ESETLET
DELOSAMOUPRAJILJANJE- ZNAN]E
Leta t.U19 n Nlbrlllo se iih je ltrndeset.
J« to mtito • valrico? Odw.sno pot o4 tega, 1cdo rn iz bterega A,Omqa lcotfl gleda nan1a.
1 perslf!J~five 4~avca, ki je v pod1Bl/e priJel lcot na vse
tranr tinb8e m neitltrden pubtrtermk lei je ob delu v tem
podjetju v>rel, st ustwril drufino, slcrbel r.An/o, se utrudU in
postarlll in se, te 1e imel posebno srdd, upolco/U t vsemi
desellmr prsti da bt nJimr, ~eprav otrdelimr in tresotimr se,
e kda1 dvrgnrl kozarec irt n~dravil svo1i f•rm• - iz perspelc
tave takega delavca 1e to gotovo dolga doba, sal r.Apoln/ute
e11o celo tlovdko tivljenje, tisto l.rvltertJe, lcatero je za drul.bo
(kruto, toda resnrtno) edirro tanimivo. To fe t.rvl/en/e, talco
imenovana aktivna doba, ko tlovek da1e.
§tiri desetletta so tudi dolga, ta4tu jilt. menmo z enotamr
tehnologife, organivJI;ije dela s lcoti~mo tmJnta. s katero smo
v podjetju otlvladovali vsakokratne delovne naloge, kadar /ih
merimo enostavno
rzdelkl kr so priha/Gli rz: razvotnega
oddelka.
strojev rn zpod Tole ddavcev. Malo pa 1e seveda
§tirideset let va :.gr;Hlovinar,Ja. lei m~ las · obdoliji rmru in
VOJSic4, z obdobjl o4 ent do druge riVOhtcr/e, drul.lleite ali
tehnololke.
Toda, kGkorlcolr fe, ltrrldeset let Bresta pomeni tA ta del
domovine ltrrideset let dela rn lcrulta. Res da ta kruh nl btl
zmeraj bel toda bll je kruh - pomenll Je prelrvetie, tildr
l.ivltenle in tudi •bol1~e tw1Jenie•1 ~prav rt1lcoli breufcrbnostr
in utivanja. Nrkomur. Morda je ICII4f 1H.l kdaj lcomu pomenil
Brest le odslcotno desko v. ville in 1111.ie slere !rvljenja. Nat
mu bo. To so bU1 pal redlcr posameznrkr. lcr nrso rn ne bodo
nikoli uspeli dOJetl, da te smrset ttvltenta v delu, v spopadilt
v dosegarrju m presegan1u, da te smrsel, kot 1e r.aprsal nesretni aornik - pot, ne crl1
Brest je primer. podjetja v nertn.wtem -okolju, A:i si le sdmo
s svo]im delom m s svojo pometjo brez. pomoti nerazvitim
utiralo svojo pot
Zato
inielo m ama tudi danes ob 41Uetnrcr, kll!lb tel,a.
vam, b ga stislcil/o in ICl/Ub $tra1iovo~t~ k ga obletava1o
(v&lsih tudi privoltljivo in llc'olltll.elttKJJ: mitre tehtel1L Ti remelji so 1/Udje lea tuso razva/eni, Ttl se ruda ~i; vendllr
tanesljivo ,;rllagafatd zahtevam ntWih &~sew., ki pa so, lcOt
redlcokJe, takO stwmr, talco preprl&na v •usodo- dcla, da
Jih nic ne zavtde na rlezaneslt•ve poll Jpektllacri in t.anaJanja
na lcakrJnekoli modnt muhavostr dnevne potilike in varlji
vega lahlcega, todll sumljivega zaslut.kttrstva. TalciJ •politilca«,
kr nr n~ drugega lcot globolco v ~I in temperament
ntdeRa ~loveka vral~ena zgodovrnslca lik~Unja, ,povt.r«a tet.
ve brestu vseleJ takrat, kadar mordla dela v drulbi usrha
in se v njej ratrtdtato ••se mttJIXe obtikt pridobitniJtva m
bogatenja, poltemJ delo pa osta1a domena •man1 sposobnih«
Hrest je v svojem razvo1u rn z njim dokazlll vredno.st
samoupraviJan/a. Ob tem pa rrl nrlcoli podlegel pretU'anemu
razmnot.evanJU lastne adminrstracrfe teprav so pntisld bd
zgoraj pogosto naravnost vsUJevali tllldell m&an samouprtJ.
vee Marsikatere :.agate, lei so tetile kolektiv, so tudi wibUe
k trdi rold in Jc ulcrntanru te doselemh: samoul'J'tivnili pr:tz.
vic delavcev, vbtdar J' tmera1 le Jl!fW«Utfl) prevltUitlto Sf»
znan1e. t1a. te POil1tt1t. kakrlno Jfl.~ B!"MI prevet tvar delavev an celotne olnmte tn da obiMtilmo ne lfftW~ bitr vz US040
~fetja mlf~e bOll odgovoren; lcol so delaVd umt 1{, Qdra
toc se tta ob&mie tet,ave se fe tiNa ~tr. da lio lu41
v pnhtJdnje samoupravno odldfant• (i(llotilno, celo vario boll
da si brez 'razvtte samouprave tud ob sOdobnem in uspdnem voderr1u irt ob najmodemejli teJmologiji ne bomo mogll
vet r.AmiJlfGIJ uspdnega podjet1a. Ne ;,i nas ne dmgod PP.
svetu. Clovek bo Qb bolj ala mtml Odtujenem, bdli Gli man/
•11'1Siltenem• dit!U vendar vse bo§ hbtel uvelJ11Vl1ati SYO/t
Sotle§lco filstvo svojo ustvarjlilno l't4r4WJ
te svoje tnevlne
pravice Brest si 1e rzPislll dovol1 bOgato samoupravno ~
vmo, da na n1111 Jahfco gradr .fe boll humano p(Hiobo .SVOJ
delo\'ne prrhodnostr

;e
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Ob jubileju
Ne samo ob tej priloinosti,
tudi sicer sem ze nekajkrat
poizkusal analizirati, kaj v sedanjem gospodarskem trenutku pravzaprav sploh predstavjajo jubilejna obeleija razlicnih jugoslovanskih delovnih
organizacij. Obicajno okrasene
z lovorovimi listi in drugimi
»zmagovalnimi navdihi« se v
sredstvih vizuelnega javnega
obvescanja prakticno neprestano pojavljajo stevilke, za
katere vsi brez posebnega komentarja vemo, da oznacujejo
obletnico rojstva neke delovne
organizacije. Verno tudi, da
ima objavljanje teh stevilk
vlogo propagandnega sporocila, seveda v pozitivnem smislu. Gre torej za samodejno
povezovanje tradicije v delu
oziroma poslovanja in jamstva
za kakovost proizvodov. Vecja
kot je stevilka, manjse naj bi
bilo tveganje kupca pri odlocitvi za nakup.
Pa je vedno res tako? Ali so
res vse delovne organizacije
opravicile svoje »prestiine<< jubileje?
Dvom, ki ga skrivajo taka
in podobna vprasanja, se pravzaprav nanasa na nelogicne
poti in stranpoti povojne jugoslovanske gospodarske strategije, kar posebej velja za
zadnjih dvajset let. Nimam namena, da bi v tern sestavku
opredeljeval vse »grehe« ekonomske politike, ki so nase gospodarstvo pripeljale v izredna strukturna neskladja in s
tern v tdave, ki jih dnevno
cutimo na svoji koii. Moj namen je v tej luci opredeliti
razvoj Bresta oziroma natancneje, kaj nas je pripeljalo v
danasnji poloiaj, ki kot vemo,
ni roinat.
Cas neposredno po vojni je
bil pac tak, da so hili zacetni
pogoji za razvoj vseh vej gospodarstva izredno skromni.
Tudi za lesnopredelovalno industrijo seveda, ki je svoje
razvojne ambicije v sklopu industrializacije drzave gradila
preteino na nekaj iagah, ob
pogledu na tedaj se malo dost~ne gozdove in preteino ali
pa ·~di izkljucno na kmeckem
prei>ivalstvu.
No, povojna zanesenost, volja in osebno odpovedovanje
so opravili svoje. Nihce danes
ne more nasprotovati trditvi,
da je bil razvojni ritem dvajsetih povojnih let nekaj izrednega in neponovljivega, tudi v

svetovnih razmerab. Brest se
je v tern casu iz lop pteselil
v moderne objekte, nekdanje
galanterijske izdelke in zaboje
pa so zamenjali proizvodi industrijskega nacina proizvodnje. Pot do teh sprememb pa
seveda ni bila Iahka. cas sam
po sebi ne prinasa napredka
v kakovosti poslovanja. Z velikimi vlaganji in skrbjo za
solanje in usposabljanje kadrov je nekdanji kmecki clovek postal uspesen industrijski delavec, ze tedanja izvozna
prizadevanja pa so dala moinost vpogleda v svetovne tehnoloske dosezke in njihov prenos v lastno okolje.
Dejstvo je, da so proizvodni
program sredi sestdesetih let
predstavljali tehnicno oziroma
proizvodno relativno zapleteni
izdelki, ki so terjali strokovno
dobro usposobljen kader in
dobro tehnicno opremljenost.

glasbenih omaricah prvi presel na komponibilne pohistvene sisteme.
Zgodovinsko analiticno gledano, se koncem sestdesetih
let pojavi kriticno razpotje.
Namesto odlocitve, da Brest
nadaljuje s tehnicnim in kakovostnim pohodom v prej zacrtani smeri in obdrii prednost vsaj enega koraka pred veliko konkurenco, ki se v tern
casu pojavi, se Jugoslavija kot
celota prepusti omami neproduktivne porabe tuje akumulacije in z neselektivno posojilno politiko temeljito preusmeri zdrave razvojne ambicije.
Le spomnimo se takratnih
kreditnih pogojev, kot sladke
sanje se nam zdijo danes. Trdili smo, da je pohistvo postalo potrosna dobrina, in da homo stanovanjsko opremo me-

.Prvi korak izven lesarske panoge Pravzaprav se s kakovostjo
izdelkov sploh ni bilo potrebno kaj prevec ubadati, tudi z
visinami cen ne. S kasnejsim
zveznim predpisom o kontroli
cen smo ob siromasenju prp·
gramov in dviganju cen izcrpali vsa znana zenska imena
za poimenovanje prakticno
enega in istega izdelka. Povecanje produktivnosti v proizvodnji ni bil kljucen problem,
vecji dohodek je bil ustvarjen
z razdelru.Umi prijemi pri prijavljanju c~n. Tudi kvalificiranost proizvodnega kadra zaradi padajoce kakovosti in zahtevnosti izdelkov ni hila vee
tako pomembna. Prakticno se
je lahko zaposlil vsakdo, ki je
prisel mimo tovarne. No, in
danes smo tukaj.
Imamo hiperinflacijo, administracijo za pet takih drlav,
realne kredite, nerealen dolar
in skromno kupno moe.
Imamo iztroseno tehnolosko
opremo, slabo kvalifikacijsko
strukturo kadrov in izgubo.
Seveda ne kaie tarnati. Ocitno je, da se homo morali s
tebnicno opremljenostjo devet-

leta 1980 otvorjena Mineralka

desetih let razvojno prestaviti
v konec sestdesetih let. Vesta
cas do danes pa seveda ni bil
izgubljen. Veliko smo se na·
ucili. Naucili, da je poraba
brez korektnega dela lahko le
zacasna sladka omama.
Edina usmeritev, ki more
na dolgi rok postati temelj
uspesnega razvoja delovne or·
ganizacije, je spopad s svetovnim trgom. Le tam si Iahko
najdemo realna merila za na·
se dosezke.
Prebod od anonimnega pohistvenega proizvajalca do proizvajalca z uveljavljeno bJa.
govno znamko je teiak in dol·
gotrajen. Nekateri v jugoslo·
vanskem prostoru so to ie dokazali.
Preprican sem, da ga homo
tudi Brestovci zmogli, prav~·
prav ce bocemo ali ne. Do~·
limo, kot smo velikokrat ze
dokazali, da lahko najsirsa
skupnost racuna na nas.
Tako homo k nasi petinstiridesetletnici upraviceno pri·
peli lovorov list.
Darko Lesar

Spostovani Brestovci!

S tern pa je Brest prvi presel na kanalsko su8enje laka
in obdelavo s poliesterskimi
laki. V programskem smislu
je ob vsem poznanih izvoznih

njali kot spodnje perilo. Trg
je bil dobesedno nenasiten.
Tovarne vseh vrst pohiStva so
rasle kot gobe po dezju, kako
tudi ne bi.

Ce zaslgimo ime Brest, vedno z zanimanjem
pr.isluhnemo, kajti vasa delovna organizacija je tudi
dEl nas, saj zaposluje skoraj polovico starsev
nasih ueencev. Prav zato delimo z vami veselje
ob uSpehih in smo zaskrbljeni ob tezavah,
ki vas vcasih pestijo.
SposTovani delavci, vidite, da zato upraviceno
dostikrat recemo kar NA~ BREST!
v tej jesenl, ko je na vasem drevesu
zacvetel .Ze stirideseti cvet, ·
spostovani BresTovci, vam vsem skupaj v mislih
toplo stiskamo ralw.
Radi bi vam povedAli, kako smo vam hvalezni za
vse, kar ·Ste v teh letih storili za nas.
Ob tako visokem jubileju vaM od srca cestitamo
in vam hkrati zelimo se veliko ustvarjalnih
moci pri graditvi nase skupnOsti.
Delavci Osnovne sole Notranjski odred
Cerknica
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Drugi korak v razvoju -

otvoritev Strojegradnje v oktobru 1985

Miha sEGA, 5. razred,
OS »ll. maj<< Grabovo
z babico se veckrat pogovarjava in njene pdpovedi z
veseljem poslusam. Pred doevi mi je pripovedovala zgodbo, kako je iz majhnega LIP-a
zraslo mogocno d:revo, ki daje
kruh mnogim delavoem in njihovim drufinam BREST.
Tovarna je zrasla iz manjse
delavnice, v kateri so izdelovali lesene zaboje in lesene barake. To je bilo pred vee kot
stiridesetimi leti. Kasneje so

zaceli dograjevati tovarniske
hale, prihajali so novi delavci,
zaceli so izdelovati nove izdel·
ke. Skupaj z razvojem Bresta '
je IJ:'a sla tudi Cenknica. K.ljub
srecnim zaeetkom pa je tovar·
na imela tudi nesreeo. Kar
dvakrat so jo skoraj d.o tal
unicili ognjeni zublji. Babica
mi pripoveduje, da so bili ta·
krat vsi zelo zalostni. Resevali
so, kar se je dalo, jokali, sire·
na pa je klicala na pomoc.
Zdaj je Brest .Ze zelo zelo
veliko, svetovno znano drevo.
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Pogled skozi Cas
V registrskem arhivu pravne sluzhe Bresta je shranjena oru·
menela listina. Dva lista tankega papirja imata ze nekoliko
nacete robove. Sicer pa je moe razlocno hrati besedilo, kako
vlada LRS na predlog ministra za lesno industrijo ter v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in gozdarstvo LRS izdaja
ODLOCBO 0 USTANOVITVI LESNOINDUSTRIJSKEGA PODJETJA CERKNICA.
Nadalje je iz hesedila razvidno, da se dajo podjetju v upravo stiri okpliske iage z zgradbami, napravami ter inventarjem,
ki se izlocijo v sporazumu z ministrom za krnetijstvo in gozdarstvo LRS iz »Gozdne uprave Cerknica<<.
ceprav je bil sklep vlade ocitno sprejet 25. 10. 1947 in je to
rojstni dan danasnjega Bresta, je hila listina opremljena z datumom 1. 12. 1947 - zakaj, to ni znano. Verjetno so bile ze
takrat prisotne administrativne tezave. Pod hesedilom so trije
Iastnorocni podpisi: minister za kmetijstvo in gozdarstvo LRS
ing. Joze Levstik, predsednik vlade LRS Miha Marinko in rni·
nister za lesno industrijo LRS Tone Fajar. Seveda tudi ne
manjka ziga z napisom VLADA LJUDSKE REPUBLIKE SLO·
VENUE.
Tako je hil torej polozen ternelj sedanjernu Brestu - stiri
zage in nekaj deset delavcev. Pricela so se obdohja naporov,
rasti, izgradenj, samoodpovedovanja, neuspehov in uspebov,
posrecenih in manj uspesnih potez, pa velikih zanosov ob delovnih zmagah. Danes je v Brestu deset temeljnih organizacij
in ena delovna skupnost, kjer ustvarja svoj kruh okrog 2300
zaposlenih.
Podatki o poslovanju so drugod. Tu pa si oglejmo, kdo je
bil v teh stiridesetih letih v vrhu vodstva podjetja oziroma delovne organizacije, skratka kdo so hili direktorji:
1. Andrej Lutman

(1947-1949)

2. Maks Zigman

(1949- v. d.)

3. Franc Mele -

Prirnsar

(1949-1950)

4. Joie Lesar

(1950-1971)

5. Tone Kebe

(1970- v. d.)

6. Joie Strle

(1971-1981)

6. Tone Krasevec

(1981-1987)

8. Zdravko Zabukovec

(1987- v. d.)
(1987)

9. Darko Lesar

V dneh praznovanja Brestovega jubileja praznuje svoj zivIjenjski jubilej, 70. rojstni dan tudi Joze Lesar, dolgoletni direktor. Srecno in na zdravje za oba juhilanta!
Z. Zahukovec

Brez sestankov ni slo nikoli. Posnetek je iz Martinjaka

Po napomem delu pes poti domu

40 let razvoja
Pred stiridesetimi leti se je
z zdruzitvijo sedmih zag zacela
razvojna pot Bresta. Prvi proizvodni program je bil proizvodnja zaganega lesa, zabojev
in barak. Vendar takratni delavci s taksnim stanjem niso
hili zadovoljni. Odlocili so se,
da hodo presli iz primarne
proizvodnje v finalizacijo. Na
osnovi teh odlocitev se je zacela strma in tezka razvojna
pot v moderno proizvodnjo
pohistva.
V Ietu 1951 so zaceli v novozgrajenem obf'atu v Cerknici
s proizvodnjo kuhinjskih iz.
delkov, dve leti kasneje pa so
v Martinjaku zaceli s proizvodnjo galanterije, ter opustili
proizvodnjo zaganega lesa, skafov in veder. Leto kasneje so
v Starern trgu poleg fage zaeeli proizvajati ladijski pod in
zaboje. V tern letu so tudi v
tovarni pohistva v Cerknici izdelali prvo furnirano pohistvo.
To obdohje je hilo obdobje
velikih naporov in odrekanj,
ki so jib spremljale tudi nesreee.
V Ietu 1954 je pozar popolnoma -unicil tovarniske ohje~
te v Martinjaku, pet let kasneje pa se v Cerknici.
Vendar so kljuh tern katastrofam delavci nadaljevali z
razvojem.
Iskanje in potrehe po novih
materialih za vroizvodnjo ploskovnega pohistva so nareko·
vale izg;:-adnjo prve tovarne
ivernih plosc v Sloveniji, ki je
zacela z obratovanjem v letu
1960. Njeni proizvodi so hili
v tistem casu med najkakovostnejsimi na jugoslovanskem
trgu.
Z desetletnimi vlaganji v
modernizacijo in sirjenje proizvodnje, ki se je v tern casu
skoraj podvojila, v ohvladovaJiju novih tehnologi.i, si je
Brest krepil svoj ugled tako
doma kot v tujini. Vendar kolektiva to ni uspavalo. Pod
pritiskom naglega razvoja pohistvene industrije so se v le·
tih 1968-1970 odlocili za modemizacijo zmogljivosti. V le·
tu 1970 se je prikljucilo podjetje Gaber iz Starega trga, ki
je prav tedaj zakljucilo modemizacijo proizvodnje kuhinjskega pohistva.
v tern casu so delavci spoznali, da razvoj ne more sloneti samo na finalizaciji ploskovnega in masivnega pohistva, zato so zaceli razmiSljati
o delnem prestrukturiranju. V
ta riamen so v letu 1975 zgradili novo tovamo ivernih plosc
in rekonstruirali zagalnico v

Starem trgu, poleg katere so
v sodelovanju z GG Postojna
zgradili centralno mehanizirano skladisee lesa. Nadaljnji
korak v prestrukturiranju pa
pomeni razvoj nove tovarne
tapetniSkih izdelkov, ki se je
razvila iz oddelka tapetnistva v
Martinjaku leta 1978. Nato je
sledUa prikljucitev Jelke iz
Begunj, kjer so se v tern casu
ukvarjali z o.premo objektov
in proizvodnjo zaganega lesa.
Hiter razvoj lesne industrije, se posebej v drugih republikah, in zaostrovanje konkurence pa sta narekovala, da
smo se v Brestu odloeili, da
se prestrukturiramo tudi izven
lesne industrije. Prvi tak korak je bil zacetek proizvodnje
ognjevarnih plosc, ki je edina
tovrstna v Jugoslaviji. Drugi
korak v tej smeri pa pomeni

daljnji obdelavi ali pa oplemenitenju z raznimi folijami. Zaradi cedalje vecje konkurence
na tern podrocju smo se odlocili za razsiritev ponudbe z
iskanjem novih proizvodov.
Korak v tej smeri pomeni
uspela poizkusna izdelava tezko gorljivih ivernih plosc, kar
naj hi bila dopolnitev programa ognjeodpornih plose iz
vermikulita.
Zacetne tezave pri prodaji
negor plosc so nam narekovale, da smo razvili proizvode, ki
so irneli za osnovo te plosce
(predelne stene, spusceni stropovi, obloge stehrov, vrata
itd.). Nadaljnje naloge, ki nas
se Cakajo na tern podrocju pa
so izboljsanje mehanskih Iastnosti plosee, zmanjsanje specificne teze ter uporaha vermikulita v druge namene.

Tudi Martinjaku polar ni prizanesel

zacetek proizvodnje lesnih
strojev in naprav, ki se je
razvila iz vzddevalskih obratov.
To je bil Ie bezen oris nekaterih najpomembnejsih mejnikov v dosedanjem razvoju.
Brest je danes ena od vodilnih
delovnih organizacij v Iesni in·
dustriji Slovenije, s siroko zastavljenim programom. Najstarejsa proizvodnja je proizvodnja zaganega Iesa. Ponudbo
na tern podroeju smo razsirili
s strojno tesanimi trami. Razrez hlodovine pa prehaja iz
komercialnega razreza v namenski razrez. Cilj na tern
podrocju je nadaljna predelava vse ustrezne jelovine.
V proizvodnji ivernih plosc
smo v letu 1986 prenovili nekatere najvitalnejse dele teh·
noloskega procesa, da bi tako
dosegli boljso kakovost ivernih plosc, ki so namenjene na-

Najvec problemov je na podrocju ploskovnega pohistva.
Ta proizvodnja je hila prilagojena izdelavi velikih serij
enostavnega pohiStva z ravni·
mi robovi, najveckrat iz »fineline<< furnirja. Cedalje hujsa
konkurenca na tujem in na
domacem trgu je postavljala
pred proizvodnjo cedalje veejo
zahtevo po kakovosti. Serije
so se zmanjsevale, izdelki so
hili oblikovno bogatejsi, ne
vee enostavni, z dodatki masive, z zahtevnejso povrsinsk.o
obdelavo. Vsem tern zahtevam
je hilo dostikrat teiko ustreci,
predvsem zaradi izrabljene in
taksni proizvodnji neprilagojene strojne opreme, ohenem
pa zaradi neustrezne organizacije dela ter neustrezne ka·
drovske strukture. Tako nas
na tern podrocju calmjo se zahtevne naloge.
A. ~krahec
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NaS BREST
Beseda zgodovina ima obicajno strog, studiozen prizvok. Po·
gosto jo jemljemo kot sestevek podatkov, dogodkov, datumov.
Res je, tudi ti sodijo vanjo. Vedno in povsod pa je zgodovino
oblikoval clovek, vpleten v igro z naravo, z okoljem, s soclove·
kom. Prav nanj prepogosto pozabljamo. Clovek, delavec, posa·
meznik - je v druibi kot celoti le delcek, neopazna sestavina,
stevilka. Vzeto drugace pa je njegova iivljenjska pot, njegov
vsakdanjik - delovnik zrcalo druibe, casa, razmer ...
v matematiki je to preprosto - sestevek posameznikov je
vsota, celota. Ko pa sestevas ljudi, usode, izkusnje, dobiS iivljenje.
In prav to ZIVLJENJE smo si izbrali za moto nase dvakrat
jubilejne stevilke. Brestova pot je dolga stirideset let, gradili,
soustvarjali, oblikovali in doZivljali so jo LJUDJE. In delcek
teh ljudi, ki so in so hili kakorkoli povezani z Brestom, je s
svojimi razmisljanji sestavilo raznobarven mozaik. Z njim smb
ieleli pokazati Brest na tisti drug, cloveski, preprost, vsakdanji
nacin.
In drugi jubilant: to je Obzornik. Prav s to stevilko .Zelimo
obeleziti dvajsetletnico njegovega rednega izhajanja. V tern
uvodniku ga omenjamo kot obliko stika med ljudmi, kot nepogresljivo »malenkost«, na katero cakamo vsak konec meseca,
kot informacijo, ki utira pot - od delavcev - za delavce.
Prisluhnimo torej na5im sogovornikom!
Alojz HITI, samostojni
referent nabave, Skupne
dejavnosti
V delovni organizaciji sem
prezivel triintaideset let. V tej
dolgi dobi sem opravljal razlicna dela in naloge, od odpreme barak na Rakeku, delavca
v proizvodnji, po koncani delovodski soli pa dela obratovodje in direktorja Zage, zadnjih
sedemnajst let pa nabavljam
hlodovino in les za lverko.
Mojih prvih deset let dela
na Brestu je bilo zaznamovanih z izredno hltrim, po mojem rrunenju celo prehitrim
razvojem podjetja.
v tis tem casu smo poudarjali predvsem razvoj finalne
proizvodnje, kasneje pa se je
- z izgradnjo prve tovarne
ivemih plosc in zagalnice uveljavila tudi proizvodnja
polfi.nalnih izdelkov. Vse to je
bilo ustvarjeno p.redvsem z notranjskso pridnostjo, t rmo in
vztrajnostjo, ki .p a - po moji
oceni - v zadnjih letih popusea. Vzroki so v neus treznem
nagrajevanju, s labi kadrovski
politiki , ker nimamo vedno
pravib ljudi 111a pravib mestih,
predvsem vodilnib, ter preveliko sir.omasenje gospodarstva
na racun splosne in skupne
porabe. V razvoju smo napra-

vili veliko napak, s.aj je v nasi
panogi precej <ielovnib organizacij, ·k i niso v tako tezkem
polozaju kot j e trenutno Brest.
V zadnjem casu me zelo moti premajbna skrb za cloveka,
odtujenost m ed ljudmi, mnogo
prevec sporazumevanja in dogovarjanja hrez ucinka. Po delovni plati imam mnogo stikov s poslovnimi partnerji in
bolece je, ko spoznavam, da
nase delovne organizacije ne
spostujejo tako kot so jo nekoc. $e posebej zaradi neugodnega financnega p olozaja, ki
nas postavlja v podrejen adnos do drugih kupcev surovin.
Za boljse rezultate je nujno
potrebno zaposliti vodillne kadre, ki bodo sposobni poiskati
donosnejse programe, nagrajevati zaposlene v skladu z osebnim prisp evkom k skupnim
rezultatom, odpraviti uravnilov:ko in zagotoviti vsaj minimalno rast osehnib dohodkov.
Da bi to dosegli, bo treba zagotoviti visjo izobrazbeno raven tudi proizvodnib delavcev.
V prihodnje bo nujno potrebno omejiti primarno predelav.o lesa in se bolj posvetiti finalizaciji, predvsem izdelkov
iz jelovega lesa, t er racionalizirati celotno organiziranost
delovne organizacije.

Aprila prihodnje leto born
odsel v pokoj, svojemu nasledniku bi rad posredoval svoje
izkusnje, saj je s pravilno nabavno politiko in komercialno
spretiilostjo mogoce prihraniti
veliko denarja. Se vedno born
z zanimanjem spremljal razvoj
Bresta z zeljo, da bi se kolektiv cim prej izkopal iz tezav.
Janez ZNIDARSIC, predsednik
Notranjske medobcinske
gospodarske zbornice
Brest kot delovno organizacijo sem spoznal ze pred letom 1950, ko sem kot mlad
delavec delal pri Obn ovitvem
zadrugi Cerknica.
v tern casu in pozneje ]t'
bil Brest v obcini Cerknica
pretezen zaposlovalec ili1 tudi
nosilec tebnolosko-razvojne m iselnosti, ki je nedvomno vplivala na to, da so mladi ljudje
ostajali doma, se izobraievali
in s svojim znanjem napravili
Brest po obsegu in u gledu tak,
kakrsen je danes, ter vplivali
tudi n a r azvoj drugih panog
v obcini Cenkni.ca.
Z Brestom sem se srecal poslovno kot direktor delovne
organizacije SGP Gradnje, ko
nam je bila zaupana kompletna rekonstrukcija in dograditev tovarne pohistva Cerknica
in tovarne negor plosc. Gradili smo tudi v skupini treh
podjetij Tovarno iverk v Cerknici in izvajali vee drugib gradbenih posegov.
To je bil cas vitalne rasti v
Brestu in slovenskem lesarstvu, ter obenem tebnoloskih
sprememb, ki so to panogo
uvrstile v vrb slovenskih izvoznikov in B restu utrdile poslovni u gled tudi na tdiScib zunaj
Jugoslavije.
Poslovni stiki z vodilnimi in
strokovnimi delavci Bresta so
prijetni, vedno korekotni in izredno dobri.
Kot predsednik Notranjske medobcinske gospodarske
zbornice se srecujem s poslovnim utripom Bresta ze peto
leto, predvsem s prisotnostjo
v raz.pravab v Poslovno planski skupnosti gozdarjev in les.arjev Notranjske.

Masiva

ze vrs to let

vztraja »Ob stolih<<

Danes, ko razmere s lovenskim lesarjem, posebno se izvoznikom, niso naklonjene,
gledamo kriticno v preteklost,
pa tudi s skrb jo v pribodnost . Razmisljamo tudi o
prevelikem delezu lesarstva v
obcini Cerknica, o drugacnem
programskem ipristopu , o drugacni organiziranosti, mocnejsi kadrovski zasedbi, skratka

Funkcijo predsednika so doslej opravljali:
Franc Intihar
1950
1952
Andrej Sega
1955
Andrej Hrblan
1957
Alojz Klanear
1960
Andrej Sega
1961
Sreco Loncar
Anton Lovko
1962
1963
Franc Hvala
Franc Mele
1966
1968
Tone Bavdek
1970
Dr ago Mazij
1972
Ivan Lavrencic
1974
Janez Voljc
1976
Anton Lunka
1978
Marjan Kusic
Igor Gornik
1980
Marija Znidarsic
1983
1984
Darko Ozbolt
1985
Bernarda Petrie

Tovarna je bila takrat po
obsegu veliko manjsa, saj je
bilo na velikem delu zemljisca
kjer sedaj stoji tovarna, zasajeno sadno drevje.
Prvo p ohistvo, ki smo ga zaceli izdelovati so bile kreden-

Ob tern ovink.u je danes sedef delovne organizacije
o vseb poslovnib funkcijah v
novih razmerah.
Ustvarjalni programsko·tebnoloski nemir, ki je prisoten
v Brestu napoveduje, da bodo
poslovne funkcije obvladane
tudi v zaostrenih gospodarskih
razmerah.
Andrej HERBLAN,
upokojenec
Na Brestu sem bil zaposlen
od leta 1950 do 1975. Dobro se

Poti samoupravljanja
Zacetki samoupravljanja segajo v Brestu v leto 1950, ko je
bil izvoljen prvi centralni delavski svet.
Prvi odmik od driavnega
urejanja je omogocil temeljni
zakon o gospodarjenju z drzavnimi gospodarskimi podjetji in z visjimi gospodarskimi
zdruienji, sprejet v letu 1950.
V tern letu je 1. oktobra v podjetju ze zasedal prvi delavski
svet.
Kasneje so hili izvoljeni tudi delavski sveti poslovnih
enot, katerih vloga pa je hila
v zacetku bolj posvetovalna.
Le redki posamezniki so tedaj
slutili, da gre za pricetek obdobja, ki bo imelo poseben
prostor v svetovni zgodovini.

se spominjam svojih zacetkov
in Tasti Bresta od zabojarne,
izdelave barak in oken.

ce. Bilo je veliko tezav zaradi
tileurejenib klimatskih razmer.
Zivo se spominjam tudi katastrofe, ki jo je povzrocil pozar. Ob odpravljanju posledic
je bilo veliko .p ozrtvoval:nega
dela - sleberni dan od jutra
do vecera, da bi polozaj cimprej normalizirali.
Po obnovi tovarne smo kupili tudi nekaj novejsib strojev, kar je pomenilo za tiste
case velik tebnoloski napredek.
Vzporedno z rastjo tovarne
se dobTo spominjam tudi za.
cetkov samoupravljanja, saj
sem b i ze skraja vkljucen v
razne organe.
Sedanja dogajanja na Erestu spremljam z veliko zaskrbljenostjo. Kot mnogo drugih
upokojencev tudi jaz .redno in
z zanimanjem prebiram Brestov Obzornik. Posebej me skrbijo nizki osebni dohodki delavcev pred upokojitvijo, saj
jim to vpliva na oblikovanje
osnove kasnejse pokojnillle.

V Brestovem proizvodnem programu so bile tudi sivalne omarice

Menim, da bi bilo nujno,
tako n a Brestu, kot v oelotni
druzbi p onovno vpeljati vecjo
odgovornost pri upravljanju
z druzbenimi sredstvi.
Na koncu zelim izraziti tudi
prepricanje, da bo sedanjemu
vodstvu delovne organizacije
us.pelo resiti Brest pred crnimi dnevi.
(nadaljevanje na 5. stran)i

BRESTOV OBZORNIK
(nadaljevanje s 4. strani)
Leopold OBLAK, vodja
Skupnih dejavnosti
KOVINOPLASTIKE Loz
Brest in njegov razvoj sem
spremljal iz razlicnih zornih
kotov - kat njegov delavec,
kot druzbenopoliticni delavec
in kot partner v poslovnem
Zivlje.nju.
Odlocitev, da se zaposlim na
Brest~. je bila ena tezjih v
mojem zivljenju. v delovno
organizacijo, ki j e nisem pozna!, sem prisel iz drugega
kraja. Izkusenj, razen pripravnistva, nisem imel in bilo me
je kar malo strah, ko sem prvic prestopil prag delovne organizacije. Brest je bilo uveljavljeno ime v slovenski in jugoslovanski lesni industriji,
pomenilo je kakovost, solidarnost, produktivnost, razvojno
perspektiNo. Casa za premiSljanje kako in kje naj bi zacel
ni bilo. Takrat se je ravno
uveljavljal zakon o zdruzenem
delu in z njim se vedno precejsnje moinosti inves<tiranja.
Tako sem zacel sodelovati pri
izdelavi investicijskega e laborata za novo tovarno ognjeodpormih plosc in elaborata za
posodobitev temeljnih organizacij PohiStvo in Gaber.
2:e 1takrat smo se vsi navdusevali za tov.arno ognjeodpornih plosc, ker smo vedeli, da
we za nekaj novega. Kljub temu, da smo bili .p retezno lesarsko usmerjeni smo cutili,
da bodo premiki na podrocju
lesne industrije nujni. Beseda
prestrukturiranje je bila namrec tedaj ravno tako moderna
kot danes, ceravno smo si jo
razlicno predstavljali. Naj bo
kakorkoli re, od takrat nap.rej
znam izdelovati investicijske
elaborate.
Druga veliko sola je bila
usklajevanje
samoupravnih
splo5.nih aktov z dolocili zakona o zdruienem delu. Kat
je to v Jugoslaviji v navadi je
bila patrebna uskladi1tev na
vrat na nos. Tu sem se prvic
spoz,nal s >~paragrafi« in kar
nekaj casa je trajalo, da sem
spravil vkup teorijo in predpise.
Vsekakor bi lahko poleg teh
opravil, zame prijetnih dozivetij, opisal se marsikaj. Bila
so tudi drugacna doiivetja.
Krizo, ki se je zacela pojavljati v druZbi, v ekonomskem
sistemu in se posebej v lesni
industriji smo cutili, morda
pa smo se je premalo zavedali. Zaverovani smo bili v tre-
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nutno stanje, odpor proti spremembam se je zacel neopazno
siriti. Ob pomembnih ekonomskih vprasanjih je priSlo marsikdaj do zolcnih r~prav . Ob
nekem takem razgovoru, ko
sem pac prevee tiscal s svojirn rnnenjem, se me je celo
prijel vzdevek »skojevec<<.

I

Ceprav je Brest trenutno v
zelo teiki situaciji, upam, da
bo ob sodelovanju vseh zaposle.nih uspel prernagati tezave
in si zopet pridobil sloves, ki
ga je imel v letih najvecjega
razcveta kot pojern uspesnega
in kvalitetnega izdelovalca pohiStva.
dr. Joze KORBAR - direktor
Razvojnega instituta
Slovenijales
V BreS;t me je prvic, ie leta
1957, pripeljala strokovna eks-

kurzija iz srednJe tehniSke sole. Nekaj let kasneje sem se
zacel z Brestom kot tehnieni
vodja tovarme pohistva iz Polzele srecevati pogosteje.
Bres t je bil takrat, ob Meblu, eden od vzorcev idealnega
Jesarskega kolektiva. Med prvimi ste uvedli dispo-sis.tem
vodenja proizvodnje, zato sem
k vam pogosto zahajal. Tudi
med strokovnjaki je Brest takrat, v Sestdesetih letih, Vf!ljal za vrh v les.no predelovalni industriji.
(nadaljevanje na 6. strani)

Vsakih deset let podvojen izvoz

Pisalne mize iz sestdesetih let srecamo se danes
Z vidika druibenopoliticne
skupnosti se mi je pokazal
Brest tudi v drugacni luci. Velikost Bresta daje h oces noces
osnovni utrip celotni obcini.
To niso samo zaposleni .na
Brestu, od njega je odvisno
financiranje komunalne infrastrukture, solstv.a, zdravstva,
kulture - pac iivljenja v obcini. Tako se iz obcutzka varnosti velikega ·kolektiva prikrade tudi bojazen, kaj bo, ce
bodo rezultati slabi. Od tod
tudi pogos<ta »odvecna<< skrb
obcine za Brest, ki je mogoce
drugi kolektivi ne cutijo.
Naj na koncu dodam, da v
sodelov.a nju med delovno organizacijo, v kateri sedaj delam in Brestom ni teiav. M~
sikatero skupno resitev snio
ze nasli. Irneli smo <tudi nacrte
o skupnih razvojnih projektih.
Obojestranska izmenjava se sicer povecuje, vendar ne tako
kot bi si oboji ieleli. Se so
odprte moznosti, saj nas problemi iste obcine in razvoja
zdruiujejo, kot nas morda bliiina vcasih razdvaja.
Nakaj pa me posebno veie
na Brest. Nikoli mi niso bile
potrebne posebne najave in
dogovori, ce sern irnel ta:kse.n
ali drugacen problem. Vedno
so me sprejeli kot prijatelja,
pa ceprav je bilo moje miSljenje o kaksni stvari povsem
nasprotno njihovemu.

Ob pozrtvovalnem udarniskem delu je zrasla nova Tovarna

\

Bojan DRAGOLIC - VKV
strugar v Strojegradnji
2:e med solanjem na poklicni kovi:narski soli v Dornialah
sern bil Brestov stipendist.
Kot strugar sem se zaposlil
v pogonskernu servisu Tovarne
pohistva v Cerknici. Ko se je
zacela ustanavljati S<trojegrad-

nja, sem se takoj vkljuCil v
novi tozd, kjer kot strugar delam se danes.
Mislim, da bi bilo prav, da
bi Brest glede na stiridesetletno lesarsko tradicijo uspe&no
delal se nadalje. Pogoj za to
pa je, da driimo skupaj in z
zdruzenimi silami prepreeirno
se hujso krizo, ki jo nekateri
obetajo. Predvsem ielim, da
bi nam Brest se dolgo nudil
zaposlitev in s tem tudi perspektivo.

Brest je v svoji ~tiridesetletni zgodovini dosegel tudi velike
rezultate na podrocju izvoza. Prvi izvoz je bil realiziran ze leta
1956. To je bil skromen zacetek, ki pa je pomenil osnovo za
dolgorocno usmeritev Bresta. V teh desetletjih je izvoz stalno
narascal in vsako leto se je vkljucila v izvozna prizadevanja
nova proizvodna enota. Poleg prvih skromnih korakov na ameriskem trgu je Brest cedalje bolj siril prodajo tudi na drugih
trgih. Postopoma je stekla prodaja Brestovih proizvodov na
zahtevnih zahodnoevropskih triiScih, v severnoafriskih dezelah, v dezelah bliinjega vzhoda, tudi na klirin~kem obmocju.
Danes najdemo Brestove proizvode na vseh pomembnejsih svetovnih trgih. Prete:lni del prodaje je se vedno usmerjen na
ameriski trg, nato sledi zahodna Evropa, stalno pa se siri tudi
prodaja na bliinji vzhod. V letu 1986 smo uspeli prodati prve
kolicine pohistva in strojev tudi na daljnji vzhod, ki s hitro
rastjo standarda in velikim stevilom prebivalstva prav gotovo
predstavlja velik kupni potencial. Od nas je sedaj odvisno ali
ga homo znali izkoristiti.
Pred nami stoje nove zahtevne naloge, ce zelimo tudi v prihodnje obdriati in povecevati izvoz. S tern mislimo predvsem
na sodobno oblikovane izdelke, zelo kakovostno izdelane, ki v
trgovini, kjer jih prodajajo predstavljajo lep, privlacen kos
pohistva, kot da bi ga napravila roka dohrega mizarja.
Trg ho oh ohilici ponudhe pohistva cedalje bolj izlocal slabse, ter vzpodbujal in iskal najholjse. Tu vidimo naso moznost
se vecjega prodora na tuji trg, seveda oh dobri organiziranosti doma in zunaj, v odgovornem pristopu vseh, od prvega delavca v proizvodnji, do zadnjega komercialista, ki mora prodati
to, kar naredimo. Podatki kaiejo, da smo prihliino vsakih deset let podvojili izvoz, zato stoji pred nami nova, se tezja
naloga: podvojiti ga v naslednjem desetletnem ohdobju. To je
velika obveza, ki nas vse zavezuje, saj homo na tak nacin najvec prispevali k stahilizaciji nasega celotnega gospodarstva.
Pricakujemo in upamo pa, da nas bo bolj kot dosedaj v teh
prizadevanjih podprla tudi drzava s svojimi monetarnimi
ukrepi.
L. Ule
IZVOZ PO OBMOCJIH ZA LETO 1967, 1977, 1987

Zacetki Brestove samouprave segajo v leto 1950, ko se je obliko·
val prvi centralni delavski svet,
ki mu je predsedoval Franc
Intihar
Metka URBAS, ~tudentka
ekonomije, 3. letnik
S pojmom Brest se srecuj:em ze od malih nog, saj je
tudi oce in nekaj sorodnikov
zaposlenih tu in lahko recem,
da se ime Brest pogosto kar
poistoveti s Cerknico, da eel
kraj i ivi z njir.n.
Za Brestovo stipendijo sem
se odlocila ie pri vpisu na
srednjo ekonomsko solo. Pogodbo sem podaljsala tudi ob
vpisu na fakulteto, kar pomeni, da sern s pogoji s tipendiranja in s Stipendira.njem zadovoljna. V 1em casu sem preko
poci tniskih in obveznih praks
ie nekoliko spoznala tako delo
v proizvodnji in v pisarni kot
tudi veliko ljudi, ki so tu zaposleni. Delo na Brestu mi je
bilo vedno prijetno, ker so me
povsod prijazno sprejeli in mi
priskocili na pomoc, ko moje
znanje ni zadoscalo, ter r.ni odgovarjali na vprasanja o njihovem delu, za kar se vsem
zahvaljujem.

LETO

OBMOcJE

KONVERTIBILA
USA$

1967

1977

1987
I.-IX.

KLIRING

SKUPAJ

USA$

USA$

ZDA
·EVROPA
OSTALO

1.837.144.205.754.5.667.-

307.461.-

2.356.026.-

ZDA
EVROPA
OSTALO

2.502.276,23
872.678,54
805.500,65

389.988,16

4.570.443,58

ZDA
EVROPA
OSTALO

6.062.000.2.693.000.1.187.000.-

444.000.-

7.887.762,59

Leta 1~59 je pozar ; povsem onesposobil proizvodnjo v Tovami pohistva v Cerknici
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BRESTOV OBZORN!i

NaS BREST
(nadaljevanje s 5. strani)
Mocna konjunktura na tdiscu je razvoj nekoliko uspavala.
Vasa samoupravna organiziranost ni bila izvedena povsem v skladu z poslovno optimalnimi zmogljivostmi in
moznostmi. Ostali ste na nivoju majhnih delovnih organizacij, prevec lokalno obarvani.
Moe firme se je na ta nacin
porazgubila. Razdrobljene zmogljivosti so oslabile potencialno moe in to je eden glavnih
razlogov za sedanje •t ezave.
Ce zelite ponovno postati lokomotiva lesarskega razvoja,
kot ste hili nekoc, morate vse
potenciale organizacijsko povezati.
Lesarji moramo svoj razvoj
graditi na znanju, da nam bo
uspelo doseci cim visjo stopnjo fina1ne obdelave lesa. Zavedati se moramo, da je
uspesna, hitra in gibljiva proizvodnja, proizvodnja brez
vmesnih zalog. Tu obstajajo
velike rezerve.
Za dvig lesarstva na viSji nivo se bo potrebno prestrukturirati, ne le v Brestu, temvec
v panogi nasploh.
Svoje mes to basta morala
najti poslovnost in svobodnejsi oblikovalski premiki.
Rok STRLE, 5. razred
OS »11. maj« Grahovo
Tudi moja mami je spoznala delo v tovarni pohistva
Brest. Ko se je solala na uciteljiscu v Ljubljani je imela
prakso v tovarni Br est. Ogle-

dala si je celo tovarno in delala na razlienih oddelkih. En
dan je hila na tekocem traku.
To delo se ji je zdelo naperno, saj je bilo treba zelo hiteti. Delavci so bili z dijaki
prijazni in so jim pomagali.
Vsec ji je bilo v furnirnici,
kjer je lepila furnir. Zelo je
hila vesela, ker je nekaj dni
delala z mamo. Takrat so morali malice nositi s seboj. Rada se spominja, kako sta z
mama malicali :kisel fizol z
jajci.
Tako je mami spoznala tovarna in delo delavcev. Spoznala je tudi, da moramo vsako delo ceniti in ga spostovati.
Tone URBAS, predsednik
skupscine obcine Cerknica
Kakorkoli se ze pogovarjamo o vlogi Bresta, ne moremo
mimo njegove velikosti in pomena, ki ju ima v ohcini Cerknica.
v stiridesetletni zgodcvini
je njegova dejavnost omogocila hiter razvoj zaposlovanja in
s tern tudi znaten dvig drufbenega dohodka v obCini. Po
upadanju njegovega simbola
lesne industrije v sedemdesetih in osemdesetih letih so se
vedno bolj postavljala v
ospredje nedorecena vprasanja kadrovske p olitike, tesno
povezana z nadaljnjim razvojem Brestove dejavnosti in
obcine kot celote.
Zaostrene gospodarske razmere zahtevajo odlocnejse
ukrep e. Bolj kot doslej je potrebno vzpodbuditi vse tisto

znanje, izkusnje in tradicijo,
ki so nastajale v teh letih in
so pripravljene tudi vnaprej
nositi najvetji deliilalog. Kvalitete, ki so samo v ljudeh, pa
je potrebno ustrezno motivirati tudi in predvsem s primernimi osebnimi dob,odki.
Delavci Bresta se morajo · otresti uravnilovske politike in
sprejeti ne pa kot pred
leti zavreci - tak sistem nagrajevanja, ki bo stimulativno
nagrajeval ustvarja1ne in pridne delavce. Taki delavci morajo postati nosilci razvojne
politike, s katero mora stopati Brest korak pred vsemi
v lesni industriji, saj bo le na
ta nacin iztriil svojo prednost.
Vse povedano ne velja samo
zaradi Bresta samega, temvec
tudi zato, ker morata ustvarjalno delo in razvoj postati
tudi sestavni del zivljenja v
obCini.
Ce bo temu tako, se basta
ti dve znacil:nosti danasnjega
in jutriSnega casa razsirili tudi
v naso miselnost in v kraje,
kjer Brestovci zivijo.
Brest bo se dolgo ostajal
med najvecjimi delovnimi kolektivi, zato bo tudi njegova
odgovornost za dru.Zbenoekonomski razvoj v obcini temu
primerna. Ce ob tern primerjamo razkorak med gospodarskim in druZbenim zivljenjem
v obcini ter potrebami razvoja, potem je ta njegova odgovornost se toliko vecja.
Brestovci so v svoji zgodovini ze dokazali, da lahko
zdrufeni in ne vsak za plotom
svoje temeljne organizacije
sami resijo svoje tezave. Zdaj,
ko jih je najvec, mora biti tudi enotnost in povezanost za
skupno akcijo najvecja. Cas se
kljub problemom ne bo ustavil. Prej ko baste .to spoznali,
hitreje in Iafje baste uspeli.
Pri tern zelim vsem Brestovcem ob jubileju cim vee
u speha.
Alojz HREN, vzdrlevalec
zgradb v Mineralki

Delo na Marofu nekoc . ..

... in Zagalnica

danes.

Na Brest, ki se je takrat
imenoval LIP sem priSe! leta
1953. Tri l·eta sem se ucil za
mizarja, po koncanem solanju
sem delal v mizarski delavnici. Izdelovali smo kuhinjsko
pohistvo, sestavljeno iz kredence, mize in enostavnih stolov.
Na delo sem se iz Bezuljaka
vozil s kolesom, saj . takrat o,
kakem organiziranem prevozu
ni bilo govora. V slabem vremenu in pozimi pa sem moral
na delo odriniti najveckrat kar
pes.
Mnogokrat je bilo treba poprijeti tudi za kramp in lopato, saj smo. morali obnavljati
stare in dograjevati nove prostore. Taka dela smo opravljali izven delovnega casa brez
nadur in drugih ugodnosti, dobill pa smo skromno malico.
Dopust j e bil odrejen za vse
delavce enako in sicer, ce se
prav spomnjam, sem ga imel
stirinajst dni. 0 kakem regresiranju dopusta ali pa celo organiziranem letovanju, kakor

d1
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Trdi korald do modernizacije

je to sedaj, v takratnem casu
niti razmiSljali n ismo.
Za dnevni pocitek oziroma
malico smo imeli na razpolago
pol ure casa. Obratov druzbene prehrane takrat seveda ni
bilo. Skromno matico smo nosili od doma. Najveckrat sem
prinesel kos kruha, belo kavo
ali caj, vcasih, predvsem v casu kolin, pa sem vzel s seboj
tudi koscek priboljska.
Cas je tekel, razmere pa so
se iz leta v leto izboljsevale.

naso notranjsko trmo uspeli
tudi v tern.
Stane MODIC, kmet
iz Cerknice

Z Brestom sem bil vseskozi
tesno povezan. Dve leti sem
bil zaposlen v tej delovni organizaciji kot vratar, po letu
sedemdeset pa sem za Brest
nekaj casa pogodbeno opravljal delo prevoznika. Vseskozi
so bili uspehi in problemi Bre-

Stol SARDAN je dolgo veljal za pojem kvalitete

Moram reci, da je za delavca
danes zelo dobra poskrbljeno.
Predvsem to velja za ugodnosti pri prehrani, dopustih in
pa seveda organiziranih prevozih na delo in z dela.
Z delom v temeljni organizaciji sem zadovoljen, zelim si
le, da bi bili osebni dohodki
malo boljsi.
2:elim, da bi se sedanje stanje korenito popravilo na bolje. Preprican sem, da bomo z

s ta tudi uspehi in problemi
~irse skupnosti, obcine. Vedno
govorimo, da Brest mora obstati, da ni to Ie stvar !judi
znotraj delovne organizacije,
temvec vseh, ki so kakorkoli
povezani z njo, odvisni oct nje.
Bili so casi, ko smo prodajali
tudi do 30 odstotkov ceneje
les, samo zato, da bi pomagali
Brestu. Brest je pobr.al veliko
mladega kadra iz kmetijstva,
(nadaljevanje na 7. strani)

Med prvimi Brestovimi izdelk.i je hila tudl lesna volna

BRESTOV OBZORNJK

(nadaljevanje s 6. strani)
talco da je osta1o v obcini veliko slabo obdelane 1n neobdelane zemlje. Po drugi strani
pa so prihajali na Brest delavci, ki jib je bilo treba »nekarn
vtakniti«. Danes se ta nepremisljenost kaze v velikern stevilu nekvalificiranih na eni
strani, kmetijstvo v obcini pa
stoji tOa ljudeh, ki so v povprecju stari ;nic rnanj kot sestdeset let. ViSek iz tovarn bi
kaj lahko preusrnerili v krnetijstvo in s tern skupnosti bolj
ko.ristili kot s premalo rentabilnimi delovnirni mesti. Seveda bi morali mladirn ljudern,
ki bi se odlocili za to pot, zagotoviti socialno varnost in
oporo. Toda kaj, ko tudi v
kmetijstvu nirnarno vse tako
urejeno kot bi bilo treba.
Po letu sederndeset so zacele
prihajati do izraza prve nepravilnosti, ki so koreninile v preteklih odlocitvah. Brest je s
svojo velicino postal osabem in
na racun te prevzetnosti je zacela padati kakovost dela in
izdelkov. Ne gre le za slabo
kakovost materiala, temvec za
slabo opravljeno, nedokoncano delo. Nekvaliteta izdelkov
pa prav pride konkurentorn.
Odgovornost na vseh ravneh,
tudi rned vodilnimi kadri pa
se je zacela razblinjati. Ko je
zacelo skripati, bi rnorali IJlajprej pomesti pred lastnirn pragorn. Napake delavca naj bi se
ze prvi m esec poznale v tanjsi
kuverti. Jaz- odgovarjam za
svoj krompir? C:e je ognit, se
bo potrosnik pritoZil zadrugi,
. - !e-ta pa rni ga bo zav.rnila.
Sam born nosil posledice. V
tovarni pa se odgovornost za
marsi.katero nepravilnost kar
malo porazgubi.
Vseeno pa rnenim, da na
Brestu le ni vse tako crno. V
dveh letih bi se lahko spravil
na zeleno vejo tudi s pomocjo
notranjih rezerv. V preteklosti
se j e prevec vlagalo v centraliziranje in sirjenje, v nova delovna mesta, v avtornobile, zaostajal pa je razvoj tehnologije.
In to je to, kar danes pesti
ne le Brest, temvec s•t evilna
velika podjetja. Tudi v krnetij-
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stvu je podobno: velike farrne
irnajo dosti vecje problerne
kot majhne, ki se v danasnjih
casih laze prilagajajo.
Franc TRUDEN, vodja
odpreme gotovih izdelkov
v Gabru
Na Gabru sern zaposlen ze
dvajset let. v tern casu smo v
terneljni organizaciji prezivljali dobre in slabe case. Nihanja
SO bila VCasih tudi zelo .Velika.
Prihajalo je do taksnih skrajnosti, da so se morali delavci
odpovedati celo mesecnemu
osebnemu dohodku. Taiksnih
skrajnosti danes ni, ceprav so
dohodki zadnje case tako nizki, da si marsikdo le s tezavo
ohranja os.novno socialno varnost. Kaj storiti, da bi bilo
bolje? Poleg zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na slab po-

Pomembno vlogo v ternelj.ni
ali delovni organizaciji · ima
vodstvo. Veckrat recemo, da
en sam clovek nic ne porneni,
vendar prekaljen direktor, ki
irna dobre vodstvene sposobnosti, lahko veliko naredi. Delavci sledijo dobrernu zgledu.
Vendar se je ravno pri nas
nekajkrat zgodilo, da so vodilni delavci prisli, naredili v
kratkem casu veliko dobrega
za temeljno organizacijo, potern pa odsli. Direktor je se
vedno ime!
Danes je na trgu pomembna
kakovost in ne cena: najdrazja kuhinja se prodaj.a najbolje.
Nekateri so proti vlaganju v
razvoj, vendar je pomembno
poiskati pravi izdelek. Brest je
bil dolgo pQjern kakovosti, za
delavce pa se .ie rezalo debe-

TA., U;t{r' I I
Vitrina za domal:':e in tuje

potro~nike

lozaj lesne industrije, je tudi
veliko notranjih neresenih
vprasanja. Mislim, da ni vedno dohodek osnovni dejavnik
za dob.ro gospodarjenje. Delavec za strojem mora imeti: obcutek, da s svojim delorn · resnicno ustvarja, da je stroj njegovo orodje, ne pa da se cuti
odtujenega od delovnih sredstev, ki so hkrati last vseh in
nikogar. Delavec mora cutiti
do osnovnih sredstev in gotovih izdelkov isto, kot cuti do
svojega lastnega orodja.

lejse kose kruha kot danes.
Notranji in zunanji problerni
pa so nas pripeljali tako dalec, da kmalu ne borno irneli
vee postenega rnizarja. Njihova delo je premalo ovrednoteno, zatx:> se ni cuditi, da se
mladi ne odlocajo za lesarske
poklice.
Nasi starsi so vca~ih dejali,
da ce nisi za nic drurega, bos
p.a za kmeta dober. To je bilo
zalostno. Se bolj pa je, da danes govorimo svojim otrokorn:
>>Za na Brest bos ze doberc
Janez GREGORIC,
podpredsednik PO
Sozda Slovenijales
Brest rni ze od rane mladosti porneni k.raj in rnesto, kjer
so delovni ljudje Laske doline
ob CerkniSkem jezeru sluzili
svoj vsakdanji kruh kot delavci te tovarne ozirorna kot
kmetje, ki so prodajali svoj
Ies delovni organizaciji in se
s tern preZivljali.
Iz nekdanje zage je Brest
postal ena najvecjih pohistvenih tovarn ne le v Jugoslaviji.
Za tak razvoj je imel ugodne
pogoje: snezniski in drugi okoliski gozdovi, delov.ni ljudje
Notranjske in seveda nekaj
uspesnih vodij ter strokovnjakov, ki so tovarno vodili v
vseh stiridesetih letih obstoja,
so bili pogoj za nastanek delovne organizacije.
Danes ima Brest tradicijo,
kadre, ima se vedno surovine,
vendar pa mu manjka predvsem kapital, mogoce boljsa
organiziranost in na nekaterih
podTocjih boljse razvojne usmeritve.
(nadaljevanje na 8. strani)
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Proizvodna hala v Gabru

Vtekmi za domafega kupca
Stirideset let je previharil Brest od ustanovitve do danasnjega sodobno organiziranega in vodenega podjetja. Od valjarja, tega priljubljenega orodja gospodinj, od obesalnikov, cebrickov in sodov, od drobne lesne galanterije, je pridnost, nacrtnost, Brestovce pripeljala do visoko kakovostnih in sodobno
oblikovanih kuhinj, spalnic, otroskih sob in jedilnic. To so
danasnji izdelki, ki prihajajo iz rok Brestovih delavcev. Lahko
recemo, da so Brestovi proizvodi s svojo kakovostjo vedno
zadovoljevali kupce in potrjevali, da je delo strokovno in posteno opravljeno.
Vse, kar so pridne roke zaposlenih v minulih 40 letih izdelale, je bilo treba prodati: Prodajne poti so bile razlicne, nasi
kupci raztreseni vsepovsod. V zacetku petdesetih let smo se
uveljavljali v zahodni Evropi, po letu 1956 ze v Zdruienih driavah Amerike. Za domacega kupca je pravzaprav malo ostalo.
Da bi se podjetje lahko razvilo, je moralo izvazati. Brest je
bil leta 1968 po viSini ustvarjenega izvoza med 131 podjetji
pohistvene industrije v Jugoslaviji na prvem mestu. Sele modernizacija CerkniSke tovarne in tovarne pohiStva v Martinjaku
leta 1970 je zaradi za skoraj polovico vecje proizvodnje narekovala vecjo usmeritev tudi na domaci trg.
Poleg narocilniske proizvodnje so se pojavljale vse vecje zabteve po razvoju lastnih pohistvenih programov.
Ko smo v zaeetku leta 1971 dogradili novo upravno zgradbo
v Cerknici, smo dobili na Brestu tudi prvo industrijsko prodajalno. Prav v to leto segajo prvi spomini na zacetlre Brestove
maloprodaje.
Ko sem prebiral Obzornike iz tega casa, nisem v njih nasel
skoraj nicesar o novi oblik"i nastopa, drugacni vrsti ponudbe
na domacem trgu. 0 nasi novi prodajalni komaj dve fotografiji in nic vee.
S casom se je zacelo krepiti spoznanje, da znamo sami svoje
izdelke najbolje ponuditi, najbolje predstaviti in najbolje prodati kupcem. Zaupanje v lastne moci se je pocasi vecalo, kajti
prvi prodajnl rezultati so marsikoga presenetili. Bili so vee kot
vzpodbudnl. Septembra istega leta smo v Zagrebu dobili drugo
lastno prodajalno.
Svoj razstavno-prodajni prostor smo nasli na Zagrebskem
razstaviScu. Cez slabi dve leti se je obema prodajalnama prikljucil se Maribor. Od obrtne zadruge Optima smo odkupili
prodajalno z okrog 250 ml povrsine. S tern smo zakljucili prvo,
lahko bi rekli zacetno obdobje razvoja lastne maloprodaje. V
letu 1977, torej pred desetimi leti, smo v lastnih treh prodajalnah prodali se 18,6 odstotka celotne prodaje na domaeem
trgu. Usmeritev v izgradnjo lastne mreze se je pokazala za
pravilno.
Vsa ta leta je ponudba pohistva doma rasla in sirok Brestov
proizvodni program je le tezko povsod nasel dovolj prostora.
Kupci so v vecini primerov lahko videli le del nase ponudbe,
bodisi dnevne sobe, ali kuhinje, sedezne garniture ... · ..
Malo jih je bilo, ki bi si lahko ogledali nas celotni program.
Le-ta pa je bil vse sirsi in bogatejsi in je zahteval VS~ vecje
razstavne povrsine. V celoti smo ga lahko prikazali in ponudili
le v lastnih prodajalnah.
Maloprodajno mreio smo priceli siriti tivahneje po letu 1978,
ko smo na Brestu sledili dvema ciljema: odpreti vsako leto
eno novo prodajalno in doseci 30 odstotkov prodaje preko
Brestovih prodajaln v Banja Luki, Sarajevo, Bitoli, Beogradu,
Titovem Velesu, Splitu in Skopju. Delez prodanega pohistva na
domacem trgu preko lastne mreze se je vsa ta leta gibal okoli
22 odstotkov.
Po letu 1983 svojih prodajaln nismo vee odpirali. Na podlagi
sporazumov o dolgorocnem poslovnem sodelovanju pa smo se
povezali z nekaj trgovskimi organizacijami in skupaj z njimi
nastopamo na nekaterih delih triiSca. Tako imamo »Salone<<,
ki ekskluzivno nudijo naSe pohistvo se v ljubljanski spodnji
Nami, v Mladenovcu, Titovem Uzicu, Reki, Kocanih, prav ob
izidu slavnostne stevilke pa smo ga dobili tudi v Trbovljah.
Skupno lahko govorimo tor~j o sestnajstih prodajalnah v katerlh bomo ze letos dosegli' blizu cetrtine domace prodaje.
Cilja izpred desetih let torej se nismo dosegli.
V. Frim
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NaS BREST
(nadaljevanje na 7. strani)
Mislim, da bo Brest kljub
sedanjim tezavam v prihodnosti se praznoval okrogle obletnice, seveda pod ;pogojem, da
bo prav sedaj, po moji oceni,
v .najtezjih casih, znal ozdraviti oziroma odstraniti bolni

Ob stiridesetletnici Bresta
zelim, da bi se lesni industriji
izboljsali pogoji poslovanja,
da bi bila zavest delavcev taka
kot je bila nekoc, ko so bili
pogoji dela veliko slabsi, a je
bila pripravljenost do sodelovanja v ·k olektivu drugacna.

Susilna linija v PohiStvu

del tovarne in da bo s kadri
ter ostalimi potenciali ki jih
ima, zopet dosegel vodilni polozaj ne samo po velikosti,
temvec tudi po uspesnosti svojega dela.
Joze MRAK - vzdrl:evalec
zgradb v Jelki
Zaradi tezkih casov razvoj
na J elki ni 1:aksen, kot bi si
zeleli. Z osebnimi dohodiki, ki
jih prejemamo, nisem najbolj
zadovoljen, saj gredo cene
vseh zivljenjskih potrebsCin
neprimerno hitreje navzgor in
s tern zivljenjska raven moeno pada. Klj ub temu pa Brest
veliko pomeni za Menisijo, saj
omogoea zaposlitev velikemu
stevilu prebivalstva. v nasprotnem primeru bi bilo zivljenje za ta predel se tezje,
kajti nase obmocje zaradi slabe kakovosti zemlje ni najbolj
primerno za kmetijstvo. Velikemu stevilu delavcev je zaposlitev na Jelki omogocila tudi nakup razne mehanizacije,
ki olajsuje vsakdanje delo. S
posojili, ki jih je nudila nasa
organizacija pod zelo ugodnimi pogoji, si je marsikdo resil
tudi svoj stanovanjski problem.

Marjan GARIBALDI,
namestnik direktorja sektorja
LB-GB Ljubljana

Brestovo ime poznam ze
dolgo, pribliZno od leta 1960.
Bolje sem ga spoznalleta 1968,
ko sem bil ::p.ri vas na obisku
z misijo mednarodne banke.
Med petimi slovenskimi firmami, ki so obetale perspektivni
razvoj, je bil izbran tudi
Brest. Sodeloval sem pri raz-

govorih in strokovnih obdelavah. Takrat sem se podrobno
seznanil s konceptom razvoja
te tovarne, s stevi1nimi ljudmi
in s tovarno nasploh. 0 Erestu smo govorili kot o enem
glavnih nosilcev slovenske lesne industrije. To so bili easi,
ko je napredek pomenila velikoserijska proizvodnja, sposobna ustvariti velike kolicine
ploskovnega pohistva, namenjenega predvsem izvozu. Taka zastavljen razvojni koncept
Bresta, oziroma vase tovarne
pohistva v Cerknici, je bil
predstavljen mednarodni misiji. Program je bil sprejet, z
njim pa odobreni devizni in
dinarski krediti. Za nekaj let
sem .n ato z vami izgubil stike. Ponovno smo se srecali v
letih 1970/71 ob ustanovitvi
bivse podruinice Ljubljanske
banke - Ljubljana.
Takrat smo resevali v glavnem ob.ratna sredstva.
Velika st1kov je bilo tudi v
casu izgradnje Iverke in Mine·
ralke. Kmalu po izgradnji
obeh tovaJ:\11. pa sem zacel slediti tezavam, ki so jih porajale prevelike serije. Ob zahtevah triiSca po razmolikih programih in manjsih serijah se
je pokazalo, da je tovarna premalo elasticna, snovanje vedno novih programov pa dokaj
tezka naloga.
Za evropske razmere je imela tovarna prevelike zmogljivosti. Na drugi strani pa se
je spremenila tudi pohiStvena

Kuhinja BREST 2000

Kje so naSe prodajalne?
Mesto

Povdina v m!

Cevkrhlca
Maribor
Zagreb
Banja Luka
Sarajevo
Split
Beograd
Skopje
Titov Veles
Bitola

300
250
250
200
120
600
300
120
120
160

Imamo pa tudi sest >>Zunanjih« prodajaln - kupcev, s katerimi smo se dogovorili, da
bo nase sodelovanje cpri oskrbovanju njihovih trgov trajnejse, temeljilo pa naj bi na
cvrsti vzajemni povezanosti.

Sodobnejsi del Jelke -

...

februar 1971
september 1971
maj 1973
maj 1979
september 1978
maj 1983
februar 1980
maj 1983
februar 1981
avgust 1978

KUPEC

Ljubljana
Mladenovac
Titovo Uzice
Reka
Kocani
Trbovlje

Nama Ljubljana
Kopaonik Beograd
Kopaonik Beograd
Timav Sezana
Nova Trgovija
1. junij

(nadaljevanje na 9. strani)
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Lastni

saloni

Ekskluz ivne

prodajalne

f

.'
l

Te kupce oskrbujemo, z njimi
nacrtujemo in izvajamo pro-'
dajne akcije, kupcem pa nudimo enake ugodinosti •k ot v syoji maloprodajni mrezi. Le-ti
seveda prodajajo samo nase
pohistvo.

MESTO

Tesalnica

Brest je tovarna pohistva, kjer
izdelujejo lepo pohistvo, ki je
tudi drago. Brest je koristen za
to, da dobijo mamice in ocetje
denar. Seveda denar zasluzijo
sami.
Mojca, 4. a

Strojegradnja

8
5
7
5
2
5
5
5
2
4

Datum otvoritve

Prodajalne imamo v:

moda, ki je terjala vedno nove in nove oblik,ovne p.rijeme.
Vtis imam, da tovarna na
taksne preobrate niti kadrovsko niti tehnolosko ni bila pripravljena.
Tudi danes ste tehnolosko
in
kadrovsko
neustrezno
opremlje.ni za proizvodJnjo visoko rentabilnih izvozmih ·progr.a mov, ki bi delovno organizacijo lahko potegnili iz tezav.
Ne glede na trenutne tezave,
ki jih imate, sem optimist in
ne dvomim o tern, da se tovarna ne bi mogla izvleci iz tezav.

Iskanje naprej -

.St. zaposl.
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(nadaljevanje z 8. strani)
Janez sTER, predsednik
poslovodnega odbora Sozda
Slovenijales
Brest sem prvic spoznal, ko
sem prvic v zivljenju lrupoval
pohistvo. Nikdar ne bom pozabil kako mi je bila vsec sobna
garnitura Florida. V trenutku
smo se odlocili zanjo in jo
kupili, ker se nam je pac zdela najlepsa izmed vseh razstavljenih e:ksp.onatov. Ko pa
smo jo doma postavili, sem
dozivel
rahlo
razocaranje.
Omara sama je po dimenzijah
sicer sla v sobo, vendar pa,
ker je bila soba sorazmerno

Delcek sodobnosti -

lee ivernih plosc, kajti takrat
so se iverne plosce sele uveljavljale v proizvodnji in n<J.
trgu in Brest je prakticno kot
slovenski pionir .pri pr-oizvodnji ivernih plosc iskal potencialne kupce.
Cas naredi svoje in zgodilo
se je, da se je v zadnjih dveh
desetletjih zgradilo veliko razno raznih lesno predelovalnih
obratov. Vsi so se modernizirali in razvijali in danes lahko
ugotavljamo, da Bresta ni vee
v sami konici lesno industrijskih organizacij zdruzenega
dela. Res je, da so se tudi pogoji gospodarjenja izn;dno zaostrili in za:to imate tudi v

obdelava lesa na CNC rezkarju

majhna je celoten ambient delaval zelo slabo. Zelo smo bili
nesrecni ker nam je bila Flor ida izredno vsec, soba pa premaj hna in se je seve da ni dalo
povecati. Zagate je bilo hitro
konec, ko je ob nasem jadikovanju soseda predlagala, naj
jo prodamo llljim. In deer so
bili mizarji-monterji se v hisi
so garnituro enostavno prestavili k sosedovim.
V kasnejsih letih sem se zelo intenzi:vno zanimal za Brest.
Postal sem direktor Alplesa, ki
je bil v tistem casu (leta 1963)
precej manj razvito podjetje
kot Brest. Dobro se spomnim,
da smo lila zelo enostaven in
u cinkovit nacin spremljali razne podatke za deset jugoslovanskih lesnih podjetij in na
vidnem mestu nasega zanimanja je bil Brest. V tistem Casu je bil Brest v sami konici
jugoslovanske lesne industrije.
Tako po proizvodnem p.rogramu kot -t ehnologiji, pa tudi po
dobrih financnih rezultatih. Za
nas Alplesovce je bil prav posebno zanimiv, ker je bil nas
dobavitelj ivernih plosc. V tistem casu, ko je v Brestu
obratovala se stara Iverka je
bil Alples zelo cenjen odjema-

B.restu velike gospodarske tezave. v bliznji prihodnosti bodo lahko Zivele le tiste organizacije zdruzenega dela lesne

moe doseci pozitivnih £inanenih rezultatov niti na domacem trgu, se manj pa v izvozu. Danes smo v nasih trgovinah velikokrat prica situacijam, ,k o slovenski proizvajalci
za dokaj pov.precen program,
ki v nicemer bistveno ne odstopa od konkurencnih programov iz drugih repubhk zahtevajo kar za trideset in celo
vee o dstotkov visje cene .
Sodobna tehnologija, ki se
v razvitih drfavah ze uvaja
v proizvodnjo je bistveno bolj
prilagodljiva hitrim spremembam proizvodnje.
To pomeni vee programov,
manjse serije in boljse prilagajanje trZiseu.
Izredno velika prilagodljiv.ost pa je seveda potrebna na
nabavnem in prodajnem podrocju. Kdor ne zna poceni
kupiti .nima moznosti, da bo
veliko zasluzil s prodajo. V
prodaji .pa je danes se tezje,
zato mora prodajna sluzba poznati sodobne metode trfenja,
kajti nase analize vsak dan
znova ka:Zejo, da skoraj vse
nase delovne organizacije, ki
so. zasle v velike tezave tudi
niso znale voditi dobre prociajne politike.
Nasi pogoji izredno visoke
inflacije in stalino se menj.ajoci predpisi na podrocju obracuna ]n pogojev v izvozu •ter
'.!vozu pa zahtevajo izredno veliko prilagodljivost in iznaj dljivost na podrocju gospodarjenja z denarjem.
Danes so tako tezki in zapleteni pogoji gospodarjenja, da

Mineralne plosce so s pomocjo lastnega inieniringa vgrajene v razlicne reprezentancne objekte. - Na sliki hotel lgalo
predelave, ki bodo v celoti osvajale marketinski koncept vodenja. S povprecnim proizvodnim programom ne bo vee

z upor.abo klasicnih metod trzenja im. financiranja ni mogoce napraviti t ako dob:rega sanacijskega programa, da bi ga
poslovna banka sploh obrav-

Miha Modic, 5. r.

Vsa ta gmota lesa se bo v Iverki spremenila v plo§ce

OS Tone Sraj-Aljosa, Nova vas
Letos praznuje tovarna Brest
stiridesetletnico ustanovitve. '(I
tern casu je dozivela velik razvoj, saj je postala ena najvecjih
tovarn pohistva v Sloveniji. V
tej tovarni si sluii svoj vsakdanji kruh tudi veliko prebivalcev
Bloske planote, ki se vsako jutro vozijo na delo z avtobusom.
To od njih zaht?Va se dodaten
napor, vendar vztrajajo, saj ni
velikO drugih moznosti za zapOS·
litev.
Brestov jubile j je posredno
tudi moj, saj je tam zaposlena
tudi moja mamica.

Le malokdo ve, da so pod to eleganco skrite nase negor plo§ce
navala in sprejela. To pomeni,
da po starem enostavno ni
mogoce vee ziveti in se razvijati, temvec je uporaba sodobnih metod gospodarjenja nujen pogoj za prezivetje. Preprica.n sem, da bo Bres t nasel
izhod iz sedanje krize, saj pae
razpolaga s sorazmerno veli-

kim stevilom potrebnih kadrov.
z zeljo, da bi 40-letnica vasega obstoja pomenila preokret k ponovnemu vzponu
vasega velikega in uglednega
kolektiva, vam cestitam k
prazniku·.
(nadaljevanje na 10. strani)

lnZeniring je nujnost
Imeniring, se pravi izdelavo, dobavo in montaio Brestoveserijske opreme ali opreme po narocilu, v najrazlicnejse objekte, je dejavnost, ki je hila na Brestu do nedavnega zelo skromno zastopana, tako na podrocju proizvodnje kot tudi prodaje.
Po letu 1980 pa se je s proizvodnjo negor plosc mocno razsirila. Sama proizvodnja negor plosc je narekovala iskanje moznosti plasmaja plosce kot izdelka. Tako smo hili prisiljeni
prilagoditi na5e nove izdelke najrazlicnejsim projektom na podrocju Iadjedelnistva in gradbenistva. Pokazalo se je, da je
nujno osnovati nov oddelek, ld ho sposoben opravljati tovrstno
dejavnost - ne samo glede plasmaja negorljivega programa
ampak tudi glede plasmaja p(?histva, v koncni fazi pa tudi
glede opreme kompletne ladijsll:e oziroma gradbene notranjosti. Zaceli smo s prvimi obdelavami vecjih projektov. V svoje
delo smo vkljucevali skoraj vse Brestove temeljne organizacije,
ki so prilagojene za serijsko proizvodnjo. Mineralka je zacela
z dodatno dejavnostjo: najprej z oplemenitenjem plosc, kasneje pa z izdelavo in montafo pregradnih sten, vrat, stropov,
zascito jeklenih konstrukcij, v zadnjem casu pa izdelujejo tudi negorljivo pohistvo za ladjedelnistvo in gradbenistvo. Pri
obdelavi projektov v gradbenistvu se je pokazala moznost sirsega plasmaja serijskih izdelkov in izdelkov po narocilu.
Do danes smo z Brestovimi izdelld - pregradnimi stenami,
stropi in vrati - opremili pribliino 140 ladij vseh jugoslovanskih ladjedelnic, kot so 3. MAJ Rijeka, ULJANIK Pula, Ladjedelnica Split, recne ladjedelnice TITO Beograd itd. Eno zad·
njih zahtevnejsih del je izdelava pregradnih sten in stropov za
ladjedelnico ULJANIK iz Pule. lzdelki za navedenega kupca so
izdelani po natancnih dolocilih ladjedelnice, tako da montafo
na Iadji izvajajo brez kakr5negakoli prirezovanja. Vsi popisi,
oznacevanje, specifikacije osnovnih materialov in krojne karte
so napravljeni s pomocjo racunalnika, ki omogoca zahtevano
tocnost v merah, stevilu izdelkov in drugih podatkih.
Na podrocju gradbenistva smo s pohBtvom, pregradnimi
stenami, oblogami in stropi opremili veliko stevilo vecjih in
manjsih objektov.
Dosedanje delo na podrocju inieniringa je pokazalo, da smo
pravilno usmerjeni. Vsekakor je to zahtevnejse delo, ld terja
kakovostnejsi kader in hitro prilagajanje proizvodnje. Na zalost pa so Brestove temeljne organizacije za serijsko izdelovanje pohiStva, kar zelo otezkoea delo na tern podrocju. Menim,
da je skrajni cas, da Brest prilagodi vsaj del svoje proizvodnje potrebarn trga, da se bo le-ta sposohna hitro prilagajati in
bo tako Iahko pokrivala dejavnost inieniringa. Manjsi, a premajhen del Brestove proizvodnje je temu ze prilagojen; to je
nasa vzorcna delavnica, ki na podrocju pohistvenega dela z
majhnim stevilom dobrih mizarjev izpolni skoraj vsa Brestova
individualna narocila.
Nenazadnje pa v inzenirin~u n~· smemo pozabiti na strojegradnjo, ld se je kot novoustanoyljena temeljna organizacija
uspesno vkljucila med jugoslovan$ke proizvajalce strojne opreme po narocilu.
··
M. Kebe

BRESTOV OBZORNIK

10

NaS BREST
(nadaljevanje z 9. strani)
Marta

MIHEL~I~,

adrn.inistratorka v skladiScu
gotovih izdelkov v Masivi
Za nabavo ozimnice v na~i
delovni organizaciji nekoc ni
bilo poskrbljeno. Delavci so si
morali na razlicne nacine preskrbeti te najnujnej~e prehrambene izdelke. Tezko je bilo tudi glede placila, saj so
morali blago takoj v celoti placati. To pa je v jesenskem casu najteie, saj je treba poleg
ozimnice posrbeti se za toliko
nujnih .reci za .kurjavo,
toplo obleko, obutev ... Pa kaj
bi nastevali, saj je brez vseh
teh, cloveku potrebnih dobrin,
zima lahko prav dolga in nadleina stvar.
Pred leti pa jc skrb za nabavo ozimnice prevzel sindikat, skupaj z obratom <lruibenc prehra.ne. Delavci na.Se delovne organizacije imajo moznost, da narocijo zeleno kolici.no in vrsto blaga. Ker se
ozimnica naroca v vecjih kolicinah, imamo pri nabavi popust. Nasa transpo.rtna sluiba
pa nam jo brezplacno dostavi
po tozdih, kjer jo razdelijo delavcem. Najpomembnejse pa
je, da je mozno ozimnico placati v treh mese6nih obrokih.
Kaj si zelimo v prihodnje? zelje so eno, moinosti pa drugo.
Navadno so zelje vecje od danih moznosti. Delavci velikokrat izrazajo zeljo, da bi sindikat kril del stroskov tudi
pri nabavi ozimnice. Polozaj v
katerem je trenutno nasa delovna organizacija nam to preprecuje. Zato si zelimo, da bi
tudi v prihodnje prek delovne
organizacije nabavljali ozimnico, vsaj pod takimi pogoji kot
do sedaj.
Ana KOGEJ, razvojni tehnolog,

Skupne dejavnosti
Na Brestu sem se zaposlila
pred dvanajstimi leti. Ves ta
cas delam v razv.ojni sluibi
kot diplomiran inienir kemijske tehnologije. Dodobra sem
spoznala probleme v delovni
organizaciji, ki si jih cesto
povzrocamr sami, veliko pa

jih prinasa tudi ekonomska
politika.
Lesna industrija je ze vrsto
let med najveejimi izvozniki.
Nereale.n teeaj dinarja in
majhne izvozne spodbude pa
so vz.rok, da je izvoz postal
e na sama izguba. Zaradi slab~ih ekonomskih rezultatov taka nismo uspeli dovolj hitro
obnavljati tehnologije.
Casi, ko so bile za nase :tovarne zagotovljene vebke serije, so minili. Majhnih serij in
zahtev:nejsih programov, ki jih
zahteva danasnji trg, pa s teh·nologijo ne moremo uspesno
izdelovati. Obnova tehnologije
je nujna za preiivetje, ceprav
se zavedamo, da bomo lahko

sarski izobraievalni program,
si ob prvi priloznosti poiSee
zaposlitev v drugi panogi, kjer
so vecji osebni dohodki. Poleg
tega pa opaiamo, da razen
redkih izjem mlajsi delavci nimajo tak~nega odnosa do dela kot njihovi starejsi sodelavci. Stanje pa ni brezizhodno,
saj ~e vedno lahko prebrodimo sedanje teiave. Le vsak pri
svojem delu se moramo kar
najbolj potruditi in dati od
sebe vse kar mama in zmoremo. Za uspe5nejse poslovanje bomo morali iskati vedno
nove programe tako v lesarsk.i
dejavnosti kot tudi izven nje.
Bolje kot doslej pa bomo morali nagrajevati tiste delavce,

Sedetna garnitura LENKA

obnavljali opremo le postopoma in hitrih preobratov ni pricakovati.
Zelo velik problem v nasi
delovni organizaciji so kadri.
Manjka nam predvsem sposobnih delavcev. Najvecje pomanjkanje je ravno v osnovoi
- lesarski dejavnosti. Lesarjev sirokega profila imamo
namrec taka malo, da je ze
ogrozena normalna proizvodnja. Vzrokov za ,tako stanje
pa je vee. Najvainej~a sta vsekakor neustrezno nagrajevanje
in nejasna perspektiva lesarstva. Mladi.na se zaradi tega
za te poklice ne odloca. Vecina tistih, ki konca ustrezni le-

ki znajo in so pripravljeni delati.
Brest je v ~tiridesetih letih
zrasel iz majhnih zagarskih
obratov in zabojarn v veliko
lesno i.ndustrijo. Zgradili so ga
na~i Notranjci z vztrajnim delorn in velikimi odrekanji. Ce
nam je to uspelo v preteklosti, ni bojazni, da ga ne bi ponovno postavili v vrh jugoslovanske lesne industrije.
Alojz OTONI~AR,
tehnolog v Pohistvu
Na vpra~anje, ·kako dolgx>
poznam Brest, bi lahko odgovoril, da sem rase! skupaj z

z

racunalnikom hitro do zeljenih podatkov

njim, saj taklratni LIP ni praznoval niti dJruge obletnice. Ko
sem priSe! kot petnajstletni
decek v takratoi obrat 2, so
v obratu i2delovali barake in
zaboje. Danes se spominjam
celotne poti, ki jo je prehodil
kolektiv. Vecina takrat zaposlenih je -<lanes ze upokoje.na.
Prvi zaposleni, ki so delali v
zabojarni in drugih barakah
so imeli zelo •tezke delovne pogoje. Kljub temu smo z samoodrekanjem od ustvarjenega
dob.odka in z udarniskirn delorn zaceli postopno graditi
nove delovne prostore in jih
opremljati z novimi stroji. Taka smo zaceli ze v zacetku
petdesetih let izdelovati .kuhinjske lm:edence, •n ekaj let
kasneje pa tudi prvo furnirano pohistvo. P.Ilvi smo zaceli
uporabljali poliestrski lakin se
bi lahko nasteval, kaj vse je
bil ta kolektiv sposoben narectiti in drlati vodilni polozaj
v svoji panogi. Ob koncu sestdesetih let je bila tovarna preurejena za velikoserijsko proizvodnjo in ·tudi moderno
opremljena. Bill smo ponosni
ni tolik5en uspeh kolektiva.
Hitro pa so priSli casi, ko so
postale velike serije samo se
spomin.
Oprema je zastarela, denarja za novo opremo ni bilo, ker
smo denarna sredstva zdruzevali za druge tovarne v okviru
Bresta. Ko je priSel cas za
obnovo na~e to.varne, so se pogoji gospodarjenja spremenili.
Taka so potrebe ostale samo
na papirju in taka tovarna
zdaj caka, da bo p.risla na vrsto za posodobitev zelo izt:ro~ene strojne opreme.
Na looncu teh mojih misli
ielim vsem Brestovcem in
upokojenim bivsim sodelavcem ob jubileju nadaljnih delov.nih uspehov in osebne
srece.

Vedno sem mislil in ~e danes mislim, da ima Brest zelo dobre, marljive in zagnane
!judi. Zal pa je premalo in
slabo delal s svojimi kadri,
kar je tudi razlog za danasnje
razmere.
Preveckrat ni bilo posluha
in najbolj sreene rake pri iz.
biri vodil!nih !judi, kar je pomenilo zavoro razvoju, saj ni
bilo mesta za nove, dr.ugacne
poglede. Sam sem bil zelo razoearan, ker razvoj izdelkov iz
negor plosc ni ~el naprej .
Svoj cas smo bili prvi tovrstni proizvaj.alci v Evropi. Nas
.razvoj se je ustavil in konkurenca je sla krepko naprej .
Velika patujem in tezko mi
je, kadar slisim pripombo na
racun kakovosti negor plosce.
Z njenim pravilnim izkoristkom bi danes lahko Brest pn!ziv}jal povsem drugacno usodo.

mag. Joze URBAS, direktor
DE lzolirka, Radovljica

Po organizaciji delavsk:ih iger v letu 1969 in lesariade leta 1972 smo hili letos ponovno organizator
mnozicnega ~portuega srecanja - 6. letnih iger SOZDA Slovenijales

Brest sem spoznal !rot stipendist. v casu solanja so me
nanj vezali obcasni obiski, delno zaradi ~tipendije, delno zaradi dru.Zine, ki se je medtem
p.reselila v Cerknico.
Po kMcanem ~tudiju sem
najprej delal v razvoj.ni sluibi. Ves cas mojega dela v Erestu sem bil povezan z razvojem mineralne plosce - kot
razvojni tehnolog, ob poskusni in nato redni proizvodnji
v novi Mineralki.

Sport kot prijetna dapolnitev
delavnika

Natasa Obreza, 6. r.
OS Notranjski odred, Cerknica

Lesna ind.u strija je trenutno v
tetkem polozaju. Delavci Bresta
se zelo trudijo, da bi se iz teiav
izkopali. Prepricana sem, da jim
bo z notranjsko trmo to uspelo.
To si vsi zelo telimo, saj je od
uspehov Bresta odvisno tudi na·
.Se tivljenje.
(nadaljevanje na 11. strani)

BRESTOV OBZOlWIK
(nadaljevanje z 10. strani)
dr. Matija sKOF, generalni

direktor DO Slovenijales trgovina

Z delovno organizacijo Brest
sem se osebno sreeal ze pred
priblizno petnajstimi leti, ko
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s tehnoloskim razvojem. Sedaj smo v tern pogledu v primerjavi z drugimi delovnimi
organizacijami v panogi, posebno pa jzven nje, ocitno nazadovali. Prispevek k sedanji
krizi pa je dala nenazadhje tudi neustrezna kadrovska poli-

iz delovne organizacije, toda
casi so taksni, da clovek ne
prebere veliko. Prepricana pa
sem , da bi se z boljso organizacijo dela dalo marsikaj postaviti na pravo mesto.
Danica SRPAN, tehnolog
strojnega oddelka v Zagalnici
V Zagalnici sem zaposlena
od leta 1969, ko sern se zaposlila tu kot ~na iz prve generacije maturantov dislociranega oddelka srednje lesarske
sole v Cerknici.

-:~
V Jelki in Masivi nastaja KVADRAT

sem nastopil delo v DO Slovenijales Trgovina.
Kolegi so mi Brest predstavili kat pojem sloven ske lesne
industrije in kat enega najvecjih poslaVIDih por.tnerjev nase
delovne organizacije. Morarn
reci, da je ta prvi vtis o Bre-

tika, saj nam j e vsem zna.no,
koliko dobrih strokovnjakov
smo v tern casu izgubili.
V druzbo nasploh pa se je
nekriticno razbohotila druibena nadgradnja, kakrsne si ne
rnorejo privosciti niti najbogatejse drzave.

· ---------------------------------------------Igor

;

Za lepse otrostvo in mladost stu ostal vse do danasnjih dni,
kljub nekaterirn tezavam s katerimi se Brest trenutno srecuje. Tudi da.nes Bres t predstavlja enega nasih najvecjih
poslovnih partnerj ev taka v
izvozu kat tudi v notranji trgovini.
Z Bres tom sodelujemo tudi
na podrocju sovlaganja in drugih
financnih
aranzmajev.
Skratka, zelirno, da bi kot trgovska delovna organizacija
cimvec prispevali k nadaljnjernu razvoju Bresta, .p a .t udi k
odpravljanju nekaterih poslovnih .dilem, ki se v Bres tu v
tern trenutku odpirajo.
zelirn si, da bi sodelovanje
rned Brestorn in DO Slovenijales Trgovina tudi v prihodnjih letih t alko intenzivno raslo, kat kal.ejo stevilke zadnjih
stirih let.
Vinko URBAS, izrnenovodja
na Iverki
Na Brestu sern 17 let. V t•em
casu srno dozivljali vzpone in
padce. Sedanji, recimo rnu padec, je gotovo tudi najtezji.
Na Brestu je slo toliko casa
dobra, dokler srno sli v korak

program IGOR

V to solo sem se vpisala zaradi blizine Cerknice, vzpodbudila pa sta me tudi star sa, ki
sta bila oba Brestova delavca.
Sedem let sem bila instruktorica enega izrned oddelkov. Ko
srno odprli oddelek kartonaze,
sern bila tarn tehnolog. Cez cas
so ta oddelek ukinili in priSla
sern na delovno rnesto, kjer
sem se danes. v zacetku je bilo delo seveda tdko, saj se
nisem imela potrebnih izkusenj.
Vendar p<f lahko povem, da
je v kolektiw, kot je n asa zagalnica, vsako delo pol lazje
kat se zdi, zaradi !judi, ki tu
delajo. Clovek se vedno lahko
na koga obrne. »Slabi casi«
Bresta se najbolj odraiajo v
nizkih osebnih dohodkih delavcev. Delavci so znali potrpeti v se tezjih zgodovinskih
trenutkih in tudi danes veda,
da irna izguba v terneljni organizaciji izvor v nizki ceni zaganega lesa, ki prihaja iz nase
zagalnice. v dobrih casih pa
je ta ista zaga Brest takorekoc ddala pokonci.
Letos smo dobili stroj za
dolzinsko spajanje lesa in
kmalu bomo Iahko ocenili prve rezultate deJa na njern. Po
prvih predvidevanjih so rezultati ugodni in morda je to
eden zacetkov, ki bodo pomagali Zagalnici in Brestu, da se
trdneje postavita na noge.

Ida KANDARE, krojaski
mojster v Tapetnistvu
V terneljni organizaciji sem
se zaposlila pred desetimi leti.
Na delo se iz Lipsenja pri zerovnici vozim z avtobusorn, ki
vozi tudi druge delavce iz okoliskih krajev.
V nasi temeljni organizaciji
je zaposlenih veliko zensk in
nekateri oddelki delajo tudi
popoldan. Velika je druZin,
kjer delata ace in mati v nasprotni izmeni, taka da lahko
vsak teden eden popoldan popazi na otroke. Boljse je seveda tistim druZinam, za kater ib otroke poskrbe stare rname.
Delo v proizvodnji dobra poznarn in zamerirn vsern tistim,
ki hocejo iz proizvodnje iztisniti neke »SkrHe rezerve«.
Nihce ne more delati nepretrgorna osem ur, zato delavcu
ne bi srneli oCitati vsa.kega admora za cigareto ali kavo.
Norma je .n orma in delavec se
zaveda, da jo mora izpolniti,
ce hoce irneti prirneren osebni dohodek. Kaksni pa so dohodki na Brestu, tako vsi verna. Marsikdo bi morda odsel

Natasa Lah, 7. r.
OS Tone Sraj-Aljosa, Nova vas

Moj oci dela v Martinfaku ze
dolgih 30 let. Cez 7 let pa bo sel
v pokoj. Tega trenutka komaj
caka. Dela stalno pri enem stroju. Stroj se imenuje stiristranski
skobelni stroj.
(nadaljevanje na 12. strani)

Stevilna pomembna priznanja v zadnjem obdobju kazejo na sveZino
nasega oblikovanja

Kako oblikovati danes?
Prav gotovo je oblika tisto, kar izdelek o.plemeniti in ga naredi privlacnega. Zato je cilj vsakega ambicioznega oblikovalca oblikovati izdelek, ki bo vreden njegovega imena. Ta izdelek je vsakodnevno izpostavljen splo~ni in strokovni kritiki
preko prospektov, sejmov in trgovine. Ce se izkaie, da je izdelek dobro oblikovan in ce ta izdelek dolgo iivi in se poleg vsega Se dobro prodaja, potem je oblikovalcevo zadovoljstvo popolno.
Pri nas v Jugoslaviji je na splosno teije oblikovati kot v razvitem svetu. Nas trg je tako raznolik, da enostavno ne mores
zadovoljiti vseh okusov. V preteklosti, v easu gospodarskega
razcveta so bila redka podjetja, ki so gojila dobro bblikovanje
in svoj hi~ni stil. Vecina je to podrocje zanemarjala in sele
gospodarska restrikcija je pomagala k streznitvi. Vendar pa je
cas, v katerem oblikovalec doseze neko raven in svoj sill daljsi
kot se morda zdi na prvi pogled. Kar nekaj izdelkov se mora
uveljaviti na tdiScu, da si lahko seiemo v roke in recemo:
uspeli smo. Toda tudi ob uspehih ne smemo predolgo sedeti
na Iovorikah, kajti prav kmalu se lahko zgodi, da smo spet
tam, kjer smo hili: n a zacetku.
Posebni teiavi pri oblikovanju v Jugoslaviji sta iztrosena
strojna oprema in majhna vlaganja v razvoj. Dober detajl, ki
je povrsno izdelan, enostavno iznici obliko, vendar smo tukaj
se brez rnoci. cudovito bi bilo oblikovati ob moderni strojni
opremi v prakticno brezmejnih moznostih. V danih razmerah
pa pac iScemo najboljSe kompromise med tehnologijo in lastnirni ambicijami.
Zelja slehernega perspektivnega oblikovalca je tudi ustvariti
izdelek, ki bi bil tehnolosko zelo zahteven in primeren za najviSji sloj kupcev. S tern pa je obicajno povezano dejstvo, da
tak izdelek tudi preiivi svoj cas. Naj navedem kot primer znai:neniti stol ~t. 14 Michaela Thoneta, ki ga izdelujejo prakticno
nesprernenjenega ze od leta 1859! Zdi pa se, da bo ta stol se
dolgo zivel, saj ni z leti prav nic izgubil na svoji sveiini. Vsekakor pa je tak doseiek vreden vsega obcudovanja.
Kaj pa si ielimo v nasem oddelku? Predvsem to, da ko dobirno nalogo v obdelavo, ze irnamo tudi marketinsko analiza
trga. Predrago je namrec vzorce tudi veckrat popravljati in ~ele
z njimi dobiti ustrezne smernice. Ko bomo to razresili - kakovostno in strokovno - bo polovica deJa ze opravljenega.

Bill so casi, ko so nas krasUi pravi pavi
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NaS BREST
(nadaljevanje z 11. strani)
Marjan KRNC, vodja
blagovnice Nama - Brest
Ime Brest poznam ze dlje
casa, od leta 1984 pa imam z
vami tudi tesne poslovne stike. Takrat smo namrec odprli
v nasi poslovalnici na Tromo-

do strank . . . :ie po nekaj mesecih se je ta odlocitev pokazala za uspesno in pravilno, v
zadovoljstvo obeh partnerjev.
Salon je lep, s privlacnimi
postavitvami, ki delujejo naravno in domace; to nedvomno vpliva na prodajo, ki je za

-

glede na ».p ripadnost«, ki jo ze
cutimo na obeh straneh, le se
formalen . Dovoli.te mi iskreno
cestitko ob vasem j-ubileju v
imenu nasega kolektiva Nama
-Brest.
Franc TURK,

upokojene~

Standard

Ko danes, ob castitljivetn jubileju Bresta obujamo spomi·
ne na leto 1947, nam misli po- ZAPOSLENOST
hite v preteklost, vendar predPregled zaposlenih po solski izobrazbi v letih 1965- 1987
vsem zato da bi v luci stiridesetletnega razvoja in zivljenja
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V teh praznicnih dneh se
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>~N
spominjamo vsega. Kako je
pricelo majhno stevilo tedanjih 1965
1444
4
8
41
173
8
126
1084
delavcev s proizvodnjo zaga1970
1657
14
24
144
217
13
156
1000
nega lesa in barak, in kako so
1863
15
29
151
354
19
247
1048
se posamezne, teritorialno raz- 1975
2252
46
tresene proizvodnje zdruzile v 1980
33
250
423
34
291
1175
organizacijsko celoto in posta- 1985
2299
so
58
326
503
48
281
1033
le to kar danes imenujemo 1987
2253
47
60
327
520
76
231
992
Brest.
Tedanji casi so zahtevali
Skupno sit evilo zaposlenih se je povecevalo vse do leta 198
mnogo naporov, odpovedovanj
in garaskega dela, vendar je ko se je z Brestom zdruilla Jelka. Zadnjih deset let se je st
zavest, da delamo zase in na- vilo zaposlenih ustalilo. Mocno je narasel delez delavcev
slednje generacije prevevala koncanimi strokovnimi solami, stalno pa pada stevilo nekvalil
slehernega delavca, ne glede na ciranih delavcev.
kaksnem polozaju se je v tistem CaSU znasel.
Kakorkoli ze, delovni uspehi STIPENDIRANJE
so se vrstili in Brest je rastel,
z njim pa tudi ljudje. To je
Pregled stipendiranja v letih 1978- 1987
danes pomembna, lahko bi rekli zivljenjsko vaina delovna
stipendije
organizacija, ne samo za clane LETO
RAZPISANE
PODELJENE
tega kolektiva temvec za celotno druibeno skupnost.
Spominjam se, da je notranj- 1978/ 78
71
52
....
ska trma, pa tudi zavest, da ni 1979/80
82
64
vee potrebno s trebuhom za
1980/81
97
55
kruhom v tujino, bila v veliki
~_
9
81
/
82
74
36
meri tisti vzvod, ki je po znani
67
44
pridnosti notranjskega clove- 1~~2/83
ka ustvaril primerne pogoje
1~83/84
75
38
za hitro obnovo in razvoj tudi
' 85
1984/
95
56
tega koscka nase domovine.
1985/ 86
96
39
Danes v dnevih slavja tako
1986/
87
107
47
pomembnega jubileja ne bomo
nastevali vseh tezav, iskanj in 1987/88
109
46
odpovedovanj na tej tr-nov.i
;
poti razvoja, prav pa je, da se
I
Na Brestu posvecamo veliko pozornosti stipendiranju in iz•
spomnimo tudi casov v katerih
braievanju
ob delu.
so zorela nasa samoupravna
hotenja, vseh zadreg in tezavl
V desetih letih nismo nikoli uspeli podeliti vseh razpisani
ki so vzporedno rastle iz ne- stipendij. Najvecji dele:Z nepodeljenih stipendij je bil za sol:
izkusenosti in mladostne zale- nje za lesarske poklice. Vsem stipendistom za studij lesarstv
tavosti res mladega in skoraj dajemo poseben dodatek. Vsem zaposlenim, ki se izobra:Zujej
prehitro rastocega kolektiva.
ob delu za poklice, ki jib na Brestu potrebujemo, nudimo p1
Spominjam se tudi prvega sebne ugodnosti (studijski dopust, povracilo stroskov itd.
zakona o delavskem samo- Vsako leto je vpisanih na razne sole med 50 in 70 delavce1
upravljanju v podjetjih, ki je Studij ob delu je bolj uspe.s en na tistih usmeritvah, kjer s
odprl moznost za zdajsnjo so- organizirana predavanja v Cerknici (visja lesna sola, solanje z
cialisticno samoupravo vseh lesarje siroki profil ltd.).
delavcev in obcanov.
Pot, ki jo je v svojem 40-letnem razvoju prehodil notn:mjSTANOVANJA
OZIMNICA
ski velikan Brest je kljub
tezavam bila velicastna in tega
Za delavce Bresta se vsak
Na Brestu imamo razpolane sme pozabiti nihce, ki je galno pravico nad 218 druZin- leto organizira nabava ozimn
kdajkoli imel poslovne ali dru- skimi stanovanji in 82 samski- ce (jabolka, k-rompir, 'Eta p<
gacne odnose z njim.
mi sobami. Stanovanja so v keti itd.). Na leto nabavim
Vsi se zavedamo, da so da- glavnem v Cerknici, Ma:rtinja- do 200 ton ozimnice, vsak
nes nekoliko drugacni, se tezji ku, Grahovem, Starem trgu in Jeto pa organiziramo tudi m
-pogoj-i gospodarjenja, vendar Dolenji vasi. Lista cakajocih bavo premoga (do 3000 ton) .
ne smemo pozabiti, da smo se
na druzbena stanovanja je PREHRANA ·
v tern obdobju tudi nekaj navedno preoej obsezna (med 30
uCili. Utrditi moramo spoznaVsi zaposleni imajo mozno~
in SO delavcev).
nje, da si sreco lahko ustvarirned delom zauii•ti tope! obro.
mo le sami z delom, postenostVecina zaposlenih ima stano- hrane. Vecina delavcev to mo;
jo in znanjem. Ne smemo po- vanja doma. Delavcem poma- :nost tudi izrabi. Povprecno s
zabiti na zavezo, da bomo -s a- gamo s stanovanjskimi krediti v Brestovih kuhinjah v Ced
moupravno zivljenje obogatili ter pri organizaciji zadruine nici, v Martinjaku, Starem t1
in izpopolnili ter odpravili sla- gradm.je v Cerknici, Starem gu in Begunjah pripravi 168
(nadaljevanje na 13. strani) trgu, Begunjah in na Rakeku. obrokov dnevno.
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... in topli del ozimnice.

stovju »Vas in nas« salon. Dotedanji pohiStveni oddelek smo
spremenili v reprezentamono,
ekskluzivno prodajo vasega celotnega proizvodnega programa. Pri:onati moram, da smo
se tega koraka nekoliko bali.
To je pomenilo novost tako v
poslovni predstavi!tvi kot v
drugacnem pristopu do dela,

sedaj dokaj uspesna. Sodelovanje z vami je prijetno in
pristno.
Glede na blizino pa so hitro
resljive tudi tezave, ki se ob
nasem delu pojavljajo. Pogodba o nasem sodelovanju se
prihodnje leto sicer iztece, zelimo in upamo pa, da bo podpis o nadaljnjem sodelovanju,

Malicam v na§ih menzah lahko recemo kar kosllo
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BRESTOV OBZORNIK
(nadaljevanje z 12. strani)
bosti v nasem gospodarjenju.
Teh obljub namrec se nismo
izpolnili.
Bogate izkusnje iz nase preteklosti nas uce, da jih bo mogoce izpolniti sele tedaj, ko bo
dobilo svojo resnicno veljavo,
dobra, prizadevno, preudarno
in ustvarjalno delo. Ko bomo
odpravili sebicnost in toliko
razsirjen potrosniski grabez in
ko bomo v nasih odnosih zagotovili clovecnost in solidarnost,
ki sta nekoc prevevali nasa revolucijo.

13

strojni tehnik zaposlil, po
enem letu dela pa sem nadaljeval studij n a strojni fakulteti v Ljubljani.
Najprej sem delal v razvojnem oddellm, sedaj pa sem
konstruktor strojev in naprav
v Strojegradnji. Zame, kot tudi za vecmo mojih sodelavcev,
Brest pomeni poleg moznosti
pridobivanja rnaterialnih dDbrin tudi moznost, da izrazim
svoje ideje in ustvarja;lnost.
Delo konstruktorja je izziv,
saj se vsakodnevno srecujem
z novimi ictejami in novimi

Posluh za kulturo je v naS salon privabil tudi mane umetnike

Dragi in spostovani jubilant!
Vsi tisti, ki smo kakorkoli
sodelovali pri tvojem nastanku
.in razvoju ne glede na izobrazbo in drutbeni polozaj, vsi tisti, ki te imamo v svojih srcih,
smo prepricani, da bo nadaljevanje tvoje poti u spesno. Po' rok za to pa je nas notranjski
- slovenski clovek.
Franc BAUMANkonstruktor v Strojegradnji
Prvic sem se srecal z Brestom kot stipendist. Po koncanem solanju sem se kot

tehnoloskimi resi tvami. Ob 40letnici Bresta zelim, da bi nasli ustrezem. izhod iz sed.anje
krize. Mnenja sem, da je temeljni kamen za resen premik
na bolje predvsem v nagrajevanju po delu in rezultatih dela. To je v bistvu povezano z
najpornernbnejsim vprasanjem
- s kadrovsko politiko. Zavedati se moramo, da je pogoj
za razvoj predvsem v ustreznih kadrih. Ce borno nadaljevali s sedanjim nacinom uravnilovke, borno se nadalje prica odhajanju ustvarjalnih ka-

drov, s tern pa si borno dolgorocno onernogocili razvoj in
obstoj delovne organizacije
kot celO'te.
Sarno investicije v znanje in
kadre so tiste, ki nam lahko
odprejo nove perspektive in
mofuost, da bo Brest u spesna
delovna organizacija se nadaljn ih stirideset let.
Janez STRAZISCAR,
delavec na zagi v Jelki
Ceprav stanje v temeljni organizaciji, kakor tudi na Erestu ni roznato, je rnoja zelja,
d.a se le ne bi poslabsalo. Veselje ob izplacilu osebnih dohodkov je kra,t ko, saj z njimi
le stezka pokrivamo zivljenjske potrebe. Velika prednost
je, da nam Brest omogoca zelo kakavostno prehrano, ki jo
ze v casu dopusta veckrat pogresam. V delovni organizaciji, kjer sem bil zaposlen pred
zaposlitvijo na Jelki, nismo
imeli orga.nizirane prehrane.
Za malico smo morali skrbeti
sami, zato je bila hrana najveckrat suha in hladna. Prav
zato, ker sem to preizkusil,
znam ceniti, Jcaj pomeni topla,
sveza in kakovostna hrana.
Tudi prevozi na delo so na
Brestu dobr.o urejeni. Kljub
temu, da je moja vas nekoliko
odmaknjena od avtobusne postaje, imam omogocen reden
prevoz na delo.
V temeljni organizaciji, kakor tudi v okviru Bresta
uspesno :11duj ejo tudi stanovanjsko p noblematiko. Z ugodnirni s-tanovanjskimi posojili
si je marsikdo zgradil ali obnovil stanovanjsko hiso.
Moja zelja ob stiridesetletnici Bresta je, da bi bilo fizicno delo cenjeno em.ako kot
intelektualno, da bi se odgovornost do dela izboljsala ter
da bi za prihodnost Bresta
skrbelo prav vse delavce, kajti le taka lahko racunamo na
razvoj in boljsi jutri.
Ivan DEBEVC, konstruktor
izdelkov v Masivi, predsednik
kornisije za letovanje
Skrb Bresta, da bi delavci,
del svojega letnega dopusta
namenili dejanskem oddihu
sega v obdobje pred 27 leti.

v tistern casu se je pricel biter razvoj lesne industrije in tem u primerna rast stevila zaposlenih, kar je pogojevalo pospeseno stanovanjsko izgradnjo.
S tern se je postopoma sprernffilila struktura delavcev in
nastajala je vse vecja potreba
po rekreativni in pocitniSki izrabi le tnega dopusta. V Brestu
se je o poci:tniskih objektih
veckrat razpravljalo, toda na
zalos.t do uresnicitve kljub potrebam ni priSlo. Stevilne delovne organizacije, ki so to dejavnost prej in hitreje razvile
z vecjimi zmogljivostmi kot so
bile njihove potrebe, so v svojih domovih gostile tudi Erestove delavce.
Tako je Brest za to »kukavicje<< letovanje svojih delavcev pod raznoraznimi pogoji
s krbel polnih 20 let. Zadnja
leta je taka organizirano letovanje za Brestove delavce postalo taka drago, da je stevilo
letovalcev toliko upadlo, da je
bil potreben odlocilen ukrep.
Najvecji preobrat je bil storjen v letu 1981, Joo smo Brestovci prvic letovali v svojih
pocitnis.kih prikolicah. Dolgoletne zelje so se uresnicile.
Brest je nasel dolgo iskano
obliko letovanja. Takoj je pocitniska dejavnost zai:ivela.
2elje po tako organiziranem
letova:nju se iz leta v leta ;povecujejo. Brest ima danes preko 40 poci..tniSkih prikolic, ki
so bile letos razporejene v 14
letovisc, kar pomeni zelo siroko ponudbo. V lanskem letu
smo sprejeli pravilnik o poCitniSki dejavnosti ter o enotnih

merilih za uporabo poCit niskih dejavnosti ter 0 enotnih
merilih za uporabo pocit:niskih zmogljivosti. Povprasevanje je za glavno sezono postalo vecje od ponudbe, pred in
po sezoni pa so kapacitete se
vedno !proste.
Potrebe po pocitniskih zmogljivostih so, kljub gospodarskim tetavam in padanju zivljenske ravni nasih delavcev
se vedno v porastu, predvsem
iz zdravstvenih ra:r.logov. Tezko
si je danes ·p redstavljati kaksna vecja vlaganj a v pocitniske
zmogljivosti, zato bomo morali v p.rihodnje bolj racionalno izkoristiti dosedanje zmogljivosti.
Vee pozornosti bo potrebno
posvetiti tudi pravilni uporabi, obnovi in shranjevanju prikolic izven sezone - ali povedano drugace, z njimi rooramo ravnati kot z -necim svojim, nasim.
Renata Jurjevic, 5. r.
OS Heroja Janeza Hri barja,
Stari trg
Tozd tagalnica se je razvil iz
majhne zage, ki se je imenovala
Marof. Tam je zaposlen tudi moj
oce. Pripovedoval mi je, kako so
prej valili hlode in rezali deske.
V se so delali rocno. Zgradili so
novo zago, vse modernizirali, kupili so stroje. Zdaj hlode prinese
Volvo na dvigalo, hlod potisne
do zage, kjer ga zreze. Deske
gredo potem po tekocem traku,
kjer jih sortirnik presortira.
Delavci jih zlozijo v kope, kjer
se susijo.
tagalnica bo obratovala in se
razvijala se naprej, ce bodo rasli gozdovi.

(nadaljevanje na 14. strani)

Letovanje
V zadnjih letih se je mocno povecala skrb za orgamznano
letovanje nasih delavcev. Od prejsnjih najemngkih zmogljivosti (sobe v Valbandonu, Fazani in na Rabu) ko je letovalo le
okrog 5 odstotkov zaposlenih, smo po letu 1980 priceli z nakupom pocitniskih prikolic in tako organizirali eno od najcenejsih oblik letovanja. Trenutno imamo ze skupno 40 pocitniSkih
prikolic, razporejenih v 14 avtokampih na otokih, v lstri, v planinah in v zdraviliscih. Letos je tako preko delovne organizacije letovalo ze vee kot 600 delavcev ali 26 odstotkov zaposlenih. Skupaj s clani druzin je to ze preko 1.500 krajanov. Letos
smo kljub velikim gospodarskim tezavam namenili iz sklada
skupne porabe kar dve stari milijardi dinarjev za regresiranje
dnevnega bivanja v pocitniskih prikolicah - na ta nacin so
delavci za letovanje placali le tretjino ekonomske cene letovanja, kar .1e vsekakor ugodno.
STEVILO LETOVALCEV V LETIH 1980-1986
TOZD
1. Pohistvo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
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Masiv-a
Zagalnica
Iverka
Gaber
Tapetnistvo
Jelka
Mineralka
Prodaja
Skupne
dejavnosti
Skupaj
DO Brest

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

14
3
2

49
15
9

78
17
19
17
19
16
7
10
36

88
24
17
18
17
17
4
6
32

96
31
21
23
22
20
7
7
56

103
32
34
23
15
29
10

1
2
15

13
11

6

7
25

46
16
12
10
18
12
5
5
35

14

36

48

49

55

71

76

57

187

207

268

278

354

393

13

9

11

60
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NaS BREST
(nadaljevanje s 13. strani)
Ivan SIVEC, dolgoletni voznik
tovornega vozila - Prodaja
0 zivljenju vomika tovornega vozila vemo bore malo, saj
je -to de lovno mesto, na katerem je vozniku p.repuscena
m arsikatera samostojna odlocitev.
Prav to nas je napotilo, da
nam o svojem delu, tezavah
pa tudi lepih trenutkih pove
sam voznik tovornega vozila.
Ivan Sivec, ki bo se letos
srecal Abrahama, si je ze kot
ot rok na tihem zelel, da bi postal sofer. Ta zelja se mu je,
ceprav s tezavo, uresnicila. Povedal je, da je ta poklic zelo
tezaven, saj je st alm.o v nevarnosti, pa tudi druge :nevsecnosti se pojavljajo med opravljan jem dela. Ce hoce voznik
pravoeasno dostaviti blago do
kupca mora seveda delovni
cas prilagoditi potrebam letega.
Delovni cas se pricne ze zgodaj zjutraj , saj mora voznik, ce ho6e blago, posebno
takrat, ko ima vee strank, biti
ob sesti uri ze na mestu razkladanja.
Dogaja se, da mora voznik
odpotovati z vozilorn zvecer ,
ce hoce zjutraj pravocasno
razloZiti, kajti n j egov osebni
dohodek je popolnoma odvisen od opravlj-enega dela oziroma prevozenega polnega tovornjaka na kilometer.
Razkladanje v Bres-tovih
skladiscih je vsaj delno urejeno, medtem ko je po skladiscih drugih trgovskih organizaCij v veCini zelo slabo urejeno.
Tu mora voznik ne samo
nadzorovati kolicino razlozenega blaga, ternvec mora sam
poprijeti za delo ion tezke elemente pohistva tudi sam podajati iz vozila.
Povratne voinje, posebno n a
daljsih relacijah so le malokdaj ze napisane na ·p o tncm
nalogu, zato je odvisno od samega voznika, koUko se znajde na .raznih transpor tnih poslovallnicah. Vsak voznik dobro ve, da s povratno voznjo
ne prispeva samo k boljsernu
financnemu rezultatu podjetja, temvec ·tudi zase zasluzi debelejsi kos kruha.
Voznik Ivan Sivec se rad
spominja dogodkov, ki jih je

doiivel me d voznJO, posebno
tistih, ki miso za javno o bjavo,
temvec samo za preprost pogovor v ozji druibi. s tezkim
in umirjenim glasom pa se
sporninj a tistih trenutkov, ko
je opazil na cestah hude prometne nesrece s smrtnim izidom. Sam je dozivel nesreco,
vendar ne po lastni krivdi. Na
cesti j e zadel z vozilom sedemletno deklico, na sreco hrez
vecjih poskodb. Tega dozivetja
ni mogoce opisati, saj se clovek sele kasneje zave, kaj vse
bi se lahko zgodilo.
Za standard voznikov j e p ri
nas zelo slabo p oskrbljeno.
Parkirni prostori so le ob avtocestah, da ne govorimo o
kaksni urejeni prehrani, topli
vodi za umivanje ali cern podobnem. Spanje v kabini vozila je posebno v zimskem casu zelo naporno, tako da voznik veckrat kljub prekrsku
pelje do doma, ne da bi poCival, kakor doloca zakon o
temeljih varnosti cestnega prometa.

Franc HRIBLJAN, vzdrievalec
zgradb na lverki
Na Brestu sem 30 let. Najprej sem delal pri obnovi pogorele tovarne, kasneje pa pri
popravilih parnih kotlov. Na
Iverki sem od vsega zacetka
- najprej v stari in sedaj v
novi. V casu obnove se je dr ugace delalo kot sedaj . Takrat
se ni postavljalo V1Jlrasanje
udarniskega dela. Danes je pa
tako tezko naredi ti kaksno
uro, pa ne zastonj , ampak placano. Skratka - v slabSih delovnih pogojih smo bolje delali kot se dela da:nes. Mislim,
da j e glavni vzrok sedanje krize, ker se premalo dela. Da
bomo priSli v boljse case bo
treba z vee volje in veliko bolje delati.
Janez PRAPROTNIK, profesor
na Os v Novi vasi
Brestova lesna industrija je
zrasla iz najpreprostejsih spoznanj o moznostih uporabe lesa .za potrebe clovekovega bivalnega prostora. Od tistih pr-

z lastnim

transportom se hitreje do kupca

Franci KNAUS, vozni.k
vilicarja v Gabru
V tej temeljni organizaCIJl
sem zaposlen ze sedem let, vecinoma na tern delovnem mestu. Temeljna organizacija trenutno nima vecjih problemov,
tarejo nas edino nizki osebni
dohodki, kar predvsem prizadene nas mlade, ki smo si komaj zaceli ustvarjati zivljenje.
V nasi temeljni organizaciji je
veliko mladih !judi, ki si zelijo
sprememb in izboljsanja. Vse
to se odraia tudi v delu nasih
mlaclincev, ki so zelo aktivni.
Organizirali smo s tevilne delovne akcije, od ciScenja tovarniSkih pros torov do plc:tSov.
Z udelezbo na sestankih ni nikoli problemov, mladi so se
vedno pripravljeni za neplacano delo. Menim pa, da j e zaradi slabe organizacije dela
delovni cas se vedno premalo
izkoriScen, saj so odmori prepogosti, v osmih urah se .nar edi premalo. Morda bi z vecjo stimulacijo lahko odpravili
tudi takS:ne napake in pridobili vee mladih kadrov.
Bogdan POGACNIK, novinar,
uredni.k glasila
MI SLOVENIJALES

Strokovni posvet
Kljub tezkemu de1u (zaradi
tega imajo vozniki tudi benificirano delovno dobo - dvan aj st za Stirinajst mesecev),
namerava Ivan Si.vec vztrajati
kot voznik do zasluzene upokojitve. Do tega je le se pet
let. V mnogocem je delcek
uspeh a na Brestu odvisen tudi
od voznika, njegovega odnosa
do dela in do delovnih sredstev, ki so mu zaupana.
Od . Brest a kupimo

Tako nastaja udobna sede:Zna garnitura

pohi~tvo.

Rok, 2. a

vih barak, cebric in valjarjev
do danasnjega komaj se lesenega pohistva je bila torej trda
pot in stiri desetletja so za taksen tehnoloski premik kratka
doba. V te stopnice je Brest
vlozil neizmerljive napore. Zal
verjetno vecje, kot bi b.ilo treba, ce bi se ob trmasto pridnem delu nenehno zavedal, da
b rez vee znanja ni boljsega delain ne prodornejsih uspehov.
Ob se t ako castitljivi in tudi
upostevanja vredni tradiciji,
ob se tako cvrsti pripravljenosti, trdni volji in pridnosti so
prakticni dosezki brez temeljite teoreticne izobrazbe lahko
zadovoljivi, ne pa odlicni. Zato je bila u stanovitev lastnih
oddelkov srednje sole v Cerknici ena naJmodernejsih poslovnih potez v zgodovini Bresta . In njihova ukinitev ena
najusod:nejsih napak tega kolektiva.
Sarno sirina .~n globina znanj a, nakopicenega v glavah in
rokah delavcev, bo ob posteni
poslovni in delovni morali ter
ob razvitem prakticnem sistemu samoupravljanja uspesno
popeljala Brest v naslednje desetletje - proti zlatemu jubileju.
B rest dela omare, da imamo
lepo stanovanje.
Dejan,l. c

Ze v rani mladosti sem med
mnogimi slovenskimi drevesi
spoznal tudi - b rest. Lepo
drevo, z lepimi listi, in kadar
sem list zmeckal, sem cutil, da
je bilo v njem zivljenje. Davno nekoc sem gledal v gledaliscu ono znano O'Neillovo dramo >>Strast pod bresti«. Je torej v drevju ne samo neko
zivljenje, temvec tudi strast?
Sicer pa sem po tej hudi
vojni, ko sem si omisljal .prvo
druZinsko stanovanje, prise!
tudi v stik s tovarno pohistva
Brest v Cerknici. Se zdaj zivim
ob temnorjavih omarah in posebej kvadratiranih vratih, ki
sta jih delno v industriji, delno pa doma obrtno izdelala
dva prijazna in zelo sposobna
Brestova mizarja. Ko sem bil
dopisnik Dela in TV v Parizu,
sem na mednarodnih salonih
pohistva nekajokrat naletel na
lepo zasnovane, ceprav nekoliko prevec ploskovno naravnane, garniture iz cerkniSkega
Bresta.
Ob Cerkniskem jezeru, kjer
voda presiha in kamor hodijo
strasit carovnice s Slivnice,
pa se kake inflacijske, birokratske in trino proizvodne
posasti, ni vselej lahko vztrajati. Ob CerkniSkem jezeru je
nebo veckrat oblaeno kot jasno, kar sem pogosto sam dozivljal na obiskih pri slikarju
Lojzetu Perku in ob gledanju
njegovih motivov.
Pa vendar: Brest je vrgel v
rabo reklamo: Brestov je veliko, pa vendar j e le en saw
BREST! Upajmo torej, da bo

vsaj ta iz zdrave b restovine
izrasli Brest trdno zivel tudi
v prihodnje, po svojih zasluzenih 40 letih, v katera so vlozili veliko svojega postenega
dela mnogi delavci iz CerJmice
in okoliSkih krajev, ki so ze
od nekdaj ziveli - od lesa.
Janez KEBE, vodja skladiSca
gotovih izdelkov v TapetniStvu
Letos born praznoval ·t ridesetletni delovni j ubilej, na
Brestu pa sem zaposlen devetnajst let.
Brest je nastaj.al m se siril
celih stirideset let. Od vsega
zacetka je imel tezave, vcasih
vecje, drugic manjse, vendar
smo se s pridnim delom vedno
us,peli resiti iz viharjev. Morda je danes res najteije, kajti
svetovna kriza je najbolj prizadela tiste, ki so si tega najmanj ieleli.
Mislim pa, da bi bilo moe
v nasi delovni organizacij i t J;
lastnimi silami marsikaj spremeniti in izboljsati. Proizvodnjo bi lahko povecali z man'jsimi stroski in kakovostnej~o .
izdelavo, to pa le v primeru,
da bi bili vsi repromateriali
pravocasno pripravljeni za
p roizvodnjo. Zmanjsati bi mo' :
rali okvare strojev, ki so pogoste in zaradi njih delo 'ctostikrat zastane. Povecati bi
morali tudi odgovornost posameznikov. Dostikra.t je ozko
grlo •tudi delo s kooperanti, ki
se cesto ne driijo dogovor jenih rokov in nam polizdelke
posiljajo prepozno.
Tako z izdelavo koncnega izdelka lahko zamujamo tudi za
vee mesecev; kaj to pomeni
za temeljno organizacijo pa
tako ni potrebno komentirati.
K boljsemu delu bi veliko pripomogla tudi sprememba nacina nagrajevanja. Uravnilovka
pri ocenjevanju del in nalog
ni ustrezen nacin.
Sedaj so v glavnem placana
delovna mesta in ne povsod
delo, ki je (ali ni) o pravljeno.
Menim, da se bo to moralo
spremeniti in urediti tako, da
bo delavec placan po vlozenem delu.
Brestovim delavcem zelim
predvsem to, da bi cimprej
zaplavali v mirnejse vode.
B rez Bresta bi tei.ko i.iveli.
Tadej, 3. b
Brestovi delavci so si zaslui.ili, da jih pozdravljamo.
H eda,3. b
Zelimo vam mnogo uspehov
pri delu.
Ana,3. b
S sestrico spiva na Brestovem
pogradu.
Dejan,l. c .. ,
B rez pohistva ne bi mogli
i.iveti.
Danica,4. b

(nadaljevanje na 15. strani)
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BRESTOV OBZORNIK
(nadaljevanje s 14. strani)
Daniel MATICIC,
dip!. organizator dela SKUPNE DEJAVNOSTI
Ukrepi ekonomske politike
lesarstvu ze v preteklosti niso
bill nakJ.001jeni, sedaj pa lesarstvo prezivlja morda najtezje
trenutke v svoji zgodovini.
Sprememba devizne zakonodaje ga je pahnila v boj za
prezivetje, kajti od parol o
nujnosti izvoza se ne da ziveti.
v preteklosti so bile cesto
zacrtane napa.Cne razvojne poti posameznih dejavnosti. Tako je stihijski razvoj v lesarstvu privedel do tega, da je
bila v nekaterih obcinah lesarska dejavnost preobsezno zastavljena. Krize v tej veji so
precej pogoste in potegnejo za
seboj stevilne druge dejavnosti, ki so kakorkoli povezane
z lesarstvom. V okviru republike bi se morali dogovoriti,
katera podrocja lesarske dejavnosti potrebujemo in katerih ne. Tistemu delu, ki naj bi
ga obddali, bi morali omogociti ·kar .najboljSe .pogoj e gospodarjenja. Le tako organizirana lesarska dejavnost bi hila lahko konkurencna na domacero in tujem trgu.
Dejstvo je, da nobene dejavnosti 111i mogoce enostavno
ukiniti, pac pa je potrebno
postaviti nekatera cxptimalna
razmerja med panogami. Lesarstvo pa je se vedno panoga, ki ima razmeroma najvec
lastne surovinske osnove.
.• Brest se brez temeljirte tehnoloske in kadrovske prenove
ne bo resil tezav. Zato mislim,
da bi morala obCina in sirsa
_dr.uzbeno polirticna skupnost
Btestu nuditi veliko pomoc.
Za obcino Cerknica pomeni
Brest najmanj toliko kot za
Jesenice zelezarna, za Titovo
Velenje Gorenje, za Novo mesto IMV in podobno. Te organizacije so bile v preteklosti
delezne velike drufbene pomoci.
V prihodnje pa bomo morali vsi kakovostneje delati Zastaviti bo potrebno taksno ekonomsko politiko, ki bo spodbujala vsako organizacijo k
boljsemu delu. Mislim, da bi
morali imeti direktorji vecja
pooblastila. Za te polozaje bi
morali biti izbrani ljudje, ki
imajo veliko znanja iz upravljanj a, organizacijskega in

...__
Kaj

je ta mesec novega?

strokovnega podrocja, delavci
pa bi jim morali zaupati.
Ravno zaupanje pa je danes
najvecji problem. Ce bi pregovor »na napakah se ucimo«
veljal, potem bi danes vse znali, saj smo naredili ze toliko
napak, da za ponovno ucenje
ni vee casa.
Marjan KEBE, skupinovodja
v Strojegradnji
Kot Brestov stipendist Syffi
se po koncanem solanju zaposlil v skupini za izdelavo lesnoobdelovalnih strojev.
Brest je delovna organizacija, ki skoraj polovici delovnih
ljudi v nasi obcini daje delo.
Ker sem tudi jaz eden izmed
njih, mislim, da ne smemo dovoliti, da bi se Brestu se naprej obetali slabi casi.
Brestovci si moramo prizadevati, da vsak cimbolje opravi svoje delo. Le tako si bomo
zagatovili delo in razvoj se vrsto let. Brest moramo ohr aniti
in mu povrniti ugled, ki ga je
nekoc imel.
Vinko KOCEVAR, brusac
v Zagalnici
Tukaj sem zaposlen neprekinjeno stiriintrideset let, torej
sem pripravnik za pokoj. Dorna se malo ukvarjam s kmerijstvom in cakam boljsih dni.
Edini na Brestu sem, ki ima
triletno solo za brusaca. Velika mladih sem priucil tega
dela. V zahvalo pa imam sedaj za razred nizji dohodek
kot moji ucenci. Sedemin.trideset let placujem sindikalno
clanarino, ta sindikat pa doslej se ni rekel dobre besede
zame. Pred upokojitvijo bi morali na delavca le malo bolj
pogledati: njegova pokojnina
bi morala biti tako visoka, da
bi si lahko z lastnimi sredstvi
placeval vsaj prostor v domu
za ostarele obcane.
Kot clovek, ki je ze dolgo
na Brestu in kot clan stevilnih organov, sem sledil rasti,
spreminjanju, pa tudi napakam. Tezki casi so bili tudi
prej, zato seda.nja zaostritev
ni n ekaj izjemnega. Pot iz nje
pa bo gotovo t ezja, ker sovpada s svetovno gospodarsko
krizo. Bojim se, da se iz te.Zav ne borne mogli izkopati le
z lastnimi silami.

Obzornik jubilant
Pricujoea, jubilejna stevilka
nosi oznako 241. 242 hi bilo
se bolj posteno, saj se je jubilejna stevilka pred desetimi
leti kdo ve zakaj izognila
»ljudskemu« stetju. Dvajset let
rednega, sprotnega, aktualnega obvescanja, je kolektivu kot
je Brest lahko v ponos. To
spoznanje je se toliko pomembnejse, ce vemo, da so se
prav z Obzornikom, ki danes
v arhivu predstavlja kar nekaj
zajetnih knjig, ohranili stevilni zapisi in slike, ki na svojevrsten dokumentarni nacm
ohranjajo podobo
zadnjih
dvajsetih let.
lnvesticije, pomembni obiski, tehnoloske in oblikovne
novosti, uspehi na domacem
trgu, razvojna snovanja, delavske sportne igre - lesariade
sozdariade, kulturni
drobci, nasi ljudje - nasi
upokojenci - nasi delegati,
dogajanja v obcini, novosti iz
drugih lesarskih kolektivov in
se in se hi lahko nastevali. Ze
danes je marsikateri zapis vreden pozornosti. Cas bo gotovo
dvigal ceno in vrednost se
marsikateri zapisani misli in
ugotovitvi.
Bolje, da dokumentarnost
prepustimo urednistvu in raje
pogledamo Obzornikovo danasnjo vlogo.
Prijetno je med delavci slisati »nas Obzornik«. In prav
to je smisel vsega truda tega
in vseh naslednjih uredniskih
odborov. Povedati tisto in tako, kar delavce zanima. Enostavno in na kratko, vendar
pravocasno. Obvescanje in informiranje dosezeta svoj namen takrat, kadar sta jasna in
postena, v korist lazjega odloeanja v samoupravnih proce-

sib. Odziv na informacijo je
potrditev, da je hila le-ta posredovana dobro ali pravilno. Obzornik je dozivel pohvale in
kritike - to pa je dokaz, da
ga ljudje berejo, da ga Zele
spreminjati in izboljsati.

KakSen naj bo, da bo tudi
v prihodnje ostal »nas«, homo
spregovorili kdaj drugic. Ob
tej priloinosti naj mu, kot jubilantu, zafelimo ugodno gospodarsko podlago i n svefe
idejne tokove.

.te vee kot dvesto stevilk Brestovega obzornika je »nastalo« v
2:elezniski tiskarni v Ljubljani

lz nase osebne izkaznice
V delovno organi.zacijo BREST, industrija pohistva n. sol. o. je
zdruienih devet proizvodnih terueljnih organizacij in ena temeljna
organizacija za opravljanjc del, ki so skupnega pomena za uspe5no
opravljauje dejavnosti temeljnih organizacij. Za opravljanje admi·
nistrativno-strokovnih, pomoznih in podobnih del slrupnega pomena
za vse temeljne organizacije v sestavi delovne organizacije pa jc
organi.zirana delovna skupnost.
V delovni organi.zaciji je sedaj zaposlenih 2210 delavcev.
Pro.izvodne temeljne organizacije so:

V tej temeljni organizaciji je
zaposlenib 16 delavcev.

1. Tozd POHisTVO, tovarna
pohistva n. sol. o., Cerknica
Temeljna organizacija v okvim
glavne dejavnosti izdeluje furni·
rano ploskovno pohiStvo namenjeno za opremljanje bivalnih
prostorov in sicer dnevnih sob,
spalnic, otroskih sob in jedilnic
za domaci in tuji trg. Poleg .tega
organizacija po narocilu izdeluj.-:
ploskovno pohistvo za opremlja·
nje raznih objektov.
V okviru stranske dejavnosti
pa opravlja kljucavnicaTSka, kovinsko-strojna, energetska in
gradbeno-vzdrievalna dela.
V tej temeljni organizaciji je
zaposlenih 615 delavcev.

3. Tozd MASIVA, Tovarna po·
hiStva n. sol. o., Martinjak
Temeljna organizacija v okvjru
glavne dejavnosti izdeluje razne
vrste masivnega pohistva, pred·
vsem pa stole in mize, ki jili
prodaja na tujem in domacem
trgu.
V okviru stranske dejavnosti
pa opravlja kljucavnicarska in
kovinsko-strojna dela.
V tej temeljni organizaciji je
zaposlenih 287 delavcev.

2. Tozd IVERKA, tovarna ivernih plosc n. sol. o., Cerknica
Tcmeljna organizacija v okviru glavne dej avnosti izdelujc
ive;:-ne in oplemenitene iverne
plosce vseh vrst.
V okviru st·r anske dejavnosti
pa opravlja tehtanje bla.ga, ra·
zen zivali i:n blaga pripeljanega
z vprego.

4. Tozd 2:AGALNICA, tovarna
Iesnih izdelkov n. sol. o., Stari trg
Temeljna organizacija v okvi·
ru glavne dejavnosti proizvaja
zagan les vseh vrst in opravlja
storitve te proizvodnje.
V okviru stranske dejavnosti
pa izdeluje razne izdelke iz je.lovega lesa.
V tej temeljni organiz-aciji je
zaposlenih 210 delavcev.
(nadaljevanje na 16. s trani)

