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GLASILO DELOVI'E SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

SREČNO NOVO LET O! 

KREPEK STISK ROK ZA SREčNO NOVO LETO 

Veliko sreče in uspehov vsem članom našega kolektiva, vsem štipendistom, vsem 
tistim, ki so v JLA in vsem našim upokojencem želijo samoupravni organi in vodstvo 
podjetja ter vodstva družbenopolitičnih organizacij v kolektivu. čestitkam se pridru· 
žuje tudi uredniški odbor Usnjarja. 

Spet je prišel čas, ko bomo utrgali 
zadnji list na koledarju starega leta in 

, začeli štetje mrzlih januarskih dni 
• novega leta. Novo leto 1970 je na pragu. 
' Razhčno ga bomo pričakovali. Nekateri 
- doma v krogu družine, drugi v javnem 
' lokalu, ta na obisku pri sorodnikih, oni 
- v domačem zavetju smučarske koče in ... 
- tako naprej. Vsak po svoje. Vendar je 
, v človeku vsajena navada, da ob pre
- lomu leta, hote ali nehote, zelo pre
' te~tano ali le bežno pomisli, kaj mu je 
' prmeslo poslavljajoče se leto. In ko 
- dvigne časo svojcem in prijateljem na 
, zdravje ter novemu letu v pozdrav se 
- mu nehote vsilijo v misli nekateri dobri 
' sklepi in želje. 
- Naš delovni kolektiv ni en sam člo-
' - vek, je živa skupnost več kot tisoč Iju-
' di, vseh nas. Zato vendarle ob koncu 
- leta pomislimo tudi na to, kaj smo s 
' svojimi rokami in svojo pametjo v mi
- nulem letu dosegli, kaj smo s svojim 
- delom ustvarili in kaj želimo doseči v 
, novem letu 1970. 
- Dosežke bi lahko navajali s števil
' kami o proizvodnji, izvozu, storilnosti, 
- o integraciji, osebnih dohodkih in tako 
- naprej. Vendar opustimo danes pusto, 
, čeprav prepričljivo govorico številk, saj 
- smo se z njimi med letom sproti sezna
' njali. če skušamo s pomočjo bežnega 
- pogleda nazaj oceniti naše delo, pa mo-
- ramo ugotoviti - da črnoglednost ni 
, potrebna, da smo z gospodqrjenjem v 
• glavnem lahko zadovoljni in da tudi · 
' nekaj samozavesti in ponosa pri tem ni 
- odveč. Saj končno dokaj plodne sadove 
~ našega ·dela čutimo vsak dan v življe
~ nju. In če se ozremo naprej, mora biti 
• naš skupni sklep - v letu 1970 z do
' slednejšim prizadevanjem in zavzetost
• jo uspeti s še vidnejšimi dosežki, še 
' vztrajneje napredovati. Seveda je pot 
- naprej prav tako zahtevna ali še bolj ... 
- lwt že prehojena. Težave s<;> bile in bo-
' do. Premagovali smo jih in še odloč
- nejši bomo v prihodnje. Seveda ob tern 
' upamo tudi na ustreznejšo podporo 
- družbeno ekonomskih potez kot smo jo 
- bili deležni do zdaj . 
, če smo v tej smeri soglasni, potem 
- lahko z zadovoljstvom in lahkim srcem 
' drug drugemu in vsi skupaj našemu de
- lovnemu kolektivu nazdravimo in si 
~ zaželimo- srečno novo leto 1970. 



NAŠ INTERVJU: 

Za začetek te prosimo, da na kratko opi
šeš svojo športno kariem. 

Pričel sem telovaditi kot pwnir v TVD Parti
zan Narodni dom v Ljubljani. Nisem se ukvarjal 
samo s telovadbo, temveč sem ljubil tudi druge 
športe in se ukvarjal še z nogometom in smuča
njem, rad pa sem se preizkušal tudi v atletiki. 
Ko sem resneje pričel s telovadbo, ni bilo več 
časa za druge športe, to pa je bilo že zelo zgo
daj. Kot pionir, sta·r 13 let, sem leta 1952 postal 
pionirski prvak Ljubljane. Ta uspeh mi je dal 
v.zpodbudo, da sem se odločil prav za to panogo 
športa. Tedaj sem imel tudi večjo družbo sovrst
nikov, vsi smo bili vneti za telovadbo in smo se 
kosali med seboj, kdo bo boljši. Težko smo pri
čakali počitnice, ko smo lahko vadili vsak dan, 
kajti med letom je bila vadba za pionirje dovo
ljena le dvakrat na teden, dvakrat pa smo nato 
pod vodstvom inž. Reisnerja vadili še posebej. 
Učili smo se tudi akademskih sestav in ·raznih 
zletnih točk, kar pa nam ni preveč dišalo. Bili 
smo pač zagreti le za vadbo na orodju in nam 
je bilo vse drugo kar nekam odveč. Poleg tega, 
da smo telovadili, pa se nismo branili kakršnih 
koli drugih del v zvezi s telovadnico, pripravo 
orodja ali popravili in smo s prostovoljnim ele
lom marsikaj postorili. 

Naslednje leto sem že tekmoval med mlaclinc.i. 
Leta 1956 in 1957 sem bil državni mladinski 
prvak. Na ta leta me vežejo najlepši spomini, 
kajti tedaj še nisem občutil kake posebne odgo
vornosti in sem le želel, ela bi čim bolje nastopil, 
se čim več naučil, hkrati pa me je vabilo v ta 
tekmovanja tudi to, ela smo dobili po tekmi še 
malice ali celo kosilo. Po pravici povedano, elo 
takrat še nisem vedel, kakšne jedi vse obstojajo 
in sem veljal za največjega jedca od vseh, kar 
jih je tedaj telovadilo v Jugoslaviji. Ko smo se 
vseclli k malici ali kosilu ali večerji se je vedelo, 
ela ne bo za nami nič ostalo. Jaz sem namreč 
najprej pospravil svojo porcijo, nato pa sem 
»pomazal« še za vsemi ostalimi. še danes 
inž. Ivančevič, predsednik tehnične komisije pri 
FIG rad pripoveduje povsem resnično zgodbo iz 
teh časov, ki je potekala takole: 

Leta 1954 so se državni reprezentantje, tedaj 
so bili to: čaklec, Jurjevič, Petek ing. Pečar, 
ing. Urbanc in drugi - v Ljubl,iani pripravliali 
za svetovno prvenstvo v Rimu. Jaz sem znatiželj
no »visel« z njimi v telovadnici - namesto, da 
bi se pripravljal na malo maturo. Ker sem neka
tere elemente že terlaj bolje obvladal od njih, me 
je ing. Ivančevič, ki je bil tedaj zvezni trener, 
pozval, naj jim vse te elemente pokažem. Vedel 
je tudi, da doma živim v skromnih razmerah in 
me je zato enkrat povabil z njimi na večerjo v 
hotel Bellevue. Zame je bil to pravi praznik. 
Vsedli smo se za prepolna mizo. Najbolj mi je 
ostala v spominu polna skleda riža, posutega s 

odgovarja 
štipendist IUV 

MIRO 
CERAR 

Za dan Republike je 
dobil visoko priznanje 
-nagrado AVNOJ. V 
kolektivu 1 U V mu 
iskreno čestitamo. 

čokolada, bilo pa je tudi mesa in vseh raznih 
drugih dobrot. Jaz sem izredno hit·ro pospravil 
vse, kar so postavili predme in nato še vse, kar 
so pustili ostali, nakar sem se poslovil in odšel 
domov. Ing. Ivančevič se je seveda muzal, ko je 
videl moj apetit in me je naslednjega dne, ko 
sem spet prišel v telovadnico, vprašal: »Kako je 
bila pa mama včeraj začudena, ko doma nisi nič 
večerjal«. Skoraj sesedel se je nad mojim odgo
vorom »Prav nič, saj sem tudi doma vse po
jedel!« 

Ko sem bil star 17 let, sem prvič nastopil v 
zveznem razredu in takoj postal državni prvak. 
To je bilo leta 1957 v Osijeku in .od tedaj dalje 
tega naslova nisem več izpustil iz svojih rok. 
Naslednje leto je bilo mejnik v moji športni ka
rieri - osvojil sem prvo kolajno na SP v Mo
skvi, edini razen Japoncev in Rusov sem se uvr
stil v finale in to na konju z ročaji. V skupni 
uvrstitvi sem bil 13. Občinstvo, strokovnjaki in 
sotelovadci so mi takrat z raznimi oblikami na
klonjenosti, čestitkami in besedami navdušenja 
zatrjevali, da bi moral biti na konju prvi, vendar 
pa je sodniška žirija prisodila prvo in drugo 
mesto znanim imenom - šaklinu in Stolbovu. 
Toda ob razglasitvi sta požela le medlo ploska
nje, medtem ko je dvorana kar zahrumela, ko so 
dodelili bronasto kolajno meni. 

Tedaj mi ni bilo tako težko nastopiti in kar 
nisem mogel razumeti nekega našega sodnika, ki 
je raje odšel iz dvorane kot da bi me gledal in 
trepetal za moj nastop v finalu. Bil sem pač še 
mlad in nisem čutil na sebi kake težke odgovor
nosti, bil pa sem tedaj tudi jaz tisti, ki je prodi
ral, medtem ko so se drugi le branili. 

Kmalu zatem pa sem bil tudi jaz v njihovem 
položaju, name je padlo breme vse večje odgo
vornosti pred trenerjem, pred našimi ljubitelji 
telovadbe in pred samim seboj; prišlo je nešteto 
prečutih noči pred tekmovanjem, premagovan.ie 
treme in zbiranje duševnih in telesnih moči, da 
sem na tekmi vzdržal. Ko sem kasneje govoril 
s svojimi tekmeci sem izvedel, da so vse to pre
stajali tudi oni. 

Ker bi bilo predolgo naštevati, na katerih 
tekmovanjih sem vse sodeloval, bi naštel le naj
važnejša. Nastopil sem na treh Olimpiadah, · na 
treh svetovnih in na petih evropskih prvenstvih, 
na dveh predolimpijskih igrah, na dveh Medite
ranskih igrah, na eni Universiadi in še na števil
nih drugih tekmovanjih doma in v tujini. 

Katera kolajna Ti je najdražja in 
zakaj? 

Težko bi se odločil, katera kolajna mi je naj
dražja, nobena mi ni zlahka padla v naročje . 

Zato med njimi nočem povzročati »ljubosumja« 
in ne bom dal odgovora na to vprašanje. 

Kako si uspel vskladiti tako zahteve 
treninga in šolanja ter družinsko življenje? 

Na to vprašanje bi ·raje odgovarjal v dvojini, 
kajti sam najbrže ne bi uspel. S sodelovanjem 
moje žene, ki je tudi ljubiteljica telovadbe in 
tudi dobra študentka (zdaj seveda ni več š tu
elen tka), pa tudi dobra zakonska družica, sva 
speljala vse troje. V študentovskih letih sem mo
ral stalno po malem študirati, ker sem moral 
stalno trenirati. Telovadci imajo namreč vadbeno 
sezono skozi vse !eto. Prosti čas, kolikor ga je 
bilo, sem preživel z družino, ker menim, ela so 
v družini - zlasti pri vzgoji ot·rok - osebni kon
takti i·zredno pomembni. Res pa je, da mi za 
drugo niti tedaj in še danes ni ostalo časa. 

Ali smatraš, da bi se moral tak način 
štipendiranja (IUV-Cerar) bolj uveljaviti 
in koliko bi to lahko pomagalo vrhunske
mu športu. 

Osebno mislim, da je sistem štipendiranja 
najpravičnejši in stimulativen, ka:dar je urejen 
za vse enako s predpisi in je zanj zadolžena po
vsem določena, družbena organizacija ali pa dr
žava. Ta je po mojem mišljenju še zlasti dolžna 
skrbeti za tiste, ki jo častno predstavljajo v sve
tu - to je za naše vrhunske športnike. Ker pa 
naš sistem ni prišel do take rešitve, je v tej si
tuaciji način štipendiranja, kot je moj primer, 
ne samo primer, ampak celo nujen in se bo, vsaj 
mislim tako, prej ali slej zelo uveljavil in poma
gal našemu vrhunskemu športu, da ne bo >>Skra
hirak Zavedati se je namreč treba, da je to v 
drugih državah po svetu - ne v vseh, toda 
v tistih, ki v športu nekaj pomenijo pa prav 
gotovo urejeno bodisi tako ali drugače. Naši 
športniki, če bodo rasli v talkih razmerah, se ne 
bodo mogli več meriti z najboljšimi. 

Do kdaj nameravaš še tekmovati in kje 
se boš po končanem pripravništvu redno 
zaposlil? 

Nikoli nisem bil ljubitelj prognoz. Povem 
lahko le to, da bi rad tekmoval na SP v Ljub
ljani, kaj pa bo nap·rej, bom odločil takrat. Rav
no tako moram priznati, da se sedaj še nisem 
odločil o tem, kje konkretno bi se zaposlil, res 
pa je, da nisem nikjer vezan. Resen trening je 
namreč nezdružljiv .z rednim opravljanjem slu~
be in sedaj kot pripravnik nimam težav za·racli 
izostankov z dela, ko sem na tekmovanjih. Vse
kakor pa se ,zavedam, da dolgujem delovnemu 
kolektivu IUV veliko hvaležnosti, ker mi je pri
skočil na pomoč v res kritičnem času in ponosen 
bom, če bom lahko kdaj njegov član. 

želim vsem čianom delovnega kolektiva obilo 
delovnih uspehov in osebnega zadovoljstva in 
vse lepo pozdravljam. 



Cocktail aktualnosti, 
novitet, razmišljanj 

in . .. dilem 
Pa se preselimo seda.i na interesantnejše področje predelave govejih 
kož v vse vrste gornjega usnja (vključno cepljenec). Seveda je na tem 
področju spet količinsko najmočnejša predelava v ZDA, kjer se je gibala 
proizvodnja med 70,5 milijona m' do 76 milijonov m' in je znašala v 1967. 
letu 72,3 milijona m'. Kljub temu, da je na drugem mestu ZR Nemčija, 

je to ena izmed držav, kjer je prišlo do splošnega zmanjšanja usnjarske 
proizvodnje z najobčutnejšim padcem pri podplatnem usnju, nato pri 
drobnici in močno tudi pri govejem usnju. Tako je v letih 1957 do 1967 pro· 
izvodnja nihala med 33 milijoni m' in 26,9 milj. m' (ta zadnja količina velja 
za leto 1967). Na tretje mesto se je povzpela v istem obdobju Italija, kjer 
se je proizvodnja dvignila od 14,9 milijona m' na 22,7 milijona m'. Združe· 
no kraljestvo odnosno Anglija je v nasprotju z Italijo v tem obdobju 
povečevala proizvodnjo od 23 milj. m' na 26,6 milj. m', vendar je padla 
v letu 1967 na 21,5 milijona m' in je trenutno tako na četrtem m estu. V 
1967. letu sta na petem odnosno šestem mestu Japonska in Francija in 
sicer z 19,2 miliJona m'. V Franciji je v obdobju zadnjih desetih let proiz· 
vodnja nihala med 15,5 milijona in preje navedeno količino in se je v letu 
1966 povzpela na blizu 20,7 milijona m'. V istem letu je zabeležila skok 
navzgor tudi Japonska z 21 milijoni m'. 

Ponovno opozarjam, da bi z vklju
čevanjem vzhoda v to velikostno 
rang listo le-ta doživela popravke. 
saj je SZ izredno velik proizvajalec 
in komzument vseh vrst usnja, pa 
tudi ostale v·zhodne države imajo 
res omembe vredno količinsko pro
izvodnjo. 

Ostali zapadni svet kot je Bene
lm;:, Avstrija, švedska ter drugi, ne 
dosegajo po količini niti jugoslovan
ske proizvodnje in je ta proizvod
nja od 5,4 milijona m' (Holandija) 
do n. pr. 1 milijon m' pri najmanj
ših. Da je to količinsko manj po
membna proizvodnja, naj ponovno 
omenim našo jugoslovansko, ki je 
v 1968. letu dosegla 9,5 milijona m' 
vseh vrst govejega usnja s cepljenci 
vred. Tudi v teh državah se je pro
izvodnja v večini primerov zmanjše
vala, zlasti še v Holandiji , kjer so 
proizvajali leta 1964. preko 7 milijo
nov m'. Poleg Italije pa je le še 
španija občutno zvišala svojo pro
izvodnjo gornjega govejega usnja in 
sicer od cca 6 milijonov v 1963. letu 
·na 11,5 milijona m' v 1967. letu. Naj 
omenim, da prav sedaj španija gra
di ob udeležbi ameriškega in itali
janskega kapitala dve ogromni 

Oddelek dodelave krzna v šmartnem. 

usnjarni , od katerih bo vsaka proiz
vajala blizu 3 milijone m'. Ob upo
števanju tega bo španska proizvod
nja v naslednjem letu skoraj dva
krat večja od jugoslovanske. Prav 
gradnja teh dveh usnjarn dela tudi 
nam velike težave, kajti španska 
vlada je za obdobje 8 mesecev opro
stila investitorje teh tovarn plačila 
carinskih dajatev .za opremo. Tako 
dobavitelj Vallero vleče z dolgimi 
roki nas in še nekatere kupce, da 
bi v predpisanem ·času lahko ustre
gel ·špancem. 

Kakšna pa je proizvodnja drobni
cc v svetu ? 

V rzadnjih 10 letih se je situacija 
tu le obrnila in ZDA niso več prve. 
Daleko močnejša je postala Franci
ja, ki je od 1957. do 1967. leta dvig
nila proizvodnjo od 16 milijonov m' 
na 25 milijonov m'. Na drugem me
stu so ZDA, ki so zmanjšale pro
izvodnjo od 20,3 na 16,4 milijona m'. 
Italija se je od 7 milj. povzpela na 
15 milj . m', kar predstavlja menda 
največji procentualni skok pri vseh 
vrstah usnjarske proizvodnje pri 
kateremkoli pomembnejšem proiz
vajalcu v svetu na sploh. Kljub te-

mu, da ZR Nemčija ·Še vedno zas~
da v 1967. letu peto mesto z 11;5 mi
lijona m', pa je padec od 17,2 mili
jona m' v letu 1957 več kot porazen. 
Tako kot sem za Italijo navedel, da 
gre pri usnjarski proizvodnji za 
splošen rarzmak, velja za ZR Nemči
jo splošno zmanjšanje, zlasti pri 
podplatnem usnju in močno tudi 
pri usnju drobnice. Prav ·zaradi te
ga velikega padca proizvodnje se je 
pred Nemčijo povzpela Anglija, kjer 
je padec pri proizvodnji usnja 
drobnice skromnejši. Proizvodnja 
se je zmanjšala od 16,9 milijona m' 
v letu 1957 na 14,3 milijona m' v 
1967. letu. španija je svojo proizvod
njo močno povečala in sicer od 6,2 
milij. m' na 11,1 milijon m' in je 1967. 
leta na šestem mestu v svetu. Po 
velikosti - izvzemši vzhodne države 
in proizvajalce polfrabrikata (Indi
ja, Pakistan idr.) -pride potem Ja
ponska s 3,1 milijona m', kar pa 
je že pod jugoslovansko proizvod
njo, ki je v 1968. letu znašala od 
3,5 milijona m'. Omembe vredni 
predelovalci drobnice so še Holan
dija z 2_:1 mili . m' ter Grčija in 
š vedska, .ki pa že ne dosegata polna 
2 milijona m'. 

Kako pa je s proizvodnjo svinj
skega usnja v svetu? 

žal prav !Za to področje v publi
kacijah sploh ne navajajo podatkov 
in ga lahko le ocenjujemo, pa še to 
ne s podajanjem količin oz. veli
kostnega reda. Kot sem že navedel, 
se je v preteklem letu proizvodnja 
svinjskega usnja v Jugoslaviji pri
bližala 2 milj . m', letos pa bo seve
da še močnejša - lahko pričakuje
mo okrog 2,5 milijona m'. S tei šte
vilko se gotovo vzpenjamo med 
največje predelovalec svinjskega 
usnia v svetu. Upoštevajoč tako 
količinsko proizvodnjo kot asorti
man svinjskega usnja vodijo ria 
področju predelave slej ko prej 
ZDA. že iz članka ing. Stergarja v 
našem glasilu smo lahko rarzbrali , 
da je v ZDA kar 25 usnjarn, ki ob
časno predelujejo svinjske kože. Ka
ko velika je ta proizvodnja je težko 
ocenjevati, vendar že dejstvo, da le 
Wolwerine, Worldwide Co, Rock
ford predela mesečno dvakrat več 
kož kot Vrhnika in da si gradi novo, 
še večjo tovarno, pomeni, da bi ta 
tovarna sama več kot dvakrat pre
segla vso jugoslovansko predelavo 
svinjskih kož. Ing. Stergar je nave
del, da se poleg te tovarne le še 2 
tovarni ukvarjata s stalno predela
vo svinjine. Naj to dopolnim s tem, 
da imata Loewengart in Loewen
stein v Južni Ameriki, točneje v 
Braziliji, postojanke za pripravo 
krom in vegetabil polfabrikata. Po
dobno imajo morda tudi druge to
varne dobavitelje iz Brazilije. Te 
postojanke so v Bello Horizonte, 
Porto Alegre in še na dveh mestih. 
Za vegetabilni asortiman je specia
lizirana zlasti Greene Tanning Corp . 
- Milton Mills ter Herman Roser 
& Sons, preje naštete pa za obutve
no usnje (velur in box oz. hush 
puppies v okviru Wolverine) . Pol:g 
povezave z Brazilijo oz. postavitviJO 
tovarn za polfabrikat so se severno
ameriški predelovalci svinjine moč
no oskrbovali tudi s krompolfabri
katom za nubuk iz vzhoda, največ 
iz Poljske. 

Poljaki so jim v konjunkturnih 
obdobjih pred leti dobavljali tudi 
po milijon m' letno v n.iihovi »stan
dard export« kruponski kvaliteti. 
Manj pa so v ZDA uspeli količin
sko ustreži potrebam tržišča po ob· 

lačilnem svinjskem velurju, čeprav 
to bolj in bolj poskušajo. 

Poleg ZDA se je količinsko gleda
no najbolj ra.zvila predelava svinj
skih kož na vzhodu. Vemo, da SZ 
predela poleg druge surovine tudi 
precejšnje količine svinjskih kož. 
Tako za to kot za ostale vzhodne 
države je še vedno v okviru central
nega dirigiranja v veljavi predpis o 
obveznem odiranju odnosno odkupu 
svinjskih kož. To seveda vodi do re
lativno visokih količin tovrstne su
rovine, ki so jo včasih kot surovino 
ali polfabrikat več izvažaii. To - po
meni, da so vzhodne države bolj in 
bolj osvajale tehnologijo predelave 
svinjskih kož, gradile nove kapaci-
tete in poskušale vse bolj in bolj 
z izvozom že strojenega polfabrika
ta. To so delali tudi Japonci, Kitaj
ci in Bra:ziki. Prav v zadnjih letih 
pa so njihovi apetiti po izvozu go
tovega usnja in usnjenih finalnih iz
delkov vse večji in večji, kar nam 
in vsem predelovalcem svinjskega 
usnja dela velike težave. Ob dum
ping cenah in stalnem boljšanju 
kvalitete je svinjsko usnje sicer še 
zadržalo modni značaj, vendar se 
bolj in bolj uveljavlja kot enako
pravno nadomestilo na vseh pod
ročjih uporabe ostalih vrst usnja. 
Dokler smo skupno z Angleži in 
škoti mi Jugoslovani imeli prede
lavo usmerjeno v vegetabilno galan
terijski asortiman, so težili apetiti 
vzhodnjakov in Japoncev v isto 
smer. Takrat je bilo svinjsko usnje 
v ožjem asortimanu in manjših pro
izvedenih koiičinah tipično modno 
usnje, ki je dopolnjevala reptilije in 
ostale luksuzne vrste usnja. Ko pa 
so ZDA začele masovno proizvajati 
»hush puppies<< svinjsko usnje za 
čevljarske namene in ko smo kot 
prvi mi Jugoslovani začeli za potre
be ameriškega trga dopolnjevati to 
z velurji za obutvene in kasneje za 
oblačilne namene, se je tako na za
hodu kot na vzhodu in Daljnem 
vzhodu povečalo .zanimanje za to
vrstno predelavo. Tako so zlasti 
vzhodni Nemci, Madžari, Poljaki, 
čehi, Bolgari in Japonci poskušali 
izdelati posamezne vrste svinjskega 
usnja za obutev ali oblačila. Pri 
obutvenem asortimanu, to je pri ve
lurjih oz. nubukih in bo'ksih so pri
šli danes najdlje vzhodni Nemci, pri 
oblačilnem usnju pa Madžari. Tudi 
zapadno evropski proizvajalci so 
poskusili i.zkoristiti svojo priložnost 
na teh področjih in začeli še zlasti 
predelovati polfabrikat, poleg tega 
pa tudi uvoT:eno surovino. Ob že 
močno razrastli predelavi svinjskih 
kož za vegetabilni asortiman oz. za 
galanterijske, ·knjigoveške in sedlar
ske namene so škoti in Angleži za
čeli s predelavo v krom asortimanu. 
In to ne le velur, pač pa tudi v 
boxe in ostalo usnje z licem ali celo 
s folijo (Kohnstam). Kot prvi pa je 
g. Gioved, ki ima v bližini škotsko
angleške meje 3 male tovarne, začel 
kooperirati •z Amerikanci in prevzel 
licenčno proizvodnjo »hushpuppies« 
usnja. Sprva so ga oskrbovali s su
rovino in repromaterialom kar z le
tali iz II. svetovne vojne (tako ime
novane leteče trdnjave) . Imel sem 
že vse dogovorjeno, da bi odpoto
val na ogled tega obrata v Anglijo, 
pa se je g. Gioved preko noči skesal 
z izgovorom, da Amerikanci ne do
volijo ogledov. Sicer pa je največji, 
najboljši in najpestrejši v Angliji 
s svojim asortimanom >>Kohnstam<<. 
Ta je pri predelavi usnja z licem 
imel najboljše rezultate, tako tudi 
pri obutvenem nubuku in velurju. 
(Nadaljevanje na naslednji strani) 



Mehanografija 
v naši delovni 

organizaciji 
Z razvojem znanosti in gospodar

stva po vsem svetu ·se je ~zporedno 
razvijala tudi avtomatizacija proiz
vodnih procesov ter hitrejše in učin
kovitejše zasledovanje teh procesov. 
Prav vse te probleme pa je rešila 
in še rešuje elektronika - danes 
ena vodilnih in samostojnih panog 
tako ·na znanstvenem kot tudi na 
gospodarskem področju. Brez elek
tronike si danes ne moremo zamisli
ti hitrega in doslednega zbiranja 
raznih statističnih podatkov, račun

skih operacij, poletov v vesolje, pa 
tudi ne brezhibnega vodenja gospo
darstva. 

Na tem področju sta dosegli vo
dilna mesta v svetu ZDA in SZ, v 
zadnjih desetletjih pa ta znanost 
prodira tudi v druge države, prav 
tako tudi v Jugoslavijo. Za uspešno 
reševanje nalog na vseh področjih 
nam je elektronika posredovala 
elektronske računalnike. 

Po svetu je znanih več vrst raču

nalnikov, ki imajo različno kapaci
teto spomina. Tako so znani večji 
računalniki IBM, srednji PHILIPS 
DATA in manj-ši različnih firm. 

Zaradi razmaha naše delovne or
ganizacije, smo se odločili, da tudi 
mi razši["imo in moderniziramo po-

Cocktail aktualnosti, 
novitet, razmišljanj 

in ... dilem 
(Nadaljevanje s prejšnje strani) 

Od zapadnjakov so poskušali naj
prej s predelavo v Italiji (Fratelli 
Zonta, Bassano del Grappa), vendar 
jim velurja ni uspelo izd~lati. Kas
neje so z uspehom začeli predelo
vati svinjske kože v velur Francozi 
(tovarna Mercier) in pred njo le še 
za čas »Tannerie du Puy«, »Tanne
rie Sirene« in »Gaston Dreyfus« -
Strasbourg. 

Velike pretenzije, vendar le za pre
delavo slabšega polfabrikata, so 
imeli Holandci, ki so predelovati v 
.glavnem kitajsko in japonsko rabo 

in sicer le občasno kot dodelavni 
posel. Največ sta tako delala naš 
poslovni partner »Ruyter« in pa 
»Van Horn«. Od ekskluzivnih zahod
nih proizvajalcev pa je v ZR Nemči
ji v okviru svojega ekskluzivnega 
asortimana (reptilije, noj i. pd.) iz
stopal »Oswald Rtigner« iz Offen
bacha. Ta je tudi na zahodu sočas
no z nami uspel najprej z velurjem 
za obutev, kasneje pa še z velurjem 
za oblačilne svrhe. Druga poznana 
tovarna v ZR Nemčiji za svinjino je 
>>Cornelius Heyl- Worms«. 

ing. Franc MIHELIC 

slovanje. V ta namen bomo nabavili 
računalnik PHILIPS DATA - 16 K, 
.ki je namenjen za elektronsko obde
lavo poslovnih podatkov, ki pa se 
zaradi obsega pomnilnika in hitro
sti računanja lahko uporablja tudi 
na t~hni:čnem področju. 

Ti računalniki omogočajo hitro 
spremljanje poslovnih dogodkov ter 
prinašajo osnovo za hitro formira
nje ·realnih pos-lovnih odločitev; 
obenem povezujejo manjše organi 
zacijske enote in tako omogočajo 
različne •analitične obdelave ob po
ljubnem času. Seveda zahteva delo 
s takim računalnikom veliko teore
tičnega in tudi praktičnega znanja, 
predvsem pa temeljito pripravo in 
razvrstitev vseh podatkov, ki so in
teresantni. Za ilustracijo naj nave
dem, da samo izdelava programa za 
komercialni oddelek zahteva večme
sečno sistematično obdelavo podat
kov, ki pa jih potem trajno kori
stimo. 

I,z naše delovne organizacije so se 
teoretičnega in praktičnega tečaja 

za delovanje na tem računalniku 

udeležili štirje člani in to po eden 
iz komercialnega oddelka, računa-

vodstva in usnjarne, en tečajnik pa 
se bo kot programer direktno 
ukvarjal z vsakdanjimi problemi 
vseh sektorjev in strojem samim. 
Delo vse te ekipe morda v samem 
začetku ne bo tako učinkovito, toda 
premagovanje lažjih nalog ji bo da
lo elan za obšknejše delovanje, za 
reševanje vse težjih in konkretnej
ših problemov, ki se porajajo v 
podjetju. Vsaka taka modernizacija 
pa zahteva resnost, disciplino, ra
zumevanje in pomoč ne samo nad
rejenih, temveč vseh delavcev v pod
jetju. Posebno tovrstna mehanizaci
ja vodi delavca v podjetju in ne 
dovoli odstopanja od začrtane poti, 
torej odklanja površnost in nede
lavnost. 

V svetu so nam že znane države, 
torej tovarne in instituti, ki so že 
dosegli lepe uspehe z uvajanjem 
elektronskih računalnikov v svoje 
poslovanje. To je končno bodočnost 
modernizacije in avtomatizacije, s 
tem pa tudi pot večje produktivno
sti in novim odkritjem. Zdaj je pri
šla vrsta na našo državo, obenem 
pa tudi na naše podjetje, da stopi
mo v korak s časom. 

ing. BOGDAN URBANC 

Tudi ščetina 
je proizvod IUV 

Z ;vedno boljšo kvaLi1teto predela
nih srvilnj'kisih rkož v :Prvih povojnih 
letih oo ·se is1Jočasno lkot odpadni 
pi'OkZNod pojavljale tudi srvilnjslke 
ščetilne. Prv-otno •SO bile SaJIIIJO neza
želen odpadek in ISO lllam povzroča
le k{)lpico težav. Treba juh je bilo 
odstran~ti •S tovami:Skega p!1ostora 
in jih za~korpati. 

Leta 1952 so te ·ščetilne v neobde
nanem •stanju !kupovali le privaJbniJ.d 
- o~1lnilki ·ter naši delawai, ki so 
iJz njih iJ:z;del.ovali žimnice i1n krtače. 

O.I'ganizirane predelave ščetin tisti 
ČaJS še nismo 'imeli. V Jugoslavij.i 
je pred vojno olbstojalla samo majh
na predelovaLnica rščetiln, sedanja 
»Niveta« iz Osijeka. Tako spJ.oh ni
smo imeli izkušenj pri ;predelavi 
ščetin. 

že rolkrog leta 1952 <Sel je porajala 
misel, !kako nadležmi odpadek -
ščetin - izlmriSitJiti. Prvi začetki 
predelawe ·ščetin segajo v Jeto 1952. 
K •temu so velilk!o pris;pevali tudi 
ameriški kupci ščetin, kii so se po 
.prepovedi uvoza "kilta:jsikega blaga v 
ZDA preol'ientirali na naikup v Ev
ropi. Ti -so nam s srvojimi zahtevami 
iJn sugestijami pomagali pri dosega
nju ustrezne 'kvalitete, •seveda pa 
smo njihovim zahtevam ustreglli sa
mo · mi z naš1:m napornim delom 
in raziskawo na tem področju. 

Proi1J\'odl!l.ia je temeljila na roČI!li 
dbdelawi ščetiln, •kajti mehanizacije 
za p•redelavo v tem obdobju še ni
smo poznali. Prve stroje smo kupili 
leta 1956, s čemer se je rza.čel indu
strijski načiln predelave. 

Ta~k!o se je koHčina proirzvodnje 
ščetin iz leta v leto večala. P-rodana 
je bila v glaV'llem v izvoz - na kon
ve:Ptihilna področja. Največ ščetin 
smo ilmozili leta 1964 ko je 7l11ašal 
ilzvoz ščetiln preko 440.000 dolarjev. 
Ta ščetina je predstavliala takrat 
zelo veJi,ko v skupnem irzJVozu pod
jetja. Naša ščetina si je torej našla 
trg iJn uporabnost širom srveta. Seve
da ie bilo potrebno ščetino in nieno 
kvaliteto najprej pokazati -kupcem, 
kajti pojem ju~oslovanske ščetine 

iJn rznamke IUV je lbH v zapadl!lem 
svetu š·e popoLnoma nezmanka. Zato 
smo naJše ščetilne prodaj ali na lon
donski avkcija. Tam so se namreč 
štirikrat na leto zbrali vsi pomemh
ni •lmpai š·četin -celega 'sveta im so 
se z rarzstawljeno ščetilno lahkio do
dobra seznaJnilli. Tako je :z;narrnka 
IUV postaila rzJnana ši.rlom sveta, kar 
je vplivalo na .to, da nam naše šče
tilne II1i več treba predstav lj alti na 
r\ondonSiki mkciji, pač ;pa jo pro
dajamo. kupcem direkitro iz naše 
tovarne, saj imajo ·v nas porpolno 
zaupanje. 

'Seveda to ni šLo gladlko, !brez te
žav, kaj,tJi naša ščetilna je stmjarska 
ščetina in kot taka ni brez doJoče
nih rpomanjlkljivos<ti. Te pa je treba 
pos·top.oma odstrani•ti iJn vsem je 
znano, da na tem področju že dela
mo. ·Prvi rezwtaJtii že kažejo, da so 
bila dosedanja vlaganja v tej smeri 
popolnoma upravičena. 

V elilk v;pliv na cene liJIJ. plasman 
naše ščetine imajo brez d'l!'oma ki
tajske ščef.ilne, kajti Kitajci nastopa
jo z izredno nilzkimi cenarrni, dasi
raro:no sodi !kvaliteta lll:jihovih ščetin 
v srvetOV'Ili vrh. 

Poleg 1k{)lllikurence 'ldtajslkih š·četiln 
pa ne smemo pozarn,ti, da se v no
vejšem času pojavljajo na rtrgu sin
tetične ·ščetilne, ki ~ahko nadome
stijo naraVI!lo ščetino, •So pa mnogo 
cenejše. 

Zato moraJmo v proi1JVodl!lem pro
cesu usnjarne •Sitremeti za tem, da 
ohranrimo .substanco naših ščetin ne
okrnjeno, saj bomo le tako pri že 
doseženi dobri obdelava lahko pro
iZJVajali visokio kvaJ!Hetne ščetine, 
kar pa bo rvpliva!Lo tudi na višje 
cene. 

Spremljanje cen, delov•amja kun
kurence iJn potreb trga zahteva te
meljito obdehwo. Znano je, da je 
ščetilna izraJZiJt borzni art~kel, zato 
cene nenehno skokovito rastejo in 
padajo. Zato le tisti, ki je stalno s 
trenutno .problematiko II1a tekočem, 
lahko upa na usp~. 

Alojz Parti 



Naši jubilanti 
ze nekaj let se ob koncu leta spomnimo vseh, ki praznujejo ju
bilej - 10, 15 ali 20 let dela v podjetju. Ob tej priliki prejmejo 
jubilantje skromna darila: nalivna peresa za 10 let, ure za 15 let in 
denarno nagrado za 20 let dela v p.odjetju. 
Letos imamo lepo število jubilantov. Praznujejo tudi člani pridru
ženega »Šmartna« in »Splošnega krojaštva in šiviljstva Vrhnika«. 
Vsem jubilantom ob njihovem prazniku iskreno čestitamo in želimo 
še mnpgo delovnih uspehov. 

l. Z 10. LETI DELOVNE DOBE V PODJETJU 

a) na Vrhniki 

(vključno obrat kr oj aš tv o ) : 

l. Bonča Viktor 
2. Buček Terezija 
3. Eisner Karolina 
4. Gorenc Bernarda 
S. Gostiša Anica 
6. Kovač štefka 
7. Kovačič Franjo 
8. Letonja Marjanca 
9. Malovrh Terezija 
10. Obid Ema 
Il. Ogrin Ivanka 
12. Osredkar Henrik 
13. Pajsar Ivanka 
14. Rus Lovro 
IS. šebalj Ivanka 
16. Tegelj Edvard 
17. Verbič Marija 

Buček Rezka 

b) v obratu š m a r t n o : 

l. Berčon Jože 
2. Boštjančič Jože st. 
3. Brčan Vinko 
4. Brčan Olga 
S. Brčan Vida 
6. Brenčič Polda 
7. Cvetnič Darinka 
8. Derečin Ana 
9. Doblekar Pavla 

10. Dremelj Franc 
11. Dremelj Joža 
12. Fajdiga Ivan 
13. Gorišek Ana 
14. Gorišek Jože 
15. Gorše A!llton 
16. Gradišek Ančka 
17. Gradišek Franc 
18. Groznik Anton 
19. Groznik Milan 
20. Grum Karolina 
21. Hostnik Rezka 
22. Hribar Ana 
23. Hribar Angela 
24. Izgoršek Irma 
2S. Izlakar Ana 
26. Kajtna Ivanka 
27. Kastelic Ivanka 

28. Koci Ivan 
29. Kodre Marjan 
30. Kokalj Ana st. 
31. Kokalj Jože skL 
32. Koprivnikar Amalija 
33. Kotar Ana 
34. Kotar Rafael 
3S. Kozlevčar Marija 
36. Kramar štefka 
37. Maček Ivan 
38. Medved Martin 
39. Medved Metka 
40. Mrzel Leopold 
41. Mrzel MiJ,ka 
42. Namestnik Marija 
43. Novak Alojz st. 
44. Novljan Marija 
4S. Obolnar Vida 
46. Obreza Fani 
47. Obreza Vera 
48. Osredkar štefka 
49. Perme Ana 
50. Perme Fani 
Sl. Poglaien Ana 
52. Prezelj Fani usnj . 
53. Ribič Slavka 
54. Sirk Ivan 
55. Smrekar Jožefa 
56. Sobočan Anton 

Kramar štefka 

57. Stopar Franc 
58. širok Milka 
59. š ·koda Metka 
60. škrbinek Rezka 
61. špes Pavla 
62. šušteršič Jože 
63. Tomažin Ana 
64. Tomc Miha 
6S. Ulčar Ančka 
66. Ulčar Martina 
67. Vidic Jože 
68. Zakrajšek Ciril 
69. Zaman Anton 
70. Zore Jožefa 
71. Zupan Martin 
72. železnik Anton 
73. žitnik Anton 

2. S 15. LETI DELOVNE DOBE V PODJETJU 
a) na Vrhniki (vključno obrat 

l. Beljuli Jelka 
2. Boštjančič Slavka 
3. Dobrovoljc Nada 

krojaštvo): 

4. Frank Marija 
S. Gruden Pavla 
6. Gutnik Anica 

Pe.iic Tomo 

7. Homovec Anton 
8. Jelenc Marija 
9. Jereb Jakob 

10. Jurišič Ivanka 
11. Kavčič Avgust 
12. Knapič Karel 
13. Knez Vida 
14. Kociper Francka 
15. Krašovec Ivan 
16. Malovrh Francka 
17. Mesec Jože 
18. Nova:k Barbara 
19. Ogrin Lidij~ 
20. Pejic Tomislav 
21. Petkovšek Terezija 
22. Pišler Terezija 
23. Pleskovič Pavla 
24. Potočnik Ana 
2S. Rode Elizabeta 
26. Starič Francka 
27. Strlekar Silva 
28. šraj Marija 

29. Tegelj Julka 
30. Troha Marija 
31. Umek Marija - 1934 
32. Vehar Amalija 
33. Verbič Ivanka 

b) v obratu š m a r t n o : 
l. čož Ciril 
2. Dragar Jože 
3. Erjavec Alojz 
4. Fortuna Martin 
S. Gorišek Ludvik 
6. Gradišek Ignac 
7. Jamnikar Drago 
8. Kepa Milka 
9. Kotar Alojrz: 

10. Praprotnik Franc 
11. Praprotnik Pepca 
12. Primc Pavel 
13. Renko Franc 
14. Repovž Jože 
1S. Tomažič Jože krz. 
16. Verček Silva 
17. žagar Stana 

Jamnikar Drago 

3. Z 20. LETI DELOVNE DOBE V PODJETJU 

a) na Vrhniki: 
l. Buček Anton 
2. Debevec Franc 
3. Demšar Stane 
4. Ficko Albina 
S. Gabrovšek Francka 
6. Gabrovšek Pavla 
7. Gole Pavla 
8. Gorjup Alojz 
9. fstenič Ivanka 

Slavec Marjanca 

10. Jurjevčič Ivan 
• 11. Koler Francka 

12. Lešnjak Anica 
13. Malovrh Anton 
14. Markeljc Stane 
15. Marolt Francka 
16. Martinšek Anica 
17. Mole Pavel 
18. Osredkar Anton 
19. Parti Aloj.z 
20. Petrič Ivanka 
21. Podgornik Pavla 
22. Simnovčič Francka 
23. Slak Jožefa 
24. Slavec Marjanca 
2S. šestan Nada 
26. štirn Valentina 
27. Valentič Ivan 

b) v obratu š m a r t n o : 
l. Adamlje Aloj.z 
2. Beseničar Antonija 
3. Dimnik Danica 
4. Dolenc Anton 
S. Dragar Frančiška 
6. Golob Anton 
7. Grošelj Alojz 
8. Jerm Franc 
9. Kepa Drago 

10. Keršič Leon 
11. Kokalj Pepca 
12. Kosec Franc 
13. Krambergar Ludvik 
14. Megušar Pavla 
15. Mlakar Vinko 
16. Novljan Mirko 
17. Okrogar Franc 
18. Prelogar Martin 
19. Privšek Jože 
20. Rajner Franc 
21. Strmec Janez 
22. štefanec Karel 
13. Zgonc Stane 

štefanc Karel 



SLOVENIJA 1970 
Leto je pri kraju. Navadno ob tem času gospodarstvo naredi 

C>bračun svojega poslovanja za enoletno obdobje, še bolj zanimi
va pa so pričakovanja in ocene o tem, kako naj bi se gibali naši 
gospodarski tokovi v novem letu, ki je pred vrati. • 
. Vsekakor .se moramo pri tem nasloniti predvsem na izkuš

nje in dosežke leta 1969. To je osnova, na kateri gradimo svoja 
[>redvidevanja in usmerjamo ekonomsko politiko. Na prvi pogled 
smo lahko z letošnjimi gospodarskimi rezultati zadovoljni. V 
njih je zaslediti vrsto koristnih teženj, vendar nas prvi pogled 
ne sme prevarati in nam zamegliti bistveno ugotovitev, da nismo 
uresničili najpomembnejšega cilja letošnje ekonomske poli
tike- nadaljnje krepitve stabilizacije gospodarstva. Pričakovali 
smo dinamičen razvoj, vendar v veliko bolj stabilnih razmerah 
kot nam jih je prineslo to leto. številke o letošnjih dosežkih so 
visoke, pravzaprav presegajo normalne stopnje rasti. čeprav 
oodo statistiki šele v naslednjih tednih lahko napravili dokončen 
:>bračun gospodarjenja za leto 1969, so na osnovi dosedanjih 
rezultatov že mogoče dokaj natančne ocene. Kaj nam kažejo? 

poprečna letna stopnja rasti v I. 1969 (v%)* 

Družbeni proizvod (celotno 
gospodarstvo) 
Obseg industriJske proiz. 
Obseg kmetijske proiz. 
Zaposleni v družb. sekt. 
Produktivnost -dela 
Izvoz blaga i-n s•toritev 

Slovenija 

9,7 
14 
0,5 
2,7 
7,7 

Jugoslavija 

8,5 do 9,5 
11 do 12 
S do 5,5 
3 do 4 
5,5 do 6,5 

Sklad nominalnih osebnih dohodkov 
Investicije v osnovna sredstva 

19 
19 
12,4 

14 do 16 
16 
14,5 

., Vsi podatki so iz gradiva zavoda za plan SRS, pripravljenega za 
razpravo pri oblikovanju resolucije o usmeri,tivi ekonomske politike 
v ,prihodnjem letu in o republiški bilanci sredstev za leto 1970. 

Prikazani rezultati so videti na 
Jrvi pogled ugodni, vendar pa mo
·amo predvsem upoštevati, v kakš
lih razmerah smo jih dosegli. Te so 

1 Jile zelo nestabilne. življenjski stro
iki in cene so stalno naraščale . Kot 
caže, bodo letos cene industrijskih 
·zdelkov pri proizvajalcih skupno za 
1 '% višje kot lani, življenjski stro
iki pa za 7 %. To so .podatki za 
ISO državo. V Sloveniji pa je ta po
·ast še večji in kot ocenjujejo, bo
io življenjski stroški narasli letos 
1 naši republiki kar za 10 %. To je 
:den izmed glavnih elementov nesta
Jilnosti v našem letošnjem poslova
lju. 

V teh nestabilnih razmerah mora
mo omenti še dve bistveni težavi. 
Naj•prej nadaljnje poslabšanje pla
čilne bilance. Kot kaže, bomo kljub 
ugodnim izvoznim rezultatom zaradi 
pretiranega uvoza ·samo .Jetos imeli 
plačilni deficit okrog 140 milijonov 
dolarjev. Seveda se zato zmanjšuje
jo tudi devizne rezerve, vse skupaj 
pa otežkoča naš položaj . 

Drugi problem - eden najbolj 
perečih, kar smo jih letos čutili v 
gospodarstvu - pa je sila naglo na
rascanje terjatev in obveznosti. 
Medsebojne zadolžitve v gospodar
stvu so presegle že vsako razumno 
mero. Za konec leta še nimamo po-

Nova kotlovnica v obratu šmartno. 

datkov, lallko pa povemo, da so bi
la sredstva sredi leta v terjatvah 
povprečno vezana že 102 dneva. To 
je povzročilo, da smo imeli v prvem 
polletju v terjatvah vezanih 34 % 
celotnega dohodka. Do ,konca leta 
se položaj ni popravil, preje po
slabšal. Nestabilne razmere v naših 
gospodarskih dogajanjih pa je do
kaj dolgo podpirala precej liberalna 
in neselektivna kreditnomonetarna 
politika. 

To so dejstva, na katera moramo 
računati tudi pri ocenjevanju naših 
možnosti v letu 1970. Kakorkoli se 
trudimo, da bi zavrli v,pliv teh 
škodljivih teženj, moramo 'le raču
nati, da ga bo vsaj deloma čutiti 
tudi v novem poslovnem letu. Ven
dar je še vedno mogoče di:namično 
napredovanje gospodarstva, čeprav 
nekoliko počasnejše kot smo ga bili 
vajeni letos. 

Glavna naloga v prihodnjem po
slovnem obdobju bo vsekakor okre
pitev gospodarske stabilnosti, to pa 
bo prav gotovo vplivalo tudi na 
stopnjo rasti. Pred nami ·so nekate
ri ukrepi za zmanjšanje medsebojne 
zadolženosti v gospodarstvu. Vendar 
že zdaj nekateri trdijo, da so pre
malo učinkoviti, da bi res lahko iz
boljšali likvidnost. Cetudi to dej
stvo drži, pa moramo upoštevati, da 
bodo deloma le ohladili pregrete go
spodarske tokove in rpretirano do
mačo potrošnjo. 

Drugo dejstvo, ki ga ne gre pre
zreti; je -položaj na tujih tržiščih. 
Jugoslovansko gospodarstvo se je že 
v taki meri vključilo v mednarodno 
menjavo, da naše razvojne možnos-ti 
že močno zavisijo od konjunkture 
na tržiščih, s -katerimi imamo 
najtesnejše poslovne odnose. Slo
vensko gospodarstvo na primer 
realizira na tujem trgu že okrog 
petino družbenega proizvoda. Ta 
odvisnost od razmer na tujem 
trgu pa bo verjetno prihodnje 
leto še nekaj bolj poudarjena, če 
bomo notranje restrikcije res de
loma zmanjšale povpraševanje do
ma. Na mnanjih tržiščih, pred
vsem na zahodnih, kamor Slovenci 
največ izvažamo, pa konjunktura 
tudi že nekoliko ,popušča. Vem"O, da 
so letos številne zahodne države 
sprejele razne ukrepe proti inflaciji 
in to se odraža na dinamiki gospo
darske rasti v teh deželah. Ocene 
OECD kažejo, da bodo v prvem pol
letju prihodnjega leta dežele te or
ganizacije, ne upoštevaje ZDA, po-

večale družbeni proizvod v primer
javi z istim obdobjem letošnjega le
ta za okrog 5%, šesterica držav 
EGS za 4% i:n še nekaj manj ZDA 

- za 2,25 %. Ceprav je ocena ·rasti 
nekaj nižja, •kot smo jo bili .v teh 
deželah vajeni lani in letos, bo ven
dar povpraševanje na tujih tržiščih 
še vedno dokaj ugodno. Računati 
pa moramo na našo konkurenčno 
sposobnost. Pri tem imamo v mislih 
naglo naraščanje cen na domačem 
tržišču v zadnjih dveh letih. Ome
nili smo že, da bodo letos cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajal
cih narasle za okrog 3 '% ,in življenj
ski stroški za približno desetino, v 
deželah OECD pa na splošno raču
najo na povprečno zvišanje cen 
za dobre 4%. To pomeni, da se s 
tem zožuje možnost za res uspešno 
nastopanje na tujih tržiščih in ob
enem slabi vpliv že tako preredkih 
spodbudnih ukrepov pri izvozu. 

Nadalje bo t-reba v gospodarjenju 
v letu 1970 upoštevati realne mož
nosti za uvoz. Omenili smo že ob
čutno porast deficita v plačilni bi
lanci in kot kažejo odločitve naših 
najvišjih organov, bo treba v letu 
1970 ta plačilni primanjkljaj ,za po
lovico zmanjšati. Torej da bo pri
manj-kovalo deviz za uvoz. Marsikaj 
lahko prihranimo pri smotrnem 
omejevanju nakupa blaga za ši-roko 
porabo v tujini. Kljub temu pa bo 
gospodarstvo prav gotovo čutilo 
pomanjkanje določenih proizvodnih 
materialov. Pri tem moramo pouda
riti, da je omejevanje uvoza samo 
ena izmed možnosti za izboljšanje 
plačilne bilance. Bolj bistvena in 
bolj obetajoča je druga - pospeše
vanje izvoza. To pri nas sicer vsi 
naglašajo, v praksi pa še vedno 
nimamo dovolj spodbudnih sistem
skih potez. Te bodo vsekakor nuj
ne. Hkrati, ko bodo pripomogle k 
ugodnejši plačilni bilanci, bodo tudi 
omogočile nemoteno oskrbo s pro
izvodnimi materiali vsaj za posebne 
proizvajalce. 

Navedli smo -Je nekaj glavnih te
žav, s -katerimi moramo v prihod
njem letu računati. Ne da bi po
drobneje -razlagali, moramo , kot 
staro pesem le še dodati dejstvo, da 
se razmerja v delitvi med družbo in 
delovnimi organizacijami še nadalje 
poslabšujejo na §kodo gospodarstva 
in da smo se prav na tem področju 
najvidneje izneveri-li tako proklami
ranemu načelu gospodarske refor
me, da morajo podjetja sama raz
polagati s 70'% razpoložljivih sred
stev, 30% pa naj jih prispevajo za 
splošne družbene potrebe. Glede na 



poprečna letna stopnja rasti v I. 1970 (v %) 

Družbeni proizvod - realni 
(celotno gospodarstvo) 
Industrija 
Kmetijstvo 
Ostaio gospodarstvo 
Produktivnost dela 
(družbeni sektor) 
Izvoz blaga in storitev 
Zaposlenost v druž. sektorju 
Zaposlitev v zaseb. sektorju 

specifične zahteve splošne porabe v 
Sloveniji, kr so posledica zahtevnej
šega urejanja posameznih področij 
družbenega življenja naše majhne 
nacionalne skupnosti, je slovensko 
gospodarstvo še nekaj bolj obreme
njeno kot v državi nasploh. Vendar 
nas lahko pri ocenjevanju možnosti 
razvoja v novem poslovnem letu 
hrabri izredna prizadevnost večjega 

Rešitve za nelikvidnost še ni 
na vidiku. 

dela gospodarstva v naši republiki, 
težnje ·k strukturalnim spremem
bam v proizvodnji in prizadevni 
poskusi čim doslednejšega prilaga
janja proizvodnje tržnim !zahtevam. 
Sem lahko prištejemo še vidne 
napore gospodarstva, da kar naj
bolj modernizira proizvodnjo, če-

Ocena 
poslovanja JUV 

za leto 1969 
Realizacija: 

12,000,000.000 S din 

Izvoz: 
~.300.000 dolarjev 

Proizvodnja: 

1,600.000 m 2 svinjskega usnja 
270.000 m 2 govejega usnja 
200.000 m 1 krzna 
100.000 kg ščetin 

Povprečni osebni dohodki: 

~ca 112.000 S din 

Slovenija Jugoslavija 

8 do 9 7 do 8 
9 do 10 8,5 do 9,5 
3 do 4 1 do 2 
8 do 9 9,5 do 10,5 

5,5 do 6,5 s do 6 
11,5 13,6 
2,7 2,6 
3,0 1,9 

prav ga . pri tem ovirajo dokaj 
skromne materialne možnosti. In 
kljub vsemu dokazovanju o slabi 
kadrovski zasedbi delovnih mest v 
gospodarstvu naše republike letos 
le opažamo zelo spodbudno spre
membo. Delovne organieacije se ne 
otepajo več strokovnjakov, nasprot
no, prav v drugi polovici leta so 
številne med njimi zaman iskale 
ekonomiste, pravnike, inženirje in 
druge strokovnjake in so veliko 
bolj poskrbele za štipendiranje. 

Upoštevaje vse pričakovane .težave 
in vse napredne težnje, so ocene o 
možnostih gospodarskega napredka 
v letu 1970 naslednje: (glej drugo 
tabelo) 

Naš portret 
-Anton Grah 

Vaši osebni podatki 
Rodil sem se v maj.lmi kmečki 

hiši v Ropoč'i v P·rekmrurju. V 
družini je bilo več otrok. 

Kje in kako ste preživljali 
otroška (mladostna) leta? 

Otmšlka leta sem preživljal do
ma. Ker pa je bilo zemlje pre
maJLo, sem moral kmalu s tre
buhom za kruhOtiii illl to na Ma
džarsko. Takrat je biLo Prek
murje pr~ključeno Madžarski. 
Tudi v šoo smo se otroci učili Je 
madžarščine, kar nam je povzro
čalo mnogo nevšečnos·ti. Ker ni
smo ničesar razumeli v šoli, tu
di nobenega zanimalll.ja Illismo 
imeli in sem mnogokrat namesto 
v šolo šel v gozd s sošolci. 

Kdaj ste ·se zaposlili v IUV? 
V »IUV« sem se zaposlil leta 

1947. 
česa se najbolj spominjate, ko 

ste nastopili delo v IUV? 
Najprej sem delal v lužilnici. 

Taikratni mojster v luži.lnici je 
bi!! tov. Krašovec in me je pri
j~o sprejel in razporedil na 
delovno mesto - odvažalca ma-

Tehnološki laboratorij IUV. 

Morda so videti te številke glede 
na naštete težave težko dosegljive. 
Niso pa nerealne. Terjale bodo le 
veliko prizadevnosti, poslovne okret
nosti in iznajdljivosti. 

Obenem moramo omeniti, da bo 
leto 1970 terjalo izredne napore še 
pri eni zelo pomembni nalogi - pri 
izdelavi srednjeročnega družbenega 

sti. V stojilnici vegetabil sem de
lal 13 let na ra2lličnih delih. Bilo 
naJS je 12-15 delaJVcev. Imeli 
smo tudi precej težav, ker je 
bila strojilnica majhna, ter slabo 
oSIVetljena. Kuhali smo ekstrakt, 
ki smo ga potem z ·vedri nosili 
in doZJiradi v sode. Najbolj mi je 
o•stal v spominu dogodek, ko je 
nekega dne v strojilnici sod za
graJbill delavka i!D sicer tov. Go
stiša P.rancko. Ce ji ne bi s'kočil 
v tistem trenutku na pomoč, bi 
jo sod težko poškodoval. Hitro 
sem sod izključil iz pogona ter 
jo povlekeil. za obleko. 

Na katerih delovnih mestih 
ste bili zaposleni do sedaj? 

Kakor sem že omenil, sem de
lal do sedaj kratek čas v lužil
nici, nato v strojilnici vegetabil, 
kjer sem bil nekaj časa tudi za 
preddelavca. Sedaj pa delam že 
9 let v tehnološkem laboratoriju. 

Vaši spomini na najznačilnejše 
obdobje razvoja »IUV«. 

Ta1k.o kot se človek vedno sre
čuje z raz1~čnimi težavami, prav 
tako ostanejo tudi svetli spo
millli. Taiko naj povem, da sem 
bil zelo srečen, ko sem delal v 
strojilnici in mi je moj takratni 
predpostavljeni s,poročil, da sem 
kot vesten delavec predlagan za 
3-dnevni izlet v Italijo. 

V času vaše dolgoletne zapo
slitve ste se srečavali z najra
zličnejšimi dogodki. Zanima nas, 
kateri vam je 1ostal najbolj v 
spominu. 

Na novem deilovnem mestu v 
TPP sem se srečaval z mnogimi 
nevšečnostm.i. Najrprej naj ome
nim, da nisem poZill.aJ dela. Ce
prav ga je bilo taJkrat veliko 
manj kot danes, sem ga težje 
opravljal. Za ilustracijo ome
lll.j>am samo en podatek. Takrat 
so se v TPP vrteli 3 sodoki, da
nes se jih vrti 11. Moram reči, 
da je delo pri ~ v TPP zelo 

plana razvoja za obdobje 1971-1975. 
Vsekakor bo to delo terjalo veliko 
prizadevanj gospodarstva, občin, re
publik in federacije. Res realen 
planski dokument pa lahko pričaku
jemo le, če bo njihovo sodelo·vanje 
kar najtesnejše in kar najbolj učin
kovito. 

T. K. 

pestro. Vsi stremimo za •tem, da 
bi bilo vse kar delamo dobro, 
ker edino taiko naše podjetje 
lahko us•pešno posluje. 

Kako se počutite na vašem se· 
danjem delovnem mestu? 

Na majem sedanj-em delovnem 
mestu se po6utim dobro. 

Vaše nap()tilo mladim članom 
kolektiva za njihovo delo? 

Mladi člani lmlektilva z njiho
vo prizadevnos,tjo lahko veli!ko 
prLpomorejo k uspešnemu po
s101Vanju podjetja. To naj bo vo
dillo mlaJdemu čJ.allJ.u našega ko
lektiva. 

Ali smatrate, da kažejo vod
stv'o tovarne in organi upravlja· 
nja dovolj pozornosti do starej
ših članov kolektiva in vseh 
tistih, ki ste s svojim dolgolet
nim delom prispevali svoj delež 
k uspešnemu razvoju in dobrim 
poslovnim ll"ezultatom IUV? 

Vodstvo tovarne illl organi 
upravljalll.ja imajo zadov·oUiv 
odnos do starejših članoiV lwlek
tiva. 
če primerjate delovne pogoje, 

v katerih ste opravljali delo na 
začetku svoje zaposlitve v IUV s 
sedanjimi - kaj lahko poveste v 
zvezi .s 1tem? 

P.Dimerjava današnjega dela z 
delom na začetlku moje zaposlit
ve skoraj ni mogoča. Ce samo 
pogledamo v · lužilnico, strojilni
co in odmaščevalnico si ne mo
remo zamisilti tistih težkih po
gojev v katerih smo delali. 

Ali ste v poklicu - usnjarja 
našli svoje JOSebno zadovoljstvo 
in če bi še enkrat začeli svojo 
življenjsko pot, ali bi se ponov
no odločili za ta poklic? 

Ce bi danes imel šele 14 let, bi 
se odločil za študij usnjarrstva. 
UsnjarsW10 je zelo zanimivo, saj 
odkriv vsak dan nekaj novega, 
zalll.imiiVega. V usnjarstvu se ved
no samo učiš. 
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Novoletna 
nagradna 
križan ka 

Vodoravno: 
l. dvom, nezaupanje, 7. ropotanje mlina, 13. 

želva, ki živi tudi v Jadranu, 14. vrsta ugank, 
15. t:ropska papiga, 16. naslov, 17. čestitka delov
nemu kolektivu IUV, 26. reševalni čoln, 27. umet
ni lesni kamen, 28. kazalni zaimek, 29. žensko 
ime, 31. država v zahodni Afriki, 32. Stanko Lor
ger, 33. gora v Karavankah, 34. stari Slovan, 36. 
vrsta usnja, 37. brusi za koso, 39. opis, 40. država 
mi vzhodu ZDA, 42. dohod, 44. staroslovanska 
črka, 46. del obleke, 49. tarnanje, 50. politik Mi
kojan, 53. moštvo, 55. tovarna avtomobilov v Ma-

2 5 · 6 

73 

75 

17 

74 

78 

riboru, 57. ti (nemško), 59. mesto v Italiji, 60. 
prebivalci visokega severa, 62. nemški meščanski 
filozof (George), 64. žensko ime, 65. luster, 67. 
mali nagajivček, 69. indonezijska tiskovna agen· 
cija, 70. ali, 72. planinska ujeda, 73. Oton župan
čič, 74. bodica, 75. nikalnica, 77. glas črne ptice, 
78. grški junak pred Trojo, 80. Ivan Minatti , 
81. Albert Einstein, 82. alkoholiki, 84. pritok 
Visle, 86. regenerativna naprava v plavžu, 87. sta
rožidovski kraljevič. 
Navpično: 

f. spaka, prikaczen , 2. značaj, 3. sevanje, žarče
nje, 4. pisalna potrebščina, S. »Štrajk«, 6. Anton 
Aškerc, 7. paluba, 8. krasota, 9. obolenje, 10. do
mače živali , 11. bodičast plevel, 12. kazalni zai
mek, 18. tuja znamka žarnic, 19. tropska ovijalka, 
20. jugoslovanska loterij a, 21. del obraza, 22. si
birska reka, 23. žensko ime, 24. šop slame, 25. 
varnostna obloga, 30. ameriški filmski igralec, 
32. strupena kača, 32 a. močvirska ptica, 33. di-

1970 

šeče mazilo, 35. trinog, 38. ·številka, 41. del opre
me reševalcev, 43. del celote, 45. povest F·ranceta 
Bevka, 47. potrdilo, izkaz, 48. rimska boginja 
ognjišča, Sl. vrsta žičnice, 52. ozek pas blaga, 
54. površinska mera v Angliji, 56. gnetenje telesa, 
57. usmerjevalec, 61. osebni zaimek, 63 . daljše 
potovanje, 66. glavni števnik, 68. rimska številka 
51, 71. francoski pesnik (Jean) , 72. plesni korak, 
76. vladar v muslimanskih deželah, 77. blagajna, 
J9 . medmet žalosti, 83. kemijski simbol za neptu
nij, 85. predlog. 

Pravilne rešitve, med katerimi bomo to-
. krat izžrebali več srečnih nagrajencev in 

jim podelili lepe praktične nagrade, nam 
pošljite najkasneje do 15. januarja 1970. 
želimo vam obilo uspeha in zabave pri 
reševanju. 
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Srečno 
novo leto 



ŠPORT 

Kaj pa smučanje na Vrhniki? 
V okviru v;rhniškega Partizana že 

od obstoja deluje tudi smučarska 
sekcija. Delo se je razvijalo zelo 
spremenljivo - odvisno od okoli
ščin, v katerih je delalo celotno dru
štvo. Sedaj delujeta pravzaprav dve 
smučarski sekciji: skakalci in alp
ski smučarji. 

Skakalci na smučeh so pokazali 
večjo aktivnost predvsem v zadnjih 
letih, ko se je rzanje zavzel tov. Kun· 
stelj, ki je tudi sam navdušen s-ka
kalec in tekmovalec. Pod njegovim 
vodstvom in ob finančni pomoči Ko
munalno-stanovanjskega podjetja in 
še nekaterih drugih podjetij so si 
uredili 35-metrsko skakalnico na 

sece na leto. Res pa je to tudi edina 
ugodnost za ·smučarje. Ker so tere
ni na Ulovki bolj pristopni le že 
nekoliko starejši mladini, sekcija 
pod vodstvom tov. Moharja vsako 
leto organizira v času zimskih po
čitnic skupaj s šolskim športnim 
društvom začetne in nadaljevalne 
tečaje . Udeležuje se jih okrog 100 
osnovno šolskih otrok Glede na po
men in vpliv, ki ga ima smučanje 
na razvoj mladega človeka, na tem 
področju sekciji nikakor ne bi smeli 
odrekati priznanja. Seveda pa pri 
tem ne smemo prezreti, da bomo še 
več mladine pritegnili v smučarske 
vrste, če bo ta videla pred seboj 

Med počitkom po smuki na pobočju Ulovke 

»Brcetovem« . To je velika pridobi
tev za vrhniški smučarski skakalni 
šport, čeprav tu na Vrhniki vreme 
smučarjem rrado ponagaja celo sre
di zime. Kljub vsem težavam (fi
nančnim in vremenskim) je uspelo 
skakalcem pritegniti precej mladi· 
ne, izmed katere bodo lahko vzgojili 
nekaj kvalitetnih tekmovalcev. Pri 
tem ob primerni in resni vadbi tudi 
uspeh ne bi smel izostati. 

Sekcija za alpsko smučanje ima 
na Vrhniki še dokaj ugodne vremen
ske pogoje za svoje delo. Na bližnji 
Ulovki se sneg zadržuje 3 do 4 me-

tudi kvalitetne tekmovalce in bo tu
di sama imela možnosti za nadalj
nji kvalitetni razvoj. Pri tem se po
javlja novo vprašanje, ki teži mar· 
sikateri smučarski klub - to so de
lovni in finančni pogoji. 

Glede opreme naj kar takoj po
vem, da se s smučnii in ostalimi po
trebnimi rekviziti, ki so dokaj dragi, 
oskrbuje vsak tekmovalec sam, ka
kor pač zmore. Osnovnošolski mla
dini pri tem priskočijo na pomoč 
same šole, ki svojim učencem vsaj 
za šolske počitnice in tečaje nudijo 
smuči in obutev. 

Smučarji so že pred leti izsekali na Ulovki traso za žičnico, ki pa je doslej 
še ni. 

Na parkirnem prostoru v Jamniku pod Ulovko je vedno živo. 

Kot sem že omenil, imamo na 
Ulovki še kar ugodne pogoje tudi 
za tekmovalno smučanje. Vendar bi 
z nekoliko večjimi finančnimi sred
stvi lahko zimo vsaj za najboljše 
tekmovalce podaljšali za nekaj me
secev. Lani je Komunalno-stano
vanjsko podjetje na Ulovki postavi
lo tudi majhno vlečnico . Vendar je 
namenjena bolj turizmu. Za snm
čarje je to vsekakor nova pridobi
tev, še vedno pa upamo, da bo 
sčasoma postavljeno več žičnic ter 
bomo lahko izrabili vse možnosti, ki 
jih nudijo tereni na Ulovki. Pri 
tem ne bi več omenjal dolgoveznih 
in nesmiselnih razprav o tem, komu 
so danes namenjene žičnice. Vsako
mur je jasno, da so za zimski turi- · 
zem prepotrebne, ta pa je lahko 
pomemben vir dohodkov tisti go
spodars·ki organizaciji, ki ga zna 
pravilno usmeriti. Ker tega ne zna
mo ali nočemo storiti, smo v zim-. 
skem turizmu in v alpskem smuča
nju v primerjavi z našima sosedoma 
Avstrijo in Italijo pravi šolarji. 

Kljub vsem neprijetnostim pa 
moramo smučarski skakalci in alp
ski smučarji le priznati, da imamo 
zadnja leta dovolj finančnih sred
stev vsaj za najnujnejša tekmova
nja in za organizacijsko delo. Tako 
se je lani preko 30 članov, mladin
cev, pionirk in pionirjev udeležilo 
16 prireditev društvenega, občinske
ga, medd1uštvenega in celo medna
rodnega značaja . Na teh tekmova
njih si .ie več tekmovalcev priborila 
tudi kakovostne tekmovalne razre
de. To pa pomeni prvi korak za 

vstop med najboijše tekmovalce. V 
organizaciji sekcije je poleg šole 
smučanja rza ·otroke med počitnica
mi potekalo tudi medobčins·ko ,sindi
kalno tekmovanje v slalomu, izved
ba več manjših skakalnih tekem in 
tekem v alpskem smučanju medob
činskega pomena, meddruštveno 
tekmovanje na novi skakalnici in 
meddruštveni slalom Ulovka - 69. 

Tudi v našem podjetju je nekaj 
smučarjev tekmovalcev, ki so se 
preteklo sezono udeležili sindikalne
ga prvenstva in jim je za las ušlo 
prvo mesto. Vsako leto se udeleži
mo državnega prvenstva usnjar.iev 
in gumarjev v veleslalomu v Tržiču, 
kjer smo kljub ostri konkurenci 
vedno med najboljšimi. 

Andrej Krašovec 

Dober gasilec lahko postaneš 
samo tako, da pristopiš k ne
varnosti z Iicem. 

šef! Zagotovite mi že enkrat varnost pri delu! 
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Miro Cerar, naš naj
boljši športnik vseh 
časov, ki je bil le
tos nagrajen z zlato 
plaketo »Branka . Zi
herla«, je prizadev
no sodeloval tudi v 
zabavnem tekmo
valnem programu 
na prireditvi. Kot 
zmagovalec je dobil 
za nagrado modro 
lisico (levo). 

Košarkarski repre
zentant Ivo Daneu 
je sprejel srebrno 
Ziherlovo plaketo, 
njegov klubski ko
lega iz Olimpije 
Vinko Jelovac (na 
sliki desno) pa spo
minsko plaketo (de
sno). 

Podelite-v plaket ,,Branka Ziherla'' 

Vsi nagrajeni športniki so sprejeli tudi lična praktična darila - proizvode 
naših obratov. Na sliki je moška ekipa Ziherlovih nagrajencev z našimi 
darili (zgoraj). 

Minuli mesec so najboljši slovenski športniki kot vsako leto 
prejeli plakete >>Branka Ziherla«. Slovesna podelitev je bila to
pot v Litiji v organizaciji občinske zveze za telesno kulturo. 
Pokroviteljstvo nad prireditvijo pa je prevzela IUV in ob tej 
priložnosti podelila nagrajencem več praktičnih daril - naših 
izdelkov. 

Novinar slovenskega tednika TT iz
roča spominsko plaketo najbolj
šemu jugoslovanskemu judoistu To
polčniku, članu lnpola iz Slqvenske 
Bistrice (zgoraj). 

Takole so se tekmovalke iz vrst gle
dalcev trudile, da bi čim hitreje obr
nile lisico (levo). 

Predstavnik našega podjetja Rudolf 
Kočevar izroča zmagovalki ženskega 
dela zabavnega tekmovanja Barbari 
šenk naše darilo (desno). 


