerknici 98, to
je v glavnem vse. Sredstev za investiaije ni bilo.
Sk-rhi o zalogah v tistem casu
ni bilo. Huje je bilo, ce nisi imel
dovolj hlodov za zimsko obdo!r
je, saj je tudi v teh mesecih pri·
ti:skal plan ravno tako neusmi·
ljeno kot poleti.
Osnovna prehrana v tistem casu. je bila zagotovljena z zivHsk·i·
m1 nakaznicami. Te:l.aki so dobili
vee kot -lazji delavci - sicer opa
je bilo vee ·k ategorij upravicen·
cev. Da bi popravili majhne olr
roke hrane, so ·v Ce11knici v tern
casu ustanovti·li ekonomijo, ld je
priredila celo prasice. S tern pa
je bi:la poboljsana hrana v delavski restavraciji, ki je tedaj ze
(Nadaljevanje na 7. strani)
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Trideset let na trZiSCu
v Jugoslaviji in v svetu
Tndeset let je <iovolj dolga doba, da pokaie ali rast in napredek a!~ pa zgolj stagnacijo in
iivotarjenje. .Brest je price! z
nebogljenimi koraki osvajMi trzisca ·PO svetu pred tridesetimi
leti.
Novo ustanov:ljeno podjetje s
9k:romno zagarsko proizvodnjo
tn z zabojarno, brez veejih kadrov9kih izku5enj , brez komercial.e, raziskav trga, marketi:nga in
ostalih strokovnih sluzb, pa vendar z neunioljivo voljo do rasti,
je poseglo v izgradnjo porusene
domovine.
Ta:krat se ni bilo razmislja:nja
o osvajanju trga; z najveejimi
napori in ·s amoodrekanjem se je
kot drZavni izvo1Jillk. pojavil na
zahodnoevropskih trliscih z zaganim lesom. Doma se je pojavil z
baTakami, kasneje pa z drobno
ga:lanterijo, pac z vsem, kar je
bilo tedaj za potrebe prebivalstva najpotrebnejse.
2:e v zacetku petdesetih let je
presel v zahtevnejso pohistveno
proizvodnjo. Vedno veeje p otrebe po izvozu, hkrati ·p a zelja po
osvajanju n ovega, neznanega, vse
to je pripelj<do Brest v letu 1954
na anglesko in nizozemsko rtdis~e. Tam se je ·p ojavil s furnirarrim pohi§tvom - mizami dn •s ervir.nimi mizicami. V proizvodnji
masivnega pohiStva je v teh letih
opustil proizvodnjo preprostih izdelkov iz jelovJne - cebricke in
price! z osvajanjem zahodnoevropskih trZi.sc z galanterijo.
V Ietu 1956 je :le izvazal v pet
driav, med njimi tudi v Zdru.Zene driave Ameri:ke. Verjetno
mnogi ne poznajo tedanjega izvoznega asor·tima:na Bresta. Pa
poglejmo .n ekaj znacilnih izvoznih izdelkov: stojala za 'I'evije, fotelji Revel, S.ivaJne omarice, kuhinjski elementi Francis, servirne tase, pa avtomobilski sedezi in
sede:li za tricikle. V tem letu je
dosegel 239.588 dolarjev izvoza,
od tega iz Tovarne iJ>Ohistva Martinjak kar 183.189 dolarjev. Najvecji uvozniiki nasega pohistva so
bill Zahodna Nemcija, Angolija in
ZDA. Na domacem rtrgu so bile
iz Tovame pohistva Martinja~k
predvsem VJIIne garniture in
drobna galanterija. Tovama pohistva Ce11knica pa je prvic Tesneje ·p osegla v opremo sta:novanj
s spalnico M-249/4, ki so ~o. prodali 200 garmtur, lmh:mJama
Krim - 800 garnitur in Sonjo -

100 garnitur, pa s sivaLnimi omaricarni in ·s pisalnimi mizami.
Zelja po napredovanju in cimvecji neodvisnosti je vodHa ·kolektiv v N:g.rad:njo tovar.ne ivernih 'Plosc, ki je pricela s pToizvodnjo v ·letu 1960. Del proizvodnje je bil porabljen v la'SI!ni proizvodnji, ostalo plasirano na domacero trgu, si:mbolicne kolicine
pa so bile otud.i izvozene.
Deset in veeletna pri-sotnost na
najzahtevnejsih svetovnih pohiStvenih tdiScih je ·k olektivu Bresta omogocila pomembnejso wogo pri tujih prodajnih pos.Jih. V
sestdesetih letih se je kljub naporom in osvajanju novih in novih
zahtevnih svetoWJ.ih trZisc porajala tudi opredelirtev za osvojitev
domacega trga. Shb za domacega potrosnika, predvsem za<iovoljiti njegove potrebe po opremi
stanovanja, je privedla do ocHoCitve, da se del izvoznega programa prilagodi zahtevam in okusu
domacega trga. Ta:ko imamo v
letu 1966 realizacijo v izvozu ze
2.155.380 dolarjev in od tega kar
za 1.752.569 dolarjev izvoza finalnih izdel!kov Brestovih tovam.
Na domacem lirgli pa smo se po-

vsem pribli:lali prodaji v vrednosti dveh s tarih mHijard dinarjev za finalne izdelke.
Asortiman izvoznih izdelkov je
bi.J v letu 1966 mnogo zahtevnejsi. V tern .Jetu je Brest izvozil
31.307 glasbenih omar.ic v ZDA,
i.zva:lal pa je tud.i regal Florido,
sekreterje in pisalne mize. Najvecji uvoznHci so b•ili ZDA, Francija in Vzhodna NemCija. Na domacero tr.g u ·s o prevla<iovali predvsem stoli, b ilo jih je prodanih
kar 159.490, pa ka'VCi (16.544), foteJji (14.948), razlicne vitrine,
predvsem Metke (24.614). Na domarem trgu se je pojavoil 1udi
regal Florida. Med stoli je prevladoval Sardan. Cene na domacem
trgu so bile zamrznjene.
V naslednjih ·l etih je BTest po·
veeal stevilo uvoznic svojega pohistva. v temji po cimvecjem
prispevku k 'lliavnoveseni blag0Vll1i bi:lanci je dosegel v letu
1970 status preteznega izvoznika.
Vedno tezje breme, •ki ga je nosil
izvozniok pohiStva, je pri:silil najvecjega izvoznika pohiS.tva v Sloveniji v letu 1971 - Brest, da je
pricel z uvajanjem novih rega.lov,
sedeznih gamitur in stolov za po-

Struktura prodaje

na~ega

pobistva po republikah

polno odgovornostjo. V tistem
casu je bilo treba ·prijeti za vsako d elo, ·k ajti delovna naioga je
morala obiti opravljena po kolicini in v 'I'Oku. To je bil.a te1Jka,
vendar prijetna sola, saj smo vedeli, da le z vee znanja in prakse
v delu dosclemo se boljse rezultate.
Vodenje je bi·lo dokaj administrativno in togo, saj je bilo odraz celotnega planskega administrativnega gospodarstva v ti:stem
casu. Strokovni kadri so prihajali in odhajali z od'loobami ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo. Vse odloOi•t ve so bile
centralizirane v republiki, prav
taksna ceentralizacija je bila v
podjetju. Obratovodje posameznih vecjih in manjsih obr·a tov so
odlocaiJ.i o vseh zadevah obrata,
vendar v sklardu s prejetimi direktivami in nalogami. Dobro p a
je, da so prevladova:ld tudi v tem
casu <iobri tovariski odnosi, jasne
opredelitve in odloeitve.
Politicno so odelovale sindikalne
podruZnice, ki so bile glavni pobudnik organi~Ziranja posameznih
delovnih in pohticnih akcij poleg
odborov Osvobodilne fronte, ki

so bili v vsa:kem ·k raju. Povezanost med krajem ill1 obratom je
bila v tistih casih vse bolj pristna kat v kasnejsih leti:h. Sinrukat
je skrbel tudi za preskrbo delavcev; a:kcije razdeljevanja so bile
vedno na skr.bi sindiokata. Iz tistega casa izvi'I'a rtudi »Rdeei koticek«, to je soba v zgradbi, ki jc
ni vee.
Obdobje 1947-1950 je obdobje,
ko je bilo LIP Cerknica se edino
podjetje na celotnem podroeju
tega dela Notranjske. Zaradi tega
so bile vanj uprte oci prebivalcev teh krajev. Perspektive razvoja so bile dokaj nejasne. Tudi
gozdovi imajo svojo mero, zato
ni bilo mogoce ra~unati, da bo
obseg proizvodnje iaganega lesa
ostal v koliCini kot je. Toda kdo
si je tedaj belli glavo s temi
vprasanji; najva:lnejsa naloga je
bila izpolnjevati naloge tistega
casa.
Opravljeno je bilo pionirsko
delo. Vsi, ki so v njem sodelovali,
pa so opravljali veli.k:o delo in
njim mora iti danes nase priznanjel
D. Trotovsek

potro~nike

-

trebe domacega trga. V ta namen
je odrp'I'l 11:u di svoj prvi salon pohiStva v Cerknici.
.Zelja po momosti opreme celotnega stanovanja je bHa i2lpolnjena s pri'kljurotvij-o Tova:rne
pohistva Stari trg, ki proizvaja
kuhinjsko pohiStvo.
Nenehna rast podjetja, dosezeni sloves in ambicioznost kolektiva sta pdpeljala Brest med prve
proizvajalce •k omponibilnega ploskovnega programa. Izvo2lne izkusnje in nenelmo vsklajevanje

Za izvoz -

Trnjeva Brestova
zaCetna pot
(Nadaljevanje s 6. strani)
delala. T·r eba pa je bilo tud.i cevljev, sla:nine in <irugih zivi~ za
boljso prehrano :delavcev, k1 so
delali vee kot je bi-lo predpisa:no.
Slanina, zganoi in kruh 'SO bili
tedaj najbolj-sa prehrana.
Upravne slu:lbe so bile slabo
razvite in so v tem casu obsegale
le tiste funkcije, ki so zagotav·
ljale normalno in Srp'I'Otno poslovanje, se posebej 'I?a je bi.l a razvita sluzba operatlvne ev1dence.
ki je dnevno s·prernlja:la in z obsimimi dneWJ.imi, tedenskim~, desetdnevnirni, mesecnimi, cetrtletnirni, polletni:mi j,n letnimi pregledi zalagala visje ·r epubli§ke ill
zvezne organe. Lahko si predstavljamo to delo, ki je bilo opravljeno po vecini »pes«, kot smo
rekli ali z minimalno mehanizacijo - z »m!Jinckk Vsa uprava
podjetja je bila v hiSi, kjer deJa
sedaj AOP.
Vse vrste 1mjJgovods.tev in operativne evidence so bile nekaj novega, strokovnih kadrov pa ni
bilo. Dobro, da so bili ljudje pridni in so s poihocjo strokovnih
sestankov in mstrukcij hirtro dojema'li naloge in. jih opravljaLi s

Za domace in tuje

omarice (1958)

velik <ielez pri zadovoljitvi potreb portrosnika nu<iijo omenjene
prodajalne, naj pove podatek, da
znasa n}ihov delez prodaje pohiStva od celotne Brestove prodaje pohiS.tva v J.ugoslaviji v zadnjih treh letih med 19,42 odstotka in 20.15 odstotlka.
Lani je Brest ~zvazal v 29 dezel na 5 celinah. Izvozil je za
7.231.454 dolarjev svojih izdelkov, od ·t ega kar za 5.705.816 dolarjev finalnih izdelkov, pri cemer so nosamezne temeljne or-

toaletni program (1976)

zahtev in .p otreb trga so pogojevale Tast novih •k ompomb:ilnih
programov od Alpola in Polone do
Katarine in Zale.
S tak5no pTeusmerirtvijo proizvodnje je stopil korak naprej . Iz
preteino naro&Jniske proizvodnje je presel na lastni proizvodni
program, ki poleg domacih kupcev zadovoljuje rtudi •k upce iz dezel Vzhodne Evrope, Bli.Znjega
vzhoda, Avsflralije in drugih.
Prodajni uspehi, dose:leni v Salonu pohiStva v Cerknici, so narekovali in narekujejo izgradnjo
novJh prodajnih prostorov po
vsej Jugoslaviji. Dosedanji plo d
dela sta Salon v Mar1boru ter
prodajalna v Zagrebu, ze letos pa
bo odprt salon v Sarajevu. Kako

Stol K-33

~ivalne

ganizacije dosegle pretezen oizvoz.
Najvecji uvozruki Brestovega
pohistva v letu 1976 .so bile Z:DA,
Sovjetska zveza i:n Poljska.
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PravHnost programske usmeritve je pOikazal t udJ Tew:ltat, ki
ga je Brest doscgel na domacem
trgu. S svojimi .p rogrami je v
zadnjih letih na domacem tr.gu
plasiral r ekordne kolicine svoj-ih
komponibilnih programov za
opremo dnevnih sob, spalrric,
otroskih sob, jedilnic in kuhinj.
Rezultati !pi'iza,devanj po uvajanju novih m a terialov in uporabo •l e-teh v novih izdelkih, ki bodo zadostili kar najvec kupcevim
zahtevam, se •kazejo v izgradnji
nove Tovarne ivem.ih oplosc, nove
rovarne oblazinjenega pohistva,
uvedbi oproizvodnje oplemenitenih Jvemih plosc, uvedbi proizvodnje oplemen~tenih plosc z zaobljenimi robovi, proizvodnji poliuretanskih mas in podobno.
Letosnja rea;l!izacija na tujib
trziScih in na domacem trgu ter
plan prodaje za !pi'ihodnje leto
nakazujeta novo osvajanje trziSc,
kar bo kolektiv Bresta <iosegel
ob novih naporih, za ·k ar pa je
sposoben, kar je ze dokazal v
svoji tridesetletni rasti.
V. Harmel

brestov

•
osti
~UBILANr
Kako se nam na.S svet vrti,
vsak dan je vedno v novi orbiti.
In v njem na5 Brest naprej naprej drvi,
da vedno zvezdice zagrabil prvi bi.
Naj bode srecen, zdrav in vecen Brest!
V seh trideset je vzor ocetov bil in nam otrokom zvest.
Tako cestital mu je sincek Martinjak veljak,
ki jih ze lani petdeset je praznoval - ta veseljak.
Ej, kje so casi, ko za karjolo se podili smo
in ko tovarna vsaka imela sluzbeno je »Partizan« kolo.
Tudi prasice smo redili - vse po planu; ziveli drug za druga,
celo takrat, ko nam pra.Sice ugonobila je »Umetna kuga«.
Ko Brestek se racal je mlad fanticek,
mu za razprave in konklave sluZil je non-stop Rdec koticek.
Sedaj je ze samo kafe-kotickov cela rajda,
zato nas ljubi Brest cvete kot ajda.
Nekoc, ko Brest je bil se majhen LIP-Cek,
za obracun imel je glavo in racunski mlincek.
Da pa iz LIP-a v Brest smo zrastli, krepko tiscali smo na plin,
postali smo moderni in zdaj imamo tudi IBM racunski mlin.
Oj, kje ste zlati casi, notranjska idila,
ko biZ mercedes Bresta je komercialistova kobila?
Sedaj imamo vsi po vrsti avte na obroke
in srenja tuhta, kako parkirni prostor bi prestavil bloke.
V letih, ko se ni bilo velikega skladisca za zaloge,
nam »solarckom« so za doma delile se naloge.
In veckrat sla beseda je od ust do ust,
da srecni Francelj v nedeljo je dobil dopust.
Vi, kadri, lcadri, kam tako hitite,
da so kocine vam po dolgem in pocez obrite?
Kaj mar ne veste, da Bres t eksperte iSce,
in kdor ni eks, je referent, navadno pisce!
Se birokratu v skupnih slui.bah (in se kje) po starih casih riga
ker alkohol mu v zakristiji varuje veriga.
'
V solzah obupa si obraz umiva,
ker novi piedestal precrtal zadnjo kapljico je piva.

V sa dolga leta nismo vedeli, kako smo sportni tipi,
sedaj na lesariadah vedno smo pri sami pipi.
Za sport in slavo na Olympu zasadili smo drevo nesrece,
sedaj le sem in tja v Ljubljani za pokojnico gorijo svece.

Smo vselej rekli, da Brest je obcina in obcina je Brest,
za to trditev se nihce ni sel v arest.
Smo vselej veselili domaCi.h se priznanj,
zato je od obcinskih Brest dobil najvec republiSkih kolajn.
Za obcino na voljo smo kot Svejki, kar velja brez dvoma,
smo pac junaki, za vse potrebe uporabni kot paloma.
Sicer pa znana je popevka, nazaj, naprej in zdaj:
Daj, daj, daj Karolina daj, daj daj, daj in nic se ne kesaj . ..
V ljubezni najbolj ljubljena bila je DOMIS;
se ni pozabljena, vendar spomin ze kisne kakor komis.
Smo vmes se koketirali, malce za salo, malce zares,
nazadnje vse zbrkljal na.S dU.Sni je pastir Slovenski les.
Nikar ocitkov, zdaj modernih, da ne ljubimo narave,
ceprav morda res kar naprej ne bozamo pred hiso trave.
Od investicij najprej zgradili smo bazen za zabje krake,
sele potem Iverko spravili smo v rega mlake.
Na morju se nam trideset naprej in trideset nazaj enako pise;
najbolje, da nam Perko morje kar v Cerknici narise.
Potem se v izgubljeni ! ami vee ne bo nobene krize,
in iz obcinskega erarja cedile bodo se devize.

---- .··

In ko omenjam sindikat, i.e vem, da jemljete zalet,
da nekaj pricakujete za spodnjo klet.
Da, da, lepo se udarite na tilnik,
ta kitica je le zahvala za Snezniski piknik.

' ' ,'Jz'o' , 'b, I

Da ne pozabimo se na vloi.eno delo.
1 e vcasih okrog tega fenomena vse prevec zavrelo.
Tako visoke place navrtali smo po tarifi,
sedaj vsi srecni smo, ko so nam znani VZD in WF grifi.
Za konec se: zivi naj jubilant!
Ce dobro se zamislimo, saj je od fare fant.
Le se koraka naj od mest do mest
in vsakdo videl bo, da grcav je ta Brest.

< ..
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Brestove sence
so vedeli, da bo ob letu, ko bodo
praznovali trideseto obletnico podjetja, naselje nared.
Trideset prijetnih pocitniskih hisic, v vsaki po tri garsonjere. Vsaka
garsonjera po trideset kvadratnih

Nad modro sirjavo Jadrana ribarijo beli galebi. Rumeno sonce
visi kot zrela pomaranea na sinjem
pladnju neba. Blaga sapa veje z
morja, komaj opazno upogiblje debelo listje figovcev, cese srebrnosivo zelenje stoletnih oljk in mrmra
med gostimi temnlmi krosnjami kosatih borov. Morje v zalivu komaj
zaznavno popljuskava na belo pesceno obalo .. •
To blagoslovljeno, z mirom in kri·
stalno cistostjo obdarovano pokra·
jino so si Brestovi delavci komaj
v lanskem letu izbrali za svoje po·
citnisko uzivanje. Odlocili so se hi·
tro: najprej v sindikalnih skupinah,
potem so glasovali v en glas na
zborih delavcev: »Zgradili bomo pocitnisko naselje. Lokacija: na Krku.
Mikrolokacija: Galebji zaliv. Kapaciteta 300, z dodatnimi lezisci 360
v eni izmeni. Sportni park, parkiri·
see, sidrisca, restavracijski in zabaviscni prostori .... I me naselja: . Brestove sence (za tujce in domace
Amerikance ELM TREE SHADOWS).«
Delo je steklo hitro, solidno, pravzaprav brez zatikljajev, tako kot stece na Brestu vsaka velika investicija. Seveda poslovodni organi de·
lavcev niso obremenjevali z drobnimi tezavicami, na katere so vendarle naleteli ob sklepanju manjsih

metrov koristne stanovanjske po·
vrsine - to so arhitetki gradbenega podjetja, ki jim je bila investi·
cija kot najugodnejsemu ponudniku
zaupana, dobesedno naflancali med
oljke in bore nad Galebjim zalivom.
Nobene oljke niso ranili, kaj sele
podrli, nobenega grmicka poteptali,
nobenemu boru odkrusili niti zapla·
tice lubja, nobenega kamna premak·
nili spodaj na obali, nobenega galebjega jajca razbili. Judi, ko so ' kopali
temelje, niso presekali ene same
dragocene koreninice. Posrecilo se
jim je ohraniti naravo nedotaknje·
no, ceprav je delo trajalo skoraj
enajst mesecev (ce stejemo sem
tudi pospravljanje in fino ciscenje
naselja in tristometerskega pasu
okrog njega).
Ob vsem tern so iz predracunske
vsote prihranili dobrih sedem od·
stotkov sredstev, s elmer je izvajalec zelel presenetiti investitorja ob
njegovem jubileju.
Domislili so se, da prepeljejo
Brestove delavce na sam svecani
dan v to novo naselje, jim ga razka2!ejo, razlozijo namembnost objektov, jih tam pogostijo, predajo
kljuce vseh tridesetih hisic, restavracije, druzabnih prostorov, zaba·
vise, parkirisc, sidrisc, colnarn, ba-

tujce in domace Amerikance: ELM
TREE SHADOWS.
Blag jesenski dan. Svecano umit,
pocesan in postirkan dan. Cerknica
cista in praznicna. Brestove tovar·
ne ovesene z zastavami domacih,
notranjskih in slovenskih barv lesa.

VLOGA SINDIKATA

1947

kreditnih pogodb pri bankah, pa ob
nakupu obseznih zemljisc, ob pri·
dobivanju nekaterih soglasij in morda se ob izbiri izvajalca. Kot receno, dela so stekla takoj in delavci

1947

linisc in vrste ostalih igrisc, spre·
hajalnih poti in pocivalisc, kar vse
so gradbinci neopazno vkomponirali
v samo sredisce in v obrobja BRE·
STOVIH SENC, ali kot se rece za

1957

1967

Pred njimi vseh stirideset avtobusov cerkniske poslovalnice SAP,
opranih in zloscenih, odzunaj in
odznotraj, z neznobelimi, v AVA
prasku opranimi prevlekami na na·
slonjalih. Vanje vstopajo praznicno
razpolozeni Brestovi delavci: dva·

1957

PLAN 1977-1987
NOVA KVALITET A

1967

tisocglava mnozica resnih in zadr·
zanih moz - veteranov tega veli·
kega podjetja - in mladih delav·
cev, ki so sele veeraj prisli v to
urejenost, pa se se prav ne znaj·
dejo od vse prijaznostl, ki so jo
doziveli v teh prvih urah.
Kolona avtobusov med petjem od·
pelje. Cerknicani jih zasujejo s
cvetjem. Zdaj so na Brniku. Vkrcajo
se na posebna letala, letijo z deset·
minutnlm presledkom cez svojo Notranjsko, ze vidijo morje in po dvaj·
setih minutah mirnega letenja drug
za drugim pristanejo na otoku, ki
bo odslej dalje vsaj tri tedne na
leto in marsikateri konec tedna
otok njihovega pocitka, zabave, mi·
ru in zdravja.
Onstran letaliscne zgradbe spet
stirideset avtobusov Kvarnerja ex·
press. Dvajset minut voznje po divje lepi kraski krajini in ves kolektiv
je zbran v senci BRESTOVIH SENC
ali, kakor se rece za tujce in domace Amerikance: ELM TREE SHA·
DOWS.
Na ploscadi sredi oljcnega gaja
jih pricaka zagoreli kolektiv izvajal·
ca in slavnost se zacne. Delijo se
priznanja, darila: izvajalci investitor·
jem, investitorji izvajalcem. Predsednika delavskih svetov si planeta
v objem, sindikatov takisto. Delavci
izvajalca popeljejo Brestovce po na·
selju; izroeajo jim kljuce, rezejo se
trakovi, zacenjajo se prva prijateljska srecanja v kosarki, odbojki, v
balinanju . . . Restavracija ze dela,
visoki barski stolcki pred tocilno
mizo so okupirani. Brest uziva!
Mladina se vrze v morje, jubilanti
zasedejo svoje balkoncke. lz prihra·
njenega denarja jim je kolektiv kot
prvim privoscil vsakemu po tri ted·
ne placanih pocitnic v svojetn novern naselju. V tridesetih hisicah
zadisi po kavi, po ribah, po crnem
vinu, po rozmarinu ... in po ljubem
miru.

Ura na kredenci je trdo zadrdrala.
Slave se je zbudil. Malo je se posedel na svoji stari Danieli, zazehal,
se pretegnil in pomislil: »Hm, veeraj smo praznovali. Trideset let.
Ravno tisti je bil prevec, ki sem ga
domov grede v ~ajfenci zvrnil. Naj
grem v sluzbo ali na njivo? Peso
bo treba spraviti pod streho, zdaj
je lepo osusena.«
Vstal je, se se enkrat pretegnil,
porinil kratko zaveso z okna in pogledal ven: »Lep dan bo. Tri dni
dopusta sem ze pustil ob kosnjl,
enega born porabil danes, ce mi
Smale ne da bolniske, eden mi
ostane za tisti les, ki mi ga je odkazal Polde, eden pa za koline.« Po·
gledal je v kuhinjo, kjer je zena ze
ropotala z lonci: »Daj, Tona, zajtrk,
tacas grem v hlev, potem pa na
njivo!u
(Pripomba pisca: Slave je zares
odsel na njivo, ali kot se rece za
tujce in domace Amerikance: na
THE FIELD).

1977
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Hast Brestovih temeljnih organizacij
TOVARNA POHISTVA CERKNICA

Strma in ucinkovita rast

•

I
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Ob tridesetletnici nase delovne organizacije in s tem tudi nase
tovarne pohistva marsikateremu clanu kolektiva pohitijo misli v pre.
teklost. Starejsi delavci se se spominjajo, da je bil pred vojno na
prostoru, kjer je sedaj tovarna, sadovnjak, ob robu sadovnjaka pa
manjsa zabojar.na. V tej zabojarni, ki je bila v privatni Jasti, je bilo
zaposlenih le 12 do 15 delavcev. Ti delavci so imeli zelo slabe delovne
pogoje - delovni prostorl niso bill ogrevani in delali so za silno
nizke place.
Po vojni, leta 1946 v septembru, je v omenjeni zabojarni znova stekla proizvodnja. Zaposillo
se je 30 delavcev, lci so izdelovaii
zaboje iJn ladij-ski pod - toda se
vedno pod fu.mo prejsnjega gospodarja.
V letu 1947 je vlada LR Slovenije usta:novila -i z ·takratnih manjsih zag, za:bojarne i-n lesne galanterije v Mart injaku t.es.no m-

.. ---.: :..IIc
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nam je unicil skoraj vso tovarno.
Kljub nesreei, ki je bila katastrofalna, pa delovni kolektiv ni klorril. Vsak zaposlen je vloiil ogromno truda in v dobrih treh mesecih je iz pepela zrasla nova modevna 1ova:rna.
Obdobje od leta 1960 do 1967
pomeni obdobje novih prizadevanj za obvladovanje sodobnejse tehnologije, za u-vajanje v proSodobna proizvodna hala z
z
s
z

visoko solo
viSjo solo
srednjo stiri:letno solo
vJ.soko kva-lifikacijo

TP Cerknica
3
1
28
23

96
s pokliono otriletno solo
s poklicno dvoletno solo
4
Poleg tega pa so zaradi rnajhne fluktuacije in dobre delitve

dela tudi ostali -d elavci dobro ·priueeni, tako da p opolnoma obv1adajo svoje delo. Ker pa so delovna sredstva ze rnoeno izt'rosena,
imamo v nacrtu tudi nova vlaganja v moder.nizacijo proizvodnje. Tako nameravarno ze v letu
1978 investiratri 37,000.000 dinarjev, modernizacijo pa dokoneati
v letih 1979--1980.
Z modernizacijo proizvodnje
imamo predvsern narnen odpraviti nocno delo, nasploh dela humanizirati s tern, da bodo odpravljena tezja fizicna dela, se
naprej poveeati kvaliteto izdelkov, povecatli produktivno.st. kar
za 35 do 40 odstotkov. S tern pa
bo ustvarjeno se veeje po.rostvo
za socialno varno~t zaposlenih tin
hitrejsi razvoj kraja ozirorna ·k rajevnih s~upnosti .
Dejstvo je, da v tern obdobju
nismo zanemarjaoli tudi stanovanjske izgradnje, saj so d ornala oresena skoraj vsa st anovanjska vprasanja, ki so bila pred
nekaj leti se zelo ·pereea. Skrb za
delav<;e se Jcaze tudi v dokaj urejeni druzbeni prehTani.
Z gotovostjo Jaihko trdimo, da
smo v obdobju tridesetih let dosegli ogromne rezultate. Vsega
tega pa prav gotovo ne hi dosegli
brez samoupravljanja, saj je ·bila potrebna visoka stopn ja saanoupravljalske zavesti, kajti vrsto
odrekanj je bilo potrebnih, ker
smo skoraj vse zgradili z lastnimi sredstvi.
T. Bavdek

TOVARNA POHISTVA MARTINJAK

Od skromnih zacetkov do modernizacije

Eden izmed kvalitetnih izvoznih lzdelkov iz »nekdanjih caSOV«
dustrijsko podjetje ~LIP) , -s edanji Brest. Od u stanovirtve LIP dalje se je tudi v obra-tu Cer-k!nica
stevilo zaposlenih s ta1no vecalo.
Zaradi utesnjenih prostorov in
velikih potreb po izdel•k.ih je biio
potrebno delati v treh izmenah.
Poleg zabojev in ·la:d!ijskega poda je stekla tudi proizvodnj a barak in hanga:rjev. S proizvodnjo
bara:k pa se je pokazala potreba
po proizvodnji vrat in oken za
barake in tako je nastala v Cerknici ·tudd -manjsa mizarska delavnica.
Zaradi utesnjenih in neogrevanih delovnih prostorov ter potreb
po veeji proizvodnji, veej-i zaposlitvi in razvoju proizvodnje v
bolj kvalitet:ne proizvode so hili
zgrajenri v letih 1950-1951 novi
tovarnis·k i prostori. Pri tern velja
poudariti, da je -b ilo potr ebno
vlozitli pri izgradnj·i tudi veliko
prostovoljnega dela.
Kljub velitkemu pornanjkanj u
strokovnega kadra ·smo v novih
prostorih prieeli izdelovaJtli tudi
pohistvo, ki pa je bilo vse .d o
leta 1954-1955 iz masivnega lesa
z upor abo vezanih plose. Velja
omeni•ti, da srno od ·samega zaeetka posveti-li veliiko pozornost
vzgoji strokoWle~a kadra, naj si
bo v proizvodnjl, pa tudi s s1Jipendijsko politilko, zlasti na strokovnih solah lesne s-meri.
Obdobje od •l eta 1955 do 1959
pomeni obdobje velikih prizadevanj za r azvoj in obvladovanje
proizvodnje furniranega pohistva
s kvalitetno povrsinsko obdelavo.
Uspehl nioso -i zostali, saj smo
se ze v tern obdobju pojavi•l i kot
dokaj pomemben izvoZ111i-k pohiStva in sicer na kar zahtevna trziSca. v •tern obdobju smo izvazali :t~lasti v Anglijo, Sovjetsko
zvezo in Francijo, manjse -k olieine pa tud!i v druge drzave. Dosegli smo ze dobre rezultate, proizvodnja je tekla .dokaj usklaj eno, vendar smo raeunalJ, da rooramo tovarno Cimprej modemiZJirati. Toda 8. avgusta 1959.leta
nas je doletela ·n esreca - pozar

.izvoc:Lnjo novih kva•ltitetnejsih izdelkov, s katerimi 9lll.O prodirali
se naprej na tuja triisca. Prav v
tern obdobju smo priceli -izvazati
glasbene omarice v Zdru.Zene drzave Amerike.
Ker ISIDO proizvajali ze dokaj
kva1itetno pohiStvo in dosledno
izpolnjevali dobavne roke, smo
si s t ern ustva:rilii velik ugled in
naroeila za izvoz ISO billa cedalje
veeja, zato smo se odloeili za novo modernizacijo -p roizvodnje, ki
smo jo koneadi leta 1969. Ta modernizacija je bi:la zelo pomembna za orast proitzvodnje, za :poveeevanje izvoza, za veejo zaposlitev, hkrati pa je pomenila tudi
hitrej so ras-t Ziv.ljenj•ske ravni delavcev. Kako je vrednostno rastel obseg proizvodnje v zadnjih
petnajstih letih, nam povedo naslednji podatki:
Leto Vrednost
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

8.451
11.312
16.469
22.465
25.264
32.723
44.491
62.620
80.547
71.559
128.732
133.378
194.200
224.665
219.160
247.000

Inde'ks
100
132
194
266
299
387
526
741
953
847
1523
1578
2298
2658
2593
2922 ocena

Ne samo to, da je kolektiv
skrbno gospodaril -in [lenehno veeal obseg proialvodnje, ampak je
sedaj -ustvarjena t rdna osnova
tudi za priliodnje dobro gospodaTjenje. T·rdna osnova se kaze
pr edvsem v rtem, <ia je veliko povprasevanje 'PO naSih izdelklih
doma in v tujini in da imamo v
primerjavi s prejSr1jimi leti veliko vee strokovnega ka dra. Tako irnarno sedaj med zaposlenimi:

Lani je rninilo petdeset let od
tedaj, ko so se na podroeju sedanje tovarne masivnega pohistva
zavrteli prvi stroji. Ta!lcratni -la-stnik j e najprej postavil zago, sicer
zelo prixmtivno in zato delo takratn.ih delavcev ni biJo lahko.
Vendar je kmalu spoznal, da je
potrebno les bolj oplemenititi.
Postopno je uvaj a:I tehnologijo
za izdelavo ~esne galanterije (rocajev za eopiee, obesalnikov in
podobno) in kasneje tudi ze gostilniskih stolov. Marsikateri domaein se spominja politiranja s
»sel -lakom«. Razvoj otovarne je
prek.inila vojna, prenekateri delavec pa je postal horec ali aktivist Osvobodilne fironte.
Tovarna je zacela obratovati
takoj po vojni iJn billa 1947. leta
nacionalizir ana, ·t a!ko kot celotna
jugoslovanska industrija. S tern
trenu11kom pa ·s e zacenja razvoj
tovarne do taksne stopnje kakrsna j e danes.
Vse do leta 1950 ni bilo nikakdnega r azvoja; ostala je proizvodnja zaganega lesa in drobne ga:Ianterije. Spornmjamo se
roeajev za eop.iee, hlacnih ·spon,
eebrilikov, skafov in podobnih izdelkov.
S sprejetjem zakona o upravljanju podjertij prek delavskih
svetov, s parolo »Tovarne delavcem« pa se zaeenja nov razvoj
tovarne. OdlociJi so se, da je potrebno pro~vodnjo poveeati in
p osodobiti.
Prva vecja rekonstrukcija je
bila doko.ncana 1. rnaja 1954. leta,
vendar se :kolekrt:iv svojih uspehov ni dolgo veselil. Pozar je sredi leta v·sa njihova prizadevanj a
v t renutku upepelil. Se danes ne
moremo pozabrti zalostnega pogleda na ipOgoriSee, na unicene
stroje, s·~ratka, na ka-t astrofo, ki
jo naj-bolj obcu tijo -ti:sti, ki jo
dozivijo.
V nekaj dneh je stek1a akcija za
obnovo. ·D elavci so postaJ.i zi!darji,
tesarji, gradbi.!Ilci in so s trrnasto
voljo rzaceli obnavljati. V nekaj
pieli-h mesecih je zrasla nova,
sodobnejsa, svetlej~a in tehnolosko bolj o premljena tovarna. Takratni lrolekti:v se je t udi odloeil,
da zage ne bo obna:vljal, pac pa
naj se v tej tova'I'ni •p roizvodnj a
preusm eri na proizvodnjo izdelkov iz masivnega lesa.
Obdobje 1955-1965 se na velikosti tovame ne pozna, p ae pa
sta se spreminjala in dopolnjevala tehnologija in proizvodni
program. Sporninjamo se tezav
pri proizvodnji tak:o imenovanih
»ba:r-tlet« stolov in •kasneje prvih

»sardan« stolov, ki so Jcc.sneje ponesli ime nase tovarne od Anglije pa ·skoraj v vsako jugoslovansko vas, saj smo jib lizdelali vee
kot milijon ilil pol. z zacetkom
proizvodnje ·s tolov je to varna tudi opustila proizvodnj o galanterijskih proizvodov. Proizvodni
program je postajal zahtevnejsi:
fotelji iz m asivnega ·l esa, posteljne koncnice, zahtevnejsi stoli in
koneno tudi zahtevno strlno pohistvo.
Taksen proizvodni program je
narek:oval rekonstrukcijo povrsinske obdelave, ki je z osvajan jem novih ma:terialov dovoljevala osvajanje vse zahtevnejSih
izdelkov. Vendar je tradicija
osta:Ia: p roizvodnja izdelkov j.z
masivnega lesa.
Po letu 1965 so prJceli r azmisljati 0 zacet'ku izdelovanja oblazinjenega pohiStva. To pa je [larekovalo novo rekonstrukc1jo tovarne, ki je hila opr avljena Jeta
1970, ·k o je tovarna dobi'la sedanji
videz. Nov strojni oddelek, tapetniStvo in moderizacija lakirnice
so rezultat talcr-atne rek:onstr.ukcije, ki je tudi omogoC.ila, da kupec v skoraj v-saki rtrgovini · s pohiS.tvom po V·s ej J.ugos-laviji najde
izdelek z napisom Brest - Tovarna pohistva Martinjak.
Poudarrti j e potrebno, da je z
r azvojem -tovarne ra:sel tudi obseg proizvodnje, saj bo letos dosegel pribli.Zno 10 mi1ijaro s tarih
dinarjev. Tovarna Je moC:n:o
usmerjena tudi :na izvoz, saj so
njeni izdelki vedno prisotni pri

~upcih v ZDA, dezelah zahodne
in vzhodne Evrope, Ska:ndinavije,
severne Afrike in Bliznjega v:clloda ter daljnje Avst·r alije.
Vzporedno s tovarno je rase!
tudi standard, od stanovanj, preh rane, pa do a:v.tobusnih prevozov, kar vsekatkor daje zadovc;ljstvo delavcem ko1elctiva, da s ponosom gledajo na prehoj eno pot.
Del proizvodnje -se letos, v jubilejnem letu, seli v nove tovarnimce prostore; to je tapetnistvo.
Izgradnjo novih prostorov je
n arekovala potreba po vecjem
obsegu proizvodnje in koncentracija vseh i-zdeLkov, lci -se vgrajujejo v oblazinjeno pohistvo - to
sta ipren in poliuretan. Do sedaj
so hili •transpor.!Jn.i ·s troski teh
polizdclkov iz Rakeka in iz Cerknice zelo veliki, .p a t udi majhen
obseg •p roizvodnje je poleg -stroskov zrna[ljseva:I ikonkureneno
s-posobnost nasih izdelkov na
trgu.
In prihodnji r azvoj? Strokovna
odlocitev j e, naj se tovarna v nekaj letih v celoti preseli v nove
tovar.niske prostore, na novi lokaciji nekje v bliiini Martinja:ka.
Prva n aloga je ·sedaj ze pred nami. To je pridobi.tev ustreme lo·
kacije -i n potrebn.ili soglasij za
~gradnjo nove t ova:rne, kjer naj
se osredotoCi oziroma zdru2:i vsa
proizvodnja iz mas-iv.nega lesa :na
Brestu. Sodi-mo, da bo to novo
poglavje v razvoj-u tova:r-ne in
Bresta.
J .Mele

TapetniStvo se bo kmalu preselilo v novo tovarno
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Hast Bres ovih temeljnih oruanizacij
TOVARNA LESNIH IZDELKOV STARI TRG

Nagli razvoj v zadnjih letih
Zacetlci nase temeljne orga:nizacije segajo v leto 1907, ko so
raz.Zagovali hlode na venecijankah.

Ustanovitelj obrata je bH snezgrof, ki je zagal izlkljucno
Jastno hlodovino. Kapacitete zagalnice za to obdobje niso ZIIlane.
Prva rekonstrukcija je biia leta
1913. Nasa temeljna organizacija
~e ima nacrte fi'Pme ESTERER,
k.i je hi:la nosilec rekonstrukcije.
V tern ·l etu so ured.ili parni pogon
s transmis.ijami. To postroje.nje
je obratovalo do leta 1931. Verjetno je, da so bile okapacitete
premajhne za zadovolji<tev prodaje, predvsem v ltalijo, pa je bila
opravljena nova modernizacija
na napravah in pogonu. Montirali so novo parno lokomobilo in
dva polnojarmeni!ka. Omeniti je
treba, da je imel obrat las-ten generator za proizvajanje elektrike
in je poleg napajanja lastne
mreze oskrboval se vas Stari trg
in grascino Sneroi!k. z elektriano
energijo so tako os·krbovali vse
do konca vojne dn se nekaj casa
po njej.
Omenjena rekonstrukcija je
hila za tisti cas »moderna«, saj
je imel obrc.vt so11tirno napravo v
dvignjenem transporterju za sortiranje hlodovine i!n transporter
za transportiranje hlodov v zagalnico. Dovoz hlodovine je bil
izkljueno z Zivmsko vprego in so
vso dostavl.jeno hlodovino sproti
presorVi.rali. Oba transpotiterja
sta bila v tistem casu edina v Sloveniji. Visokega transporterja po
le~u 1950 nismo vee obnavljali zaradi dotrajanosti 1Iesene konstrukcije, medtem ko je talnJ
transporter sluiit svojemu na.rnenu vse do izgradiwe nove zagalnice.
Med vojno zaga ni obratovala,
ker so delavci ob 1prihodu I<taJijanov ·p oskrih pogonske jermene.
Pricetek obratovanja je hil v
letu 1945, :k o je bila zaga nacionalizirana in je obratova-la kot
IndustrijS1ka zaga I. katego11ije.
2agala je predvsern za patrebe
obnove domovine, saj so bile potrebe po zaganem lesu zelo veli.ke. Proizvodnja se je naglo vecala, tako da smo zagani les priceli ze izvazati.
Jeseni leta 1947 se je zaga zdruzila v LIK Cellknica. Vse do leta
1950 so znaci!lna prizadevanja za
i2\polnjevanje plana prve petletke
(akcija za secnjo lesa in predem~ki

lavo v zagan les). v tern obdobju
sta bila montirana dva sodobnejsa polnojarmeni1ka z vecjimi kapaoitetami. Priceli smo s proizvodnjo lesne volne in izgradili
susilnico za potrebe proizvodnje
ladijskega poda. z zacctkom proizvodnje za:bojev in ladijskega
poda smo prvic zaposlili zensko
delovno silo, kar je mejmk pri
zaposlovanju zensk v Loski dolini.

Proizvodnja in ·prodaja sta bi,!i
organizirani centralmo, prav tako
tudi ves obracun dohodka.
s prvilci zacetki decentralizacije sta se ekonomicnos.t in rentabilnost obcutno iZJboljsali. z izvolitvijo prvih obratnih delavskih
svetov v Ietu 1956 so organi
upravljanja obravnavali predvsem ekonomicnost in rentabilnost poslovanja, kar je imelo za
posiedico novo decentral~zacijo
leta 1961. Izvoljeni so bHi upravni odbori in ustanovljene ekonomske enote.
Z izvolitvijo upravnih odborov
in ustanovitvijo ekonomskih
enot se je skrb samoupravnili organov povecevala in razsir.ila na
vprasanja produMivnosti, delitev
dohodka in osebnrh dohodkov
ter s tern v zvezi izboljsanje iivljenjskega standarda zaposlenih.
Sprejeti so bili prvi samoupravni predprsi, stc.vtut in pravilni:k o
delri.tvi dohodka in Cistega dohodka. v tern casu je oolo zapos~e
nih 144 delavcev, leta 1964 pa 132.
Pora:ba casa za k!ubicni meter
zaganega .Jesa je bi-la leta 1962
5,29 ure, leta 1964 pa ze 3,17 ure.
S taksno rastjo prodUJktivnosti
nam je v letu 1964 uspelo preiti
na skrajsani delovni cas 44·urni
tednik ali pralcticno dve prosti
soboti v mesecu. To je bH izreden
uspeh, saj je v tern caosu uspelo
to samo nasi poslovni enoti v
okwru Bresta.
Vse do leta 1960 ni bilo prakticno nrkakrSnih rekonstrukcij. v
obdobju 1960-1967 belezimo nabavo novega robilnika s svetlobno napravo, stroj za brusenje
zaginih ·I istov, rekonstrukcijo pogona po1nojarmenikov na· elektricni pogon, ureditev skladiSca
zaganega lesa s sortirno ram.po
in elevatorjem, delno uredJittev
hlodiSca in nabavo avtodvigala
za ·skJadanje hlodovine. Te investici!je so bile namen,iene predvsem zmanjsanju t ezkih telesnih
del.

V letu 1967 sta pricela st·r mo
upadati konjunktura in povprasevanje po jelov~h zabojih, ker
juh je izpodrivala plastika. Da ne
bi odpustili odveene delovne ·sile, k.i je na:stala s tern, smo
organizirali novo proizvodnjo v
prostorih ternperinice. Nabavljenih je bilo ne!kaj novdh strojev,
ki so slu.ZHi proizvodnji za kooperaoijo ostalim poslovnim enotam; to ·so biJia ogrodja za tapeciTanje in stranice Sardan. Ekonomska enota stolarna je z
manjSimi tehnoloskimi spremembami in z zapos1itvijo strolrovnih kadTov v zelo kra tkem casu
osvojila zahtevnejso proizvodnjo
za izvoz, ceravno ni ·i mela nobene tradicije. Dokoncno smo opustili proi.z vodnjo zabojev v letu
1970.
Od leta 1970 do 1974 poslovna
enota ni li'll!Vestirala nhlcakrsnih
sredstev v modernizacijo i:n napredek proizvodnje, ceravno je
bilo vprasanje rekonstrukcije fagal-nice vedno prisotno na samoupravnih organih. Se vedno je
bilo prevec tt~lesno tezkega dela.
Tehnolo§ka preureditev stare
zagalnice je bhla prakticno neiz·
vedljiva oziroma -bi zahtevala prevehilka finanena sredstva. Z dogovorom med Go2ldnim gospoda:rstvom Postojna, Brestom ter
ostalimi regionalnimi dejavnilci,
da se jelova oblovina osredotoci

(

Stare zage na Marofu nl

ve~

na dveh lokacijah, pa je priSlo
do dokonOn.e odloOitve, da izgra·
di<mo novo za.gallnico s kapaciteto
gozdnega etata nasega podrocja.
i:agalnica je nasa naj<Vecja investicija po vojni. Med njenim obratovanjem od leta 1974 pa do danes se je zaradi pomanjkan:ja
mo5ke delovne sile pokaza.la potreba po ze predvidenem novem
polnojarmeniku z ustrezrrimi
transporterji. Istocasno pa bi dokoncno uredi:li slcladiSee zagane-

ga lesa z asfaltiranjem in osvelll.itv.ijo.
Dokoncna izgrad.nja zagalnice
in ureditev sokladii·s ca bi b i.la etapno zakljucena po osrednjerocnem
nacrtu do leta 1980, rav.no ta.ko
pa je v srednjerocnem planu
predvidena skupna investicija
centralne krojilnice lesa in susilnic, pa tudi ureditev proizvodnje
lastne kartonske embalaie za potrebe Brestovih temeljnih orga·
nizacij.

TOVARNA POHISTVA STARI TRG

Od kredenc do najsodobnejsih kuhinj
Letos, natananeje 24. septembra, je mi!nilo trideset let od
ustanovitve »Okrajnega lesnega
podjetja« v Starem trgu, prednika dana5-nje Tovarne pohiStva
Stari trg.
Podjetje je za potrebe obnove
ustanovil 1zvrsni odlbor okrajnega ljudskega odbora Rake!k, ki je
tudi dolocal 011ganizacijo in naci:n
poslovanja.
Pod predmetom poslovanja je
-i melo podjetje vpisane naslednje
dejavnosti: rezanje lesa vseh vrst
za potrebe obnove in po narocilu, na:kup okroglega lesa in prodajo rezanega lesa. Poslovati je
zacelo 'S 100.000 dinarji obratnih
sredstev in s 30 za~poslenimi.
Skozi burna leta razvoja se je
spreminjala organizacija v podjetju, ras~o je stevilo delavcev;
prislo je do samot~~pravljanj a (20.
8. 1950 je bil voljen prvi delavski

svet). Pocasi je bila dokupovana
stroj.na oprema, veCkrat pa se je
spreminjal predmet poslovanja.
Kot smo ze omenili, je podjetje
v prvih let1h svojega dela d elalo

kuhinjo Vega-60. Povecanje proizvodnje je bHo omejeno zaradi
neustreznih prostorov in sla:be
tehnoloske opreme. Zato se je
koleMiv zavestno odlocil za in-

Vcasih so na Gabru izdelovali taksne kredence
predvsem za potrebe obnove reznja Jesa na venecijanki in kasneie na polnoja11meniku. Leta
1952 je podjetje zacelo izdelovati
sobno .i n kuhinj'Siko oprerno, kolarske izdevke in ,Jesno galanterijo. V na:slednjih letih so itzdelova:li praikt-ieno vse; od klasicnih
spalnic, Jmhinjoslcih kredenc, miz,
stolov, zabojev, pa celo do kitar.
Naj se omenrmo, da j e kitar e izdeloval obrat v Babnem polju, ki
so ga po nekaj letih dela zapr.le
iniipekcijske ·slu~be.
S pri:oojitvijo Miz arstva Loz
leta 1957 se je poveca.Jo stev·hlo
delavcev na sestdeset. Pocasi so
zaceli ovuscati izdelavo spalnic,
proizvodnja se je .usmerila na izdelavo opreme za kuhrnje - klasicne kredence, mize, stoli.
. Leta 1961 se je podjetje pretmenovalo v Gaber, lesna industriia Sta11i trg. Izdelovali so se
naprej barvano opremo za kuhinje, v leto 1965 pa segajo prvi zamct ki sodobne !Nuhinje po elemcntih iii1 s povrsino iz m etanita.
Redna proizvodnja prve sodobne kuhinje Vega-55 je stekla v
letu 1968, dobro .] eto okasneje pa
je podjetje pricelo proizvajati se

Danasnji pogled na skladisce zaganega lesa v TLI Stari trg
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vesticijska vlaganja v novo proizvodno haJo m v strojno opremo.
Investicija je bila koncana v
letu 1971, 1ko ·se je podjetje Gaber
pripojilo k Brestu ·k ot temeljna
organizacija Tovarna pohistva
Stari trg.
Naslednja leta so mini'la v znamenju i;z;boljsav v tehnoloS\kem
in organizacijsokem smis·l u, povecevala se je proizvodnja ob prakticno isotern steviJ.u zaposlenih. Za
primerjavo naj omenim, da smo
leta 1971 s 152 za'Posleni:mi izdelali 58.000, v letu 1977 p a barno
s 155 zaposlenimi iz delali 120.000
kuhinjslcih elementov.
V teh letih se je porodilo tudi
vee nov.ih programov kuhinj ,
vendar Iahko recemo, da so bili
vsi vee aJ.i manj neuspeS.Oi. Analize trga in razmisljanja o modernejsi, predvsem pa kvalitetnej si kuhinjski opremi, so privedle do novega -p rograma - .kuhinje BRE ST, katere r edna proizvodnja je stekla v letu 1976. To
je sodobno uporabnejse kuhinjsko pohist vo, ki se ocll.ikuje predvsem po funkciomrlno d<ivrseni
delovni plosci, z vgrajenimi gospodinj skimi aparati (stedi1n.i!k,
(Nadaljevanje na 12. strani)
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Hast Brestovih temeljnih organizacij
(Nadaljevanje z 11. strani)
peCica, pomivalno kori·to). Program je prodajno in proizvodno
zelo interesanten, zato ga nameravamo se razsiriti po kolicini in
asortimanu.
Z uvedbo kuhinje BREST teee
proizvodnja po narocilniskem sistemu, kar zahteva vecje S>kladisce polizdelkov in bolj dinamiono
montaio. Tega pa v sedanjih rproizvodnih prostorih ni mogoce izvesti. Zato smo rpred novo investicijo, ki je praktieno nada:Ijevanje zadnje rekonstrukcije iz leta
1970. Ze ta:l<rart: je bHa miSijena
izgradnja proizvodne haie in potek telmoloskega procesa kot ga

nameravamo ixpelja1i ob sedanji
rekonstrukciji. S to investicijo
v gradbeni del in v tehnolosko
opremo bo mogoee poveeati proizvodnjo za pr.ibliino 30 odstotkov oziroma na 150.000 elementov
in sicer z isti:rn stevilorn za.poslenih.
To bi bil kratek opi·s razvoja
Tovarne pohistva Stari trg v njegovih tridesetlih letih dela. Raz.
voj od praktieno nemogoeih raz·
mer, ze ob ustanovitW., mimo raz·
licnih kriznih obdobij, s samo·
odpovedovanjem za.poslenih, do
sedarnje sodobne <tovarne pohiS·
tva s trdno proitzvodno usmeritvijo in jasnirni razvoj'llirni cilji.
B. Klesn±k

Danes v Tovarni ivernih plosc ni vee tezaskega dela

Leta 1970 je bil zgrajen novi Gaber

TOVARNA IVERNIH PLOSC CERKNICA

Hlod

trske

· Pisalo se je Jeto 1959, vrnes je
priSe! crni 8. avgust. Bila je SObota, ura pa 12 in 15 minut, ko
so zacele zavijati sirene. Zavijalo
je turobno in bolece, govonilo je
o velioki katastrofi, o velikem pozaru v tovarni pohiStva, ki jo je
upepelil skoraj do rtal.
Vendar pa je ta cudna, crna,
zavijajoca sobota pokazala se
mnogo vee kot samo pogoriSce.
Pokazala je izredno solidarnost,
poZr-tvovalnost, discipline, samoodrekanje in izredno zagnanost
prav vseh Brestovcev. Ljudje iz
tiste dobe so se med nami, zelimo si le lahko, da bi bill tudi vsi
njihovi nasledn!ki taksn.i. za: takratne case se je Brest podal ·v
prav neverjeten podvi:g:
Podvig je bil v tern, da je bilo
pogoriSce obnovljeno v novo, moderno tovarrno, hkrati pa so zaceli graditi -tovarno ivernih plosc,
prvo v Sloveniji in drugo v Jugosla:viji. V pricetJku gradnje je
bilo mnogo vee zmajevanja z glavo kot pa ·tordne prepricanosti v
pravilnost izbrane ·p oti pri veliki
veCini Brestovcev. Bilo jih je saroo nekaj, ki so bili wposveceni«
v »umetnost« izdelave in uporabe
ivernih plosc.
Da bi neka'ko prepricali :!judi v
uporab.nost, so zaceli .prihaja1i v
tovarno pohistva prvi kubicni
rnetri ivernih plosc iz Kavadarcev. Tezave so s tern sele zacele
nasta:jati. Klasiena rezitla so postala neuporabna, konstrukcijske
vezi ni·so bile <pTave, pa se majhen milijon drugih tezav je bilo
stalno prisotnm. Vendar pa j e
kmalu previada:lo tisto staro Brestovo: »Ce drugi lahko, potem
bomo ·tudi mi«: In je slo.
. Ko je v Ietu 1961 pricela proizvodnja v novi tovami ivernih
plosc, je bila vecma tezav z uporabo plosce v »domaci hisi« ze
resenih. Tezave so nastajale pri
drugih potroSiniki:h, -ki smo jih
mora1i pridobiti •kat nase kurpce
novega izdelka.
To srno delali z obiski, inst:ruktaiami v Tovarni pohistva Cerknica, z izdajo skronme brosure,
v kateri smo v sliki in besedi za-

plosca
jeli lastne in tuje izkusnje ...
Z vztrajnim delom smo dosegli, da je 'hila ka.paciteta tovarne
9.200 kubicnih mert:<rov letno razprodana.
ze v letu 1963 srno zaradi vecje rent abilnosti proizvodnje zaceli razmisljati 0 izdelku vecje
vrednosH in drugacne moznosti
za upora:bo. Taka je v sodelovanju z drugimi nastala protipoia<rna plosca, imenovana »A2Jberest«,
ki so jo uporabljali v ladjedeln.istvu za pregra:dne stene in strope.
Zaradi ceda•l je vecjega povprasevanja po plosCah in boljsega
ekonomskega uciaka smo spomladi 1964. leta presli na stirriizmensko delo in s tern tudi na 42urni delovni teden. P·r oizvodnja
se je povecala na pribliino
12.000 kubicnih :mertrov, tovarna
pa je zaposlovala okrog 90 delavcev.
Ko ·s rno v Brestu 1967. leta zacel·i delati vecjo rekonstrukcijo
obratov, smo intenzivno dela:li
tudi za pQI\Iecanje !proizvodnje v
tovarni ivernih pJosc na okrog 40
do 45.000 kubicnih metrov letno.
Ker pa so bile financne mofuosti
omejene, potrebe drugih ·t ovarn
velike (pa se nekaj drugih vzrok ov je bilo), je bila v t-ovarni ivernih plosc samo rnamj~a ·r ekonswukcija, ki je povecala kapaciteto na 17 do 18.000 ·kubicnih metrov letno pri enalkern stevilu zaposlenih, nekolilko se je zboljsala
tudi kva:liteta in pa toleranca
bru~enih plosc.
Kljub vsem ukrepom za povecanje ka:pacitert:e in .prizadevanjem za izgradnjo novih tovarn
ivemih plosc je bil razpon rned
potrosnjo in proizvodnjo cedalje
vecji. Zaradi tega je narascal
uvoz iver.nih plosc, zlasti z zahoda.
Pri Brestu kot velikemu potrosniku se je to mocno pozna lo,
posebno se zato, ker dornaca
proizvodnja po kvaliteti in kolicini ni zadovoljevala nasta1ih
potreb v pohistrveni mdustTiji.
V Ietu 1971 so se zacele prve
studije za izgradnjo nove tovarne ivernih plosc. Re5iti je bilo

treba kopico vprasanj tehnicne
narave, nabavnega in prodajnega
trga, vprasanje lokacije in kot
izredno pomembno stvar tudi
financno pokritje investicije, kar
je bilo za takratne razmere dokaj teiko.
Spomlada:nski meseci leta 1974
so bili za skupino, ki je prirpravljala investicijo, im-edno razgibani. Morala je pregledovati vse
ponudbe, ocen)ti :in predlagati
najboljso. Prvi del naloge je bil
koncan v Ljubljani 23. maja 1974

ob dveh zjuuraj, ko je bila prav
nic svecano podp~sana pogodba
za dobavo opreme od firme Bison iz Zahodne Nemcije. PribliZno ob istem casu so bile podpisane tudi pogodbe z ostalimi dobavitelji za brusilno linijo, za
oplemenitenje in za razrez plosc.
S tern se je zacelo novo delo,
uresnicevanje sprejetih obveznosti. Za<:ela se je bitka s casom,
bicl!:a s spromo problemati:ko in
kat najvainejse, tis-ta stara, dobra BreS>tova: »Moramo uspeti«.

. Uspeli srno 15. januarja 1976.
leta, po nata:nko 603 dnevih od
podpisa pogodbe z .glavnim dobaviteljern oprerne. Tega dne
smo »Spekli« prvo iverno pogaco
v novi tovarni v Podskrajniku v
iverno plosco. Da smo mislili popolnoma resno, je dokaz tudi v
tern, da nam ta prva plosca .niti
ni poeila. Res je, baste rekli, so
vam pa zato pakale druge. Seveda so poka:le, :pa se bodo, ampak cedalje manj.
Delavci I verke

RAZVOJ IN VLOGA SKUPNIH SLUZB

Od >>direkcije<< do samoupravne skupnosti
Razvoj skupnih sluib je tesno
poveza:n z razvojem Bresta.
Ob ustanovitvi podjetja so
bil.e admilllistrat ivno dolocene
tudi posamezne funkcije in delitev dela v lesni industriji. Taka
so bile opredeljene fun.kcije nadrejenih organov .kot so bile direkcije posameznhll panog ali
skupin proizvodnje, pa tudi funkoije ministrstva. Adrninistrativno-plansko je bil voden celotni
poslovni proces.
V vsa:kem podjetju - taka tudi
v nasem - :so bile o:vga:nizirane
direkcije z vsemi potrebnimi
funkcijami. Delarvci teh direkcij
z direktorjern na celiu so bili odgovorni drzavnim organom. V
proizvodrtih ohratih so opra'l.'ljali
le :proizvodno funkcijo, skratka,
odgovomi so bili za izpolnjevanje proizvodnega plana. Njihova
osnovna skr.b je bitla, vee proizvesti, medtern lko so za plan, razvoj, kadre, nabavo, prodajo in
finance skrbele s1u2Jbe, ki so bile
or:ganizirane v glavni direkciji in
v direkciji podjetja.
Z razvojem samoupravljanja
se je spreminjala tudi vloga stro·
kovnih sluib. ze z ustanovitvijo
prvih delavsldh svetov in upravnih odborov so se spremenila
razmerja in odgovomosti strokovnih sluib. Odloeanje je od
pooblascenib z driavnih organov
preslo na organe samoupravljanja. To pomeni, da so bile strokovne sluibe cedalje bolj odgovorne za svoje delo organom samoupravljanja.
Z razvojem podjetja in posameznih obratov se je vedno bolj
kazala pot-reba, da se odlocanje
delavcev decenrtralillira. Ustanovljeni so bili obratni delavski svet i. ObvJ.adova,nje celotnega poslovnega procesa z enega sredisca ni bilo vee mogoce, zato so
se vzporedno z razvojem organov
samoupravljanja oziroma z decentralizacijo samoupravlja:nja
organizirale
tudi posamezne

slufbe v proizvodnih obratih oziroma ikasneje v poslovnih enotah.
Iz leta v leta se je spremi:njala
vloga skupnih s1uilb glede na vlogo delavcev pri odlocanju o pogojih, sredstvih in rezultatih dela. ze leta 1964 so bile v statutu
jasno opredeljene na:loge poslovne enote skupnih ·s trokovnih
sluib, pa tudi s:Pstem dela in odgovornost delacev 1eh slliZb do
proizvodnih poslovnih enot. Izvoljeni so hili ·tudi organi samoupravljanja v tej poslovni en01i.
Krepitev gospodarske samostojnosti .poslovnili enot, posebno po
letu 1965, je narekovala tudi vedno vecjo odgovomost skupnih
strokovnih sluib za opravljanje
vseh dogovorjenih nalog. Medsebojna pove.zanost -delavcev v p roizvodnji z delavci v .skupnih cstrokovnih slliZbah pri ustvarjanju
dohodka je narekovala, da so se

krepHe v-se tiste slufbe, k.i prispevajo k vecjemu -dohod!ku kot
na primer razvoj, &luibe izvoza,
uvoza, ·m afoprodaja in razne
stranske dejavnosrt:i.
S samoupravnim sporazumom
o zdrufitvi v delovno organizacijo so zdruiene temeljne organi·
zacije organizirale skupne dejavnosti kot organizacijo zdruienega dela s posebnim samoupravnim polozajem delovne skupnosti.
Zakon o zd:ru.Zenern delu nam
narekuje, da uredimo ra7Jrnerja
med proizvodnimi terneljnimi organiozacijami in skupnimi sluzbami ·s samoupravnim sporazumom
o medsebojnih pra:vicah, obveznostih in odgovornostih.
V tezah o samoupravni organixira:nos1:i, ki so v ·ra2lpravi, so nakazane -t udi reSitve glede moinosti organiziranja novih 1erneljnih
(Nada:ljevanje na 13. strani)
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Oblikovanje samoupravnih odnosov in skrb
za druzbeni standard clanov delovne skupnosti
I,

KAKO JE ZORELA NASA SAMOUPRAVNA
ZAVEST
Kadar ugotavljamo dejstva iz razvoja, kadar obravnavamo zgodovino, tedaj trideset let ni mnogo. Toda, ee gre za velike uspehe,
ee gre za spremembe, ki so vtkane in ki rastejo iz zgodovinskih
premikov celotne drufbe v posamezni drzavi in ce se s tern obenem
vsaj delno dograjujejo novi odnosi, da celo presegajo ddavne mejc
in posegajo v svetovni prostor, potem je prav, da si nekoliko po·
drobneje ogledamo nacine in pogoje, v katerih so se taki uspehi
porajali. Prav je, da nanizamo dogajanja, tefave in veselja, da se s ponosom - ozremo na prehojeno pot.
Podobno velja za BREST. Danes, ko opazujemo zacetek in razvoj
delovne organizacije, ne primerjamo samo grafikonov in stevilk
o poslovnih doseZldh. Z zanimanjem ugotavljamo in ocenjujemo
pota in nacine odloeanja, ki smo jib doslej preizkusill.
CENTRALNO VODENaE
BREST je boil ustanovljen kot
dria'VIlo lesnoindustl'ij-9ko podjetje LIP v obdobju izrazito centralnega vodenja drzave in gospodarstva. v tern casu ni bilo
samoupravnih problemov, saj je
imela generaJ.na dkekcija za lesno industrijo vse planske in druge odlocujoce 11li.ti v svoj~h rokah.
Ta.k:o postavljene plane je morala operativna evi<lenca spremljati, porocati o doseganju ali
nedoseganju in se glede gla·vnih
odlocitev v celoti podrejati direkciji. Le-ta je nacDtovala tudi
vse investiaije :iln dodeljeva1a investioijske k·r edite. Prav .ta.k:o so
o vseh vodHnih kadrih vo<lili evidence na glavni <i1rek:ciji, ki je
imela pravico (in dolinost) raz-

porejati glede na potrebe. Taksno razporejanje je bilo momo
tudi iz kra.ja v ·k.raj. Vse ostale
dellavce je obravnaval kadrov-ski
oddelek podjetja, ki se je s.reeeval z nemajhmimi ovirami. Vodil
je pO'litiko hi·t rega operati'Wlega
izobrazeva.nja, k.i so jo narekovale potrebe.
Stiska drufbe z rcwruseno material!no osnovo po drugi svetovn.i vojni, dru.Zbe, iki si je zastavila veli-ke naloge v svojiih prvih
korakih, ni dovoljevala prevelike
demokratienostd. Svoboda:J.e izbire dela ni bilo, direik.tor in ostali
voclilni delavci so bili »pod<alljsana roka drzave«.
ZACETKI SAMOUPRAVLJANJA
Orlmik od drzavnega ureja:nja
je omogoCil temeljni rz:akon o go-

.,

spodarjenju z ddavnimi gospodarsk:imi podjetji in visjimi gospodarskimi zdruzenji, sp:rejet
sredi leta 1950. Omenjeni za.k:on
je nedvomno mejnik v zgodovi.ni
jugoslovam.ke druZibe, ·k ar je danes splosno :zmano. Tedaj, leta
1950, pa so to vedeli ali slutHi le
redki posamezni:ki.
Podobno je bilo v tern letu
tudi v nasem podjetju. :le 1. oktobra je zasedal prvi delavski
svet. P.red tem je b~lo v tlroleiktivu veliko palitiOni.h razprav in
pri:prav na .ra:zumevanje globokega druibenega premika. Parola
»delamo - vladamo«, ·ki so jo
tedanji neutrudni delavci pritrdili na ce1no s.tran nove tovarne,
je jedrna-to zajela srl tistega razgibanega casa.
Delavci, iki so biH na prvi seji
delavskega sveta, vedo .povedati,
da jib je navdajal obcutek 'VZhicenosti, da so v resnioi cutili,
da gre za nekaj novega, nelkaj povsem novega.
Na tej seji so delavci simbolicno prew:ehl tova!I1Ilo oziroma
podjetje v svoje coke. Talk:dle se
spominja prvi ;predsednik delavskega sveta Franc Intihar iz Martinjaka:
>>Prva seja delavskega sveta je
bila v leseni baraki, Id je staJa
na prostoru nekako pod sedanji.m kegljiseem. Za nas, delavce,
pa nemara tudi za ostale, je bil
to zelo svecan, a tudi tdak dogodek. Takrat 5e nismo bill v taksni meri kot sedaj drufbeno-politicno razgledani, preprosto nismo naSH pravih besed, poleg tega pa smo se zavedali tde od-

Zacelo se je s prvimi sestanki
prehodni .in !pO svoje celo dob.rodos1i, ker so ·rojevaii kriticnost,
plali delavcem •k ri in jih zaganj ruli v nove i-n nove millage.
ze nekaj Jet po i.zvoJ.iltvi prvega delaV'skega sveta so bi!Ji izvoljem se delavslci sveti posameznih obratov (obratni delavski
sveti). Ti so imeli v zacetku zgolj
posvetovalno vlogo.
V letu 1962 so bile v vseh poslov·n ih enotah usrt:anovljene ekonomske enote, poslovne enote pa
so same prieele deliti del dohodka v okviru plansldh cen. V podjetju je bilo -tedaj organizirano
dokaj veliko, morda celo preveliko stevilo ekanomskih enot. Delavci so v teh enotah obravnavaM zlasti vprasa.nja enot in skusali jz,boljsati S'VOje gospodarjenje.
Obd:obje - obratni delavski
sveti in kasneje ekonomske enote, ka.Zejo na nek: nemir, na obcutek, da samoupravnim oblikam
nekaj manjka. Ugotovili so, da
samo en delavski svet z upravnim odborom in direktorjem ni
dovolj sirok nacin odloeanja za
celotno, zlasti ne pa veliko podjetje. Prav gotovo pa je eno:
kljub svoji nedorecenosti so obratni delavski sveti in ekonom·
ske enote odlgrali pomembno
vlogo. Delavci so v njih zaceli
vi<levati svojo enoto, svoje naloge in vprasanja, sami so premagovali ovire in iz svoje sredine
izhajali na sirsa vprasanja. Vidna
je mobilizatorska vloga teh ob·
lik; recimo, da so b ile sole samoupravljanja.
DECENTRALIZACIJA

Obvdcanje, dogovorl, sklepanje ...

Od >>direkcije« do
samoupravne skupnosti
(Nadaljevanje z 12. strani)
or-ganizacij z dejavnostjo, ki so
sedaj v skupnih dejavnostih.
Z novo onganiziranostjo in s
Slklenitvijo spora2:uma bomo
uresniciH del zakona o zdruienem delu . Delavci v d elovni
skupnosti s lupnih s1l1Zb Jtudi
ustvarjajo dohodek in sicer s
svobod.no menjavo defa z delavci temeljnih organizacij, za kate·r e oprav.l jajo d ela skupnega pomena. Medsebojna odvrsnost delavcev ·skupnih slU.Zb ili1 temeljnih
organizacij se ka.Ze v uspehu poslovanja. Dohodek delovne skupnosti skupn.ih slU.Zb je odvisen od
prispevka k uspehu rpri poslovanju, za katere delovna skupnost
opravlja d ela, od vrste in obsega
ter kakovosti njihovega dela ter
od dohodka, lci ga ustvarijo temeljne organizacije.
Skupne
strokovne
.slui:be
opravljajo del funkcij in naiog,

za katere so se temeljne organizacije <iogovorile, da so skupne
Vse naloge skupnih s lufb so del
celotnega poslo'Wlega procesa,
zato so delavci teh s luzb prav taka kot delavci v proizvodnji odgovorni za uspesno opnvljanje
nalog in tako s svojim delom
prispevajo k ustvarjanju dohodka zdruzenih :temeljni:h organizacij.
S spremenjeno vlogo strokovnih slufb so se bistveno spremenila tudi razmerja med proizvodnimi delavci in slufbami. Tako
vsi delavci v celotnem poslovnem procesu, vsak s svoji.m de1om prispevajo k boljsemu poslovnemu uspehu, k vi~jemu dohodku. Seveda homo morali v
praksi spremeniti tudi na5e poglede in usedline preZivelih odnosov.

J. HTen

govornosti, Id je blla postavljena pred nas. Da bo bolj razumljivo, bom povedal s primerjavo:
kakor se je od tistih casov razvila in napredovala proizvodnja,
tako se je razvilo in napredcvalo samoupravljanje. Vidite,
zdaj vsi vemo, da je blla odlocitev v letu 1950 pravilna.«
Zna.no .je, da je bilo na prvi
sejli delavskega sveta pred delavce razgmjeno stanje podjetja
s celotnimi izraCu.ni .in bilanco,
z mart:erialnimi dobrinami .in obvezami in da je bill orisan njegov ·p rihodnji razvoj. To dokazuje, da je biia ze tedaj opravljena predaja podjetja iz drzavnih
rok v roke delavcev tucli dejansko, ne zgolj idejno.

Do leta 1965 se je celotno premozenje vseh poslovnih enot vodilo kot skupno premozenje podjet ja. V tern letu pa so si ga
poslovne enote razdeille v pretemem delu tudi knjigovodsko, s
cimer je lahko v ]etu 1966 pri~lo do vsebinske materialne decentralizacije.

S tern se je poudaril smisel
obratnih delavskih svetov, saj
so sele od tedaj dalje delavski
sveti poslovnih enot dejansko odlocali. Poslovne enote so pricele
same ugotavljati in deliti svoj
dohodek. Stern pa se je povecala
tudi potreba po usklajenem odlocanju v okviru podjetja. Ob
tej nalogi je odigral pomembno
vlogo centralni delavski svet, v
katerem se je po vnaprejsnjem
dogovoru v statutu podjetta, sprejetem v letu 1964, odlocalo se
na podlagi preglasovanja. Nemalokrat o zelo pomembnih zadevah poslovnih enot.
V decembru leta 1968 je samoupravno podroeje razzivel XV.
amandman k ustavi SFR Jugosiavije iz leta 1963. Nasploh je vnesel v samoupravo nekoliko sproscenosti, ki pa so jo v nekaterih podjetjih posamezniki celo
zlorabili. V BRESTU so delavci
dovolj trezno ohranili zastavljeno smer kot je izhajala iz n jihovih dejanskih potreb in odlocitev. Glavna razmerja so si uredili v novem statutu leta 1970
in so vanj vnesli vse spremembe, ki so jih potrebovali zaradi
razvoj a od leta 1964 dalje.
nDELAVSKI AMANDMANI«
Tako pripravljeni so delavci
BRESTA pricakali leta 1971 ndelavske amandmane« k ustavi, kasneje novo ustavo v letu 1974 ter
zakon o zdru.Zenem delu v letu
1975. Zadovoljni so ugotavljali, da
je sel njihov Iastni razvoj v takssno smer, ki jo je kasneje potrdila kot prlmerno tudi celotna
jugoslovanska dru.Zbena skupnost.
Ze leta 1974 so v BRESTU ustanovili pet temeljnih organizacij
in delovno skupnost Skupnih dejavnosti. Temeljne organizacije
so v dogovoru z delavci Skupnih dejavnosti sprejele samoupravni sporazum o zdruzitvi v
(Nadaljevanje na 14. stran-i)

ZORENJE SAMOUPRAVLJANJA
Od tedaj dalje so delavci Bresta vedno znova iskali nove r esitve na podrocju samouprave,
opuscali, kar je prezivelo ali kar
ni rodiJo pr.icakovanih sadov; bili so vedno aktivni in slo2lni.
Manjsa ncsoglasja, r azlioni pogledi alhl nesporazumi so b.ili le

Zbor delavcev v Tovarni pohistva Cerknica
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Oblikovanje samoupravnih odnosov in skrb
za druzbeni standard clanov delovne skupnosti
(Nadaljevanje .s 13. strani)
delovno or-ganizacijo. Ker so t emeljne organizacije ze po sami
ustavi pravne osebe z izredno .poudarjeno vlogo (samostojnostjo),
ki se morajo po drugi strani s
svojimi
odlocitvami
celovito
vkljucevati v druibena in ekonomska dogajanja v ozji in sir-

jami z~ili v sestavljeno organizacijo Slovenijales.
Vidimo, da so delavci Bresta
vedno iskali nove in izpopolnjevali .Ze znane organizacijske in
samoupravljalske reiiitve. Bili so
v nenehnem gibanju, zivi in
uporni so kriticno spremljali
druZbenoekonomskcl dogajanja

nacrtujejo nove investicije, nove
zdruzitve, novo organiziranost ...
Pomembno pa je 'Predvsem tudi to, da smo si v Brestu ves
cas prizadevali, da bi 0 vseh zadevah odlocali v cimvecjem stevilu, zainteresirano in prizadeto.
Ne bo pretirana trditev, da prav
v takem odnosu len kljuc pornembnih uspehov.
Za tako srner in za tako delo
kot srno ga opisali, so delavci
Bresta poleg najvgjega obcinskega priznanja dobili v letu
1975 ob 25 . obletnici sarnoupravljanja - zlati znak sarnoupravljanja kot priznanje sirse drufbe
za izjernne dosezke pri razvijanju in utrjevanju sarnoupravnih
odnosov.

Za solanj e ob delu pa prejema
ugodnosti 36 delavcev.
-

STANOVANJA

Doslej je bilo za izgradnjo
drufbenih sta:novanj narnenjenih
22,200.000 dinarjev, za izgradnjo
zasebnih stanovanj pa 12,000.000
dinarjev. Brest razpolaga s 164
stanovanji in 82 sarnskirni sobarni.

nizacija povrne pretezni del stroskov prevoza.
-

ZDRAVSTVO

V delovni organizaciji imamo
svojo zdravstveno ambulanto,
nacrtujerno pa tudi lastno zobno
ambulanto. Delavci pogosto hodijo na preventivne zdravstvene
preglede, cepljenja in podobno.

SKRB
ZA DELAVCE

Sindikalna oziroma inforrnativna skupina
si sredini, so v omenjeni sporazum zapisale, da je temeljno
nacelo pri organiziranju in poslovan ju delovne organizacije
usklajevanje in funkcionalno povezovanje vseh delov v celoto,
kar naj zagotovi njiliovo trdno
organizacijsko, tehnicno, gospodarsko in samoupravno skladnost. To nacelo, ki je osnova za
ureditev razmerij med terneljni..
mi organizacijami, temelji na
ugotovitvah:
- da je delovna organizacija,
v okviru katere so se organizirale temeljne organizacije, nastala iz skupnega dela z zdruzenimi sredstvi in z medsebojno
odvisnostjo pri delu in poslovanju, kar je pogojeno v zaokrozenem delovneDl procesu;
- da sodobni ekonomski tokovi don1a in v svetu zahtevajo
specializacijo ozirorna delitev
dela, hkrati pa nujno povezovanje specializiranih enot v mocne
ekonomske tvorbe;

Posebna skrb Brestovih delavcev je ves cas posvecena drufbenemu standardu. Na Brestu je
ziva zavest, da rast poslovnih
uspehov omogoca rast drufbenega standarda, le-ta pa zopet
ugodno vpliva na delavcevo pocutje in na njegove sposobnosti
za ustvarjalno delo.
Odraz sistematicnega sportno-rekreacijskega deJa- veliki uspehi na
lesariadah
-

DRUZBENA PREHRANA

V vseh temeljtillih organizacijah
so vsak dan za vsako izmeno pripravljeni •k vali:tetni topli obroki.
Dnevno se h:rani v obratih druzbene prehra:ne okrog 94 odstotkov delavcev.

-

sPORT IN REKREACIJA

V sako leto so organizirana le·
tovanja na morju, ki se jih udelezi okrog 15 odstotkov vseh zaposlenili. Za delavce, ki bolehajo
ali so t elesno bolj izcrpan!i, so
o:Pganizirana tudi :t:dravstvena le-

Zaseda uredniski odbor Brestovega obzornika
-

IZOBRAZEVANJE
Letno je razpisanih okrog 40
stipendij . To je vecje stevilo stipendist ov kot jib potrebujemo
po kadrovski strukturi, izvirajoci
iz sprejete organizacije. Poleg
rednega izobrazevanja in studija
ob delu je posveeena skrb tudi
funkcionalnernu irn d'ruibenopoli-

Brest ima tudi svojo lastno ambulanto
tovanja. V zadnjih petih letih je
bilo za zdravstveno letovanje ·na·
menjenih 313.100 dinarjev.
V delovni organizaciji je organ izirana tudi sportna rekreacija,
saj aktivno deluje sedem zenshlh
in osem moskih sportrnih sekcij.
V letu 1977 je za njihovo delo
namenjenih okrog 180.000 dinarjev, sredstva v ta namen pa iz
leta v leto rastejo. Da so sredstva za sport in rekreacij 0 pra·
vilno vlozena in da so delavci
sportno aktivni, pove dejstvo, da
so od sedmih kar petkrat osvojili
prvo n1esto na Iesariadah, to je
na sportnih srecanjih vseh slovens"kih lesnoindustrijskih in
gozdnogospodarskih delovnih or·
ganizacij.
Z. Zabukovec

Tudi druzbena prehrana je v celoti urejena
- da so organizacije zdruZenega dela, v skladu. z ustavnim
nacelom vzajemnosti in solidarnosti, izvirajocim iz znacaja
druzbene Iastnine, dolZne poma·
gati organizaCijam zdrufenega
dela, ki zaidejo v izredne ekonoDlske tezave;
- da lahko zagotovijo trajno
socialno varnost posan1eznika in
manjsih enot Ie ob njihoveDl sodelovanju in povezovanju s s irsimi skupnostmi.
V letu 1974 so se s se osemindvajsetimi delov:nin1i organizaci-

doDla in v svetu ter odlocali. Samoupravljali so, vedoe, da ta pot
ni nikoli koncana. Opazili so zvezo med urejenim odlocanjem in
z dobriDli dosezki ter med pravilnim odlocanjem in dobrimi
doseili. Zato niso nikdar pozabili na investicije, na nove proizvodne prostore in na modeme
stroje, pa tudi ne na delavcevo
strokovnost in njegov osebni ter
drufbeni standard. Z zakonom o
zdruZeneDl delu je teza odlocitev
o celi vrsti pomembnih zadev
presla na vse zaposlene. Danes

Tudi nekdaj smo imeli delavske sportne igre
ticnemu izobraievanju, saj obisee letno razlione seminarje kar
20 odstotkov vseh zaposlenih. V
letu 1977 je na poklicnili, srednjih, visjih m visokih solah 130
stipendistov, ki se r edno solajo.

KJE DOBITI POSLOVODNE
ORGANE?

-PREVOZI NA DELO

Sarno v visoke vrhove letijo
strele (prosto po klasikih).

Na delo in z dela se vozi 24 odstotkov vseh zaposlenih. Skoraj
za vse, lci se vozijo, je organiziran prevoz in jim delovna orga-

Leseni pregovor:
Dolder Brest medi, je okrog
njega dosti cebel.
.
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industrijske obcine v Sloveniji.
Presenetljiv hitri razvoj gospodarstva pa pomeni v Sloveniji
pravzaprav vee, kot smo sami vaSkupaj z delavci Bresta praznujemo ob tridesetletnici na!iega indu- jeni prlznati in nas uvrsca med
strijskega velikana vsi obcani obcine Cerknica. Brest je namrec del tista obmocja, ki so na podrocju
nas, tako ali drugace smo povezani v skupni splet socialisticne iz. razvoja napravila najvec.
V vsem casu tridesetletnega
gradnje mi vsi, zato pome.nijo Brestovi delovni uspehi tudi nas
Brestovega razvoja se je kolek·
skupni razvoj.
tiv angafirano vkljuceval v sirse
Zrasel je iz revsCine in zaostaOb nenehni izgradnji se je obcinske, pa tudi vseslovenske
losti na Notranjskem, ki jo je Brest uspe!ino vkljuceval na tuja okvire. Gre za mocno prisotnost
strahovito prizadejala druga sve- trfi!ica. Neprestani pritiski nagle- na podrocju drufbenopoliticne·
tovna vojna. Utrpeli smo straho- ga razvoja doma in v svetu so gadelovanja, zaneposrednovklju·
tne cloveske Zrtve, katastrofalno povzrocili modernizacijo proiz- cevanje pri razresevanju drugih
pa je bilo uniceno tudi gospo- vodnih kapacitet, ki je hila v le- druzbenih in gospodarskih vpra·
darstvo. In vendar je ze leta tih 1968-1970. Prav tedaj se je sanj. Posebne zasluge gredo de1947, ko so hili za silo zakrpani pripojil k Brstu proizvajalec ku- lavcem Bresta za uspesno delo
in dobro zastavljeno organizacijo
krovi clove!ikih bivali!ic, sloven- hinj Gaber iz Starega trga.
Ustavne spremembe pa so za- na podroeju SLO, varnosti in
ska vlada z odredbo ustanovila
lesno industrijsko podjetje, zave- htevale povezovanje proizvodnje druibene samozascite.
lzreden gospodarski razvoj Bre·
dajoc se, da je Notranjska boga- in trgovine in tako se je Brest
ta z gozdovi in da bodo Notranj- vkljucil v SOZD Slovenijales in si sta, pomembni doseili v izvozu,
vsa leta nenehno prizadeval za ki je v polpreteklem obdobju
ci znali organizirati tistih nekaj
oblikovanje trZnih ekonomskih prinasal mlademu slovenskemu
)judi, ki so ze pred vojno delali
na manjsih fagarskih obratih v odnosov med proizvodnjo in trgo- gospodarstvu p omembna devizna
Loski dolini, Cerknici in v Mar- vino, v zadnjem casu pa na os- sredstva, uspesno uveljavljanje
novi zakona o zdruZenem delu sodobnih nacel organizacije in
tinjaku.
vodenja proizvodnje, so bill
Zacetnim uspehom pri izgrad- tudi za graditev dohodkovnih od·
nji obratov, ki so temeljili nave- nosov. Leta 1975 je zgradil Brest vzrok za podelitev Kraigherjeve
likem samoodpovedovanju in za- vee pomembnih industrljskih ob· nagrade dolgoletnemu direktorju Industrije pohistva Brest
gnanosti,· so sledili grenki in bo- jektov, od katerih je najpomembleci trenutki, }to so pozari 1954 nejsa velikanska nova Iverka \1' Cerknica Jozetu LESARJU. Ob
v Tovarni pohistva Martinjak in industrljski coni Cerknice. Sku· 25-letnici je za uspehe na podrocju izgradnje samoupravnih odpet let kasneje v Cerknici popol- paj z GG Postojna je postavil sonosov prejel Brest visoko repunoma unicili proizvodne prosto· dobno mehanizirano skladi!ice v
Starem trgu ob novi moderni in blisko priznanje. Skupscina obci·
re. Prav ti pozari pa so lie bolj
ne Cerknica pa je podelila Brestu
avtomatizirani zagalnici.
strnili kolektiv, ki je dobesedno
dve priznanji obcine Cerknica,
Tako izreden in nagel razvoj
s svojimi rokami postavil nove,
Bresta je nedvomno temeljil tu- eno za doseZke na podroeju sa·
sodobnejse objekte.
moupravljanja, drugo pa njego·
vim sportnikom za doseZke na
sportno-rekreativnem podrocju.
Ko pregledujemo ob tridesetletnici Brestove najpomembnejse
rezultate, moramo omeniti tudi
njegov sedanji in prihodnji polozaj, ki ga je sprejel s srednje·
roCnim programom razvoja.
Brest ostaja med najvecjimi in·
dustrijami pohistva v Sloveniji
in Jugoslaviji. Zelo pomemben za
narodno gospodarstvo ostaja tudi izvoz, ki je usmerjen kar v 42
driav. Prav razseznosti velikega
industrijskega giganta, ki je bil
do vceraj usmerjen predvsem v
izdelavo pohistva, so narekovale,
ob nihanjih na ttiiScu, razmisljanje o prestrukturiranju proiz·
vodnje.
Tako si je Brest zacrtal v srednjerocnem programu izgradnjo
novih kapacitet, ki naj bi strukturo proizvodnje delno spreme·
nile. Brest je v tern casu pred
novimi investicijami. Gre za obnovitev in modernizacijo tehno·
Cerknica dobiva cedalje modernejsi obraz
loskih naprav in procesov. Prednost so na Brestu imele vselej
Kronisti so tedaj zaplsali, da di na uspesnem uveljavljanju sa- tiste nalozbe, ki povecujejo premoupravljanja. Njegova globlja delavo domacih surovin in po·
je >>Brest zrasel na pepelu«. V
vecujejo izvoz.
petdesetih letih, za zacetkom de- vsebina se je kaz:ala v nenehni
Delei celotnega dohodka v slola prvih delavskih svetov, je pri- skrbi za socialno varnost delovslo do preokretnic tudi v proiz- nega cloveka. Brest je organiza- venski lesni industriji Bresta je
vodni usmeritvi; od zacetne pri- cijsko ze zgodaj spoznal, da je 8,4 odstotka. Delez celotnega domame proizvodnje (zagan les, za- potrebno upravljanje pribliZati hodka v obcini je 44 odstotkov,
boji in barake) se je tedanji LIP delovnim ljudem v obratih. Tako
vse bolj preusmeril v finalizacijo
je oblikoval vee zaokrozenih proizdelkov. Brest zacenja kot prvi v izvodnih obratov.
In zato so temeljne organizaciSloveniji s proizvodnjo furniranega pohistva, 1960.leta pa je ob je zdruzenega dela kot novost v
iskanju novih tvoriv za proizvod- nasi zakonodaji in druZbenoekonjo pohistva zgradil prvo tovarno nomskih odnosih pravzaprav organsko zrasle iz dolgoletne gra·
ivernih plosc v Sloveniji.
ditve samoupravnih in poslovnih
odnosov ter zivljenjskih zahtev
neposrednih proizvajalcev.
Razvoj lesne industrije v nasi
obcini pa ne pomeni zgolj novega in novega zaposlovanja delavcev iz vse obCine in izven njenih
meja, ampak pomeni tudi navdih
in vzpodbudo za organiziranje
drugih gospodarskih aktivnosti,
predvsem industrijskih.
Nekdaj nerazvita in agrarna
obcina se je v kratkem povojnem
obdobju industrializirala tako, da
jo uvrscamo med srednje razvite

MESTO DN VLOGA BRESTA V OBCINI
CERKNICA

esrni ca
o
resflu

Brest, Brest kodrogrivec,
kdo lase ti goste mr.Si,
da so kustravi talco?
Ali TOZD ali SOZD?
Kdo bi glodal se to kost?
Niti TOZD niti SOZD,
ampak skupscina obtinska cela,
da bi SJS-e in se sedem KS
preZivela.
(prosto po Otonu tupancicu)

-,

BRESTOV OBZORNIK, glasilo
skupnosti BREST Cerk·
nica, n. sol. o. Posebno jubilejno
stevilko je uredil uredniski odbor: Vo_jko HARMEL, Bozo LEVEC, Danilo MLINAR, Janez
PRAPROTNIK, Franc STERLE
in Zdravko ZABUKOVEC. Glavni
in odgovorni urednik Bozo LE·
VEC. Foto: arhiv, Joze sKRU,
Edo VIDOVIC. Risbe: Bozo KOS.
Tiskala Zelezniska tiskarna v
Ljubljani. Naklada 3.500 izvodov.

r. delovne

Cerknica neposredno po vojni leta 1945
obseg proizvodnje pa pomeni v
obcini kar 55 odstotkov. Brestov
izvoz pomeni v obcini 77 odstot·
kov, delez zaposlenih pa je 45 od·
stotkov.
Ob Brestovi tridesetletmici ne
moremo m.imo nekaterih njegovih prispev.kov pri razvoju oase
druibenopoliticne skupnosti. Tehnoloski revoluciji je za'VZeto sledil in uvajal kot prvi v obcini
nove oblike organizacije in vode·
nje p:roizJVodnje. Za obvladovanje
cedalje stevi'lnejsih ;podatkov je
organ~zi.ral sodoben racunalnisk.i
center, -ki pokriva ne samo potre·be Bresta, ampak tudi drugih
delovnih organizaaij s podrocja
obooe in izven nje. Zavedajoc se,
da ·SO kadni, opremljeni s sodobnim znanjem, poglavitni vzvod za
razvoj, je posvecal izredno pozornost solanju. OmogotH pa je
tudi solanje ob delu mnogim, ki
v casu hiltre wgradlnje niso mog1i
do ustreznih strokovnih kvalifikacij.
Noben kolektiv v obcini ni viagal to.LiJksrnh sredstev v stanovanj-s ko ~zgradnjo, predvsem v
njen druzbeni del, saj je vlagal
pop.reeno kar 75 odstotkov stanova.njsk~h sredstev v druzbeno
stanovanjsko izgradnjo. V skrbi
za dobro poeutje in delovno ucinkovitost je v vseh ob.ratih organiziral kvaoHtetno in sodob.no delavsko prehrano.
Posebno .pozomost je Brest nenehno :posvecal kvalitetnemu ob·
vescanju kolektiva in sirse javnosti.. Tak.o je njegovo glasilo
Brestov obzotnik ocenjen kot eno
-boljsih tov.rstnih glasil v Slovenij.i.
Taka organska rast :eresta je
v kancni posledici pomenila tudi
veHko solidnost pri delu. Pri tern
omenjamo kvald.teto pohistva, ki
je na jugoslovansk.i, ce ne na evII"opslci ravni in kvaliteto se.rw.isnih u s.Jug, za kar je dobil vee
primanj.

Spretno je znal povezovati kul·
rturo s svojo programsko UISmerritvijo. Pomemben prispevek je
da!l pri organizaciji in uveljavljanju telesne =kulrture v obCini in
izven nje. Danes deluje v obcini
nad 80 razlicnih dru51ev in organizacij, ki ·so tako ali drugace,
mecooS>ko, povezane z razvojem
Bresta. Zelo velik in pomemben
prispevek imajo delavai Bresta,
organizioran~ v delegatski bazJi. pri
delu organov S'kup~Cine obtine,
tdruzbenopolit:iCnih ocganizacij,
samoupravtnih interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti, organih gospodarske zbornice in razLienih 2ldruienjih. v jeku aktivnos.t i za uresnicevanje zakona o
zdruZenem delu v praksi pripravlj a Brest novo organizi.ranost teme1jnih or.ganizacij zdr-uienega
dela z Ulpostevanjem dohodkov·
nih odnosov.

Brest se je kot vedno doslej
dejavno zavzel za uveljaJVljanje
novih odnosov, ki [zhajajo iz ustave in iz zakona o zdruzenem
delu. Podpisal je vrsto samou'PraMD.ih ·sporazumov in druzbenih dogovorov, ne zgolj v okviru
svoje poslavne usmeritve, ampak
tudi na .p odrocju izgradnje ter
razvoja druzbenih in gospodarskih dejavnosti v krajevnih skupskupnostih in v obcini.
V svobodni menjavi dela je
Brest razumel potrebo skladnega
gospodarskega razvoja in razvoja
kraievnih skupnosti. Dajal je najrazlicnejse pobude, Brestovi kad·ri pa so neposredno vkljuceni tudi v operativne naloge, ki izhajajo iz obvladovanja vprasanj
druzbene nadgradnje.
Brest sodeluje tud:i z drugimi
organizacij ami zdruzenega del a
v nasi obcini in izven nj e, pa tudi
v drugih republi.kah z neposredno tehn.icno pomocjo, s prenosom delovnih izkustev in na druge nacine. Taoko si je zasluzil sloves odprte delOIVne organizacije
in je uspesen predstavnik obCine v Sloveniji in v ddavi.
Izvrsni svet Skupscine obcine
Cerknica posilja delovni skupnosti Bresta in njegovim nekdanjim
delJ.avcem tople cestitke ob trideset-letnici plodnega dela. Prepricani smo, da bo zastavljeni razvoj v srednjerocnem planskem
obd01bju uspesno izpolnjen.
Izvrsni svet skupscine obc:ine
CERKNICA

