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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA. 

USPEHI 1~ 
PRIČAKOVANJA 

Ob poslavljanju od starega leta je direktor 
podjetja Anton Debevc odgovoril na nekaj vpra
šanj o naših delovnih dosežkih in prihodnjih na
črtih IUV. 

Vsako leto so lahko člani kolektiva sproti 
spremljali poslovanje podjetja iz objavlje
nih podatkov. Razen tega smo tej zadevi name
nili vrsto prispevkov v Usnjarju. Vseeno bi radi 
izvedeli vaše mnenje o tem, kaj je po vaši oceni 
najpomembnejši dosežek podjetja v letu 1970? 

Ob koncu leta je navada, da sku§amo anaLi
zirati naše poslovanje in s tem odgovoriti na tista 
vpraš•anja, za 'katera smatramo, da so bi•la spor
na in .ne~zv·ršena, in obenem skušamo najti od
govor oziroma konkretno rešitev. Ko delamo 
oceno preteklega obdobja, potem je zeLo težko 
odgovoriti oziroma se odločiti, po kakšnih krite
rijih n·aj bi ocenjevali naše poslovanje. Bojimo 
se, da ne bi po eni strani preveličevali naših 
uspehov, po drugi strani pa, da ne bi bili dovolj 
objektivni do doseženih rezultatov. Morda pa bi 
bil v trenutku, v katerem se nahaj-a naš·::t družba 
in naše gospodars.tv.o, še naj.bolj objektiven po
kazatelj, odgovor, :kako se je ·sleherna, ·torej tudi 
naša gospodarslm organizacija obnašala v času 
re:llorme, torej tudi v .letu 1970. - V odgovorih, 
aJli se je Viključila v prizadevanja za realizacijo 
intencij reforme •ali je sta1a ob strani, ali pa je 
morda celo med tistimi, ki so s svojim ponaša-· 
njem bistveno doprinašali k neizvrševanju ob
veznosti, začrtanih ·V reformi? Morda je .odgovor 
na to kompleksno vprašanje zlasti še sedaj, ko 
iščemo najboljše rešitve za premag.ova.'l.je vseh 
težav, s katerimi se srečujemo, še najbolj ob
jektiven. 

Naša osnovna orientacija je bila vedno zana
šanje na lastne sposobnosti, zavedaj-oč se, da bo
mo imeH samo toli'ko, kolikor bomo sami nare
dili in da smo predvsem sami odgov-orni ·za našo 
sedanjost in prihodnost. Morda samo nekaj po
datkov, ki ilustrirajo naš odnos do reforme. Ob 
vstopu v reformo je znašal naš letni :izvoz coa 1,5 
milijonov dolarjev. Iz leta v leto smo ga povečeva
li tako, da smo v letu 1970 prekorači.li 3,5 mill.ijona 
dolarjev in to izključno na področju s konver
tibilno valuto, čeprav smo :imeli možnosti prodaje 
tudi na druga področja pod ugodnejšimi pogoji. 
Tako •smo se uvrstili med največje slovenske 
proizvajalne organizacije v izv·ozu na zahod in 
ta predstavlja enega naših glavnih virov aku
mulacije. 

Naslednji podatek, kii govori o naši orientaciji 
v teh letih, je rast osebnih dohodkov. V zadnjih 
5 letih je poprečni osebni dohodek v podjetju 
po rastel za nekaj' 'več kakor 40 °/o, kar ne pokriva 
niti posledic inflacije, pa čeprav smo imeli in 
imamo možnost povečevanja, ampak smo raje 
držali na llolikor toliko normalni višini razmerje 
med osebnimi dohodki in skladi. 

Nadaljevanje na 2. strani 

Srečno novo leto 1971 
Obilo delovnih uspehov in osebne sreče vsem zaposlenim, našim 

upokojencem, štipendistom in ostalim sodelavcem želijo samoupravni 
organi, družbeno politične organizacije in vodstvo IUV! 



Uspehi in 
pričakovanja 

Nadaljevanje s l. strani 
Poleg spoznanja, da je bila re

f<Ormska pot edino pravilna se mi 
zdi, da j·e pomemben uspeh v 
preteklem letu tudi konsolidacija 
razmer v •Obratu šmartno in s tem 
potrditev pravilnosti priključlitve 
šmartna. Kot .pomemben uspeh 
štejem tudi osvoj:i:tev proizv•odnje 
lak usnja, s katerim smo postali 
največnj:i proizvajalec tovrstnega 
usnja v državi. 

Smatram, da je uspeh leta 1970. 
ponovno spoznanje, da je biloo re
:llormsko ponašanje edino pravilno 
in da ·smo ·samo s takim odno
s·om do reforme v teh letih utrdli:li 
naš položaj in postali vodilna or
ganizacija med usnjarji v Jugo
slavijl. 

Nll, katerem področju pa meni
te, da bi lahko v minulem letu 
še več dosegli, kot smo, in kje so 
vzroki za to? 

S tem, kar smo do;egli v pre
teklem IJ.etu, smo lahko zadovolj
ni. Seveda pa s •tem še daleč ni 
rečeno, da ni bilo pomanjkljivo
sti in da bi uspehi ne mogli 
biti še boljši. Poleg vrste objek
tivnih težav, :ki so se 'kaZJale v po
manjkanju surovine (ZJlasti za 
obrat na Vrhl1iiki), ob splošni ne
li'kvidnos1Ji, je bHo še dosti sub
jektivnih slabosti, ki so bile vzrok 
za to, da rezultati dela nis<O še 
boljši. Zdi se mi, da je včasih 
premalo razumevanja za dogo
varjanje, za skupno sodelovanje, 
kar se kaže včasih tudi v spre
vračanju -odgovornosti z enega na 
drugega. Flraksa nam dos.Ukrat 
dokazuje, da se bomo morali 
drugače organ~zirati, drugače 

porazdelLti delo in s tem tudi za
gotoviti vecJO odgovol'nost na 
vseh nivojih. 

Inž. Mali in Kavčič si ob novih energetskih napravah res lahko 
z zadovoljstvom sežeta v roke 
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OBVESTILO 
Zaradi povečanja proizvodnih kapacitet in prehoda na skraj

šani delovni čas sprejmem o v USNJARNI na Vrhniki večje 

število delavcev. 

Delavci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
l. starost 17. let 
2. zagotovljen prevoz na delo v vseh treh izmenah 
Prijave sprejema splošna slnžba. 

Kako smo poslovali 
v novembru 1970 

Proizvodnja v novembru po obratih 

Usnjarn:a Vrhnika 138.674 m2 
6.372 kg 

61.066 m2 
19.302m2 

ščetinama Vrhnrka 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 

Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

1.417 m2 
2.676m2 
3.168m2 

Realizacija 

Usnj•arna Vrhnika in ščetinarna N din 
Usnjarna šmar.tno, krznarna in konfekcija N din 

9.410.034,30 
9.102.342,05 

Izvoz: $ 246.354 
Poprečni OD 

N din 18.512.376,35 

V novembru je znašal poprečni OD na enega zaposlenega 
za 208 ur 1.590,04 N din. 

Bolniški izostanki 

Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu no
vembru zaradi bolniških izostankov (vključno tudi porodniški 
dopus•t) 1.41 1izgubljenih de1ovnrh dni. 

Stevilo zaposlenih 

Na dan 30. 11. 1970 je štel naš .kiolektiv 1218 članov (brez 
vajencev). V vrhniških obratih dela 717 ljudi, v šmartnem 425 
in v »Rož-niku« v Ljubljani 76. 

Prav gotovo lahko poveste 
glavne gospodarske naloge, ki jih 
bo moral kolektiv IUV sprejeti 
v novem letu 1970? 

V naslednjem letu nas čakajo 
zelo veHke naloge. Naša obvez
nost je, da v -letu 1971. povečamo 
obseg proizvodnje za preko 30 Ofo, 
tako da bi celotna proizvodnja 
usnja presegla 3 milijone m2. To 
povečanje naj bi znašalo na Vrh
niki cca 30 Ofo, v šmartnem pa 
okr.og 80 Ofo. Proizvodnjo konfek
cij naj bi povečali za 100 Ofo. S 
priključitv:ijoo obrata za izdelavo 
obutve Rožnik bo potrebno v letu 
1971 izvršiti 1mmpletno rekon
strukcijo oziroma modernizacijo 
te tovarne, za kar bo po prvih 
izračunih potrebno preko 300 mi
lij-onov S din. Izvoz naj bi v na
slednjem letu povečali tako, da 
bi se skušali približati številki 5 
milijonov dolarjev. Skupni bruto 
produkt naj bi znašal več :kot 20 
milijard S din. 

Vsa družebna prizadevanja v 
minulih mesecih so bila namenje
na temu, da bi dejansko dosled
neje uveljavili reformne smerni
ce v naši praksi. Glavne naloge 
so šele pred našimi družbenimi 
in gospodarskimi organi. Kaj me
nite, katere poteze ekonomske po
litike in sistema, sklade z re
formnimi načeli, bi bile nujne s 
stališča našega delovnega kolek
tiva? 

O tem je bilo veliko govora in 
verjetno ne bi mogel povedati ni-

česar novega. V gospodars•tvu že
limo samo, da bi čimprej spe
ljali ukrepe za dosego stabiHza
cije, talm da bi si biH na jasnem, 
kaj nas čaka in da bi temu pri
merno Jahko tudi usmerja1i naše 
poslovanje. Ukrepe, pa čeprav še 
tako trde, si res želimo in to 
trajnejšega zna·čaja, ne pa parci
a1nih reš:1tev, ki samo otežkočajo 
obstoječe stanje. V zvezi s stabi
lizacij.sk~mi ukirepi n1mamo no
benih iluzij. Ničesar ne pričaku
jemo. Prepričani smo, da bomo v 
prvi fazi s•tabiolizacije obremenje
ni ceilo z novimi bremeni. 

Kaj želite ob koncu razgovora 
povedati vsem zaposlenim? 

Samoupravni organi v podjetju 
so sprejeli vrsto odločHev in 
ukrepov, s katerimi naj se naša 
gospodarska ·organizacija še ak
·tivneje vključi v razreševanje si
tuacije, v kateri se nahaja naše 
gospodarstvo, z namenom, da še 
izboljšamo naše gospodarjenje in 
s tem prispevamo k razreševanju 
skupnih problemov. Zelel bi, da 
bi se s•leherni član kolektiva se
znani.! s tem programom •in da bi 
njegova vsebina bHa tudi orien
tacija pri , vsakodnevnem delu. 
Vsak po svojih sposobnostih lahko 
veliko pripomore k izboljšanju 
položaja. · 

Ob koncu žel.im vsem sedanjim 
in nekdanjim članom kolektiva 
ter nj,ihovim družinam veliko de
lovnih uspehov in osebne sreče. 



........,.... 

NASI JUBILANTI 
Letos se že sedmič spominjamo vseh, ki praznujejo jubilej -

10, 15 in 20 let dela v podjetju. Jubilantje prejmejo darila: na
livna peresa za 10 let, ure za 15 let, denarno nagrado 100.000 
S din pa za 20 let dela v podjetju. 

Vsem jubilantom iskreno čestitamo in jim želimo še mnogo 
delovnih uspehov in osebne sreče. 
Nekaterim jubilantom smo tudi zastavili vprašanje: KAJ SI 
žELITE ZA NOVO LETO? 
PAJSAR PAVLA- želim si predvsem zdravje in srečo ter ne 

nazadnje tudi čimboljši zaslužek 
JURJEVCIC MARIJA- želim si predvsem zdravje 
JEREB ANTON - želim si zdravje in srečo ter čimboljši uspeh 

podjetja 
REPOVž JOŽE - želim, da bi bilo vsaj tako kot doslej 
KODRE MARJAN - Zdravje v družbi ni čimvečji napredek 

podjetja 
NOV AK ALOJZ - želim, da bi bila izvršena rekonstrukcija 

krznarne in da bi dosegli dnevno proizvodnjo okrog 2.000 m2 

metrskega. krzna. Osebno pa si želim predvsem zdravje. 
MACEK IV AN - želim si, da bi mi uspelo čimprej urediti si 

vse potrebno za upokojitev in da bi bila pokojnina čimvečja 

DESETLETNIK! V IUV 1970 

Na. Vrhniki (vključno obrat 
kr oj aš tv o) 
l. Bogataj Jožica 
2. Bogataj Marija 
3. Butko A:na 
4. Dimič Vladimka 
5. Gostiša Je1ka 
6. Gregorka Angela 
7. Guzelj Albina 
8. Japelj Marija 
9. Knap~č Marija 1943 

10. Kogovšek Ana 
11. Krampač Anica 
12. Mahov1ic Ma·rija 
13. Malavaš~č Anica 
14. Pajsar PaV'la 
15. Petavs Slavica 
16. Petrovčič Julka 
17. Pirc Valentina 
18. Sokač Ant-on 
19. Strajnar Nataša 
20. Tominc Marija 
21. Vrbančič Stanko 

V obratu S m a r t n o : 
l. Breznikar Marija 
2. Ceglar Cveta 
3. Oizerle Ignac 
4. Erjav ec Jožefa 
5. Gorišek Alojzija 
6. Jerin Antonija 
7. Kremžar Ivana 
9. Nt)grašek Marija 

8. Loka1r Ivanka 
10. Okoren Alojz 
11. Perme Marija 
12. Pinoza Mar.ija 
13. Blan~nšek Marija 
14. Poglajen Marija 
15. Repovž Marija 
16. Savšek Anton 
17. Skubtc Pav·la 
18. Strmec Kati 
19. Tomažič Jože 
20. Tomažič Marija 
21. 11rčon Marta 

PETNAJSTLETNIK! 
Na Vrhniki: 

l. GCJ!brovšek Marija 1932 
2. Gabršček Majda 
3. Horvat Jože 
4. Jurjevič Marija 
5. Kociper Matija 
6. Košir Ivanka 1921 
7. Matic Jovan 
8. Mesec Anton 1924 
9. Mivšek Viktor 

10. Mole Majda 
11. P·odobnik Jože 
12. Sedej Marica 
13. ščupec Mati1da 
14. šemrov Anica 
15. Velušček Marija 
16. Zimšek T·ončka 

V obratu š m a r t n o : 
l. Berčon Olga 

BORBA ZA ENAKOPRAVNOST 

- Micka, ti si član delavskega sveta. PritoŽi se, ker 
smo za petnajstletno delo v podjetu ženske dobile za 
111 starih dinarjev cenejše ročne ure kot moški. 

Pavla Pajsar 

Marija Jurjevčič 

Anton Jereb 

2. Doblekar Pavla 
3. Dremelj Jože 
4. F.ajdiga Ivan 
5. Gorišek Ana 
6. Gradišek Ančka 
7. Hostnilk Rezka 
8. Izgoršek Irma 
9. Kodre Majda 

10. Maček Ivan 
11. Novak Alojz st. 
12. Novljan Marija 
13. Obreza Vera 
14. Perme F·rančiška 
15. Poglajen Ana 
16. Pregelj Frančiška 
17. š~rok Milka 
18. šušteršič J ·ože 
19. Ulčar Ma•rtina 
20. Zaman Anton 
21. Zore Jožefa 

DVAJSETLETNIK! 
Na Vrhniki: 

l. Cukljek Amalija 
2. Ficko Herman 
3. Gostiša Anton 
4. Horvat Marija 

Ivan Maček 

Alojz Novak 

Marjan Kodre 

Jože Repovž 

5. Hren CirH 
6. Jereb Anton 
7. Jereb Ivanka 
8. Luštrelk Stane 
9. Mi.lec Julka 

10. Molek Anton 
11. Pečar Ivanka 
12. Rode Avgust 
13. šventner Stane 
14. Umek Franc 
15. Vog·rinčič Franc 

V obratu S m a r t n o : 
l. Gradišek Ignac 
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Perspektive Rožnika 
Mislim, da ni več potrebno go

vor-iti o motivih, ki so podjetje za 
izdelavo obutve Rožnik iz Ljub
ljane pripeljali do priključitve k 
IUV. Raje poglejmo, kakšna je si
tuacija. v podjetju po treh mese
cih, odkar Rožnik posluje v sklopu 
našega. podjetja, in kaj lahko od 
tegr. obrata. pričakujemo v pri
hodnje. 

S sprejetjem rzakjučnega računa 
s st·anjem 30. 9. 1970. rn V'pisom 
v register na Gospodarskem so
dErču se je Rožnik tudi formalno 
pri!kljlučil k :rmšemu podjetju. 
~ončni rezultat poslovanja z·a 
prvJh 9 mesecev letošnjega •leta 
i:zkazujc nekoliko manj lwt 40 mi
lijonov S din izgube. Težko bi 
bilo ·tu ana.li:zirati vse vzroke ne
gartivnega poslovanja in naprtiti 
krivdo enemu ali drugemu. Po
vemo naj ·~e, da se je podjetje 
šele pred dvemi leti preusmerilo 
iz obrtne .ozirroma poHndustrij
ske proi~vodnje na povsem indu
strijski način dela, kar pa je ime
lo tudi gotovo neg•ativne posledi
ce. Predvsem je primanjkoval-o 
kvaHfic1rane deloV'ne sile za di
rektno proLzv·odnjo, pa tudi st·ro
kovnjakov za samo vodenje obra
ta ni brilo dovolj. Seveda se je 
vsem tem ·Osnovnim težavam pri
ključila še težavna finačna sirtu
acij.a in pa nesmotrna vodenje 

prodajne politike. Poudariti pa 
moramo tudi, da obrat Rožnik s 
svojo novo zgradbo daje navzven 
precej drugačen vtis, kaj ti tudi 
strojna oprema v obratu je prav 
ta'lm zasrta·rela. 

Danes obrat zaposluje le še 70 
delavcev, ki dnevno i.zdelajo 130 
do 140 parov obutve, večinoma 
škornjev. Ceprav je sedaj pouda
retk predvsem na kvaLiteti, pa s 
tako pr:oduktivnostjo nikakor ne 
moremo rbiti zadovoljni, saj je 
precej pod jugoslovanskim po
prečjem. Odkar je Rožnik pri
ključen k našemu podjetju, je 
obrat zapustilo .kakJih 20 delavcev, 
novih rpa za enkrat ni:smo spre
jema'li. Lahko trdim, da se polo
žaj v obratu počasi normal:izira, 
kar nam potrjuje tudi dejstvo, da 
se je število bolniških in neopra
vičenih izostankov zmanj.šalo od 
10 do 15 dnevno na 3 do 5. Tudi 
poslovanje z zunanji!mi partnerji 
smo uredili, -čeprav smo na ra
čun dosedanje neposlovnosti iz
gubHi marsrkaterega pomembne
ga kupca in novo vključevanje 
v tržišče rprav g•otovo ne bo lahko. 

Kot smo že prej omenili, ·re
zultati Rožnika ob pri'kljuoitvi 
niso biH zadovoljiv·i. Zato se je 
podjetje odločilo, da izdela s·arna
cijsl~i program, katerega sedaj ·ob-

JANUAR 70 - PRVI DELOVNI DAN 
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Slovenci smo IJričeli prvi delovni dan v letu kot 
običajno 

FEBRUAR 70 - PETLETNI PLAN 

Ze v februarju smo začeli z razpravo o 5-letnem planu 
-zato, da bi ga potem odložili za dobro leto dni 

Iz splošne službe 
Od 12. novembra do 5. decembra 1970 je 'komisija za delovna 

1·azmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo v usnjarno 
22 dela v cev: 

- Janez Bogataj, Greta Bohar, Marija Brus, Anica Cer.in, 
Jože Cernologar, Andrej Florjančič, Terezija Govekar, Stani
slava Horvat, J ·ože Hribernik, Martin ~ovač,Oil~il Kržič, Mirjana 
Marinkovič, Ivml'ka Marttnčič, Vesna Molk, Janko Nedižavec, 
Niko Oblak, Jože Pavunc, Metod Peternel, Mirlm Polanc, Jožko 
Raspet in !Hja šimic. 

Delati so prenehali: Anlka Dobrovoljc, Vincenc Fr.idrich, Elli
zabeta MaloVTh in Anton Vrhovec. 

V obratu šmartno je komisija sprejela na delo v mesecu 
novemb11u 4 delavce: 

- v usnjarni: Martina Bučar ~n Allojz Groznik, 
- v pom. dej.: Janez Kepa, 
- v spl. sl. : Greta Pavlica (medkirisa sestra), 

delati pa so prenehali: Rozalija Hostnik, Mira Paternosrt, Mal"ija 
Polutnik in Milan Vidmar (umrl). · 

Vsem novo sprejetim delavcem že1~mo prijetno počutje ~n 
veHJw uspeha pri delu. 

Upokojitve : 
7. 10. 1970 je prenehalo delovno Tazmet,je Stan'ku Umeku -

visolmlwali!iciranemu usnjarju, zaposlenemu v IUV od leta 1946, 
8. 11. 1970 pa Aloj.zu BizjraJku - kvali:fl1ciTanemu čevljarju , 

za~poslenemu v IUV od leta 1952. 
Zahva'ljujemo •Se jrima za dolgoletno delo in trud v podjetju 

ter jima želimo še vrsto zdravih •]n ·srečnih let v pokoju. 
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Upokojene& Stanko Umek (levo) in Alojz Bizjak (desno) 

deLuje slkupina ljudi. Obrat Ro~
nik naj bi še mrp·rej izdeloval .samo 
žensko modno obutev visoke kv·a 
litete, kakršna na domačem trgu 
primanjkuje. Da bi pa obrat lah
ko postal rentabilen, bo treba po
večati ·pt,oivodnjo na okrog 600 pa
DDV dnev.no pri 130 zaposlenih. 
Za to pa bo potrebna nova mo
derna strojna oprema in pa se
veda dovolj str.o'koVIIle delo•vne 

sile, ki ho znala delati .in uprav
ljati obra:t. Seveda bo vse to 
zahtevalo čas i:n sredst'va, kar pa 
sam .obrat ne bo zmogel. Kolektiv 
si sicer prizadeva, da bi čimprej 
popravi.! zamujeno in odstranil 
napake, do tedaj pa mu bo po
trebna materia,lna in moralna 
podpora celotnega kolektiva In
dustdje usnja Vrhnika. 

Andrej Krašove2 

Kolekcija izdelkov Rožnika 



Ekonomska sola 
Zadnjič smo se seznanili z osnovnimi smernicami in prvimi ukrepi 

za stabilizacijo našega gospodarstva. Prepričan sem, da ste zasledovali 
novice, ki so bile o tej problematiki objavljene v dnevnem časopisju, 

in vam priporočam, da tudi v bodoče take novice pazljivo p1·eberete, 
saj računamo, da. bodo že decembra meseca objavljeni nadaljni ukrepi. 
Mislim, da se nihče od nas ne sme postaviti v vlogo pasivnega opa
zovalca pri teh dogodkih, kajti za nas je vse to bistvenega pomena. 

Kako pa pr·i nas v kolektivu 
sprejemamo v;se te ukrepe in ka
ko ·se bomo sedaj lotili našega 
dela, da bi občutili čim manjše 
posledice V'seh teh z<l!ostritev in 
da bi še nadalje ostali pri osnovni 
usmeritv;i razvoja našega podjet
ja? 11/f.lislim, da ni •Odveč, če še en
krat pouda:Dimo, da si v našem 
podjetju, tako kot še mansik.ie 
drugje, močno žeUmo resnično 
stabilizacijo v gospodarstvu, pa 
čeprav bi morali za to plačati do
ločeno ceno. Trdno smo prepri
čani , da smo tudi z našim dose
danjim de'loom v poreformnem ob
dobju že pr1spevali svoj delež za 
stabilizacijo našega gospodarstva, 
kar želimo ,podkrepiti z nasled
njimi podatki, v katerih upošte
vamo samo usnjarno in ščetinar
no na Vrhniki brez ostalih ·obra
tov, ki so sedaj v sklopu našega 
podjetja, kajti leta 1965, ki ga 
jemljemo k·ot izhodišče, sta bila v 
sklopu podjetja le ta dva obrata 
na Vrhni•ki. 

Leta 1965 smo izdelali: 
svinjskega usnja 840.000 m~ 
sortiranih ščetin 83 ton 
leta 1970 pa smo izdelali: 
svinj>skega usnja 1,650.000 m~ 
sortiranih ščetin 105 ton 

Proizvodnja svinjskega usnja je 
porasla za 96 11/o, proizvodnja sar
tiranih ščetine pa za 13 10/o. če že
limo obseg fizične proizvodnje 
:::pravi ti na skupni imenovalec, 
bomo ovrednotiH proizvodnjo le
ta 1965 in leta 1970 po istih cenah. 
Za izračun jemljemo ceno za us
nje 5.000 starih dinarjev za 1m2 
in za ščetine 6.000 din za 1 ·kg. 

Tako preračunana vrednost 
znaša: 
leta 1965 
leta 1970 

46,980.000 N nid 
88,800.000 N din 

torej povečaaje obsega proizvod
nje za 90 °/o. 

Oe pa sedaj primerjamo, ko
liko •smo ·Si pri tem uspehu pove
čali naše ·osebne dohodke, ugoto
vimo naslednji rezultat: 

MAREC 70 - IZVEN PRORAČUNSKA BILANCA 

il 

Saj vidite, da se pri proračunu držimo dogovorjenih 
izdatkov 

APRIL 70 - PODRAŽITEV LUKSUZNEGA BLAGA 

Ker je tudi kurilno olje luksuzno blago, ga moramo 
takole uporabljati 

Neto izplai:!ani osebni dohodki leta 1965 znašajo 3,960.000 N din 
Leta 1970 pa bomo ·izplačali 10,400.000 N din 
"lo povečanja mase osebnih dohodkov 162 °/o 

Tudi tu jemljemo samo usnjar- zulta>ta, vendar m .. oram·o biti v 
no in scetinarno na Vrhni·ki. takŠnem primeru toliko odločni, 

Ker nas je tok inflacije in ne- da JO č~mrprej izioč·imo in odpro
siab'ilnosti pocegnil s seboJ, .se- damo ter poi·ščemo primernejšo. 
veda !usmo mog1i .ostati osamljeni Vsa naša ·investicijska vlaganja 
in so naš-i oseoni d.o·D.odki ra:sli naj bodo usmerjena tako, da po 
hitreje od proizvodnje, saj vidi- i':im krajšem postopku dobimo za
mo, da smo skupno izplačane želeno ikvailiteto .in potrebno ko
osebne dohodke povečali za 162{//o, ličino izdelkov. Ker pa naša 
proizvodnJO pa za 90 Ofo. »spremljaj.oča ,industrija« (tu mi-

Ce pa ·SedaJ odstotek povečanja slim industrijo, •ki se ukvarja s 
osebn~h dohodkov >Korigiramo za proizvodnjo usnjarskih strojev) 
s vopn.JO inflaciJe v tem obdobju, tudi teži k stalnemu napredku, 
dobimo povsem drugačno sliko. smo priče vsa.koletnim novota.ri -

1--octatKa o s•bopnji inf1acije za jam in imamo vsako leto na raz
zadnj>il1 .pet let nimamo sedaj na polago določene ·izboljšave •v stroj
raZlpotl.ago, vendar, če računamo ni opremi. Zato bomo morali vse 
poprečno po 12 °/o letno, znaša to te novotarije uvajati tudi mi v 
za pet let celih 60 °/o in za toliko naših obratih, kajti le na ta način 
znižan .porast naših osebnih do- bomo obdržali vodeči položaj med 
hodkov rin sicer 162 minus 60 = usnjarnami v državi, katerega 
120 ''/ u. Ta podatek pa sedaj lahko smo sl, lmt kaže, že pridobili. 
primerj•amo s podatki o pora>stu To bo utrdilo gospodarski položaj 
naše proizvodnJe in ugo.tovimo le našega podjetja in bomo s tem 
12 Ufo ra.zlilke, ·OZi·roma na leto doprinesE tudi k stabilizaciji na-
2,4"/o hitrejšo rast osebnih dohod- šega gospodarstva kot celote. 
kov od -obsega proizvodnje, ikar 
naj bi biJo namenjeno za realni 
dvi.g življenjskega standarda. S 
tem hočem dokazati, da z našimi 
osebnih dohodkov oziroma z našo 
osebno potrošnjo nismo napravili 
zmede na tržišču in nismo spra
vili iz ravnovesja blagovne in 
skupne sklade. Kajti, !kolikor smo 
namenili več za osebne dohodke 
smo dali ustrezno toliko več tudi 
blaga za trg. Mislim, da bi bila 
takšna analiza potrebna za vsako 
gospodarsko organizacijo in bi kaj 
lahko ugotovoili, kje so bila ta raz
merja porušena. Seveda bi za po
polno analizo moral-i upoštevati 
še druge elemente, kot na primer: 
s kolikšnimi ·investicijskimi vla
ganji smo omogočili takšen po
rast fizičnega obsega ;proizvodnje, 
vendar se v nadaljnje analize tu 
ne bi spuščal in se omejujem le 
na ·osebno pot·rošnjo, ki je bila 
omenjena kot eden izmed faktor
jev •za nastali položaj. 

Mislim, da bi podrobno orien
tacijo morali obdržati tudi v bo
doče; ·seveda pa se bomo morali 
potruditi, da si bomo s še večjim 
pora.stom proizvodnje omogočili 
tudi večji porast osebnih dohod
kov. Porast proizvodnje bo moral 
temeljiti predvsem na organiza
cij.sko-tehnoloških ukrepih in na 
uvajanju nove produktivnejše 
opreme. V .tej smeri že nekaj ča
sa zelo intenzivno delamo in kot 
veste, zadnje čase v vseh obratih 
vsak dan .vidimo kaj novega, 
opremo aH razna ureditvena dela, 
ki s-o namenjena za nadaljnj,i ;po
rast proizvodnje in produktivno
.sti. To je naša osnovna orienta
cija že nekaj let, kajti povsem 
jasno je, da takšno podjetje, kot 
je naše, ki preko 40 Ofo svojih pro
izvodov pr.oda na svetovnem 
tržišču, lahko obdrži svojo kon
kurenčno sposobnost le z nezadrž
nim napredkom in razvojem, za 
kar pa so seveda potrebna dolo
čena investicij-ska vlaganja. Tudi 
investicijska potrošnja je omenje
na kot ·eden .od važnejših fa·ktor
jev za nestabilnost, vendar sma
tramo, da so tu mišljene takšne 
investicije, ki ne vračajo priča
kovanih efektov. Naše investicije 
pa s-o nam do sedaj v glavnem 
dale pričakovane rezultate. Seve
da se >kda:j tudi zgodi, da kaka na
prava ne daje pričakovanega re-

Vzporedno z uvajanjem nove 
meha111izacije ne smemo pozabiti 
na strokovno izobrazbo delovne 
sile, kajti samo s stroj i naših želja 
ne bomo dosegli, saj je •stroj le en 
faktor in šele s strokovno delov
no silo skupaj predstavljata pro
iz•vajalno silo. če delavec, ki 
upravlja str·oj, nima potrebnih 
umskih in frzičnih sposobnosti, 
ne more iz .stroja iztisniti vsega. 
Potem v takšnem primeru govori
mo o nerentabilni naložbi v o3-
novna sredstva in o nerentabil
nih ·inve·sticijah. Takšne investi
cije pa s·o pripomogle k nestabil
nemu položaju v našem gospodar
stvu. Mislim, da je delovna sila 
kot faktor v sklopu proizvajalnih 
sil še važnejša od samega stroja. 
Zato .sem prepričan, da mi vsi ta 
;problem podcenjujemo in ga ne 
jemljemo dovolj resno. če se sa
mo malo ozremo po domovini, bo
mo ugotovili nešteto pr,imerov, ko 
so tovarne opremljene z moder
nimi stroji, niso pa prav·očasno 
poskrbele za strokovno delovno 
silo ·in so se znašle v neprijetnem 
poloŽiaju. Stroji stojij.o neizkoriš
čeni, podjetje pa izkazuje izgube 
v svojem poslovanju. To je dva
kratno zlo. Kajti porabljena so 
bila sredstva za investicijske na
ložJbe, ·Od katerih smo pričakovali 
določene dobičke, ki bi bili na
menjeni za nadaljnja vlaganja v 
modernizacijo. Namesto dobička 
pa •imamo izgube, ki jih je treba 
pokrivati. Te izgube pa pokriva
mo ·iz raznih rezervnih skladov 
in drugih virov in tako odtegu
jemo sredstva oziroma dobičke, ki 
so jih ustvarile druge proizvajal
ne >sUe. Mislim, da ni dovolj, če v 
naših predračunih zagotovimo le 
sredstva za štipendiranje na raz
nih rednih šolah (srednjih in vi
sokih), pač pa bomo morali v na
ših kalkulacijah predvideti tudi 
stroške za izobrazbo aU priučeva
nje na samem delovnem mestu. 
Takega stroška se ne bi smeli 
ustraš,i.ti, .saj bi bil zelo ·renta
bilno naložen denar. če bi imeli 
.pri nas nekoga, ki bi bil praktično 
in ·strokovno usposobljen, da bi 
lahko poučeval delo na raznih de
lovnih operadjah ·1n da bi bila to 
njegova edina delovna zadolžitev, 
bi nam ta človek lahko zelo veliko 

Nadaljevanje na 10. strani 
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9-rnesečna 
proizvodnja 
Ceprav smo bralce Usnjarja sproti seznanjali s poslovnimi rezultati, 

objavljamo tokrat nekoliko podrobnejšo oceno poslovanja pos'ameznih 
obratov podjetja v prvih 9 mesecih letos. 

Usnjarna Vrhnika 
V primerjavi s prejšnjim letom 

je letos oskrba vrhniške usnjarne 
s surovino neprimerno slabša. Na
makaH smo v>Se, kar smo dob'.i-li 
in kar smo imeli na zalogi. Lani 
smo odkupili v tem obdobju za 
7 Ofo več kož !kot letos. Cena je 
v močnem porastu. Poprečno 
smo plačali letos za kg svinjske 
kože O, 75 din več kot lani. Za ce
loten odkup svinjskih kož pred
stavlja ta podražitev skoraj pol 
milijarde S din. Tudi masti je več 
na kožah .in to prispeva nadalj
njih 20 mil:ijonov S din k podra
žitvi proizvodnje. 

Pomanjkanje svinjskih kož smo 
nadomeščali z govejimi kožami in 
dodeloavo govejih polizdelkov iz 
usnjarne šmartno. Polizderki za 
lak proizv·odnjo, goveji cepljenec 
in ostala ·surovtna, mi je bila pre
nesena v vrhnišlm usnjarno iz 
šmartna, predstavlja 25 °/o celot
nega namoka na Vrhniki. Spre
menili smo tudi asortiment proiz
vodnje svinjskega usnja. Vedno 
manj je vegetabilnih izdelkov v 

oktobru je upmV'ni odbor U:kinil ve
getabilni namok. V nenehnem po
rastu pa so velurji in boksi ter 
seveda lak, ki je naš novi artikel. 

Dosežena proprečna pr.odajna 
eena pokriva podražitev proiz
vodnje. Izhaja pa iz spremenjene
ga asortimerrta izdelkov (lak in 
velur) in povečanega izvoza. Lani 
smo izvozili v 9 mesecih 497.000 m2 
usnja, letos pa 520.000 m2 oziroma 
za 2,862.000 dolarjev. Poprečna 
dolarska cena je letos za 5 Ofo viš
ja .kot lani. Veliko večino našega 
izvoza (91 Ofo) predstavlja svinjsko 
usnje. 

Produktivnost usnjarne je letos 
na lanskoletni ravni, če upošte
vamo le izdelane količine. Zaradi 
spremenjenega asortimenta proiz
vodnje pa je težko primerjati te 
podatke. V usnjami je bilo zapo
slenih letos poprečno 341 delav
cev, lani pa 330. Poprečni osebni 
dohodek za 9 mesecev je znašal 
123.886 S din in je bil za 14 Ofo 
višji kot v istem obdobju lani 
oziroma za 10 Ofo višji kot v letu 
1969 nasploh. 

Praznovanje je bilo bolj naporno kot marsikateri 
delovni dan 

JUNIJ 70 - GOSPODARJENJE PO JUGOSLOVANSKO 
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Ko jo dokončata, jo podrita in obrnita za 1800 
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Ščetinarna 

ščetinami je pretežni del su
rovin dobavila usnjarna - to je 
64 ton. Kupili smo le 16 ton. Lani 
v tem času je imela usnjama pre
cej več ščetin predvsem zaradi 
večjega namaka usnjarne - 90 
ton. Najpomembnejše pa je to, da 
smo uspeli s spremenjeno tehno
logijo ohraniti ščetine zdrave in 
nepoškodovane in je zato več šče
tin primernih za usmerjeno blago. 
Ščetinama je sortkala, kot prejš
nja leta, tudi letos za druge to
vrstne proizvajalce. 

Skoraj vse ščetine so bile pro
dane po razmeroma visoki ceni. 

Produktivnost v ščetinami je le
to za 23 Ofo višja kot lani, na ilmr 
je vplivala tudi spremenjena teh
nologija čiščenja in odvajanja 
kratklih ščetin. Poprečni OD je bil 
v letošnj·ih 9 meseceih za 15 Ofo 
višj•i kot lani in je znašal 108.991 
din. Popreono število zaposlenih 
se je znižalo iz 86 na 72 delavcev. 

Usnjarna šmartno 
Usnjarna šmartno je namočila 

v 9 mesecfu približno 2.000 ton 
govejih kož oziroma poprečno 9 
ton na dan (lani 5 ton dnevno). 
Poleg precej večje proizvodnje so 
so bili doseženi uspehi tudi pri 
asrotilmentu. Obračunska kalkula
cija ima vse postavke nižje kot 
lani. Manjša je poraba pomožnih 
mater~alov (zaradi polizdelkov za 
vrhniško usnjarno) in nižja je re
žija (zaradi večje količinske pro
izvodnje), čeprav je v absolutnem 
znesku večja kot lani. Prodajna 
cena je tudi višja, ker je več kva
<Htetnejšeh izdelkov. Boljše pro
dajne cene in pa pocenitev proiz
vodnje so dale ugodnejši finančni 
rezultat, ki je letos v 9 mesecih 
prvič pozitiven. Dobiček sicer ni 
velik, vendar je to lep uspeh, saj 
vemo, da se vse jugoslovanske us
njarne bore z rentabilnostjo. Su
roV'ina je draga in je predelava 
rentarbiLna le, če smotrno us
merjena v bolj·še artikle in če je 
dosežena potrebna produktivnost. 
Produktivnost usnjarne šmartno 
je za 45 Ofo večja kot lani zaradi 
večje proizvodnje, boljšega koriš
čenja kapacitet in boljše tehnične 
opremljenosti. 

Tudi prejemkli delavcev so bili 
vršji kot lani. Poprečje za 9 me
secev je 107.882 din. število za
poslenih v usnjami se je dvignilo 
iz 78 na 106 del:avcev. 

Krznarna šmartno 
Krznama je predelala 370.000 

kosov ovčjih in jagnječih kož, 
lani v tem času pa le 295.000 ko
madov. Strojila je tudi krzno div
jačine (li:sice, kune, nerce, bizarni 
itd.). Pri količinskem namoku si
cer beležimo ugodno povečanje, 
vendar je pri tem neugodno, da 
je ta surov·ina dosti dražja. Poleg 
tega so biiH ·letos kosi ovčjih ' 
kož težji in je zato izplen sl-abši. 
Podražitev surovine in slabši iz
plen moono vplival na finančni 
rezultat krznarne. Dobiček je pre
cej manjši kot lani in to kljub 
višji prodajni ceni za čevlj-arsko 
podlogo in kljub temu, da dobiva 
konfekcijska delavnica krznarsko 
podlago po ceniku. 
Poprečni OD je znašal 101.917 

din iln je :bn za 12 Ofo višji kot lani. 

Konfekcija lirzna 
Količinsko proizvodnjo konfek- 1 

cij je težko primerjati, ker so iz
deLki različnih velikosti, različni 
so modeli iln raozlliona uporabljena 
surovina. Rečemo pa lahko, da so 
kapacitete polno zasedene. Fi
nančni ·rezultat 9-mesečnega po
slovanja je negativen. Konfekcija 
je čez leto delala v glavnem na 
zalogo in se je prodaja začela šele 
v jesenskih mesecih. V zalogah 
j.e obračunana samo surovina, 
osebni dohodki oin Težijski stro
ški pa so bili sproti obračunani. 
Ko bodo te zal:oge prodane, se bo 
negativni finančni rezultat spre
menil v pozitvnega. 

Konfekcija usnja šmartno 
in Vrhnika 

Tudi za konfekcijo usnja velja 
ugotovitev, da je morala proizva
jati na zalogo rn istočasno pokri
vati vse režijske stroške in osebne 
dohodke. Finančni rezultat obeh 
konfekcij je za 9 mesecev negati
ven in se 'bo popravil v naslednjih 
meseoih, ko bodo prodane zaloge. 
Primerj-ava kalkul<acij vrhniške in 
šmarske konfekcije usnja ne kaže 
bistvenih odstopanj pri istih ar
tiklih; niti pri porabi surovine ni
ti pri poraobi pomožnega materi
ala. Razlika pa je v režijski uri, 
ki je na Vrhniki zaradi s•ame lo
kacije nižja kot v šmartnem. 

Nekaj obšime}šo informacijo o 
poslovanju naših obratov in ce
lotnega podjetja bomo objavili, ko 
bodo znani rezultati gospodarje
nja za celo poslovno leto 1970. 

Lepljenje kož na plošče v usnjarni šmartno 



42 -urni leden 
. O tej problematiki je začel pisati inž. Mihelič in je v dveh svojih 

prispevkih prikazal osnovne koncepte tehnološko strojnih rešitev, kako 
si zamišljamo v našem podjetju preiti na skrajšani delovni čas. Škoda, 
da zaradi bolezni ni mogel svojih zamisli povedati in razložiti v celoti, 
saj je bilo predvideno, da bi njegova izvajanja objavljali v nadaljeva
njih. Ker pa je to zelo aktualna problematika, ki jo je treba obdelati 
in pogledati tudi iz ekonomsko-kalkulativne strani, se bomo v času 

njegove odsotnosti vseeno malo pogovorili o teh zadevah. 
Večina industrijsko razvitih držav je že prešla na krajši delovni 

teden; bodisi, da so število delovnih dni na teden skrajšali na 5 dni 
ali pa so uvedli krajši delovni čas, tako da imajo delovni teden dolg 
od 40 do 45 ur. že takoj pa bi opozoril, da ne smemo pomešati pojma 
delovnega časa in obratovalnega časa. Zato smatram, da so posamezna 
podjetja skrajševala delovni čas tako, kot jim to dopušča njihov način 
proizvodnje in tehnologije. 

Ker je bilo že pred leti ugo
tovljeno, da se je tudi naša drža
va uvrstila med srednje razvite 
industrijske dežele v Evropi, je 
Zvezna skupščina sprejela zakon, 
ki določa 42 ur dela na teden 
kot normalen delovni čas. Pred
pisani s•o bili tudi pogoji in rok, 
v katerem moraj.o podjetja preiti 
na nov delovni čas. Seveda so se 
tega zakona najprej poslužili raz
ni uradi in ustanove, ki živijo od 
proizvodnje, postopoma pa se je 
tudi industrija začela prilagajati 
na krajši delovni čas. Ta~o ima
mo sedaj v državi skoraj 70 °/o 
podjetij, ki so svoj delovni čas 
že prilagodi'la novemu zakonu. Mi 
smo torej med redkimi, ki tega 
zakona še nismo v celoti upošte
vali, saj smo naš delovni čas 
skrajšali le na 46 ur tedensko, 
ta,~o, da ob sobotah delamo le po 
6 ur. 

Mislim, da ne bo odveč, če v 
začetku poskušamo malo pogle
dati, kdaj in pod kakšnimi pogoji 
naj bi dopuščali možnost skraj
ševanja delovnega časa. Kot os
novna ug-otovitev prav gotovo 
drži, da se samo zaradi tega, ker 
imajo vse naše sosednje države 
že skrajšani delovni čas, za tak
šno akeij o oziroma za t~kšen 
ukrep ne bi mogli odločiti, saj bi 
bilo to le posnemanje njihovih 
dobrih navad. 

Odločitev za takšno akcijo bi 
morala najti svoj.o utemeljitev v 

čistih računih v produktivnosti in 
višini ustvarjenega nar·odnega do
hodka na prebivalc-a oziroma v 
resnični ekonomski moči države 
kot celote ali posameznega po
djetja oziroma panoge. 

Iz kakšnih izhodišč produktiv
nosti in s 'kakšno ekonomsko moč
jo smo se v naši državi odločili 
za krajši delovni čas, prepustimo 
v presojo pristojnim organom. 
Seveda pa ima vsak svoje mnenje 
in jaz se pridružujem tisti sku
pini ljudi, ki smatra, da je bila 
takšna odločitev v naši državi le 
morda ne/koliko preuranjena. 
Morda pa je pri tej odločitvi pre
vladovalo mnenje, da se razlika 
na fondu delovnih ur zaradi 
.::Jkrajšacnja lahko nadoknadi z 
boljšim prizadevanjem, večjim fi
ZJičnim naporom, boljš·o disc.iplino 
in organizacijo itd. Morda bi bilo 
bol je, če bi vse te napake najprej 
odstraniLi dn se z našimi re
zultati približaLi poprečni evrop
ski produiktJivnosti in se šele nato 
odločili za ta ukrep. če ocenju
jemo pr·odu'ktivnost v naši proiz
vodnji od 9 do 11,5 m2 izdelane 
usnja v 8. urah na enega zapos
lenega na dan in če ta podatek 
primerjamo s poprečno evropsko 
produktivnostjo, ki se giblje pre
ko 15m2, lah~o ugotovimo, da 
nam do nje še kar precej manjka. 
Dvomim pa, če rto razli~o lahko 
v celoti nadoknadimo z raznimi 
oblikami človeških dejavnikov. 

Stroj za mehčanje in lemljenje lica 

človeške zmogljivosti imaj-o do
ločeno mejo, preko katere ne mo
rejo brez modernejših strojev in 
naprav. Za uvedbo nove mehani
zadje pa je potreben denar. Te
ga pa ni bilo toliko na razpola.go, 
da bi v ne'kaj letih pripravili po
goje za taJko produktivno delo . 
Do pred ne~aj leti nazaj smo ime
li zakonske rpredpise tako urejene, 
ce1o del amortLzacije zbirala 
zveza za razvoj bazične in
dustrije. Na ta nacm smo 
priš1i v pol<lžaj, da je v ve
čini starejših podjetij ostala 
zastarela in iztrošena · oprema, 
konkurenčna in sor·odna podjetja 
v svetu pa so se z veHko naglica 
razvijala. Res se je položaj nato 
poprav;il in je bila delitev kori
girana v kori:st gospodarstva, ven
dar pa je proces inflacije poskr
bel, da gospodarstvo še vedno 
ostaja Ie na i'2lposojenJ.h sredstvih. 
če pa se ta sredstva (kapital) še 
počasneje obračamo - krajši de
lovni čas povzroča seveda tudi 
slabše obračanje, saj v tistih pri-

sticijskih naložb. V ščetinarni so 
tudi še vedno možne izboljšave, 
vendar so tudi za to potrebna kar 
precejšnja investicijska sredstva. 
V konfekciji pa so prav sedaj v 
teku temeljite spremembe v or
ganizaciji proizvodnje, na osnovi 
katerih pr.ičakujemo bistveno po
boljšanje produktivnosti. 

Te naložbe v investicije so za 
nas z·elo vel•iko breme, zato iščemo 
pomoč pri poslovnih bankah, se
veda v koli:kor nam bodo v tej 
situaciji lahko pomagale. 

Z novimi investicijskimi nalož
bami ne bomo le povečali proiz
vodnj-o dn produktivnost, temveč 
bomo omogočH:i tudi dodatno za
posHtev derovne sile. Koncept na
šega razvoja ne temelji na za
menjavi č•loveka s str-ojem na de
lovnem mestu, pač pa želimo z 
mehanizaoijo olajšati pogoje in 
omogočiti zaposlitev novi delovni 
sili. 

Sedaj pa poglejmo, rkakš>ne re
zultate v produktivnosti smo do
segli prete~ih nekaj Qetih tin letos: 

Proizvodjn na 1 za[loslenega nam da 
usuj. Vrhnika 

Leto m2 usnja 
usuj. šmartno 

m2 usnja 
krznarna 
m2 krzna 

ščetinarna 
kg ščetin 

1965 8,91 
1966 9,64 
1967 10,02 
1968 10,20 
1969 11,40 
1970 11,66 

merih ~jer delajo ile 5 dni v tednu, 
ves naložen kapita•l dva dni mi
ruje - prav gotovo ne moremo 
pričakovati izboljšanja stanja. 
Prepričan sem, da tudi trenutna 
situacija v gospodarstvu v po
gledu nestabilnosti prav gotovo 
deloma izhaja iz nepreračunane
ga in neutemeljenega skrajšanja 
delovnega časa. Da se ne bomo 
napak razumeli. Jaz nisem na
sprotnik skrajšanja delovnega ča
sa. Narobe, ze1o se zavzemam za 
takšen ukrep, vendar smatram, 
da moramo to storiti šele tedaj, 
ko smo temeljito pripravljeni. In 
ker je v našem podjetju še več 
ljudi s takšnim mišljenjem, smo 
pripol'Očali in dokazaLi našim or
ganom upravljanj-a, da še ni:smo 
zreli za takšno odločitev in smo 
si že pred tremi leti zastavili nek 
perspektivni program za izvedbo 
te naloge. Naše mnenje je bilo, 
da se moramo najprej v produk
tivnosti približati 15m2 izdelkov 
na enega zaposlenega na dan. Za 
realizacijo te zamisli pa s·o bila 
,potrebna velika investicijska vla
ganja. Realizacija te naše zamisli 
se je nekoliko zav.lekla zaradi 
nujne rekonstrukcije energetske
ga obrata na Vrhniki, v katerega 
smo morali vložiti ogromen zne
sek denarja, ki je bil sicer na
menjen za nabavo usnjarske 
opreme. Največji izdatki v ta na
men so sedaj že za nami in smo 
se zopet z vso vnemo in z vsemi 
razpoložljivimi sredstvi lotili na
bave še preostale dodatne opre
me, s katero pričakujemo pove
čanje kapacitet prozvodnje na 
Vrhniki na 200.00 m2 usnja na 
mesec. Tudi v usnjarni šmartno 
rekonstrukcija še ni dokončana 
in so. nparave prav tako že na
ročene. V ·~rznarni smo v dveh 
letih dosegli že dzreden rezultat, 
saj smo proizvodnjo povečali za 
sedemkrat. Nadaljnje izboljšave 
pa so odvisne ·tudi od novih inve-

6,46 
9,50 

8,20 
8,52 

3,01 
3,54 
4,08 
4,14 
4,45 
5,29 

Podatke za obrate šmartna na
vajamo le od leta 1969 dalje, odkar 
so pri'ključeni k IUV. Iz teh po
datkov ugotovimo, da vztrajno 
izboljšujemo produktivnost v 
vseh obratih, toda ne gre tako 
enostavno in je včasih že 1 °/o dvi
ga produktivnosti že viden uspeh. 
če računamo, da bi naš delovni 

čas skrajšal;i od sedanjih 46 ur na 
42 ur tedensko, predstav-lja to 4 
ure na teden. Torej bi morali v 42 
urah opraviti isto delo kot v 46 
urah. Produktivnost bi torej mo
rala postati za 9,5 Ofo, če bi hoteli 
obdržati ena:ke rezultate v proiz
vodnji in enak finančni rezultat. 
Seveda bi moral ostati enak tudi 
osebni dohodek. Kajti - preprJ
čan sem, da nihče ni pripravljen 
preiti na 42-urni delovni teden 
s tem, da bi v tem času •prejel 
tudi ustrezno nižji ·osebni doho
dek. Enak osebni dohodek pa lah
ko zagotovimo le, če bomo dosegli 
pričakovane rezultate v dvigu 
produktivnosti. Ko bodo pokrite 
potrebe po teh investicijah in če 
bomo dosegLi tudi predvideni fi
nančni rezultat, bomo z.a osebne 
dohodke 'lahko namenili še celo 
večji del sredstev od našega do
hodka. 

To so osnovni koncepti naše 
e~onomike pri izvajanju akcije 
za skrajšanje delovnega časa in 
pri uresničevanju našega progra
ma •razvoja. Prepričan sem, da s·o 
osnovne ekonomske zakonitosti 
našega gospodarskega sistema 
znane vsem članom kolektiva in 
da nam je vsem jasno, da si po
goje našega življenja in našega 
standarda krojimo predvsem sami 
z našim gospodarjenjem. če bo
mo gospodarili uspešno, si bomo 
od rezultatov našega dela lahko 
vzeli za osebne dohodke kaj več, 
če pa bomo gospodarili slabo, 
nam nihče ne bo izgubljene raz
like nado~nad11 ali nam kaj dosti 
pomagal. M. P. 
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Odpadne vode 
V ·zadnji številki Usnjarja smo 

lahko brali pojasnilo občanom, v 
katerem je v kratkem pojasnjeno, 
zalmj je letos onesnaženje zraka 
oziroma smrad, ki izvira iz čistil
nih napr.av za ·Odpadne vode us
njarne, tako močan. Nekoliko po
drobneje sem o tem stanovalce iz 
predelov v lbližLni tovarne, ·ki so 
zaradi tega najbolj prizadeti, se
znanil na zboru volilcev koncem 
novembra. Zal je bila udeležba 
skromna! Zato bo morda prav, da 
o tej problematiki oziroma o pr.i
zadevanju našega kolektiva, da bi 
pred ·iztekom v Ljubljanico, učin
koviteje kot sedaj, oNstili odplake 
-in pri tem tudi v največji možni 
meri zmanjšali smrad, spregovo
rimo tudi v našem gla•silu. V Slo
veniji se :z reševanjem in projek
•tir.anj.em čistilnih naprav ukvarja 
predvsem poslovno zd1,uženje 
SMELT iz Ljubljane (skupnost 
metalurške, kemijske lin elekitro 
tehnologi'je). Na področju čiš·čenja 
usnjarskih odpadnih vod res-da 
še nimajo veHkih izkušenj, pač pa 
so že oziroma projektirajo več na
prav za čiščenje združenih od
plak, to je industrijskih in komu
nalnih odplak, iz določenega kra
j-a .ali področja. Ena ·izmed takih 
naprav že dela v Mengšu, gradi 
se v Murski Soboti, projekti pa 
se a1i se bodo pripravljali za 
škofjeloško področje, kamniško, 

domžalsko in mengeško področje 
skupalj, za Ilirslm Bis•trico itd. 

Tudi naše podjetje se je pred 
štirimi meseci obrnilo na SMELT 
.s prošnjo, da za nas pripravi kon
cept oziroma ·predlog čiščenja od
plak. Oboje smo že prejeli. Za os
novo omenjenih predlogov je bil 
vzet 35-tonski dnevni namok su
rovih svinjskih kož, ki ga bo do
voljev·ala dokončno realizirana 
rekonstrukcija vrhniškega obrata. 
Pri takem namoku bo ob obsto
ječi tehnologiji dnevna koHčina
odplak preko 2.100 m2 to je skoraj 
90m3/uro oziroma preko 60 litrov 
na kg •surove teže. 

Glavna koJ.ičina (·skoraj 50 Ufn) 
odpadnih vod bo prihajala iz lu
žilnice, ki bo tudi v pogledu one
snaženja najslabša. Vsebovala bo 
poleg veliJlcih količin raztopljene
ga in neraztopljenega .apna, e 
mulg.irane masti in razstopljenega 
sulfidnega žvepla tudi mnogo več
j.ih ·in manjših organskih delcev in 
še nekatere druge manj škodlj.i
ve snovi. Odplake s strojilnice bo
do •količinsko predstavljale le 
·okoli 18 Ofo celotne količine odpad
nih vod, bodo pa v glavnem ki,sle 
in tako bodo ob mešanju z alkal
nimi vodami iz lužilnice le-tem 
zniževale alkaliteto. Istočasno pa 
se bo ~zločal raztopl:jeni krom, 
ki prihaja iz strojilnice v odpad
nih krom-<strojilnih juhah. Tudi 

JULIJ 70 - NI POCITNIC ZA VSE 
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Temperatura in cene naraščajo z zanesljivo naglico, 
čeprav se je zvezna vlada odpovedala počitku 

AVGUST 70 - POLETJE V STILU 

Tudi v vročem avgustu nismo prenehali z najbolj 
priljubljenim delom - razpravljanjem 

odplaka iz barvarne, ki jo bo po 
količim nekoHJw vec KOt ·iz stro
jilnice, še zaa1ec ne bo tako pro
Dlemac·!Cna KOt ona iz luzilnice. 

Da b1 s1 •lažje pedstavljali, kaj 
pomeniJO taKe veliKe KOlicine in 
taKo mol:no onečiščene odplake, 
kot pr·ihajajo oziroma naj bi pri
llajale v .oliznji booocnosti iz na
šega ·o•orma, moramo povedati, da 
je •a 'KOJ.icina octp1aK enakovredna 
odplaKam iz mesta z okoli 25.000 
prebivalci. Na drugi strani pa se 
Ljubljanica kot reKa, ki spreJema 
odpl·aKe, uvršča po klasitiKaciji v 
IL razred voda (to so vode, k1 se 
ne morejo uporabljati kot pitne 
vode, pac pa dajejo možnosc živ
ljenJa vodni flori ·in tavni, se lah
ko uporabljajo za reKreacijske 
namene ita .J. Da pa v take vode 
lahko •spus·camo odplake, morajo 
te biti predhodno očiščene že do 
razmeroma zelo visoke stopnje. 
Iz povedanega pa kaj lahko za
ključimo, da zahteva postavitev 
naprave za uspešno čiščenje od
plak veliko študij in raZJiskav 
preden pridemo ao najsmotrnej~ 
šega projekta. 

Oglejmo si na kratko, kakšne 
var.iante je predlagal SMELT: 
l. Popolno očiščenje odplak. S 
tem načinom bi s kemijskim, me
hanskim in biološkim očiščenjem 
očisti~i odpadne vode od 85- 90 Ofo 
stopnje čistosti. 
2. Kombinirano c1scenje. Predlog 
predv.J:deva le mehansko in delno 
kemično čiščenje odplak na to
varniški čistilni napravi. biološki 
del Oiščenja pa bi bil prepuščen 
centra}m naprav·i, ki bi čistila po
leg industrijskih tudi komunalne 
odplaJke iz področja Vrhnike. 
3. Provizorično čiščenje. Ker se 
bomo na osnovi idejnega projekta 
za vse tri variante, ki ga bomo v 
kratkem naročilu pr.i SMELT 
odločili za to rešitev, si jo podrob
neje oglejmo. 

Odplake, ki odtekajo iz obmta 
po zbiralnem kanalu, bi se ·očišče
v:ale grobej·ših delcev s pomočjo 
s1t, .• avt<?matiziranih grabelj in 
mascobmka. Nato bi jih po po
trebi ne':'tral<iziorati in razstrupljali 
(odS'tr.ar~Jevali .sulfidno žvepJ.o, ki 
Je sedaJ eden glavnih povzročite
lJev smradu) , nakar bi tekle v 
usedalni bazen velikih izmer 'ko
der bi se VJSedla večina fin~jših 
delcev. Blato v tem bazenu bi se 
s pomočjo strgala nabiralo v naj
globjem delu bazena, odkoder bi 
ga redno prečrpavali s črpalko di
rektno na kamion in ga odvažali 
na odlagališče izven Vrhnike ali 
pa v izsuševalne grede, koder bi 
se blato osuševalo. Odplake bi 
dalje tekle ·v drug bazen v .ka
terem bi opravljali takoimenova
na bi!ološko čiščenje, ki temelji na 
razkroju najf.inejših organskih 
delcev s pomočjo mikroorganiz
mov v pr.isotnosti zraka. Zato bi 
morali v tem bazenu poskrbeti za 
močno prezračevanje odplak z 
uvajanjem lkomprimira.nega zraka 
ali 's pomočjo turbin različnih iz
ved~. Pri tej fazi čiščenja pride 
toreJ do razkraja nečistoč ·ob pri
sotnosti zraka in plini, ki se pri 
tem razvijajo, ne povzročajo tako 
močnega 'smradu kot tisti, ki se 
razvijajo v 'brezzračnem gnitju 
kar se sedaj dogaja na obstoječih 
napravah. 

Odplake bi nato tekle v tretji 
bazen, koder bi se v-sedalo mine
ralizira-no (razkrojeno) blato in od 
tu dail.je v Ljubljanico. Učinek či-
ščenja naj bi b.il 65 do 70 Ofo. · · 

Pisma uredništvu 
Spoštovani 
čeprav malo kasno, 

vas vseeno prav lepo po
zdravljam. Na vojaško 
življenje sem se že ko
likor toliko privadil. Ni 
lahko biti vojak, poseb
no pa dober vojak . Pa 
to bo že šlo. Zime tu ni
so hude, le močan veter 
zavija, snega pa ni sko
raj nič, pa še tistega ve
ter odpiha. Sicer smo 
zelo dobro oblečeni in 
se nam zime ni treba 
bati. 
če bo šlo vse po sreči 

in če mi ne bo kakšna 
smola prekrižala raču
ne, se čez leto in pol 
spet vidimo. 

Pa še eno željo bi 
imel, če bi jo bilo moč 
izpolniti; rad bi namreč 
prebiral vašega Usnjar
Ja, za katerega se vam 
že v naprej zahvaljujem. 

Lepo vas pozdravlja 
vojak Marjan Cafuta 

VP 6919/5, Niš 

* 
Danes se vam prvič 

oglašam iz vojaške služ
be in pozdravljam vse 
člane kolektiva. Kolekti
vu pa čestitam k uspeš
nemu razvoju in da bi 
še naprej tako uspešno 
prodajal svoje artikle 
kakor do sedaj. ' 

Da pa bi se z vašim 
P,odjet~em i? vašim po
swvanJ.ei? se bolj spo
~~~1, b1 ~elel, da mi po
stlJate casopis vašecra 
podjetja. "' 

VP 6919/8 VE-4, Niš 
Jože Justin 

Ta varianta bi bila izmed treh 
naštetih najcenejša . Prva naj bi 
~tala predvidoma okoli 800 m!ili
JOnov S din, druga okoli 350 miii
jonov in. zadnja okoli 250 milija
no": S d~n .. Pri realiziranju tretje 
moznosb b1 verjetno lahko vsaj 
delno uporaJbi.li obstoječe čistilne 
napl'ave. ob večjih ali manjših 
gradbemh dopolnitvah in dodatni 
opremi. 

Uresničiti eno od opisanih treh 
var.iant (tudi na primer tretjo, ki 
se zdi za naš kolektiv najbolj 
sprejemlj~iva) pa seveda ni mogo
če čez noč. P.oleg ogromne vsote 
denarja sama gradnja novih ozi
roma dopolnjevanje že obstoječ-ih 
čistilnih naprav veHko časa, dolgi 
pa so tudi dobavni roki dobavi
teljev potrebne opreme, bodisi 
domačih ali tujih. Vsem pa nam 
mora b~·ti jasno, da stanje, kakrš
no je danes, ne more trajati v 
nedogled in ·se zato moramo od
ločno spop11ijeti s tem problemom. 
Onesnaženje vode in zraka ter 
odlaganje odpadkov 1ndustrije, ki 
se še nadalje hitro razvija pov
zroča predvsem v visoko r~zvitih 
industrijsk~h državah, dejansko 
pa že pri nas, izredne probleme 
in 1skrajni čas je, da jih pričnemo 
z vso .odgovornostjo reševati. 

[nž. Alojz Kržmanc 



Moj konjiček: reja l\oncev 
Zaradi hitrosti in hrupa, s ka

terim se današnji človek srečuje 
vsepovsod, se zdi marsikomu reja 
kuncev nekaj preživelega. Lahko 
bi se vprašali, če gleda•mo re}ca, 
ko se vrti Oikrog sv·ojih štalic »'ali 
se mu izplača« in prišli bi verjet
no do odgovora, da gojijo ljudje 
kunce prav z;aradi veselja. To pa 
terja mnogo dela. 

Ce ocenjujemo rejo kuncev pri 
nas, ·lahko rečemo, da je ta zvrst 
zelo množična. Z njo se ukvarjajo 
predVlsem ljudje, ki nimajo po
gojev za rejo večjih živali. Izdatki 
za nabavo plemenskih živali in 
kunčnic so razmeroma majhni, pa 
tudi za ·sosedstvo niso nadloga. Os
ob tem skrbimo za redno čiščenje 
tudi za sosestvo niso nadloga. Os
krba kuncev je preprosta in ne 
terja mnogo dela, oskrbujemo jih 
tako rekoč mimogrede in lahko 
trdimo, da je to delo marsikomu 
v razvedrilo. 

Na Slovenskem je zbudil z;ani
manje z;a rejo malih ž:iv·ali po
kojni Anton Letrman. Leta 1906 
je za·čel iz;dajati 1hst za pospeše
vanje umne reje malih živali. 
Istočasno je lbilo ustanovljeno 
prvo društvo RMŽ v Tržiču, nato 
v Ptuju in Mariboru. V Ljubljani 
so leta 1928 pri kmetijski družbi 
ustanovili perutninarsko-kunčje
rejsk·i odsek, a naslednje leto je 
bila na ljublj-anskem velesejmu 
prva razstava s 125 eksponati raz
ličnih pasem kuncev. Zatem se je 
število društev vedno večalo in 
so v času leta 1935 do 1939 usta
novili 33 tako 'imenovanih rejskih 
središč . Na Vrhniki je bilo taiko 
središče ustano·vljeno leta 1937. 
Med vojno je del1o povsem zamrlo, 
tudi strokovna vzreja je b1la sko
raj opuščena. Po -osv-oboditvi pa 
so se ponovno ustanavljala dru
štva RMZ. 

Na razvoj te gospodarske pa
noge imajo velik vpliv organizi
rane razstave vseh vrst malih ži
vali, posebno v krajih kot so: 
Kranj, Vrhn-ika, Kamnik, Celje, 
Maribor 1in drugod. Ravno na teh 
razstavah se dobivajo vsi tisti, ki 
na tem področju strokovno delu
jejo in si med seboj izmenj•ajo 
podatke in izkušnje. Društva so 
tudi zahtevala, da se ustanovi 
>>Zveza društev rejcev malih ži
vali «, ki bi povezovala vse rejske 
organizacije in načrtno pospeše
vala razvoj čistokrvnih živali in 
skrbela za napredek vzreje pre
ko selekcijskih središč. 

Ta strokovna zveza je bila usta
novljena leta 1964 v Celju in tu 
so bili položeni temelji za načrtno 
delo, ki edino lahko rodi sadove. 
Toda po šestih letih teh sadov ni , 
ker je UO te zveze nedelaven, 
saj niso sklicali niti občnega zbo
ra. Močna društva, med katera 
lahko štejemo tudi naše, pa vse 
odločneje zahtevamo sklic zbora 
z željo, da bi lahko delali po že 
sprejetem načrtu pred šestimi 
leti. 

Kot sem že ·omenil, je društvo 
na Vrhn~ki zaživelo leta 1937 in 
nato v maju 1963, ko je bil ponov
ni občni z;bor DMž, katerega se 
je udeležilo 40 aktivnih rejcev 
malih živali, med katerimi so bili 
nekateri predvojni čani kot so 

Slabe Franc, Smrtnik Jože, Smrt
nik P.avel in drugi. Društvo je po 
ustanovitvi začelo intenzivno de
lati na področju vzreje kuncev, 
golobov, perutnine, ptic pevk in 
drugih. GLavna naloga društva je 
vsekakor, da v skladu društvenih 
pravil pospešuje umno vzrejo do
mačih živali ter skrbi za izbolj
šanje pasme v obliki delitve pa
semskih živali posameznikom. 
Društvo na Vrhniki skrbi tudi za 
strokovni dvig svojega članstva 
predvsem z organiziranimi obiski 
razstav doma in v inozemstvu. 
Tako si je lansko leto ogledalo 
razstave 91 članov - od teg:t elo-

Uredniški odbor se je to
krat odločil za novoletno šte
vilko pripraviti razgovor z 
najstarejšim upokojencem iz 
vrhniške usnjarne. Tako ~mo 
tokrat kramljali z Antonom 
Plahtarjem, ki je bil rojen leta 
1889 na Vrhniki in se upoko
jil leta 1952. 

Naš portret 

Kje se je pričela vaša vez 
z usnjarstvom? 

P.oiklica usnjarja sem se iz
učil pri Briclju Jožetu na 
Vrhniki. Ker pa včasih moj
stri niso radi zaposLovali tudi 
izučenih pomočnikov, sem šel 
po svetu kot mnogo drug.ih. To 
se pravi, da sem pešačil iz kraja 
v kraj in si sproti iskal službo. 
Za nas, ki smo iskali službo, 
je bila najprimernejša tedanja 
štajePska dežela, saj smo na 
posameznih krajih dobili po 
dva ·obroka hrane na dan, a 
že naslednji dan si se moral 
premakniti do drugega takega 
kraja. Spomnim se primera, ko 
sem napravili pot od Juden
burga do VeUkovca v eni run
di. Šel pa sem celo v Tirole 

ma 45 in 36 v Celovcu. Letošnje 
leto pa doma 27 članov in v ino
zemstvu 39 •članov. To ag·ilnost in 
množičnost lahko povežemo z že
ljoo po·sameznih -rejcev, da se 
zelo z;animajo za pasemske zi
vali, s čimer bolje uspevajo. Naj 
omenim, da sk·rb v sosednji Av
strij i z;a to panogo deželna vlada 
in so društva deležna tudi vidne 
f·inančne pomoči. 

Od ustanovitve pa do danes je 
naše društvo organiziralo in iz
vedlo t ri uspele razstave. Naš cilj 
je bil ppopa1gandnega pomena in 
lahko rečemo, da smo uspeli. Po
sebno je opaziti tekmovalni duh 

do današnje Medane, ki pa je 
z;daj italijanska. 

Kot vem, ste bili tudi v 
Ameriki -· kdaj je to bilo? 

V Ameriko sem odšel !leta 
1913 in ostal tam do leta 1921. 
V teh osmih letih sem izkusil 
marsikaj. Naj omenim, da ·smo 
delaH tudi le po eno ur·o in pool 
dnevno, kadar ni bilo dela, 
jemali brezplačne dopuste ali 
pa smo bili prisil:jeni delati 
priložnostno. Zanimivo je to, 
da 'Smo na eni strani včasih 
malo .delal-i, po drugi pa se bo
rili za S'krajšani delovni dan 
od 10 na 8 ur. 

Vam je z časov, ko ste bili 
v Ameriki, ostalo kaj poseb
nega v spominu? 

Pr1petilo se mi je v Clewe
landu, 'ko sem bil malo boljše 
volje in s tem z malo več ko
rajže, pa sta pristopi:la dva 
policista in me odvedla na po
stajo. Tam sem bil pošteno 
pretepen, ker sem nosil znak 
>>dve roki v stisku«, kar je ta
krat pomenilo >>Delavci v·sega 
sveta, z-družite se«. Pri tem so 
me zmerjali z boljševtkom, 
komunistom, socialistom in z 
drugimi nespodobnimi izrazi s 
pr1pombo, da takih ljudi ne 
rabijo i:n naj se kar poberem 
v Rusijo. 

Kaj ste delali po vrnitvi iz 
Amerike pa do pričetka II. 
svetovne vojne? 

Po vrnitvi sem se čez čas 
zaposlii pri P.olaku na Vrhniki, 
ki je imel to·varno usnja na 
mestu, kjer sedaj stoji IUV, 
samo v dosti manjšem obsegu. 
Proti .pdčeuku v-ojne sem bil 
pa v službi v INDUS v Ljub
ljani. V tem času sem imel 
večkrat težave z žandarmerija, 
posebno še, ko smo štrajkali 
pri PolakL1 in ob shodu pri Strži
narju, katerega se je udeležil 
tudi .tov. Leskovšek - Luka. 
Seveda so ta shod žanda·rji 
pregna~·i. Omenil bi še napred
ne leta!ke, ki so bili poslani 
na moje ime ·iz Maribora, a 
so v upravi (Pri Polaku) zavi
tek odprli. In mi je nato Polak 
~·ekel, da mu ni za ljudi, ki se 
bavijo s tako rečjo. Ko ·Sem 
hodil na delo v INDUS, smo 
imeli na vlaku vedno kaj na
prednega, bodisi literaturo ali 
pa pogovore v tej smeri. Pri 

med posamezi:mi re]Cl, ko gre 
za najlepše primerke. Zivali oce
njuje posebna komisija ali pri
znani cenilec, ki opravi to delo 
po mednarodnem standardu oce
njevanj•a. Lepa žival, ki je razsta
vi v ponos, mora doseči vsaj 94 
od možnih 100 točk točk, če dobi 
manj kot 75 točk, s izloči iz raz
stave. Na zadnjih dveh razstavah 

:K!onec na 12. strani 

teh Tazg-ovorih je bil dostikrat 
prisoten tudi Popit in dwgi 
napredni mladinci, ki so se vo
zili v službo aH šole v Ljub
Jjani. 
Kaj pa čas med vojno? 

Zame se je vojna kmalu sla
bo začela. Ze 13. julija 1941 
sem bill odpeljan v taborišče . 
Najprvo sem bil 5 mesecev v 
Termiti (Goli otok), kjer sem 
ruval redko grmičevje. To je 
bil eden od najslabših lager
jev. Med tem se mi je nekdo 
ponudil, da lahko poskrbi za 
mojo premestitev v drugo ta
boriš·če, ker bom sicer naredil 
konec v tem taborišču. Rekel 
mi je tudi, da so dve Vlrsti in
ternirancev >>Z in brez paketa<< 
- med slednje sem spadal tudi 
sam. In res mu je uspeLo, da 
sem bil premeščen v Festicci, 
kjer •SO bile razmere neprimer
no bolj·še. Od tu sem bil 13 
dni pred kap1tulacijo Italije 
premeščen v Renicc-i. Domov 
sem se vrnil 21. septembra 
1943. Po tem času sem p.rak
tično miroval in se zaposlil pri 
zidavi 'usnjar.ne, ki jo je gra
dil Kalin, do trenutka, ko .smo 
leta 1946 namočili prvo svi
njino. 

Bi rekli še besedo o delu v 
IUV? 

Ko je nastalo sedanje po
djetje, sta se zaposlenost in 
obseg proizvodnje zeLo hitro 
povečala. Nadveč sem odmaš
čeva:l svinjske kože na panju. 
Moram reči, da smo se Jepo 
razumeli, saj tudi pesmi včasih 
ni manjkalo, posebno v času 
tekmovanja po Sirotanoviče
vem načinu dela. 

Kaj pa osebno želite? 
Ce pomislim, da živi od mo

jih vrstnikov samo še Krašo
vec Johan na Klancu, si že
Lim 'le 'kratke zime in pa dobro 
zdravje lkot doslej. 

* 
Ob lwncu je zaželel kolek

tivu in vsem upokojencem in 
njihovem svojcem >>Srečno in 
veselo NOVO LETO 1971<< ter 
mnogo uspehov. Mi pa mu že 
sedaj čestitamo za 82. rojstni 
dan, katerega bo praznoval 
21. januarja 1971 z željo, da bi 
bile preostale zime res kratke, 
a zdravje dolgo. 

Franci Kajdiž 
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'{' Kolekcija krzna za zimo 

Manekenka nosi črn perzianer 
plašč. Nekolilw višje je pomak
njen pas z gumbi na bokih, ki 
končujejo razporek. Dobili smo 
lep plašč, ki je s kučmo iz bele 
lisice že kar svečan. 

Za letošnjo kolekcijo smo i,zhi
rali med 60 modeli. Odločilni fak
torj'i pri izbiDi so bili cena, ne 
prezahtevna tehnična izvedba in 
model sam. Ostali modeli pred
stavljajo in dopolnjujejo našo ko
lekcijo kot unikati. Zaradi cene 
ali izrazitosti v modelu doživijo 
le enkratno aU dvakratno pono
vitev. Na kratko bom naštela ne
kaj modelov in materialov, ki so 
značilni za kolekcijo. 

Plašč iz polhovih kožic je kro
jen športno, ima dvovrstne gumbe, 
izrazito fazono. Z dodatlwm kla
sične polhovke je model še •inte
resantnejši. V nutrietu je na iz
biro cela barvna paleta od tem
nega do svetlega krzna. Zanj je 
značilna trpežnost in toplota. Iz
delan je v klasičnih kroj-ih, v 
empir stilu ali pa mladostno z 
usnjenimi vstavki. 

Letos prvi:č se je v našo kolek
cijo uvrstil kordero. Nizko krzno 
in nepretirana cena omogočata 
nekolil~o izrazitejše detajle. Mo
de1i so pripravljeni predvsem za 
mlajše. Kombinirani so s kapuco, 
z lisičjim krznom ali usnjem. Tudi 
gumbi so izraziti. Na razpolago 
je pet barvnih tonov. 

Perzianer tačke smo letos poleg 
dams~ih modelov uporabili za ne
kaj oprijeti'h modelov športnega 

·~ 

SEPTEMBER 70 - KOLEKTIVNO 
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Odločili smo se za nov organ 
- Predsedstvo SFRJ 

OKTOBER 70- ZAMRZNENJE CEN 

Zamrznenje cen je doletelo podjetja različno 
pripravljena 

km·akterja v midi dolžini. Najbolj 
elegantni so modeli s prečno po
stavljenimi kožicami. Nekateri 
·plašči imajo usnjen pas. Perzia
ner tačke so v črni ali rjav.i barvi. 
Popolnoma drugačno je veveričje 
krzno. Ruska veverica je svetlo
sive barve, lahka in mehka. Mo
deli so p11illagojeni osnovnemu ma
terialu in le z dolžino in oprije
tim krojem spominjajo na letoš
njo modo. Izjema je le model s 
kapuco, :ki ·se i•2lob1ikuje spredaj 
v fazono. Bizam smo do sedaj po
;maH le v solidnih neoprijetih va
riantah. Poleg takih smo letos 
pripravili še nekaj oprijetih mo
delov v kombinaciji z bobrom, z 
usnjenim pasom, z našitimi žepi 
ali s športno fazono in ·lepimi 
gumbi. Da bi ·skupino bizam mo
delov popestrili, so plašči enkrat 
·sestavljeni iz svetLih in lažjih bi
zam trebuščkov, drugič le iz 
hrbtov in nazadnje iz celih kožic, 
ki so postavljene prečno. Lepi so 
tudi plašči liz temnorjavo barva
nega bizama. Perzianer material 
sodi med dr.ažja, a kvalitetno so-

lidna krzna. Zanj se navdušujejo 
tako starejše kot mlajše. Glede 
na to so zamišlj eni tudi modeli 
v rjavi in predvsem v črni barvi. 
Perzianer kot material dopušča 
tudi ;zelo zahtevne kroje. V serij
ski kolekciji nam cena tega ne 
dovoljuje, UJni~ati •pa s·o zato 
izraziti v •kroju, detajlih in dodat
kih. Za izvenserijske modele smo 
upora!bili še tigrasto in lira mač
ko. Krzno ima izrazit vzorec, po
sebno pri lira mački in lepo se 
kombinira z usnjem v prečni ali 
vzdolžni smeri. Bluebeck krzno 
uporabljamo v naravni barvi. Ze
lo lepo •in elegantno je temnorja
vo, ki smo ga porabili za moški 
plašč. Plašči iz spitznutrije so ne
koliko ekstravagantni. Damski so 
oprijeti s krznom počez, pri mo
Š'kih plaščih pa ima krzno vzdolž
no smer. Barvani so temnorjavo 
in črno. Na koncu bom omenila 
še breitschwanz plašč in narc 
plašče kot najdražje. Zaradi cene 
so maloštevilni, a zato lepi. 

M. Vrhunc 

Ekenemska v s la 
Nadaljevanje s 5. strani 
koristil. Prepričan sem, da imamo 
nekaj takih ljudi, ki bi bili 
sposobni prevzeti takšno nalogo, 
vendar so sedaj zaposleni na de
lovlilemu mestu v teknčem pote:ku 
proizvodnje. Mislim, da je že 
skrajni čas, da resnično spoznamo 
to našo potrebo in da iz vrst na
ših dobrih in sposobnih ljudi iz
beremo nekoga, ki bi prevzel to 
dolžnost. Mi smo se sedaj morda 
preveč orientirali le samo na · 
kontrolo kvalitete dela, n~smo se 
pa vprašali, če je človek, ki ga 
kontroliramo, res strokovno toli
ko poučen, da od njega lahko za
htevamo kvalitetno de1o. Ta in
inštruktor bi seveda lahko i•sto
časno opravljal funkcijo kontro
lorja, vendar bi moral tudi prak
ti:čno pokazati, kako se pravilno 
dela in bi se moral najprej pre
pričati, če človek, katerega bo 
kontroliral, resnično obvlada vse 
zahteve tehnologije postopka in 
tehnologije stroja, na katerem de
Ia. Morda bo kdo takoj dejal -
zakaj pa 1mamo mojs.tre? Res je, 
da je tud'i njihova naloga, da po
kažejo, kako je treba delati, ven
dar moramo razumeti, da imajo 
oni še druge zadolžitve in si le 
redkokdaj vzame}o časa za prak
tično instruktažo pri delu. Pre
pričan pa sem tudi, da je v našem 
kolektivu še dosti ljudi, ki se bo
do pridružili mojemu mnenju. 
Predvsem pa mislim, da bi tak 
ukrep pozdravili trsti ljudje, ki 

čutijo potrebo po strokovnem us
posabljanju in napredovanju. 

To •sta dva osnovna faktorja, od 
katerih zavisi trenutni i:n pers
pektivni položaj sleherne gospo
darske organizacije. če bomo 
imeli pravilno izbrano strojno 
opremo in primerno kvalif·icirano 
delovno silo, bomo imeli vse po
goje za dobro gospodarjenje in pri 
takšnih pogojih dela lahko tudi 
pričakujemo primerne osebne do
hodke. Vse druge probleme, s ka
terimi se vsak dan ukvarjamo, bi 
jaz postavil kot sekundarne, saj 
so večina subjektivne narave. To 
se pravi, da se pojavljajo zaradi 
prenizke str!Ykovne sposobonsti 
delovne sile. Odpravili pa jih bo
mo le tako, če bomo zaupali delo 
na delovnem mestu le človeku, ki 
je za takšno delo strokovno do
volj usposobljen. 

Do prihodnji·Č lep pozdrav! 
Milan Palatinus 

OPOZORILO 
REŠEVALCEM 
KRIŽAN KE 

Rešitve križanke oddajte 
do 10. januarja 1970 v se
kretariat podjetja. 

Tri pravilne rešitve bomo 
izžrebali in nagradili. 



1 2 3 5 6 7 8 10 11 13 
v 

SRECNO 15 

NOVO 18 

1971 

Vodoravno: l. del vrat 7. sedežnica 14. rudnLk živega srebra 15. raz
strelivo 16. Karlovac 17. sanje 18. pokojnina 19. razcvetje 21. Verdijeva 
opera 22. praznovanje novega leta 33. preprosto vozilo 34. polnoč na 
>>SilvestroV'O« 35. resnično 37. akademSiki Mub 38. Emil Adamič 39. mo
ško ime 40. ruski vlada,r 42. priimek ~n ime ameriškega igralca 43. ka
zalni zaimek 44. prispevek v časniku 46. stadion v Budimpešti 47. del 
voza 48. Beotijec 49. ovojna plast sedeža 51. stvar 52. znak za erbij 
54. obrtniško združenje 55. oznaka za Turčijo 57. izdelek našega pod
jetje 62. sosednja država 64. razbit, neupor>aben 65. mesto v Epiru 
66. veznik 68. množica žuželk 69. svetiltka 74. Josip Stri:tar 75. ·s'lovenslill 
matematik 77. plavalni klub 78. nemški fitzi:k 79. preprost sprejemnik 
81. ·O'Vratna ruta 82. reševaLni čoln 83. naša relm 84. Od,isejev oče. 

NOVEMBER 70 - SKRB ZA KADRE 

Skozi vse leto smo imeli tesne stike s strokovnjaki, ki 
delajo v inozemstvo 

L·ETO 

Navpično: l. i!gr·alna karta 2. belopolta su1tanova suznJa 3. doktor 
4. jedro 5. del voza 6. Hus 7. del obleke 8. E1senhower 9 . .kraj na Ko
roškem 10. ime 11. moško ime 12. izredno počasna vožnja 13. oče 
20. ženski glas 22. gosti na poroki 23. junaška pesnitev 24. preprosto 
svetilo 25. štor za sekanje drv 26. grška ·črka 27. domača žival 23 smu
čarsko s-redišče v SLoveniji 29. nagovor 30. reka v Angliji 31. Janez 
Trdina 32. geološka doba 36. želja ob novem letu 41. mesto v Vojvodini 
45. Alfred Nobel 46. Vrsta gibanj•a 47. ·oranje 50. del stopala 53. ovčja 
koža 56. rjava krava 58. žar 59. dva soglasnika 60. novoletno drevesce 
61. števnik 63. del knjige 64. moško •ime 66. Stravinski 67 del noge 
70. trojica 71. enaka samo·glasnika 72. glavno mesto Halije 73. znamka 
avtomobilov 76. figura pri četv·orki 79. pritrdilnica 80. španski spolnik. 

DECEMBER 70 - JUGOSLOVANSKO KOLO 

V novo leto gremo s starim kolom - vsak v svojem 
domačem ritmu 

11 



5 l.et RK Usnjar 
treninge tin tekmovanja igrišče 
osemletke v šmartnem in klub je 
marsikaj naredil na njem v ,last
ni režiji. Največji uspeh dela 
predstavlja vsekakor ureditev 
razsvetljave nad igriščem, kar 
omogoča treninge in igranje v 
večernih urah. To pa vsem gral
cem in igralkam zelo ustreza. 

Ze vseskozi pa predsavljaj·o za 
klub kamen spoUke neurejene sa
nitarije. Teh dejansko ni in tako 
domači kot gostuj-oči tekmovalci 
nimajo mesta, kjer bi se vsaj ma
lo skopalt in uredili. Upravni od
bor upa, da bo s pomočjo pristoj
nih organov tudi ta problem do 
spomladi reši!l. 

Letošnjo jesen praznuje RK 
USNJAR peto obletnico svojega 
obstoja. Res je tako kratka doba, 
toda v tem času se je v šmartnem 
marsikaj ,spremenilo. Kraj s tako 
bogato telesno kultum, predvsem 
pa kulturno zgodovino, je čutil 
potrebo po neki organizirani te
lesno-vzgojni dejavnosti. Ker je 
dejavnost v bistvu v TVD »Par
tizan: popolnoma zamrla, je bi'l v 
letu 1965 predvsem na pobudo 
mladih ustanovljen rokometni 
klub, v katerem je našel svoj dom 
marsikateri mladinec in mladin
ka. Začetki so bili težki. Bilo je 
mnog·o težav, ki pa jih je prvi 
UO na čelu s predsednikom Lpj
zetom Erjavcem ml. .znal prebro
diti in si je z . resnim in aktivnim 
delom pridobhl ugled in zaupanje. 
števHo Članstva se je iz leta v 
leto š!iri1o. Od ekipe članov v letu 
1965 je klub rriočno razširi:! de
javnost, ~aj že I\aslednje leto sre
čamo v 1\rubu tudi članice in v le
tošnjem ' letu 'mladrnce. Danes 
združuje klub preko 40 aktivnih 
članov, ki jih vodi 9-članski UO 
na čelu s predsednikom Franci
jem Gradiškom. 

T. Brilej S treninga rolwmetašev Usnjarja Smartno 

V petih letih smo dožrveli mno
go veselih pa tudi grenkih uric. 
Več je bilo vesilh. Biti član RK 
Usnjar v šmartnem za vsakega 
šmarčana nekaj pomeni. Pomeni 
imeti ve~iko prijateljev in prijet
no ter koristno izkoristiti svoj 
prost! čas. · 

Poleg .vsega pa ne smemo ob 
5-obletnici pozabiti tudi pomem
ben delovni uspeh kluba.-Vse eki
pe klubq namreč uporabljaj-o za 

USPEŠNA JESEN 
ROkometaši in rokometašice RK 

USNJAR v šmartnem so po ne
uspehu v spomladanski sewni na 
dobri poti, da se povrnejo v staro 
družbo. 

· 1Po končanem tekmovanju v 
tekmov·alni seZJOni 69/70. so roko
metaši Usnjarja •izpadli !iz LCRL 
in se preselili v nižji rang tek
mov.anj.a, .tj. v Zasavsko ligo. Tudi 
·rokometašice so morale zapusUti 
republiško ligo in pričete tekmo
vati v LCRL. Po dvojnem neu
spehu bi marsikdo pričakova-l še 
večje padce v življenju kluba. 
Toda bilo je ravn-o -obratno. UO 
kiluba je s'kileni1 obe članski ekipi 

poslati na skupne priprave in se 
čimbolje .pripraviti na novo tek
movanje v nižjem razredu. Kljub 
mnogim težavam (klub je zapu
stillo po i2lpadu mnogo članov Ln 
članic) so priprave na novo tek
movalno sezono popolnoma uspe
le. Uprava kluba je najprej pri
dobila k delu nove trenerje. Ekipo 
članov je ponovno prevzel Tine 
Brilej, članice pa je pričel treni
mti Ilija Staniši<':, uč-itelj telesne 
vzgoje na osemletki v šmartnem. 
Obe ekrpi sta startali v n'Ov·o tek
movanje močno pomlajeni, toda 
homogeni in z jasnim ciljem pred 
seboj. že start v novem tekmo-

Moj konjičel\: reja knncev 
Nadaljevanje ,z 9. strani 
je razstavlj.alo 63 rejcev 441 eks
ponatov. Društvo si je nabavilo 
136 lastnih kletk, v katerih smo 
na zadnj-i razstavi prikazali 51 

Očitno je, da ni član društva 
prijateljev malih živali. 
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različnih ·vrst malih živali. Ome
nil bi tudi še izgubo časa posa
meznikov, ki to delajo. Uspešno 
organizir-ana ocenjevalna razstava 
pa zahteva od društva, da ima 
vodene rodovniške knjige, vsaka 
taka žival pa mora biti tetovira-na. 
Rodovnik je popoln le v primeru, 
da so znani trije rodovniki pred
nikov. 

Rodovniška perutnina ima na 
desni nogi obroček s podatki, 
kunci pa v desnem ušesu števi.lko 
društva, na levem pa rojstne po
datke in registrsko številko ali pa 
'imajo na isti strani značko s šte
vilko, ki nam pove, pod kiatero 
številko so vpisani rojstni po
datki v rodvniški ·knjigi 

V naši občini je reja kuncev 
'in perutnine- posebno pohavcev 
zelo razširjena. To vzrejo ne mo
remo obravnavati kot kmetijsko 
panogo (razen v nekaj primerih). 
Z njo se ukvarjajo posamezniki 
zato, da si na cenen način pre
skrbijo meso in jajca, le redki 
med njimi imajo kaj za trg. Za 
grobo oceno bi lahko vzeli pri
mer reje kuncev, če ima vsak re
jec po 3 plemenske samice, ki 
dvakrat na letci kotijo po 4 mla
diče, ki po 4 mesecih da 2 kg me-

sa, je potem ·to letno 16 kg od ene 
ali 48 kg letno od vseh treh. Ra
čunano to na člane društva znese 
to 2.200 kg mesa, poleg njih pa še 
rejce, ki niso člani in jih cenimo 
.na 250, potem je to še dodatnih 
13 do 14.000 kg mesa ali nekaj več 
kot 1 kg na občana. 

Podatek o 1 ·kg mesa na občana 
je v drugih državah precej dru
gačen, pride v Franciji na posa
meznika skoraj 4 kg. 

Drugo sliko pa nam daje vzreja 
perutnine, katero bi lahko delili 
na tri kategorije rejcev: kmetij
ska gospodastva (450), mala go
spodarstva (1.200) in lastniki eno
stanovanjskih hiš (2.600). 

Z oceno, da se z vzrejo bavi le 
1.400 gospodarstev iz vseh treh 
skupin, pa ;lahko izračunamo letni 
zakol perutnine. 

Ta dosežek nad 77.000 kg mesa 
in obenem rejci pridobijo okrog 
70 milijonov j-ajc. 

Društvo stremi za tem, da bi 
vplivalo na rejce v tem smislu, 
da ne bi gojili zajcev in kokoši za 
svoj družinski krog, temveč pre
cej več kot doslej za trg. 

Jeršinovič 

vanju je :pokazal, da sta ekipi 
dobro pripravljeni in da vlada 
med igralci in igralkami veliko 
tov.ari·tšvo, kar je eden izmed os
novnih pog.ojev za dosego uspeha 
.in sp1oh za moralno in prijetno 
delo v klubu. 

Kako je v klubu z množično
stjo? Tudi na tem področju je 
klub dosegel zelo dobre rezultate. 
Pri delu s pionirji in pionirkami 
se s'trokovni delavci v klubu po
vezujejo z ·osnovno šolo v šmart
nem, od 'koder pr.ihaj aj o mladi ro
!kometaši in rokometašice z zelo 
dobrim predznanjem v vrste ro
kometnega kluba. In rezultat dela 
z najmlajšimi? Iz množice mladih 
rokometašev in rokometašic sta 
se formirali dve ekipi, ki s-ta tek
mova1i na vseh tekmovanjih od 
občinskega do republiškega razre
da. V letu 1969 so pionirke •zased
le drugo mesto v S1oveniji, v le
tošnjem letu pa je ekipa pionirjev 
segla po najvišjem tj. I. mestu v 
Sloveniji. Ta uspeh si je zagoto
vila pionirska ekipa na republi
škem tu11nirju v Celju. 

V letošnjem •letu je bila formi
mirana tudi mladinska ekipa, ki 
tekmuje v zasavski mladinski ligi. 
Trenutno je na IV. mestu. Tre
niraj-o skupaj s člani in bodo po 
nekaterih pokazateljih zelo hitro 
napredova!li. 

In končna ocena o delu RK 
USNJAR? Lahko trdimo, da je 
delo dobro. Predvsem na področju 
množ.ičnosti je klub uspel ustva
riti veNko aktivizacijo mladine in 
si s tem ustvariti dobro zaledje 
domačega tekmovalnega kadra. 
Tekmovalni uspehi so zadovolj-ivi. 
Glede na tako majhen kraj, kot 
je šmartno, je velik uspeh že to, 
da v okviru kluba tekmujejo tri 
ekipe v raznih ligah •in da klub 
poleg navedenega skrbi še za 
naraščaj. članice so res tekmova
le v repubi:lški ligi in se nato 
vrnile v nižji razred, pri tem pa 
moramo upošte,vati nagel vzpon, 
mladost in neizkušenost, kar vse 
je imelo delež pri izpadu. Člani 
so trenutno drugi v zasavski ligi, 
imaj-o pa realne možnosti za po
novno uvrstitev v LCRL. Tudi če 
predvidenih uspehov ne bi doseg
li v celoti, bo koncept kluba ostal 
isti, torej predvsem poudarek na 
delu z mladino in vzgajanju la
stnega domačega igralskega ka
dra. 

T.B. 

• 


