Odstiramo zgodbe brežiških stavb
TOVARNA POHIŠTVA BREŽICE
Ko so se ljudje po koncu 2. svetovne vojne vračali iz nemških taborišč, so naleteli na
zapuščene in opustošene domove. V Brežicah in okoliških vaseh takrat ni bilo nobene
obrtne delavnice, ki bi pomagala pri obnovi. Ker je bila potreba po popravilu hiš,
stanovanj in pohištva vedno večja, so se v začetku junija 1945 zbrali trije mizarji in
osnovali zadrugo. Prva naloga Produktivne mizarske zadruge Brežice je bila obnovitev
porušenih domov. Zadruga na začetku ni imela svojega orodja in strojev, zato so mizarji
uporabljali svoje orodje ali pa so si ga skupaj s stroji izposodili. Kmalu so se zadrugi
pridružili še drugi mizarji, ki so se postopoma vračali iz izgnanstva. Vsi so delo opravljali
brezplačno. Do konca leta 1945 je bilo v podjetju zaposlenih že 23 mizarjev.
Po registraciji zadruge v začetku leta 1946 je ta leto kasneje prišla pod upravo Mestnega
ljudskega odbora v Brežicah (MLO) in se reorganizirala v Mestno mizarsko podjetje.
Zaradi naraščajočih potreb je v prvem letu delovanja štela že več kot 40 delavcev.
Mizarska delavnica se je večkrat selila, občasno delala tudi na več lokacijah hkrati. Po
posredovanju MLO Brežice je takratni OLO Krško leta 1947 delavnici odobril
investicijski kredit za gradnjo lastnih prostorov. Te so zgradili na mestu, kjer tovarna
stoji še danes. Iz skromnega zadružnega podjetja je tako že v dveh letih po vojni na
temeljih nekdanjega Attemsovega graščinskega kozolca zrasla tovarna pohištva.

Nekdanji Attemsov grajski kozolec, zgrajen leta 1785.
Vir: Posavski tednik (23. oktober 1954).

1. maja 1947 je bil postavljen temeljni kamen na sedanji lokaciji tovarne, septembra je
sledilo njeno svečano odprtje in selitev v novo poslopje, ki so ga delavci zgradili s
prostovoljnim delom. S pridobitvijo novih proizvodnih prostorov, ki so v takratnih
razmerah pomenili velik napredek, so se izboljšali pogoji dela. Ta datum je pomenil nov
mejnik v razvoju, kazati so se začeli že prvi obrisi današnje tovarne.
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Postavitev temeljnega kamna 1. maja 1947.
Fotografijo hrani Posavski muzej Brežice.

Članek v časopisu Slovenski poročevalec (19. september 1947).
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Vedno večje povpraševanje po mizarskih izdelkih je tovarno sililo k povečanju
proizvodnje in s tem širjenju obratov. Po svojem obsegu in dejavnosti je začela
preraščati okvire obrtne delavnice in se spreminjati v industrijsko obrtno podjetje. Leta
1948 se je preimenovala v Okrajno tovarno pohištva.

Podoba stavbe leta 1954.
Fotografijo hrani Posavski muzej Brežice.

Vzporedno s proizvodnjo stavbnega pohištva so začeli že v letu 1950 izdelovati tudi
sobno pohištvo. S postopno specializacijo in nakupom potrebne tehnološke opreme je
izdelava pohištva postala nosilni proizvodni program, izdelavo oken in vrat pa so
sčasoma popolnoma opustili. Serijsko so začeli izdelovati spalnice in druge izdelke
notranje opreme.
Leta 1952 se je Okrajna tovarna pohištva preimenovala v Tovarno pohištva Brežice.
Usmerili so se v prodajo izdelkov na tuja tržišča. Sprva so izvažali v Luxemburg,
Venezuelo, Turčijo, Francijo, Belgijo, Veliko Britanijo ter ZDA.
Zaradi dobre kvalitete pohištva in posledično naraščajočega povpraševanja so se leta
1954 lotili dozidave novih prostorov, že prej pa izpopolnili slab strojni park ter tako
povečali storilnost in zmanjšali režijske stroške.
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Tovarna pohištva je svoje izdelke redno oglaševala v časopisih.
Priloženi reklamni oglas je izšel 1. maja 1954 v lokalnem časopisu Posavski tednik.

Za obdobje 50. let 20. stoletja je bila značilna rast števila zaposlenih in skupnega
prihodka, majhna prodaja na domačem trgu, 90 % izvoz na tuji trg ter specializacija v
izvoz modernega pohištva v Ameriko, manj v Evropo. Leta 1954 je tovarna izvažala
polovico svoje proizvodnje, deset let kasneje pa že 94 %.
Leta 1961 je prišlo do pripojitve Mizarskega podjetja »Oprema« Brežice k Tovarni
pohištva Brežice.
V letih od 1963 do 1965 je tovarna doživela gradnjo novih prostorov.
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V domoznanski hemeroteki hranimo objavo o gradnji novih prostorov za brežiško tovarno,
žal brez podatka o viru.

Brežiška razglednica s pogledom na tovarno pohištva
je bila 13. maja 1965 objavljena v Dolenjskem listu. Foto: Baškovič, Brežice.
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V začetku 60. let 20. stoletja je kriza na svetovnem trgu povzročila zastoj prodaje. Žal
so ukrepi gospodarske reforme leta 1965 negativno vplivali tudi na izvoz brežiške
tovarne. Ta se je bila primorana z velikimi napori preusmeriti na domači trg. Na
jugoslovanskem trgu so bili poznani predvsem po spalnicah in jedilnicah.

Del članka o Tovarni pohištva v Brežicah,
ki je bil 8. junija 1967 objavljen v Dolenjskem listu.

Leta 1969 je bilo v tovarni zaposlenih že 385 zaposlenih. S proizvodnjo manjših spalnic
Brežice, Krka in Mimoza so želeli povečati prisotnost na domačem trgu.

Spalnico Brežice je tovarna proizvajala za domače tržišče.
Fotografija je iz publikacije Tovarna pohištva Brežice, ki je izšla ob njeni 30. obletnici.

S stalno prisotnostjo na mednarodnem tržišču in z večanjem prodaje na domačem trgu
si je tovarna pridobila velik sloves. S širjenjem delovnih prostorov in rastjo števila
zaposlenih se je tovarna pohištva razvila v največji delovni kolektiv v brežiški občini.
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Pogled na vhod v tovarno v 70. letih 20. stoletja.
Fotografijo hrani Posavski muzej Brežice.

Utrip dela v tovarni; objavljeno v Dolenjskem listu 23. decembra 1971.
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Nezadosten tehnološki in kadrovski razvoj, številne rekonstrukcije, slabši rezultati
poslovanja in vračanje kreditov so vplivali na nadaljnji razvoj podjetja. Izčrpna analiza
stanja podjetja v začetku 70. let 20. stoletja je pokazala, da sami ne bodo kos vsem
naporom. Na referendumu leta 1970 so zaposleni z absolutno večino izglasovali
združitev s trgovskim proizvodnim podjetjem Slovenijales.

Pogled v proizvodno halo tovarne pohištva leta 1972.
Vir: Dolenjski list (26. oktober 1972).

Hkrati z združitvijo je potekala reorganizacija celotnega poslovanja v okviru sanacijskorekonstrukcijskega načrta. Ta je potekal v smeri notranje organizacije in povečanja
produktivnosti ter investicijskih vlaganj v nov objekt in nove stroje. Tako se je povečala
produktivnost dela, intenzivnejše je bilo izkoriščanje delovnega časa, spremenila se je
kadrovska politika. To obdobje je pomenilo začetek preporoda tovarne.
25. novembra 1970 so začeli z gradnjo novega objekta, s katerim so pridobili površine
za sodobno lakirnico, proizvodno halo za površinsko obdelavo in skladišče. Vzporedno
z gradnjo je potekala tudi obnova dela obstoječih proizvodnih površin, s katerimi so
pridobili potreben skladiščni prostor za gotove izdelke.
29. oktobra 1971 so v tovarni pohištva svečano odprli 1.600 m2 novih delovnih
prostorov. Podjetje se je specializiralo za izdelovanje spalnic za domače tržišče ter
regalov in drugih elementov za ameriško tržišče. Novi gradnji in preureditvi obstoječih
prostorov je sledila nabava novih strojev, zaposlili so več strokovnjakov in uredili
medsebojne odnose. Novi prostori so delavcem omogočali prijetnejše počutje na
delovnem mestu.
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Odprtje novozgrajenih objektov leta 1971.
Fotografija je iz publikacije Tovarna pohištva Brežice, ki je izšla ob njeni 30. obletnici.

Ob 30. obletnici tovarne je ta spadala med največje specializirane proizvajalce spalnic
v bivši Jugoslaviji ter največje izvoznike ploskovnega furniranega pohištva v ZDA.
Podjetje je občutno povečalo proizvodnjo različnih vrst spalnic, kar se je kazalo tudi v
porastu dohodka. Na domačem trgu je povečala tudi svojo konkurenčno sposobnost.
Zaradi novega zakona o zagotavljanju plačil so se jim leta 1976 začele kopičiti zaloge,
zato je 380-članski kolektiv prešel na štiridnevni delovni teden. S 1. aprilom so namreč
uvedli šestdnevni kolektivni dopust, ki so ga koristili ob petkih. Za premagovanje nastale
situacije je vsak delavec žrtvoval šest dni svojega dopusta, odločili so se tudi za znižanje
prodajne cene svojih izdelkov.

Naslovnica brošure, ki jo je Tovarna pohištva Brežice izdala ob svoji 30. obletnici.
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Reklamni oglas za spalnico Avona v reviji Naša žena (maj 1991).

Proti koncu 90. let 20. stoletja se je tovarna preimenovala v Pohištvo Brežice.
Proizvodno-prodajni program podjetja sta sestavljali dve veliki skupini. Prvo skupino je
predstavljala proizvodnja oziroma prodaja za znanega kupca, torej izdelki, ki so bili
rezultat dolgoročnega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji. Vanjo je bil uvrščen
program furniranih stopnic za nemški trg, program miznih plošč in komod, program HIFI elementov, knjižnih polic itd. Njihovi izdelki so bili dobro poznani na mnogih tujih
trgih – v Nemčiji, Franciji, Saudovi Arabiji, ZDA, na Hrvaškem, v Makedoniji, BIH ter
drugod.
V drugo skupino so bili uvrščeni izdelki lastnega znanja in razvoja, ki so jih tržili pod
registrirano in zaščiteno blagovno znamko »Pohištvo Brežice«. Sem je sodil program
spalnic in dnevnih sob, otroško in mladinsko pohištvo, pisarniško in drugo kosovno
pohištvo.
V letu 2001 se je tovarna Pohištvo Brežice priključila skupini Novoles. Deset let kasneje
je uprava Novolesa vložila predlog za stečaj hčerinskih družb Pohištvo Brežice in
Intarzija. Za ta korak se je odločila zaradi slabega poslovanja obeh podjetij, znatnega
padca naročil in nedonosnih programov.
Tovarna, ki je v obdobju svojega delovanja redno sodelovala pri različnih humanitarnih
akcijah in na različnih sejmih ter razstavah, je danes v lasti podjetja SL-inženiring in je v
fazi rušenja.
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Podoba tovarne danes.
Foto: Sabina Stanič, junij 2021.
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