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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA. VRHNIKA. 

DESET USPEŠNIH LET 
- da je poprečna prodajna ce

na zaradi kvalitete izdelkov in 
stalnega izboljšanja asortimen
ta iz leta v leto višji in zato tudi 
izvoz rentabilen ter glavni vir 
akumulacije (zato izvozimo 53 o;o 
proizvodnje svinjskega usnja ozi
roma 35,7 o;0 celotne proizvod
nje), 

Leta 1961 so bile gospodarske razmere v IUV že drugo leto 
zelo težke. Takrat se je med možnostmi za rešitev položaja 
omenjala celo likvidacija te delovne organizacije. S prizadevnim 
in razumnim ukrepanjem, stalno skrbjo za zaposlovanje stro
kovnih kadrov, z modernizacijo proizvodnje in tehnoloških po
stopkov, s povečanjem produktivnosti, z razširitvijo in izbiro 
proizvodnje in uvedbo končne proizvodnje, z izboljšanjem kva
litete in usmeritvijo v izvoz je IUV kmalu izboljšala svoj 
položaj in iz leta v leto hitreje napredovala. 

Tako je leta 1966, v nrimerjavi 
z letom 1961, že več kot podvo
jila vrednost proizvodnje (indeks 
260). Podobna je ugotovitev gle
de izvoza (indeks 271). V teh le
tih je naglo naraščala tudi pro
duktivnost, merjena po količini 
na zaposlenega in še posebej pro
duktivnost, izračunana po neto 
produktu in amortizaciji na za
poslenega (indeks 335). Tudi koe
ficient rentabilnosti angažiranih 
poprečnih razpoložljivih sredstev 
se je od leta 1961 do 1966 tako
rekoč podvojil (indeks 190). Uspe
li smo prebroditi kritično obdob
je in prerasti v zelo solidno de
lovno organizacijo. 

Tudi v naslednjih letih je pod
jetje uspešno napredovalo in 
zrastlo v enega izmed integra
cijskih središč slovenske usnjar
ske industrije. Tako je bilo že 
l. januarja 1969 sposobno pripo
jiti Usnjarsko krznarski kombi
nat šmartno pri Litiji in ga v 
kratkem času izvleči iz težav. 
Bivši Usnjarsko krznarski kombi
nat šmartno je že leta 1966 za
šel v resne gospodarske težave, 
katerim so se pridružile še ne
znosne notranje razmere, ki so 
pospešile propadanje podjetja. 
Ker kljub raznim poskusom sa
me gospodarske organizacije - na 
zahtevo kolektiva je bil celo raz
rešen direktor podjetja - ni pri
šlo do izboljšanja stanja, je 
Skupščina občine Litija poskusi
la še zadnjo možnost in septem
bra 1967 uvedla v tem podjetju 
prisilno uprav0. Odbor prisilne 
uprave se je temeljito in organi
zirano lotil svojega dela in naj
prej realno ocenil vrednost pre
moženja v takratnih ogromnih 
zalogah usnja, krzna ter drugih 
izdelkov kombinata. Ugotovil je 
izgubo v zalogah v višini 900 mi
lijonov S din. Z vsakim dnem na
daljnega obratovanja pa je iz-

guba naraščala. Zato se je odbor 
prisilne uprave odločil za pri
silno poravnavo, ki je bila skle
njena junija 1968 med kombina
tom in njegovimi upniki za viši
no celotne izgube 1,4 milijarde 
S din oziroma 50 °/o zapadlih ob
veznosti. Ko je sposobnejši stro
kovni kader uvidel, da je podjet
je pred neizbežnim propadom, si 
je večina njih poiskalo novo za
poslitev, skoraj SOO-članski ko
lektiv pa je ostal sam ob najniž
jih osebnih dohodkih in čakal na 
žalosten konec. 

Takrat je kolektiv IUV ponudil 
roko Usnjarsko krznarskemu 
kombinatu šmartno, ki je s tem 
našel edino in uspešno možnost 
za nadaljnji obstoj in razvoj ter 
za nagel napredek. V podrobnih 
težavah je IUV priskočil leta 
1971 na pomoč Tovarni obutve 
Rožnik v Ljubljani, ki je že ne
kaj časa poslovala z izgubo. Tu
di ta kolektiv se je odločil za 
pripojitev k IUV. že v kratkem 
času je bila s pomočjo IUV vsa 
delovna sila prekvalificirana in 
vpeljana nova proizvodnja mod
ne usnjene galanterije. 

Ves ta desetletni razvoj je bil 
dosežen v težkih razmerah in 
slabem poslovnem položaju ve
čine usnjarsko predelovalne in
dustrije v dl"Žavi. Naj omenimo 
nekaj podatkov. Stopnja popreč
ne letne rasti proizvodnje usnjar
sko predelovalne' industrije v 
državi je iz 12,8 Ofo (1961-65) 
zdrknila v zadnjih petih letih na 
1,3 Ofo. V letu 1970 je v primerjavi 
z letom 1969 proizvodnja upadla 
(indeks 98,1). Izvoz je leta 1970 
po tej primerjavi z · letom 1969 
napredoval le za 4 Oj0 in lanske 
izgube so znašale 39 milijonov 
novih dinarjev. V mednarodni 
menjavi je celotna usnjarska pre
delovalna industrija sicer doseg
la pozitivni saldo 216 milijonov 

dinarjev, vendar je ta saldo . ne
gativen glede menjave s konver
tibilnim področjem - 188 mili
jonov dinarjev. 

Vrednost proizvodnje IUV 
(fakturirane realizacije) se je od 
leta 1961 do 1970 takorekoč za de
vetkrat povečal, od dobrih 19 
milijonov dinarjev na več kot 
172 milijonov dinarjev (indeks 
895). Lahko pa ocenjujemo, da 
se bo vrednost proizvodnje IUV 
v desetletju 1961- 72 skoraj za 
dvanajstkrat povečala. Nagla je 
rast izvoza (1961-70, indeks 667) 
in, upoštevaje izvozni načrt 6 mi
lijonov dolarjev za 1971, ugotav
ljamo, da se bo izvoz IUV v teh 
desetih letih več kot desetkrat 
povečal. 

še nekaj pomembnejših dej~ · 
stev o rasti in razvoju podjet
ja: 

- da IUV zaradi premajhnih 
zmogljivosti (čeprav jih stalno 
povečujejo - v zadnjih 5 letih 
smo vložili v modernizacijo pro
izvodnje poprečno 1 milijardo 
S din na leto) ne more ust
reči povpraševanju na tujem in 
domačem trgu , 

- da je IUV zajela v svoji pro
izvodnji predelavo vseh vrst us
nja in raznovrstnega krzna. 

- da se z usnjeno konfekcija, 
galanterijo in krznarskimi izdel
ki uveljavlja neposredno v širo
kem odjemu na trgu in ima že 
pet lastnih prodajaln (Ljubljana 
- 2, Beograd, Zagreb, Litija, ter 
s kvaliteto prednjači na jugoslo
vanskem trgu, 

Konec na 3. strani 

Visoko priznanje našemu direktorju 

Naš generalni direktor Anton Debevec je dobil letošnjo na
grado Borisa Kraigherja, ki jo vsako leto podeljuje Gospodar
ska zbornica SRS. Več o tem, za naše podjetje vsekakor 
izredno pomembnem dogodku, berite na 2. strani! 
Na sliki od leve: predsednica komisije prof. dr.Mara Bešter, · 
predsednik GZ Leopold Krese in direktor IUV Anton Debevec 



VISOKO PRIZNANJE 
NAŠEMU DIREKTORJU 

Komisija za nagrado Borisa Kraig
herja, ki jo sestavljajo predsednik 
univ. prof. dr. Mara Bešter, namest
nik predsednika Mario Jež, dipl. inž. 
in člani Rado Bremec, dipl. ekon., 
prof. dr. Rudi Crnkovič, Miloš Kobe, 
dipl. inž., Janez Pance, dipl. inž., Bo
jan Plave, dipl. ekon. ter tajnik ko
misije Lado Rupnik, dipl. prav., je na 
svoji 16. seji dne 7. decembra 1971 
z večino glasov sprejel naslednji 
SKLEP O PODELITVI NAGRADE BO
RISA KRAIGHERJA V LETU 1972_ 

Nagrada Borisa Kraigherja v zne
sku 25.000 din in diploma se podeli 
ANTONU DEBEVCU, direktorju Indu
strije usnja Vrhnika, kot priznanje 
za izjemne dosežke trajnejšega po
mena v organizaciji in vodenju In
dustrije usnja Vrhnika v letih 1962 
do 1971. 

Nagrada Borisa Krai!=Jherja v zne
sku 25.000 din in diploma se podeli 
MARKU DRNOVšKU, dipl. inž., di-

rektorju Elektrokovine iz Maribora 
kot priznanje za izjemne dosežke 
trajnejšega pomena v organizaciji 
in vodenju Elektrokovine iz Maribo
ra v letih 1951 do 1971. 

Nagrada Borisa Kraigherja v zne
sku 25.000 din in diploma se podel i 
JOžETU KNEZU, direktorju Lesnega 
kombinata nNOVOLES« iz Novega 
mesta - Straže, kot priznanje za 
izjemne dosežke trajnejšega pome
na v organzaciji in vodenju Lesne
ga kombinata nNOVOLES" iz Nove
ga mesta - Straže v letih 1950 do 
1955, 1958 do 1962 in 1967 do 1971. 

Nagrada Borisa Kraigherja v zne
sku 25.000 din in diploma se podeli 
VLADIMIRJU LOGARJU, dipl. ekon ., 
generalnemu direktorju Združenega 
podjetja »ISKRA« iz Kranja, kot pri
znanje za izjemne dosežke trajnej
šega pomena v organizaciji in vo
denju Združenega podjetja "JSKRA« 
v letih 1966 do 1971. 

Uradna utemeljitev: 
Anton DEBEVEC je bil rojen 23. 

novembra 1923 v Ivanjem selu pri 
Rakeku. Dokončal je leta 1941 trgov
sko akademijo v Ljubljani. V NOB 
se je vključil leta 1941 in je med 
vojno in po njej opravljal različne 
vojaške in politične dolžnosti. Leta 
1954 se je zaposlil v zunanji trgo
vini, od februarja 1962 pa je glavni 
direktor Industrije usnja Vrhnika. Je 
nosilec »Partizanske spomenice 
1941«, bil je republiški poslanec, 
član republiške konference ZKS in 
je opravljal nekaj časa funkcijo se
kretarja občinskega komiteja. 

Direktorja Antona Debevca sta 
za nagraditev predlagala predsedstvo 
skupščine občine Vrhnika in cen
tralni delavski svet Industrije usnja 
Vrhnika. Nagrajenec Anton Debevec 
je prevzel mesto direktorja podjetja 
februarja 1962, ko so bile gospodar
ske razmere v podjetju že drugo 

leto zelo težke. Med možnostmi 
za rešitev položaja se je omenjala 
celo likvidacija podjetja. S treznimi 
gospodarskimi zamislimi , priza-
devnostjo in požrtvovalnostjo, 
z načrtno izbiro sposobnih 
delavcev, stalno skrbjo za za
poslitev strokovnih kadrov, raz
maham samoupravljanja , z moderni
zacijo proizvodnje in tehnoloških 
postopkov, povečanjem produktivno
sti, z raširitvijo in izbiro proizvodnje 
ter uvedbo končne proizvodnje ter 
še zlasti z izboljšanjem kvalitete in 
močno usmeritvijo v izvoz na kon
vertibilna območa je uspelo kolek
tivu pod vodstvom nagrajenca že v 
nP.kaj letih uspešno prebroditi kri
tično obdobje in prerasti v zelo so
lidno delovno organizacijo. Obseg 
proizvodnje se je še več kot podvo
jih ob zelo močni preusmeritvi na 
izdelke boljše kvalitete, izvoz na kon-

Letošnji dob:tniki nagrade Borisa Kraigerja (z leve): Vladimir Logar, 
Jože Knez, Marko Drnovšek in Anton Debevec 
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vertibilno območje se je povečal za 
skoraj 10-krat, podetje je danes že 
na 6. mestu med slovenskimi in
dustrijskimi izvozniki na konvertibil 
no območje, po finančnih rezultatih 
pa je Industrija usnja Vrhnika naj
večje in najuspešnejše usnjarsko
predelovalno podjetje v Jugoslaviji. 
Ob vseh teh dosežkih pa je pod
jetje postalo tudi eno izmed inte
gracijskih središč slovenske usnjar
ske industrije. Nagrajencu in njego
vim sodelavcem pripadajo posebne 
zasluge za priključitev in uspelo sa
nacijo Usnjarsko krznarskega kombi
nata šmartno, ki je v integraciji z 
Industrijo usnja Vrhnika našel edino 
možnost nadaljnjega obstoja ter po 
integraciji tudi že dosegel zelo vid
ne rezultate. Tudi integracija Tovar
ne obutve »Rožnik« iz Ljubljane je 
že v kratkem zaradi preusmeritve 
proizvodnje omogočila sanacijo, če
prav je tovarna že nekaj časa po
slovala z izgubo. Podjetje, ki ga 
vodi nagrajenec, dobiva v zadnjih 
letih vse več priznanj t udi za kva
liteto svojih izdelkov, nenehno iz
boljšujejo organizacijo proizvodnje , 
obračuna in vodenja, osvaja nove 
proizvode ter posega na nekatera 
nova področja p(•slovanja . Velike za-

Izjava 
tovariša 
Debevca 

Na vprašanje, kaj mu pomeni 
nagrada Borisa Kraigherja, je tova· 
riš A. Debevec takole odgovoril: 

Usnjarstvo sodi med tiste panoge 
našega gospodarstva, ki se v pri
kazovanju uspešnosti poslovanja v 
vseh pogledih v glavnem znajde pri 
dnu rajrazličnejših lestvic. Zato je 
podelitev Kraigherjeve nagrade še 
toliko pomembnejše. Pri vsem tem 
pa še lahko poudarim, da je to 
verjetno tudi prvo pomembnejše pri
znanje nekemu podjetju naše pano
ge v vsej državi. 

Vsi napori , ki smo jih v zadnjih 
telih vložili za napredek podjetja, 
so se pokazali kot gospodarsko 
uspešni in povsem uoravičeni. Po
trdili so, da je bila naša usmeritev 
k naslonitvi na lastne sile edino 
pravilna, da je bilo naše, da tako 
rečem, reformsko ponašanje edina 
možna pot, in da so bile naše ocene 
glede perspektivE) panoge realne. 

Zanos, ki ga je večina odgovornih 
kadrov pokazala zlasti pri iskanju 
novih poti za sodobnejša tehnolo
gijo, vodenje in upravljanje podjetja, 
pri iskanju t esnejšega sodelovanja 

Nagrada Borisa Kraigher
ja se podeljuje vsako leto 
kot moralno in materialno 
priznanje za izjemne do
sežke trajnejšega pomena 
v organizaciji in vodenju 
gospodarskih organizacij in 
so taki dosežki odločilno 
vplivali na izboljšanje eko
nomskega položaja gospo
darskih organizacij ter 
utrditev njihovih razvojnih 
perspektiv za gospodarstvo 
SRS 

sluge za te pomembne rezultate 
pripadajo po sodbi predlagateljev 
in oceni komisije prav nagrajencu, 
direktorju Antonu Debevcu. 

ali integracije z drugimi podjetji 
da ne omenjam samostojnejšega in 
uspešnejšega uveljavljanja na za
hodnih tržiščih, ni bil zaman. 

Pot smelejšega pristopanja k raz
reševanju problemov, z vnašanjem 
večje poslovnosti in največjim po
udarkom kvaliteti se je pokazala kot 
edino uspešna. Zlasti pa se mi zdi, 
da je trda šola pri utiranju poti 
na tuja tr2:išča obrodila dobre sa
dove. 

Utrjevanje dobrih odnosov med 
ljudmi in še zlasti med skupino 
vodilnih delavcev je dokazalo, da je 
kolektivno vodenje in upravljanje 
podjetja edino uspešna resničnost 
našega časa . Zato menim, da je po
delitev nagrade Borisa Kraigherja 
meni osebno istočasno tudi prizna
nje mojim ožjim sodelavcem in ce
lotnemu kolektivu in obenem spod
buda za še nove uspehe. 

Ko s .tem izrekam vsem zahvalo 
za dolgoletno uspešno poslovanje, 
se zahvaljujem tudi vsem številnim 
posameznikom in kolektivom, ki so 
bodisi meni osebno ali podjetju -pis
meno ali ustno čestitali k visokemu 
priznanju. 



v 

DESET USPESNIH LET 
Posebej pa moramo omeniti iz

reden uspeh IUV v izvozu. V 
prvem polletju 1971, ki je doku
mentiran v Poročilu o gibanju 
zunanje trgovinske menjave 
SRS v prvem polletju 1971 (Go
spodarska zbornica SRS, služba 
za tržišče, Ljubljana, avgust 71). 
V tem gradivu je med drugim 
rečeno: »Najmočnejši izvoznik 
panoge (125) je IUV, ki je letos 
izvozila za 47,2 °/o več kot lani v 
prvem polletju in dosegla 2,8 mi
lijonov dolarjev. Celotno vred
nost izvoza so uvrstili na konver
tibilno področje. Izvoz se ugodno 
odvija, predvsem veliko je pov
praševanje po velurjih, vendar 
vseh naročil ne morejo sprejeti 
zaradi premajhnih zmogljivosti«. 
S tem dosežkom je IUV na 8. 
mestu med izvozniki v sloven
ski industriji, takoj za našimi ve
likimi podjetji IMV, Iskro, To
mosom, Gorenjem, Impolom, To
varno glinice in aluminija Ki
dričevo in Krko. še večji pa je 
uspeh IUV v razvrstitvi najuspeš
nejših slovenskih izvoznikov na 
konvertibilno področje, kjer je 
na šestem mestu. Pred njo so 
le IMV, Tomos, Iskra, Gorenje 
in KidričevO.<< Ob koncu leta 1971 
smo bili že šesti izvoznik v slo
venski industriji. Za leto 1972 že 
načrtujemo izvoz 8 milijonov do
larjev. Vsekakor pa ves naš ko
lektiv lahko ponosen na sadove 
svojega elela v minulem deset
letju. 

Nadaljevanje s l. strani 

- da je IUV največje in naj
uspešneJse podjetje usnjarsko 
predelovanle industi-ije v Jugo· 
slaviji in med največjimi proiz
vajalci usnja v Evropi in v svetu, 

- da kvaliteta njenega svmJ
ksega usnja zavzema vodilno me
sto v svetu (izvažamo v Avstra
lijo, ZDA, Kanado, EGS ter prak
tično v vse evropske države s 
konvertibilno valuto - v 19 
držav), 

Mladinski aktiv 
v obratu Šmartno 

V začetku leta je naša planinska sekcija organizirala dva izleta, 
in sicer izlet na Zasavsko goro in Kum. V prvih treh mesecih pa 
je tudi v sodelovanju z Delavsko urniverzo Litija in ostalimi MA v 
občini organizirala politični seminar. V maju smo se udeležili us
njariade, ki je bila na Vrhniki. V šmartnem pa smo po dolgem 
času vendarle prišli do kluba, skupaj s šmartinskim aktivom, kate
rega smo slovesno odprli. V njem smo že v juniju organizirali pre
davanje o SKOJ, ki ga je vodil tov. Rajner. V tem času smo organi
zirali tudi ekskurzijo na Vrhniko, katere se je udeležilo precejšnje 
število mladincev iz našega obrata. Za Dan borca smo skupaj s 
šmarskim aktivom priredili partizanski miting na Mamolju, za ska
jevce, ki so nam iz hvaležnosti za prijetno srečanje z mladimi 
poklonili televizor, katerega s pridom uporabljamo v našem klubu. 
S pomočjo krajevne skupnosti Liitja smo obdarili partizanske dru
žine na Mamolju. Mladinci iz našega aktiva so se udeležili tudi se
minarja za kulturno in klubsko dejavnost, ki je bil v Kopru. Prijazno 
pa smo sprejeli tudi vrhniške mladince, ki so nam vrnili obisk in si 
ogledali naš obrat. V avgustu smo pomagali organizirati mladincem, 
ki so zelo uspešno končali usnjarsko krznarsko konfekcijsko šolo, 
maturantski izlet. že novembra pa smo pričeli pripravljati program 
proslave za novo leto in program MA za leto 1972. V začetku de
cembra pa bomo imeli še izlet v Logarsko dolino. 

Vemo, da smo naš program precej spremenili in ga izpolnili 
popolnoma drugače, kot smo si ga zadali, vendar pa kljub temu 
mislimo, da je bilo delo našega aktiva v letu 1971 uspešno, saj ob
staja komaj eno leto. 

Kako smo poslovali v 
decembru in letu 1971 

Proizvodnja po obratih 
Unjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnajrna šmartno 
Krznarna šmartno 

December 
201.212 m' 

6.342 kg 
70.135 m' 
16.694 m' 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 1.368 m' 
Konfekcija usnja šmartno 4.324 m' 
Konfekcija usnja Vrhnika 2.000 m' 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika 
in ščetinama 
Usnjarna šmartno, 
krznarna in konf. 
Rožnik in Galanterija 
Ljubljana 

15.482.139.25 din 

10.374.901.20 din 

273.829.90 din 

I.-XII. 1971 
2.258.998 m' 

79.022 kg 
715.420 m' 
245.342 m' 

20.606 m' 
49.309 m' 
30.752 m' 

177.764.742.01 din 

85.974.517.70 din 

1.282.971.79 din 
Skladišče usnja na 
debelo Ljubljana 722.744.75 din 722.744.75 din 

S kupa 
Izvoz v ZDA dolarjih 
Poprečni OD 

26.853.615.10 din 265.744.976.25 din 
609.309 $ 6.222.525 $ 

Poprečni OD za 12 mesecev 1971 za 192 ur je znašal 1.561.79 din 
na enega zaposlenega 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v 11 mesecih 1971 zaradi bol
niških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 17.75 iz
gubljenih delovnih dni. 

število zaposlenih . 
Na dan 31. 12. 1971 je štel naš kolektiv 1.488 članov (brez va
jencev). V vrhniških obratih dela 898 ljudi, v šmartnem 507 
in v obratu Galanterija v Ljubljani 83. 

- da se je IUV odločila raz
širiti svojo dejavnost tudi na za
stopstvo tujih podjetij in že za
stopa v Jugoslaviji italijansko 
podjetje Aletti, ki proizvaja stro
je za usnjarsko industrijo, 

- da je stekel prvi program na 
novem elektronskem računalni
ku, ki ga je podjetje nabavilo, 

- da v zadnjih letih IUV ni 
imela blokiranega žiro računa in 

- da ob vseh teh uspehih in 
in ugodni delitvi (osebni dohod
ki: skladi = 60:40) prejemajo za
posleni v IUV daleč največji 
osebni dohodek v jugoslovanski 
usnjarski industriji. 

Ves omenjeni razvoj je pribo
ril podjetju tudi v okviru sloven
skega gospodarstva primerno 
mesto. Podatki o zaključnih ra
čunih za leto 1970, ki jih je pri· 
pravila SDK, povedo, ela je IUV 
med slovenskimi industrijskimi 
podjetji po številu zaposlenih na 
53. mestu (1969 - 50. mesto), po 
celotnem dohodku na 34. mestu 
(1969 - 39. mesto), po dobičku 
na 19. mestu (1969 - 36. mesto) 
in po izvozu na 11. mestu. Razen 
tega se s stopnjo dobička 7 Ofo 
uvršča med skupino najakumula
tivnejših industrijskih podjetij 
in je seveda daleč najbolj aku
mulativna med slovensko usnjar
sko industrijo. IUV ustvarja 50 °/o 
dobička usnjarjev v državi (po
datki Zvezne gospodarske zbor
nice - Sekretariat za kožarsku 
industriju). 

Na trgu revolucije v Ljubljani smo odprli novo trgovino 

T. K. 
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Sprejeti sklepi 
načrti za leto 

DS: 
1972 

Letošnje poslovne uspehe na
šega podjetja lahko zelo pozitiv
no ocenimo. Naše stalno usmer
janje v povečanje proizvodnje in 
polno izkoriščanje zmogljivosti 
ter seveda vlaganje v boljšo 
strojno opremljenost so dala re
zultate. Proizvodnjo smo pove
čali in se uvrstili med pomemb
ne proizvajalce usnja v svetu ne 
le v naši državi. Z izvozom na 
izključno zahodno področje se 
uvrščamo v sam vrh slovenskih 
izvoznikov, finančni uspeh ob za
ključku poslovnega leta pa bo po
kazal, da so bile poslovne odlo
čitve in delovna prizadevanja ce
lotnega kolektiva kronana z 
uspehom, s kakršnim se drugi 
usnjarji v državi ne morejo po
hvaliti. 

Delavski svet pa je določil za 
naslednje leto še večje naloge. 
Izdelali naj bi nad 4 milijone m' 
usnja: 
od tega 3,000.000 m' svinjskega 
usnja, 1,000.000 m' govejega us
nja, približno toliko kot sedaj 
(250.000 m') krzna. 

Proizvodnjo v konfekcijah, 
vsaj usnjenih, naj bi povečali za 
25 Of o. Proizvodnja v ščetinami 
naj bi znašala približno 100 ton 
odbranih ščetin. Galanterijsko 
proizvodnjo moramo v letu 1972 
urediti, da bo tudi ta obrat ust
varjal dobiček in izdelal na leto 
od SOO milijonov do 1 milijarde 
S din raznih galanterijskih iz
delkov. 

Naš izvoz moramo še naprej 
povečevati in v prihodnjem letu 
izvoziti za 8,000.000 dolarjev iz
delkov. 

Osebne dohodke naj bi v letu 
1972 povečali v poprečju za 12 °/o. 

Ti načrti za bližnjo obdobje 
res predstavljajo zopet velik ko
rak naprej in velike delovne na
loge. Vendar so uresničljivi in 
imamo vse možnosti, da te šte
vilke dosežemo. V svetu je še 
vedno veliko povpraševanje po 
naših izdelkih. Naročila tujih in 
domačih kupcev kažejo, da bo 
tako še nekaj časa. Oskrba s 

surovino, predvsem s svinjskimi 
kožami, je v te!B obdobju tako 
ugodna kot še nikoli. Zagotovlje
ne imamo velike količine svinj
skih kož, ki jih pa moramo zara
di trenutno še vedno trajajoče 
konjukture, zaradi pomanjkanja 
skladiščnih prostorov in zaradi 
vezanih obratnih sredstev kar se 
da hitro predelati. 

Glavno oviro pri tem provzro
ča pomanjkanje delovne sile. 
Vrhniška usnjarjna potrebuje še 
vedno približno 100 novih delav
cev. Teh delavcev našim strokov
nim službam ne uspe zagotoviti 
in je delavski svet na osnovi po
prejšnjih razgovorov z zaposleni
mi po posameznih oddelkih skle
nil, da mora vrhniška usnjarna 
in po potrebi tudi drugi obrati 
v prihodnjem letu še naprej de
lati v prostih sobotah. Ta sklep 
delavskega sveta velja za prvo 
polletje oziroma do poletnih me
secev. Delo v prostih sobotah bo 
še naprej plačano kot nadurno 
delo. 

Naslednja možnost za poveča
nje količinske proizvodnje je ra
cionalnejša izraba delovnega ča
sa. Na vsak način bo treba za
gotoviti, da bodo vsi zaposleni 
opravljali svoje delo do konca 
izmene in ne zaključili z delom 
že pol ure prej, kot se to danes 
marsikje dogaja. če te pol ure 
pomnožimo z delovnimi dnevi, 
je to precej m' usnja, ki bi ga 
izdelali brez vlaganj v osnovna 
sredstva in kadre. 

Naslednja rezerva, o kateri je 
razpravljal delavski svet, leži 
skrita v bojazni pred zviševa
njem norm. Opazno je, da na 
večini delovnih mest delavci no
čejo presegati norme za več kot 
nekaj odstotkov, ker se boje za
ostritve. Delavski svet je zato 
sprejel sklep, da norm ne bomo 
zviševati, četudi bodo visoko pre
sežene. Popravljene bodo le v pri
merih, ko bo spremenjena tehno
logija omogočila bistveno prese
ganje norm. 

Pogled na del lužilnice na Vrhniki v preteklosti 
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Ob tej priložnosti je delavski 
svet sklenil, da bomo zmogljivost 
vrhniške lužilnice povečali za do
datnih 5 ton . dnevnega namaka. 
Za to investicijo bo potrebnih 
približno 330 milijonov S din in 
bo končana predvidoma ob kon
cu prvega polletja 1972. 

V letu 1972 bomo ustvarili 
okrog 3 milijarde S din skladov 
(dobiček + amortizacija). Večino 
tega denarja bomo morali vlo
žiti v obratna sredstva, da bomo
poslovali z več lastnimi sredstvi 
in bomo manj odvisni od naje
manja kreditov. 

Tudi v osnovna sredstva oziro
ma modernizacijo obratov bomo 
vložili nekaj denarja. Delavski 
svet je sklenil, naj bo vodilo pri 
vlaganju sredstev stopnja renta
bilnosti - denar naj bo vložen 
tja, kjer se bo hitreje vračal. 

Del ustvarjenih sredstev bo na
menjenih za družbeni standard -
za stanovanja in podobne name
ne. že nekaj let nazaj delavski 
svet ugotavlja, da bomo na Vrh
niki morali nekaj storiti za ubla
žitev problema pomanjkanja sta· 
novanjskih prostorov, predvsem 
za samske delavce. Istočasno tu
di ugotavljamo, da sedanja to
varniška kuhinja ne more biti 
vedno, oziroma še naprej med 
proizvodnimi prostori, ker to ni 
higiensko, ker proizvodnji pri
manjkujejo prostori in ker se 
pojavlja zaradi prihajanja delav
cev na kosilo in večerjo v tovar
no še večja disciplina. Zato se je 
delavski svet nekoč že odločil za 
nakup samskega doma JLA na 
Vrhniki (za pošto), ki bi v dolo
čeni meri rešil ta problem. Ven
dar so strokovne službe kasneje 
ugotovile, da je ponujena cena 
pretirano visoka, dom tudi ni 
funkcionalno postavljen in da bi 
za ta denar (okrog 300 milijonov 
S din) lahko zgradili že nekaj 
novega, bolj prilagojenega našim 
potrebam. Zato se je delavski 
svet na tej seji odločil za etapno 
gradnjo novega samskega doma 
na Vrhniki, ki naj bi imel poleg 
samskih sob tudi večjo kuhinjo 
in jedilnico ter prostore za druž
beno, športno in družabno živ
ljenje članov kolektiva. 

Delavski svet je na tej seji 
odobril 320 milijonov S din za 
ureditev čistilnih naprav obrata 
na Vrhniki. čistilne naprave na 
Vrhniki bodo urejene skupno za 
našo tovarno in komunalne od
plake. Veh 320 milijonov bomo 
porabili za ureditev naših naprav 
do priključka na skupno čistilno 
napravo. 

Ker se v naši osnovni dejav
nosti na Vrhniki bistveno več ne 
moremo širiti - prostorsko smo 
naše zmogljivosti popolnoma iz
koristili - in ker se nočemo spri
jazniti s stagnacijo, je delavski 
svet obravnaval možnost razši
ritve našega poslovnega predme
ta. Obstaja namreč možnost, da 
bi skupno z !gradom iz Vrhnike 
financirali gra,dnjo nove opekar
ne. Zaloge gline na vrhniškem 

Delavsld svet podjetja je na 
tej seji pregledal rezultate le
tošnjega gospodarjenja, ocenil 
gospodarske uspehe do konca 
leta in sprejel okvirni pro
gram -na(:rtov in želja za pri
hodnje leto. 

območju zadostujeio po ugoto
vitvah strokovnjakov za 100-letno 
proizvodnjo, glina pa je izredno 
kvalitetna. Ta nova opekarna naj 
bi bila zelo moderno opremljena, 
imela bi najmodernejšo tehnologi
jo, delo popolnoma avtomatizira
no in bi se odvijalo v treh iz
menah skozi vse leto. Zaposlenih 
je malo delavcev, proizvodnja pa 
bi bila velika in zelo rentabilna. 
Investicija bi se hitro plačala. 

Delavski svet je o tem le del
no razpravljal, ker še niso izde
lani dokončni načrti in kalkula
cije za postavitev obrata. Menil 
pa je, da bi se za gradnjo take 
opekarne lahko odločili, če je 
stopnja dobička ugodna in če 
investicija ne bo šla v pretirano 
vsoto, oziroma če nam bo uspe
lo najti potrebna sredstva. To 
še posebej zato, ker proizvodnja 
slovenskih opekarn pokriva le 
polovico potreb po opečnih izdel
kih, razliko pa smo v Slovenijo 
doslej uvažali. 

Na podlagi stanovanjske ko
misije obrata Vrhnika je delav
ski svet razdelil prosta stanova
nja in sicer: 

- Jelki Beljuli stanovanje v blo
ku na Tdaški cesti, ki ga je za
sedal Trampuš, 

- Jožetu Mesecu stanovanje v 
bloku na Tržaški cesti, ki ga je 
zasedal Okrajšek, 
- Stanetu Kukcu ml. stanovanje 
v bloku Na klisu 15, ki ga za
seda Franc Vogrinčič, 
- Matiji Kocipru stanovanje v 
bloku Na klisu 15, ki ga zaseda 
Milan Knez, 
- Joži Resnik stanovanje v blo
ku Mercator, ki ga bo izpraznil 
Matija Kociper. 

Na podlagi stanovanjske komi
sije obrata šmartno je dodelil: 
- Bogomiru inž. Blazniku 
3,000.000 S din stanovanjskega 
posojila 
,---- Mariji Pogačar (delavnica 
Ljubljana) pa 5,000.000 S din po
sojila za nakup stanovanja. 

Na predlog odbora za medse
bojna razmerja pa je dodelil 
- Janezu Repanšku (galanterija) 
3,000.000 S din stanovanjskega 
posojila in 
- Vladu Kvedru (galanterija) tu
di 3,000.000 S din posojila. 

Ker je naše podjetje doseglo 
na letošnjem beograjskem sej
mu >>Moda 71« lepa priznanja, 
o čemer smo v Usnjarju že pi
sali, se je delavski svet odločil, 
da izreče priznanje tudi kreator
jema nagrajenih modelov: Metki 
inž. Vrhunc in Janezu Repanšku. 
Vsakemu je dal nagrado v višini 
500.000 s din. 

Ob koncu je delavski svet še 
sklenil, da znaša obrestna mera 
za hranilne vloge članov kolek
tiva v HKS podjetja v 1972. le
tu 12 Ofo. 

I. K. 



Letošnja 
novoletna 

V' 1 srecanja 

Jubilanti iz Galanterije Ljubljana 

S srečanja na Vrhniki 

S srečanja v Smartnem 

Pred novim letom smo se po
novno srečali z nekdanjimi sode
lavci in jubilanti na Vrhniki in 
v šmartnem. Prvič so bili med 
nami tudi jubilanti iz priključe
čenega obrata Galanterije. Sreča
nje sedanjih in upokojenih so
delavcev je minilo v veselem raz
položenju. 

Pozdravne besede glavnega di
rektorja, v katerih je prikazal 
uspehe v obdobju od predzad
njega srečanja in nakazal naloge 
za naslednje leto, so bile pred
vsem dobrodošle za upokojene 
člane kolektiva. Na tako nepo
srednem srečanju v njih ponov
no zaživi stik s podjetjem, v ka
terem so vrsto let delali in ne
sebično trošili svoje življenjske 

moc1 m na ta nacm prispevali 
pomemben delež k njegovemu 
uspešnemu razvoju. 

Na vprašanje, kaj jim pomeni 
takšno srečanje, je večina upo
kojencev odgovorila: »Denar, ki 
ga dobimo na srečanju od pod
jetja, je sicer dobrodošel, toda 
najvažnejše je to, da sedanja ge
neracija zaposlenih ni pozabila 
na nas«. 

Na koncu smo si zaželeli:» Sreč
no, zdravo in uspešno NOVO LE
TO 1972!« 

želimo, da se tradicionalno iz
rečene besede polno uresničijo in 
da se vsi ponovno srečamo pred 
novim letom 1973. 

Petkovšek 

Najmlajši pa so seveda nestrpno pričakovali dedka Mraza 

Praznovali smo ... 
Verjtno bo vse člane ko

lektiva zanimalo, kako se je 
delavski svet podetja spomnil 
vseh tistih sodelavcev, ki so 
ob zaključku leta 1971 praz
novali jubilej dela v podjetju. 

1971. leta smo praznovali 
25 let ustanovitve podjetja in 
smo imeli to pot prvič jubi
lante, ki so praznovali 25-let
nico dela v podjetju. Tem se 
je delavski svet oddolžil z na
grado v višini 200.000 S din. 

Najstarejši upokojenec obrata 
Smartno, Anton Dugorepec 

Na Vrhniki imamo 14 takih 
delavcev in v šmartnem šest. 

Dvajsetletnico dela je praz
novalo na Vrhniki 14 naših so
delavcev in v šmartnem šest. 
Prejeli so po 100.000 S din. 

Petnajstletnico dela so na 
Vrhniki praznovali trije, v 
šmartnem enajst in v obratu 
Galanterija 5 delavcev. Kot je 
to že običaj, so prejeli za ta 
jubilej zapestno uro. 

Desetletniki pa so prejeli 
nalivna peresa. V obratu Vrh
nika sta samo 2 naša sodelav
ca praznovala ta jubilej, prav 
tako v Galanteriji, v šmart
nem pa 16 delavcev. 

Kot prejšnja leta, se je de
lavski svet spomnil tudi čla
nov kolektiva, ki so na odslu
ženju vojaščine in jim poslal 
po 25.000 S din. V JLA je 40 
naših sodelavcev. 

štipendistom (27) in vajen
cem (30) je delavski svet do
ločil nagrado v višini 20.000 S 
din. 

Upokojenih članov kolekti
va imamo 218 in teh se je de
lavski svet za novo leto spom
nil z 25.000 S dinarji. 

Naše najmlajše pa je obra
doval dedek Mraz, ki je po
rabil za to kar 466 X 8.000 S 
din. 
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Izdelava nerz bovice: levo 
normalna širina, v sredini 
krznarski rezi, desno 
izgotovljena bovica 

Napet damski plašč pred 
obrezom po kroju 

Napeta nerz bovica 
vidni so zašiti rezi, ki 
končni izdelel< podaljšajo 

KRZNO IN 
UPORABNOST 
V tem zadnjem nadaljevanju 

bomo obravnavali samo posamez
ne načine in tehniko obdelave po
sameznih vrst krzna, ker ima vsa
ko krzno svojstven način ali ce
lo pripravo dokončne izdelave. 

že dejstvo, da nista dve koži 
enako dolgi ali široki, daje ve
deti, da se ne moreta enako ob
delovati in je treba uporabiti teh
niko krojenja.Ta pa se razlikuje 
po svoji zahtevnosti in natanč
nosti, če hočemo, da ne dobimo 
na dlačni strani prave zmede, s 
čimer izgubi krzno svojo osnovno 
funkcionalnost. že sama pripra
va posameznih vrst krzna zahte
va posebne krojne prijeme, po
sebno ko odstranjujemo napake 
na strani kože ali dlake. Tu mo
ra krznarja voditi dvoje načel: 
če odstranjuje napake na kožni 
strani (luknje, rezi, raztrgani de
li kože), mora imeti pred očmi, 
da koža ne sme izgubiti osnov
no obliko, ko je popravljena. Z 
dlačne strani na mora paziti, da 
ne nastanejo višinske razlike v 
dlaki, da se barve ne mešajo med 
seboj, da ostaneta dlačni in bar
vni lastnosti enaki, čeprav je bi
lo na kožni strani odstranjenih 
več napak. Seveda iz tega sledi, 
da je koža po takih posegih 
manjša, ne izgubi pa osnovne 
značilnosti. 

Tak primer je pri popravljanju 
kož bizama posebno pri trebuhu, 
ko mora imeti krznar vedno 
pred očmi, kakšna je posebnost 
rasti in barva dlake. če bolj na
tančno analiziramo kožico ozi
roma dele bizam-trebuščkov, vi
dimo, da so zelo raznoliki v viši
ni in barvi dlake. Posebno delika
ten je spodnji del (pri repu) in 
se ob majhni nepazljivosti poka
žejo višinske razlike dlake, pa 
tudi različni barvni odtenki. V 
tem opisanem primeru se bar
ve prelivajo na vsaka 2 cm, rav
no tako pa tudi višina dlake. 
Ta razlika je 2-4 mm, vendar jo 
dobro in izkušeno oko krznarja 
ali pa zahtevne stranke takoj 
opazi. Ker je kožica zelo tanka 
je treba posebno paziti pri rezih 
in pri brušenju mesine na brusil
nem stroju. Pogosto se zgodi, da 
so take okvare tudi do 3 cm dol
ge oziroma velike in jih je ze
lo težko odstraniti tako neopaz
no, da dobimo celoto, posebno 
ker je barva na teh delih naj
lepša in daje izdelku, plašču za
ključeno celoto. V zadnji številki 
Usnjarja sem omenil avstralski 
valabi. Ta posebna vrsta kože je 
raščena ponavadi po vrsti dlake 
od glave do repa po nekem pra
vilu. Pri tej vrsti kože je vse 
obrnjeno narobe. Dlaka je od 
glave do srede še kar visoka, 
od hrbta proti trebuhu pa se vi
šina dlake še zvišuje in doseže 
razmerje 1:3. Od srede proti re7 
pu pa se višina dlake na hrbte
nici proti trebuhu niža in dose
že razmerje 1:2. Tukaj vidimo, 
da imamo dve polovici kože po
polnoma različni, kot da nista 
celoti. Takih ali podobnih nev
šečnosti je več ali manj pri vseh 

vrstah divjačine. Malo manj so 
zahtevne ovčje kože, toda tudi 
te imajo svoje posebnosti, če ne 
drugje, pa v sestavu kože. Zara
di navedenega mora krznar po
znati vse vrste kože po njihovem 
sestavu in različni višini dlake na 
posameznih delih kože - bodisi 
hrbtu, trebuhu in drugod - ter 
upoštevati še barvne odtenke, da 
o proveniencah ne govorimo. Po
sebnost nekaterih krzen je tudi 
podlanka (puh), ki bogati vsako 
krzno. 

Ko sem opisoval samo nekate
re vrste živali, ki dajejo določeno 
krzno, sem omenil, da se izdelu
jejo, razen drugih izdelkov tudi 
bovice. To so lisice vseh vrst, 
kune, dihurji, nerci, kolinski itd. 
Ne bo napak, če se pomudimo 
nekaj časa tudi pri tem izdel
ku. Nerc bovica mora imeti svo
jo obliko in izdelana mora biti 
po vseh pravilih, ki zajemajo: 
da mora imeti izdelano glavico, 
pravilno vstavljene oči, všito 
sponko za zapenjanje, da so no
gice lepo zašite ter da se posa
mezni šivi ne poznajo, posebno 
pri zadnjih nogicah, kjer mora 
biti rep lepo vstavljen oziroma 
nevidno všit. Osnovna koža ner
ca je krajša in širša, kot pa iz
delana bovica; zaradi tega se pri 
izdelavi uporabijo rezi (nerz), ki 
so nato nazaj zašiti, koža nape
ta na desko ter oblikovana v 
razmerju. (glej sliko l.) 

Kuna ali lisica tudi nista pra
vilno oblikovani. Posebno široki 
sta v spodnjem delu (pri repu) 
ter jih moramo prav tako izo
blikovati s kroj_nimi rezi in po
novno zašiti, tako da jim odvza
memo odvečno širino, ki pa se 
izrabi za povečanje dolžine 
kosa. 

Bela polarna lisica je v bistvu 
zelo kratka (60- 70 cm), kot bovi
ca pa mora doseči vsaj 90-100 
cm, zato jo podaljšujemo na po
seben način. Ker ima gosto dla
ko in podlanko, jo s kožne stra
ni podaljšujemo z vstavljanjem 
oziroma všitjem usnjenih trakov 
v taki meri, da gostota dlake pri 
tem ne trpi, dosegli pa smo za
želeno dolžino. 

Zelo zahtevno krznarsko delo je 
izpuščanje celega bizama v eno 
celo dolžino traka za plašč do 
višine 112 cm. Posebno zahtevno 
je še, če izdelujemo plašč v na
ravni barvi. Znano je namreč, 
da je hrbet bizama mnogo tem
nejši kot trebuh, ki je svetel. 
Barvna razlika med njima je vid
na in ostra. Višinskih razlik dla
ke je nekako šest. Te dajo 
krznarjem dosti misliti, ko pri
pravljajo račune, kje bodo po
stavili točke za reze, da na iz
delku ne bodo opazni barvni in 
višinski prehodi v traku, da se 
izognemo tako imenovanim stop
nicam bodisi v barvi ali vi
šini dlake. Tudi vsi trakovi za 
sestavo plašča morajo biti po ni~ 
ansi složni in dopadajoči. Poleg 
že navedenega morajo biti tra
kovi v spodnjem delu širši, kot 

Konec na 7. strani 

Primet· normalne dolžine 
domače lisice (na levi) in 
razrezane ter sešite v trak, 
ki služi za sestavo plašča 
(desno) 

Krojenje in priprava kožic 
- odstranjevanje napak 

Sortiranje nogic ruskih · 
lisic po barvi in višini 
dlake za sestavo plašča 



Nadaljevanje s 6. strani 

je tudi plašč v praksi spodaj 
širši. Ves material pa mora biti 
smotrno izkoriščen, če se hoče
mo izogniti preveliki in potrat
ni porabi razpoložljivih kožic. 

Ko dobimo število trakov za 
plašč, jih sestavimo v želeno ce
loto. Ker krojač lika, krznar pa 
ne sme, kljub temu pa je treba 
krzno zgladiti in zravnati po že
Jeni obliki, napnemo plašč, ko je 
sestavljen po želenem kroju, na 
napenjalno desko. Pri tem mora 
krznar skrbeti za simetrično raz
poreditev trakov v sestavljenem 
plašču; posebno če je plašč opri
jet, je treba paziti, da figuran
ca trakov ni pomešana med se
boj. Trakove je v pasu (cvikle) 
potrebno napeti prek delov. 

(Glej fotografijo 2) 

Sestavljen plašč napenjamo 
navlažen ter ga nato napetega 
sušimo. Po sušenju sestavljeni 
plašč snamemo in po kroju ob
režemo, pri tem pa si ne smemo 
privoščiti nobenega raztegovanja 
ali česa podobnega. Ob upošte
vanju, da imamo toliko vrst 
krzna s svojimi značilnostmi in 
različnimi zahtevami pri obdelo
vanju, je jasno, da mora oseba, 
ki hoče biti dober krznar, dodob
ra spoznati vse, kar omogoča do
vršenost. Namen mojih nadalje
vanj o krznu je bil, da bi bralci 
Usnarja, ki delajo v drugih ob
ratih vsaj malo spoznali zahteve 
pri delu, s katerimi se krznarji 
srečujemo vsak dan. 

Konec 

Drago Jamnikar 

Otvoritve sejma so se udeležile tudi številne družbeno politični 
delavci in gospodarski strokovnjaki 

Jugoslovanski sejem Moda 72 na 
na Gospodarskem razstavišču je bil 
prav gotovo zanimiva prireditev 

-za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo 
s sodobnim oblačenjem. 

Gospodarsko 
•vv razstavtsce v 

Ljubljani je bilo 
spet polno 

Letošji sejem mode je bil že se
demnajsti, torej je minulo kar pre
cej let od prvih plahih poizkusov 
srečanja industrije z modnimi zah
tevami. Na 11.000 m' je postavilo na 
ogled svoje izdelke 190 podjetij, 
kar zgovorno potrjuje pestra izbira 
med metrskim blagom, trikotažo, 
pleteninami, težko in lahko industri"· 
jo, usnjenimi in krznenimi oblačili, 
obutvijo, kakor ·tudi med drugimi 
modnimi dodatki. Toda med njimi ni 
takšnih posebnosti _in presenečenj, 

da bi jih obiskovalci v gručah ob
čudovali, ali celo drli v smeri mod
nega čudeža . . . Sejem hvali pre
računljivi,toda varni poslovni uspeh 
z modnim posluhom, ki ga razum
ljivo narekuje nuja uveljavljanja na 
tujem in domačem trgu. Se
veda je med razstavljenimi tudi 
nekaj izdelkov, ki sodijo bolj v mod
ni arhiv, a kot kaže, tudi zanje ne 
primanjkuje kupcev. Bolj kot sejem 
mode, ki ga ogledujemo iz leta v 
leto z željo, da bi vse tisto lepo, 
kakovostno in moderno tudi poku
pili, so znimiva priznanja in diplome 
,.zlati zmaju, ki jih je po ocenje
vanju razdelil Center za sodobno 
oblačenje. Bilo je 13 priznanj in 12 
diplom ,.zlati zmaj«. 
Tudi tokrat, ko smo odločitev žirije 
primerjali z drugimi izdelki vseh 
skupin, so bila mnenja spet različna. 
Zato samo v premislek: v kakšne na
mene in za koga izbira žirija Centra 
za sodobno oblačenje? Tu ne gre 
samo za usnjene izdelke z Vrhnike, 
pač pa še za mnoge druge stvari! 
Saj moramo vedeti tudi to, da jih 
je od 190 podjetij, kolikor se jih 
je udeležilo sejma, poslalo samo 
45 svoje izdelke v oceno Centru za 
sodobno oblačenje. Andreja Fux 

(Uredništvo se za prispevke 
tov Jamnikarja lepo zahvaljuje 
z željo, da bi tudi drugi poskusili 
na poljuden način prikazati po
sebnosti svojega dela). 

Posnetek procesa strojnega od
praševanja po brušenju je že do
kaj star, saj je bil narejen leta 
1963. V 9. letih pa se je seveda 
marsikaj spremenilo pri nas ... 

17. sejem 
Moda 1972 

Najbolj uspešni modeli na sejmu Moda 1972 iz znanih tovarn 
MTT, Almire, Ideala in Gorenjskih oblačil 

1 
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SREDSTVA ZA SPLOŠNO 
PORABO V LITIJI ... 

Na osnovi dosedanjih gospo
darskih gibanj je moč sklepati, 
da bo na območju Litije gospo
darstvo doseglo razmeroma vi
soko stopnjo rasti. Fizični obseg 
industrijske proizvodnje se bo v 
letu 1972 povečal za 15 Ofo, vredno
stni obseg pa bo večji v indu
strijski proizvodnji za okrog 
25 Ofo. število zaposlenih se je la
ni povečalo za 60fo, osebni dohod
ki pa za 22 Ofo. Ob upoštevanju 
vpliva stabilizacijskih ukrepov 
bi morali v tem letu 1972 raču
nati z nekoliko bolj umirjeno 
rastjo realnega družbenega pro
izvoda. V tem letu se končuje 
modernizacija v večjih delovnih 

organizacijah, ki bo dala rezul
tate že v tem letu. Družbeni pro
izvod se bo povečal v Predil
nici za 11,8, v Industriji apna 
Kresnice za 11,5 in v Lesni indu
striji za 24,6 odstotkov (za naše 
obrate ni podatka). Tako se pred
videva, da bo razvoj v občini 
hitrejši, kot je republiško pred
videvanje. Upoštevajoč dane mož
nosti se bo realni družbeni pro
izvod povečal za približno 10,50fo, 
zaposlenost pa za 5 Ofo. Skupščina 
si bo prizadevala skupno z go
spodarstvom povečati število de
lovnih mest in naj bi v zvezi 
s tem zagotovila brezplačno de-

Sortiranje gotovega usnja je odgovorna naloga - iztržiti je treba 
najboljši uspeh in zadovoljiti zahteve kupca 

PRIŠLI - ODŠLI 
Od 8. decembra 1971 do 11. januarja 1972 je bilo na Vrhniki 

sprejetih na delo 25 delavcev. 
To so: Mirjana Djordjevic, Branko Fortuna, Borut Gostiša, 

Peter Gostiša, Tatjana Hacin, Janez Hozjan, Božana Jesih, 
Marija Kočevar, Djurdja Kozar, Danijel Kralj, Franc Kus, 
Cvjetko Lazic, Ilinka Lešnik, Ešref Marukic, Milan Mladenovic, 
Alojz Nagode, Mojca Novinšek, Radivoje Paljič, Ana Plankar, 
Jože Prvinšek, Vinko Rejc, Kati štebih, Marijana Trajkovic, 
Marjeta Zobec, Zdravko Zupan. 

Delati so prenehali: Zdenka Nadj, Irena Oblak, Stanislav 
Prah, Radosija Pribanovic in Milka Zupančič. 

Upokojen je bil Jernej Novak, rojen 12. 9. 1913, zaposlen od 
14. 7. 1952. Ob odhodu v zasluženi pokoj mu želimo še mnogo 
zdravih in zadovoljnih let. 

Zopet je nepričakovano posegla smrt med člane našega ko
lektiva. Dne 11. decembra 1971 se je pri prometni nesreči 
smrtno ponesrečil delavec Franc Gabršček, rojen 15. 10. 1931, 
zaposlen od 15. 7. 1957. 
Njegovim svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

V obratu šmartno je v mesecu decembru pričelo delati 12 
delavcev: Drago Boštjančič, Franc Brunček, Jože Goriček ml., 
Frančiška Jesenšek, Viktor inž. Koselj, Rajko Kozlevčar, Mar
tina Poglajen, Frančiška Potisek, Anton Sirk, Amalija Sobočan, 
Andrej Vidergar in Jože Zore, 
delati pa so prenehali: Ciril Hauptman, Rajko Kozlevčar, Silva 
Polutnik, Rezka Primožič in Radovan Skubic. 

Justi Babic 

delitev zemljišč za gradnjo pro
izvodnih obratov. 

Vsota neto osebnih dohodkov 
se bo ob upoštevanju povečane 
zaposlenosti in produktivnosti 
povečala za okrog 20 Ofo. Ce živ
ljenjski stroški ne bi prekoračili 
pričakovane rasti splošne ravni 
cen, bi se realni osebni dohodki 
povečali za okrog 2 Ofo na zapos
lenega. V letu 1972 se sedanji 
davčni sistem in stopnje prispev
kov verjetno ne bodo spremenili. 
V primeru novega davčnega si
stema med letom pa bi bilo tre
ba to takrat upoštevati. 

Izrazito izstopa v tem letu ob
veznost občine do socialno ogro
ženih kategorij prebivalstva, bo
disi na področju priznavalnin, so
cialnih podpor in sofinanciranja 
zdravstvenega in pokojninskega 
zavarovanja. Po ceni bi te kate
gorije zavzele 25 Ofo proračuna. 

V okviru take začrtane poli
tike splošne in kolektivne pora
be na podlagi perdvidevanj re
publike, delovnih organizacij in 
akcijskega programa občine za 
stabilizacijo, ki je bil sprejet 
21. 9. 1971, je predlagano, da 
skupščina sprejme omenjena iz
hodišča za zbiranje ter porabo 
sredstev za kritje splošnih druž
benih potreb za to leto. 

l. šolstvo in izobraževanje 

Po izračunu republiške izobra
ževalne skupnosti bi morala TIZ 
Litija v tem letu razpolagati z 
8,669.000.- din sredstev, kar je 
za 23 Ofo ali 1,608.000.- din več 
kot v letu 1971. Občina bi morala 
prispevati 49 ~/o potrebnih sred
stev, to je 4,218.000.- din. Raz
liko do potrebnih sredstev bo 
TIS dodelila kot dopolnilna sred
stva republiška izobraževalna 
skupnost in sicer v VISim 
4,451.000.- din. V zvezi s štipen
dijsko politiko je priporočeno 
TIS in delovnim organizacijam 
v občini, na) dosledno izvajajo 
sprejeti druzbeni dogovor o šti
pendiranju in kreditiranju štu
dentov in dijakov 

2. Kulturnoprosvetna in teles
novzgojna dejavnost 

Materialna osnova za dejav
nost, ki je obravnavana, bodo za
gotovljena z dohodki iz republi
škega in občinskega proračuna. 
S strani občine bo zagotovljeno 
najmanj toliko dohodkov kot v 
lanskem letu, republika pa bo za
gotovila 151.000.- din. V enakem 
merilu bodo zagotovljena tudi 
sredstva za telesnovzgojno dejav
nost, zlasti za množične in kvali
tetne aktivnosti. 

3. Socialno in zdravstveno 
varstvo 

V okviru možnosti bo potrebno 
na področju socialnega varstva 
zagotoviti več sredstev za reali
zacijo oskrbnih stroškov v do
movih in za povečanje družbene 
pomoči. Pa podlagi sprejetih sta
lišč na konferenci ZKS bo mora
la skupščina zagotoviti več sred
stev za nudenje pomoči socialno 
ogroženim občanom predvsem na 
oddaljenih višinskih predelih ob
čine. Predvideni sprejem zakona 
o kmetijskem zavarovanju kme
tov bo v tem letu povzročil nove 
dajatve in bo potrebno dobiti 
dodatna sredstva za pokrivanje 
teh obveznosti. 

4. KomUlllalne dejavnosti 
Za to dejavnost bo odslej ne

kaj več sredstev, ki se bodo ste
kala iz naslova prispevkov in 
taks na goriva. Potrebno bo več 
sredstev za urejanje mestnih 
zemljišč in ulic, sredstva, ki se 
zberejo iz lteh prispevkov, pa se 
lahko poralbijo tudi kot investi
cijska vlaganja v komunalne ob
jekte. Novost je povečan prispe
vek za uporabo mestnih zemljišč 
za 25 °/o, kar pa je povezano z 
gradnjo nadvoza v Parmovi 
ulici 

5. Delo ddavnih organov 
V letu 1972 se bo državna upra

va financirala po merilih, ki so 
določena s samoupravnimi spo
razumi in v okviru povečanja 
osebni hdohodkov in materialnih 
stroškov tako, da bo povečanje 
osebnih dohodkov v državni 
upravi enako povečanju osebnih 
dohodkov drugih družbenih 
služb. Vsekakor pa bo potrebno 
zagotoviti toliko sredstev, da bi 
dosegla vsaj 85 Ofo predvidenega 
OD po sporazumu. 

Konec na 9. strani 

Brušenje na fulminozo - posnetek iz vrhniiške usnjame leta 1963 
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Pogled na del nekdanje dodelave na Vrhniki - ročno brizganje 

Nadaljevanje z 8. strani 
6. Gospodarske in negospodar

ske investicije 
V zadnjih letih s proračunom 

niso bile sprejete nove obvezno
sti. Za to in naslednja leta se 
predvideva povečanje le-teh za
radi nekaterih novih s strani šol
stva in otroškega varstva. Po
trebno pa bo zagotoviti sredstva 
za odplačilo anuitet za gradnjo 
nadvoza. 

V krajevnih skupnostih in 
družbeno političnih organizaci
jah se teži k večji samostojnosti 
in v zvezi s tem sledi tudi večja 
materialna osnova za te dejav
nosti. 

Sredstva posameznih skladov 
pri občinski skupščini, katerih je 

deset, se bodo oblikovale v raz
merju, kot je bilo v letu 1971, 
nekatere pristojnosti skladov pa 
se bodo celo povečale. Programe 
dela posameznih skladov bo še 
nadalje potrjevala občinska skup
ščina. 

Politika vseh oblik porabe mo
ra biti zasnovana tako, da bo v 
skladu s predvidenim dotokom 
sredstev. Načelo, da morajo vsi 
nosilci sredstev splošne porabe 
že med letom prilagoditi svoje 
izdatke morebitnemu manjšemu 
prilivu od predvidenega, pa za
gotavlja, da se poraba pod no
benim pogojem ne more povečati 
nad predvideno. 

Povzetek iz gradiva OS Litija 
Pripravil Franc Kajdiž 

• na Vrhniki • • tn • 
Menda že vrsto let nazaj ni 

bilo toliko razprav o izhodiščih 
za zbiranje sredstev splošne po-

PISMO UREDNIŠTVIJ 
Odločil sem se, da vam napi

šem nekaj vrstic o življenju v vo
jašnici »Maršala TITA« v Skopju. 
Tu je bilo spočetka zelo dolgo
časno. Pogrešal sem domače 
vzdušje, kakor tudi sodelavce iz 
tovarne. Vendar sem se hitro 
prilagodil življenju v armiji. Tu je 
Slovencev zelo malo. V naši četi 
ni nobenega. Dodelili so me k 
tankistom. Hrana je tu zelo do
bra, vendar pogrešam tovarniško 
kuhinjo. 

Slovenskega časopisa tu sko
raj ne najdeš, zato bi me zelo 
razveselili z časopisom Usnjar. 
Tako bom seznanje z delom in 
uspehi kolektiva IUV. Za glasilo 
se vam vnaprej zahvaljujem in 
vam želim veliko uspehov pri de
lu, posebno pa zaposlenim v po
možni dejavnosti. 

Vojak Stanislav Sedej 
V. P. 4466/5 A 
91002 Skopje 

Makedonija 

rabe za potrebe naše občine kot 
v letošnjem letu. Razen v občin
ski skupščini in njenih svetih so 
te razprave tekle tudi na zborih 
volilcev in na posvetu predstav
nikov gospodarskih organizacij 
in delovnih organizacij družbenih 
služb v prvi polovici januarja. 
Povsod pa je bilo izraženo mne
nje, da je letos položaj glede 
možnosti za zbiranje sredstev do
kaj negotov. Negotove so nam
reč možnosti gospodarstva v le
tošnjem letu. Ne vemo še, kako 
se bo dejansko na gospodarska 
gibanja v občini odrazila deval
vacija dinarja, ni še znano .kako 
bo s cenami po odtajanju, ne 
vemo, kakšne so možnosti za 
osebne dohodke, ki so eden naj
važnejših virov sredstev za sploš
no porabo neposredno s svojimi 
prispevki ali posredno kot kupna 
sposobnost, ki vpliva na višino 
drugega pomembnega vira - na 
prometni davek, in nimamo še 
nove davčne zakonodaje. 

Ob vsem tem občinska sku
ščina računa, da bo gospodarski 
napredek letos nekaj bolj umir
jen kot lani, da je treba raču
nati na manjši delež sredstev za 
splošno porabo v družbenem 
proizvodu občine in da bi bilo 
treba nujno težiti k nadaljnjemu 
razbremenjevanju gospodarstva. 

Ocenjujemo, da bo družbeni pro
izvod v občini letos narastel za 
16,7 Ofo, življenjski stroški za 
15 Ofo in osebni dohodki za 16,1 Ofo. 
če se bodo te ocene med letom 
pokazale kot preveč optimistične, 
bodo pač dohodki za splošno po
rabo ustrezno nižji Zato je tudi 
posvet predstavnikov gospodar
stva in družbnih služb priporo
čil občinski skupščini, da je treba 
po vsakem tromesečju skupno 
obravnavati, kako poteka prite
kanje in poraba sredstev za 
skupne občinske potrebe. 
~b ?me~jeni oceni gospodar

skih gibanJ pa moramo računati 
da skupščina ne namerava zvi: 
šati stopenj prispevkov in dav
kov, znižala pa bi jih težko, ker 
- kot smo že omenili - gospo
darski napredek verjetno ne bo 
tolikšen kot lani, razen tega pa 
je sku:p}čina *e sredi lanskega 
leta zmzala pnspevke stopenj iz 
osebnega dohodka za pol odstot
ka. Računati moramo tudi z dej
stvom, da bo ne glede na možne 
dohodke za splošno porabo le-ta 
omejena s stopnjo rasti 10 8 Ofo 
ki je v veljavi zadnji dve 'leti: 
V tem položaju se je skupščina 
odločila manjkajoča sredstva 
zbrati za gradnjo nekaterih ko
n;~nalnih nal?rav tudi s podražit
VIJO nekatenh komunalnih cen 
(prispevek za mestna zemljišča) 
in predložiti gospodarstvu v raz
pravo možnosti za nekatere druž
bene dogovore o zbiranju sred
stev, kot na primer za financi
ranje splošnega ljudskega odpo
ra, za družbene organizacije in 
društva, za štipendiranje itd. Se
veda, če so možnosti za take 
dogovore realne, bodo presodili 
?!"gani_ samoupravljanja v podjet
Jih, ki bodo dobili v razpravo 
natančne izračune o potrebnih 
sredstvih in o namenu njihove 
porabe. Ostaja še ena možnost za 
zbiranje denarja za skupne ob
činske potrebe - samoprispevek 
občanov. To možnost namerava 
skupščina predložiti v široko 
javno razpravo, ko bodo priprav
ljeni vsi načrti in programi za 
gradnjo šol in otroških vrtcev. 

Ob prej na-.·edenih ocenah o 
gospodarskih gibanjih bi zbrali v 
letošnjem letu za skupne občin
ske potrebe 146 milijonov dinar
jev. če bodo sredstva dotekala 
uspešneje, kot pričakujemo, se 
bo~o ob 10,8 °/o omejeni stopnji 
rasti seveda v skupščini odločili 
za nadaljnje znižanje prispevkov 
gospodarstvu. Iz razpoložljivih 
proračunskih dohodkov bi ob 
predvidenih gospodarskih giba
njih zbrali 1,5 milijona več sred
stev kot lani in ta znesek raz
delili na polovico za proračunske 
in druge potrebe in drugo polo-

Obvestilo 
branilcem 

člane kolektiva obvešča
mo, da je odbor za medse
bojna razmerja na januar
ski seji sklenil, da se zaradi 
devalvacije dinarja hranil
ne vloge v HKS podjetja 
po stanju na dan 21. 12. 
1971. povečajo za 15 Ofo. 

vico za temeljno izobraževalno 
skupnost. Pri tem ni več vštetih 
300.000 dinarjev, ki naj bi jih 
zbrali z višjim prispevkom za 
mestna zemljišča, ker je ta denar 
tako ali tako namenjen v sklad 
kjer se zbirajo sredstva za vrhni: 
ški vodovod. 

Kljub omenjenemu povečanju 
bo delež splošne porabe v druž
benem proizvodu občine znižan 
od lanskih 9,07 Ofo na letošnjih 
8,77 °/o. Delitev med proračunom 
in namenskimi sredstvi na eni 
strani ter temeljno izobraževal
no skupnostjo se bo izboljšala v 
korist temeljne izobraževalne 
skupnosti. Lani je proračun do
bil 45 Ofo sredstev, temeljna izo
braževalna skupnost pa 55 Ofo, če 
odštejemo namenska sredstva za 
kulturno skupnost in za sklad 
mestnih zemljišč. Letos bo raz
merje pomaknjeno v korist te
meljne izobraževalne skupnosti 
na 45,35 Ofo proti 54,65 Ofo. 

Pri vsem tem pa moramo bral
ce opozoriti še na eno važno 
dejstvo - da so sredstva za 
splošno porabo v naši občini v 
zadnjih letih sorazmerno skrom
no naraščala. V poprečju so se 
v slovenskih občinah od leta 1968 
do 1971 povečala za okrog 70 Ofo, 
v naši občini pa le za 37 Ofo, kar 
je natančno prikazano za vsako 
občino posebej po podatkih re
publiškega sekretariata za fi
nance. 

Ob tem skupščina zavzema sta
lišča, naj bi zbrana sredstva upo
rabila kar se da na čimbolj sa
moupravni osnovi, za prvo letoš
nje tromesečje pa smo morali, 
tako kot vse ostale občine in re
publike, sprejeti sklep o začas
nem financiranju. Ta določa, da 
lahko v letošnjih prvih treh me
secih porabimo sredstva le v ok
viru, ki ne presega četrtine lan
ske splošne porabe. 

Razdelili smo nagrade 
za novoletno · križanko 

Komisija v sestavi Kajdiž, Babic in V. Hlebec je pregledala 
prispele rešitve novoletne križanke in izžrebala naslednje sreč
ne dobitnike: 
l. Marica PETAVS- obračun OD Vrhnika 
2. Miha MARKič - sorter v Iužilnici Vrhnika 
3. Hermina VRANKAR - izmenovodja v usnjarni šmartno 

lzžrebancem čestitamo! 
Nagrade_ naj dvignejo v tajništvu podjetja. 
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Gri pa, 
Gripa je akutna infekcijska bo

lezen človeka, ki jo povzroča vi
rus infuence. Bolezen se najpogo
steje pojavlja v epidemijah, po
javi pa se lahko tudi posamično. 
Infekcija se prenaša s kapljica
mi in zavzame predvsem zgornje 
dihalne poti. Glavni znaki bolez
ni so nenaden dvig temperature, 
ki traja 1-7 dni, spremljajo pa 
jo utrujenost, bolečine v križu in 
udih, bolečine v grlu, glavobol in 
bronhijalni katar. Bolezen je na
vadno lažje oblike, pri težjih ob
likah, pri otrocih in starejših lju
deh pa lahko nastopijo kompli
kacije, kot so pljučnica, vnetje 
srednjega ušesa ali vnetje obnos
nih votlin. Za razliko od opisane 
značilne slike bolezni lahko gripa 
nastopa tudi povsem neznačilno, 
z zelo blagim in kratkotrajnim 
tokom bolezni. Vnetni znaki vča
sih sploh niso izraženi, včasih pa 
nima bolnik niti zvišane tempe
rature 

Včasih so gripo smatrali kot 
izrazito sezonsko bolezen, ki se 
pojavlja predvsem v zimskih me
secih. Danes pa vemo, da se lah
ko pojavi in širi v kateremkoli 
letnem času, celo poleti. Za to 
bolezen je značilno, da se širi 
zelo hitro, tako da lahko v krat
kem času zavzame velika področ
ja. K takem hitrem širjenju pri
pomore kapljična infekcija in ve
lika dovzetnost ljudi. Pa tudi vi
rus je zelo odporen. Ker ljudje 
veliko potujejo, se bolezen tudi 
hitreje prenaša. Hitrost širjenja 
gripe je odvisna tudi od gostote 
naseljenosti posameznih krajev. 
Najboljše pogoje za širjenje bo
lezni dajejo gosto naseljeni kraji, 
predvsem mesta, potem zaprti 
kolektivi (šole, internati, vojašni
ce itd.). V takšnih okoliščinah 
se pojavi gripa v eksplozivni ob
liki in traja samo nekaj tednov. 
V redkeje naseljenih krajih pa je 
nasprotno. Bolezen se širi mnogo 
počasneje, zaradi tega se epide
mija razvije polagoma in traja 
dva do tri mesece. 

Bolezen se prenaša od človeka 
na človeka s kašljanjem, kiha
njem, govorom ali direktnim do
tikom. Večje kapljice, ki jih iz
kašljamo in vsebujejo virus in
fluence, padejo na tla in se po
sušijo. Tako virus ostane v prahu. 
S prahom se dvigne v zrak in 
tako ·lahko tudi pride v naše di
halne p0ti. Vendar nastane infek
cija najpogosteje pi-i direktnem 
kontaktu z okuženo osebo. 

Pravega zdravila proti gripi še 
nimamo, zato pa je tem bolj važ
na zaščita. Boljše možnosti za 
zaščito proti gripi so danes po
dane s cepljenjem. Imamo dva 
načina, in sicer živo vakcino, ki 
privede do odpornosti na bolj 
prirodni način, ki vsebuje oslab
ljen cživi virus. Daje pa to cepivo 
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gri pal 
lahko stranske pojave, kot j e 
vročina, ki traja navadno dva do 
tri dni. To cepivo se navadno 
vbrizga v nos. Drugi način pa je 
uporaba cepiv"a, ki vsebuje oslab
ljeni virus in se daje v obliki 
podkožne injekcije. 

S temi ukrepi dosežemo pravo
časno odpornost prebivalstva in 
na ta način preprečimo širjenje 
epidemije gripe. Poleg vakcina
cije (cepljenja) pa so potrebni še 
drugi ukrepi, s katerimi lahko 
preprečimo širjenje bolezni. To 
je predvsem vzgoja ljudi o tem, 
kako nevarno je lahko pljuvanje, 
kihanje, kašljanje in ostala izlo
čanja iz zgornjih dihalnih poti 
v prisotnosti oseb in kolikšna je 
prednost, če se človek drži teh 
navodil. S tem preprečujemo 
možnost infekcije. Tudi skupna 
uporaba brisač lahko pripomore 
k prenosu infekcije, zato je bolj
ša uporaba papirnatih robcev, ki 
jih lahko takoj po uporabi se
žgemo. 

Vinko Košir je bil rojen 1. l. 
1919 v Lavrovcu pri Rovtah kot 
nezakonski sin. Obiskoval je os
novno šolo pri Treh Kraljih, s 
čimer se je njegovo šolanje tudi 
končalo. 

Kje ste bili zaposleni pred voj· 
no? 

- Sodeloval sem pri gradnji 
ceste Smrečje-Rovte, pri re
gulaciji vode v Podlipi in žireh 
ter nato 4 leta pri gradnji tako 
imenovane Rupnikove linije. 

Ker se je težko dobilo zapos· 
litev v odročnih krajih - ste 
morda imeli še kako drugo ob
liko pridobivanja potrebnih sred
stev? 

- Res je, bilo se je težko 
zaposliti, če pa si hotel delati 
samo za hrano, si imel stalno 
dosti dela, toda raje sem nabiral 
razna zelišča in korenine ter 
le-te prodajal tu na Vrhniki. 

Kot nam je znano, ste bili tudi 
interni rani? 

~~--- .· . . _ · .· .· . · ·. ~ 
~=--

Preventiva - na pravem mestu .. . 

V času epidemije pa moramo 
zmanjšati možnost infekcij e. Za
to ni priporočljivo, da bi se ljud
je v času epidemije zbirali v več
jih skupinah. Da bi omilili težino 

- Bil sem interniran v Re
nicciju vse od julija 1942 pa do 
kapitulacije Italije v septembru 
1943. Ko smo se pomikali proti 
domu, so me v bližini Trsta po
novno zaprli za nekaj časa, na
kar sem se vrnil domov in so
deloval v NOB kot aktivist. 

Kaj pa zaposlitev po vojni, kje 
vse ste delali? 

- Po vojni sem se poročil na 
kmetijo in sem se ukvarjal s 
poljskimi deli. Ta zakon je bil 
bolj ponesrečen in sem bil pri 
hiši le kot neplačan hlapec, za
radi česar se je zakon tudi raz
drl. Nato sem nekaj časa delal 
pri Gozdnem gospodarstvu Pol
hov Gradec, pred štirimi leti sem 
se pa zaposlil v IUV, kjer mi je 
kar dobro in sem zadovoljen . 

Kdor ve, kje stanujete, se bo 
vprašal, kdaj morate zjutraj od 
doma, da ne zamudite redni pri
četek dela? 

- V zimskem času, ko je ve
liko snega in vozi avtobus le iz 
Podlipe, moram oditi od doma 
že ob 3. uri in obirati bližnjice, 
če pa bi šel po cesti, bi moral 
vstati še prej . če pa pride avto
bus v Smrečje, moram od doma 
malo po 4. uri zjutraj . Za vrni
tev pa porabim nekaj več časa. 

Se vsak dan vračate domov? 
- Je nekaj dni v letu, ko pre

spim na Vrhniki, kjerkoli že na
nese, počutim se pa bolje, če 
sem doma. 

Vas je vreme že zadržalo, da 
niste prišli na delo? 

- Doslej se mi to ni zgodilo, 
pa čeprav sem v nekaterih pri
merih gazil do 1 meter visok 
ali višji na novo zapadli sneg. 
Se mi zdi, da je zamujanje bolj 
navada bližnjih stanovalcev lUV. 

Vsi, ki vas poznajo, pravijo da 
ste vedno dobre volje. Je temu 
res tako? 

- Da res, nikoli nisem slabe 
volje. To je tako: kdor je imel 

bolezni in čimbolj preprečili 
komplikacij e, je potrebno, da se 
vsak, ki je zbolel za gripo, vleže 
in se ravna po navodilih zdrav-
nika. Dr. A. R. 

v mladosti slabo življenje in se 
je nato izboljšalo, nima vzroka 
za slabo voljo . Ko gledam danes 
mlade ljudi, kako so nezadovolj
ni, bi jim privoščil nekaj mojih 
tegob izpred vojne, da bi videli, 
kolikšna je razlika in ne bi več 
tarnali. 

Kako p•a imate urejene stano· 
vanjske razmere? 

- Pred vojno sem kupil neko 
staro hišo, ki ni bila podobna no
beni stvari. To sem nato pod
zidal in si uredil spodnje pro
store. Pri tem mi je mnogo po
magalo podjetje, saj sem dobil 
nekaj stare opeke, odpadno ap
no in nekaj drugega gradbenega 
materiala. Tako mi je bilo omo
gočeno, da sem lažje prebrodil 
finančne težave. 

Kaj imate pa sedaj v načrtu? 

- Rad bi dokončal kopalnico 
in prostore zgoraj ter dal Il? 
hišo fasado. Ker imam sedaj že 
hladi lni k, pralni stroj in radio, bi 
rad v doglednem času kupil še 
televizor, da bom bolj povezan 
s svetom in nama bo z ženo 
bolj prijetno. 

Kaj pa delate v tistem skopo 
odmerjenem času, ki vam še pre· 
ostane? 

- Pri hiši imam še gospodar
sko poslopje in redim kravo in 
telico ter prašiča. Seveda je 
levji delež tega dela le na ženi, 
nekaj stvari pa le še ponare
dim. Ob večerih pa zelo rad kaj 
preberem, posebno me zanima 
vojna tematika. Knjig ne kupu
jem, pai: pa si jih sposojam. Saj 
bi jih kupil, vendar je denar po
treben za druge stvari. 

Imate še kako željo, ki bi jo 
radi po\redali? 

- želim si zdravja in vsaj tak 
zaslužek kot doslej, napredek 
podjetja in mir v svetu. 

Razgovor zabeležil F. Kajdiž 



človek, ki je očitno poznal 1 
svoj posel in videl veliko sve- 1 
ta, je zapisal: ne hodite v 
ugotovitev je novejšega datu
ma, nanaša se na razmere, v 
katerih je Hongkong prerasel 
iz kronske kolonije, ki je ime
Ja po koncu druge svetovne 
vojne 300.000 prebivalcev, ve
činoma Kitajcev, v velikana s 
4,5 milijona prebivalcev, od ka
terih jih je spet 99°/o Kitajcev. 
Samo 15.000 je Britancev, 
11.500 pa je prebivalcev dru
gih narodnosti, celo Poljaka 
sem našel med njimi, človeka, 
ki še ni pozabil svoje mate
rinščine, čeprav se je spotoma 
naučil štirih svetovnih jezikov 
in še posebej kitajščine. 

Tisti, ki je svaril obiskovalce 
s plitvimi žepi pred razkošjem 
Hongkonga, ni polemiziral z urad
nim vabilom, ki pravi: »Naša ko
lonija je snažna, dobro urejena 
in varna ob vsakem času, podne
vi in ponoči. Vsak turist ali do
mačin se lahko sprehaja po uli
·Cah našega mesta varno in brez 
strahU-<< če tako uradno pravijo, 
mora biti tudi res. Vendar pa je 
vsekakor priporočljivo hoditi po 
mestnih ulicah v dvoje, še poseb
no, če je človek nagnjen bolj k 
dobremu, kakor pa k slabemu, si 
cer bo kmalu ostal brez sredstev 
za nadaljnje bivanje. Ne, da bi 
mu ukradli denarnico, toda skuš
njav je toliko, da mu jo sprazni
jo v najkrajšem možnem času. 

-o-
Hongkong bi bil nekaj izjemne

ga v sodobnem svetu, če v nepo
sredni soseščini, 40 milj proti ju
gu, ne bi bilo svetovnega tihotap
skega središča, portugalske kolo
nije na kitajskem ozemlju Ma-

TRAJEKT ZA 
HONGKONG 

caa. Kljub temu pa je Hongkong 
velikansko naselje dveh velikih 
nasprotij - finančnega kapitala 
in elementarne revščine. Vmes pa 
je še cela lestvica človeških usod 
najrazličnejših stopenj, ob kate
rih človeku vstajajo lasje na gla
vi. Oblika te kolonije v južnem 
Kitajskem morju spominja na ža
go cirkularko, katere koren, zna
čilna deska za žago takšne vrste, 
pa je kitajska celina, ki kot mag
net priteguje radovedne obisko
valce. Ta magnet pa obenem kot 
Damoklejev meč visi tudi na pre
bivalstvom kolonije, nad njenim 
britanskim guvernerjem in vse
mi, ki se zavedajo strateškega po
mena tega oporišča. V se dozdaj 
sta bila tako Hongkong kot so
sedni Macao izredna priložnost 
za LR Kitajsko, za njeno zunanjo 
trgovino, za finančne transakcije, 
za prodor njenega vpliva, za uvoz 
in propagando. Zdaj je položaj 
Kitajske v svetu precej drugačen, 
pomen tujih kolonij na njenem o
zemlju pa silno majav. Kitajska 
je v tem času pometla z vsemi 
tujimi ostanki na svojem ozem-

_lju, njena samozavest je tako 
stvarna, da bivšim intervencioni
stičnim silam še na misel ne pri
de, da bi karkoli ukrepale. Včasih 
je bilo drugače, zato je tudi lah
ko nastal Hongkong. 

Velika Britanija je že v začetku 
prejšnjega stoletja spoznala, ko· 
likšen je strateški in trgovinski 
pomen Hongkonga. Enako se je 
posvetilo tudi Japoncem. Nepo
sredno potem, ko so napadli 
Pearl Harbour, so se 25. decemb
ra 1941 že izkrcali na ozemlju te 
britanske kronske kolonije in o
stali v njej vse do avgusta 1945, 
ko so se Britanci znova vrnili. 
Zdaj Britanci samo še sanjajo o 
minulih časih velikega imperija. 
Na otoku Hongkong je bilo ob 
njihovem prihodu samo majhno 
ribiško naselje. Ko je britanska 
Vzhodnoindijska družba v prvih 

desetletjih prejšnjega stoletja v 
lovu za zaslužkom večkratno po
večala ilegalni izvoz opija na Ki
tajsko, je pekingška vlada odloč
no ukrepala, da bi preprečila to 
dejavnost. Ogorčeni Kitajci so u
ničili 20.000 zabojev opija v vred
nosti 4 milijonov funtov. Razum
ljivo je, da je londonska vlada v 
skladu s tedaj veljavno prakso ta
koj izkoristila ta incident za obo
roženo intervencijo. Kot rezultat 
te intervencije in kitajskega od
pora se je razvila znana opijska 
yojna. Trajala je od 1839 do 1842, 
Izgubili pa so kajpada Kitajci. Z 
mirovno pogodbo v Nankingu le
ta 1842 je morala Kitajska odsto
piti Veliki Britaniji otok Hong
kong, na katerem se je razvilo 
mesto Victorija. Otok je tedaj po
stal britanska kronska kolonija, 
kar je še zdaj. S tem pa britan
ska zavojevalska sla še ni bila 
potolažena. Leta 1860 so priklju
čili Hongkongu polotok Kowloon, 
leta 1898 pa še takoimenovana 
Novo ozemlje, najeto za 99 let. 

Razumljivo je, da prebivalci ko
lonije nezaupljivo pogledujejo 
proti severu, kjer se začenja ve
liko kitajsko ozemlje. Vendar v 
tem nezaupanju ni videti strahu 
pred Kitajci. Redko kje je mogo
če naleteti na tako izrazito narod
no zavednost, kakor v Hongkon
gu. Pa naj bo to lepa stewardesa 
na letališču, mladi prodajalec ki
no kamer, ponosna lastnica bara 
na Kowloonu ali pa krojač, ki 
vam čez noč izgotovi obleko, vsi 
s ponosom poudarjajo, da so Ki
tajci. Nisem slišal, da bi se kdo 
hvalil z dejstvom, da je kot pre
bivalec kolonije britanski poda
nik. 

Ko so bili podpisani ženevski 
sporazumi in ko je postala DR 
Vietnam samostojna, so reporter
ji opisovali dogajanje v Hanoju, 
ko so tja prišli partijski in poli
tični delavci osvobodilne fronte . 
čeprav to niso bili Kitajci, tem
več njihovi sosedje Vietnamci, je 
le upravičeno misliti, da metode 
enih niso daleč od metod drugih. 
Komisije osvobodilnih sil so za
čele v Hanoju in drugih krajih 
DR Vietnama popisovati imovino, 
da bi mlada socialistična republi
ka vedela, s čim lahko računa pri 
svojih razvojnih načrtih. Zaman 
S? bili pos~usi zvijačnih trgovcev, 
ki so enaki po vsem svetu, da bi 
prikrili svoje blago in ga skrivaj 
prodajali ter še nadalje živeli po 
starem. Novi popisovalci so ime
li v rokah sezname, sestavljene že 
v. ilegali, na teh seznamih pa je 
bilo popisano prav vse, s čimer 
je posamezni trgovec razpolagal. 
Lahko je samo podpisal zapisnik 
in se priklonil natančnosti nove 
oblasti. 

Hongkong - na sliki glavna ulica, kjer so nastanjene vse 
pomembnejše poslovne in finančne ustanove 

Spominjam se tudi neke ame
riške filmske verzije tihotapske
ga in vohunskega življenja v Ma
caou in v. Hongkongu. Tam je bi
lo videti, da je v pristanišču spre
ten fotograf slikal vse nove pot-

nike, ki so se izkrcali z ladje in 
jim kmalu nato ponujal slike. Ne
kaj kasneje pa so se kopije teh 
slik že znašle na mizi policijske
ga funkcionarja. Zdaj so metode 
drugačne, vendar enako zaneslji
ve, čeprav teče postopek pod dru
gačnim naslovom. Na letališču 
ali v pristanišču, vprašanje je, s 
kakšnim prevoznim sredstvom je 
člove~ dopotoval v Hongkong, 
spet cakaJO fotografi. Tokrat i
majo pripravljen velik transpa
rent z napisom: »Dobrodošli v 
Hongkong<<. Nobenega ne silijo 
da bi se slikal. Toda, na vsakerr{ 
izletu po koloniji - drugače kot 
pod strokovnim vodstvom pa v 
Hongkongu skoraj ni mogoče ni
česar videti, ne zato, ker ne bi 
dovolili, temveč ker je kolonija 
prevelika in preveč zgoščena -
se skupini priključi molčeč foto
reporter, ki nevsiljivo slika vse, 
kar se na izletu dogaja, kaj zani
ma tujce in s kom se družijo, kaj 
kupujejo in kaj sami slikajo. Po
tem pa naslednji dan v hotelski 
veži razstavi slike in jih prodaja 
po 2 hongkonška dolarja. Samo 
smehlja se pri tem, nič ni vsiljiv 
in prijazno se prikloni vsakemu 
ki se odloči za katero izmed slik: 
na kateri najde samega sebe ali 
še kaj, kar je prezrl, pa ga zelo 
zanima. Verjetno je vse to le ob
lika turističnega prometa v kolo
niji in nič drugega. Se pa ob tem 
le vsiljuje misel, da so Kitajci 
dobro obveščeni o vsem, kar se 
dogaja na njihovi meji. Opremlje
ni so temu ustrezno, kako so iz
najdljivi, pa nam je povedala nji
hova stara in nova zgodovina, tu
di najnovejša, zato ni pričakova
ti, da bi jih karkoli presenetilo, 
ali da bi jim na primer kontrola 
nad kolonijo ušla izpod rok. 

Kitajci resnično odločajo o živ
ljenju kolonije. Ni še dolgo, ko je 
imelo milijonsko prebivalstvo ko
lonije samo dvakrat na teden po 
dve uri na voljo - vodo. Ni kaj, 
morja je veliko in s treh strani 
obdaja kolonija, pitne vode pa le 
skoraj nima. Zato so se morali 
sporazumeti s Kitajci, da so za 
mejo zajezili reko in dali veli
kansko akumulacijsko jezero na 
voljo britanski kolniji, predvsem 
pa Kitajcem, ki tam živijo. 

Hongkong je kolonija, je me
sto, je trgovina, pomorstvo, je 
križišče sveta in še marsikaj, ta
ko velik in zgoščen je, da je v 
njem prostora za dejavnost vsa
ke vrste. Kolonija živi od kmetij
stva in ribolova, precej pa je tudi 
industrije. Imajo železno in volf
ramovo rudo, veliko kaolina in s 
tem lepo keramično industrijo, 
veliko grafita in kremena. Znan 
je kitajski porcelan, pri nas žal 
bolj malo, v Hongkongu pa se o
biskovalec srečuje z njim na vsa
kem koraku. Oblike in slikarska 
dela na porcelanu bi moral opiso
vati umetnik, kajti to so izdelki, 
vredni izrazite pozornosti. Hong
kong, to je pojem za trgovino in 
lahko industrijo, za tekstil, ki so 
ga prav zdaj Američani hudo pri
zadeli, saj je bil Hongkong naj
večji svetovni proizvajalec bom-' 
baževine na svetu. 

Nadaljevanje prihodnjič 

Il 



Vam 
Stvar nobena me ne gane -
misli so mi neugnane 
Meni nič ni mar reforma, 
devalvacija, ne norma 
in dokler je zdrava krača, 
briga me poprečna plača; 
gripa mi je nepoznana, 
šala moja - zmeraj slana! 
Tak sem jaz, vaš dragi PUST, 
vedno masten okrog ust! 
Me šeme spremljajo povsod, 
naj šemast bo bodoči rod. 
Zdaj je moderna vsaka griva, 
je žlahtna roža še kropiva! 
Včasih šeme so bile 
le na en dan dovoljene, 
zdaj v celem letu ni ga dne, 
da šeme ulic ne krase! 

Da za pust bi vas obdaril, 
sem skupaj par nasvetov zvaril; 
morda vam bodo prav prišli, 
ko boste najbolj švicali. 
Nasveti ti kot žavba so, 
a revež, ki se maže z njo. 

če slišal take boš obete, 
da dražje zdravstvo bo, tablete: 
domačo si poišči rožo 
in z njo si zdravi drob in kožo. 
Za vsakega se najde cvet, 
ki naj pomaga mu živet. 

Ko april, glej, k nam priplava, 
spet, kakor puf, bo rastla trava 
in deteljica, preslica 
in bezgov cvet in arnika 
in kar še je zdravilnih rož: 
za ženski svet, za srca mož. 
če si nesrečno se poročil, 
le jej fižol, pa se boš ločil, 
a star kulturnik pa češmin, 
da še ne bo kultura hin, 
a kogar pa je rado strah, 
naj gre planinski lizat mah. 
A za zabavne naše pevce 
denarne so primerne plevce. 
Za može bo žajbelj pravi, 
da čez plot ne bi skakali, 
za dekleta kurja čevca, 
da moža bo našla revca, 
za stare fante pa lapuh, 
da pomladil bi jim se duh, 
a tavžent roža in trpotec 
pa ženski zdravi naj klopotec. 
S koprivo staro brhka Franca 
budi možakarja - zaspanca, 
si Micka brinovčka naliva, 
da si razkuži prebavila. 

Ko zunaj zima je strupena, 
ogreje te le - Filomena 
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in če imaš premalo sonca, 
ga nadomešča ti - Polonca. 
Ker banka ne da več deviz, 
doma rešuj, prijatelj, kviz; 

Pust 
kaj hodil k tujcu bi na tuje, 
saj nam dekleta zapeljuje 
in strelja gamse in medvede, 
v hotelih prazni čaše, sklede. 

Za dobro voljo ... 

- Okoli novega leta je že kazalo, da se bomo. spremenili 
v steklarno ... 

če dnarca ni za kopel v morju, 
pa knajpaj se doma v lavorju ; 
naj ženska te po hrbtu žajfa, 
a parnik naj bo - tvoja fajfa. 

ln še mrmra in gode krota: 
oh, lep je cvet - prosta sobota! 

Ker rožna trata je obrana, 
naj viža moja bo končana. 
Naj te nasvete v prid obrača, 
kogar živi - poprečna plača! 

Nasvete,. vredne zlatih ust, 
vam vse pripravil je vaš PUST! 

Kot mnogo ljudi, je delal v 
inozemstvu tudi Janez Per
spektiva - v Afriki. Ker je i
mel namen ostati dalj časa, je 
vzel s seboj tudi ženo. Kot 
mnogo drugih mladih zakon
cev, sta tudi ta dva pričako
vala svojega novorojenčka. Po 
prihodu iz bolnice je mož vi
del, da je otrok črn. Sprijaznil 
se je s tem ter obvestil o tem 
dogodku tudi svojo mamo v 
domačem kraju. 

>>Veš mama«, je pisalo vpis
mu, »Žena je bila pri porodu 
nekaj bolna, pa je dojenje 
prevzela domačinka - črnka 
in je zaradi tega tudi otrok 
črn.<< 

Mama je zelo hitro odgovo
rila na sinovo pismo ter na
pisala: »Dragi sin, priznati ti 
moram, da te tudi jaz nisem 
dojila. Piti si moral kravje 
mleko, zaradi česar si še da
nes vol, kot vidim.<< 


