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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

NAŠE POSLOVANJE 
V LETU 1971 

Predmet poslovanja našega po
djetja je leta 1971 spremenjen 
le toliko, da smo v obratu Rož· 
nik v Ljubljani v istih prostorih 
namesto proizvodnje čevljev vpe
ljali proizvodnjo usnjene galan
terije. 

Tako imamo v okviru našega 
podjetja sedaj naslednje po·slov· 
ne enote: 

- usnjarna na Vrhniki, 
- sortirnica svinjskih ščetin 

na Vrhniki, 
- usnjarna v šmartnem, 
- krznarna v šmartnem, 
- konfekcija usnja in konfek-

cija krzna v šmartnem, 
- konfekcija usnja na Vrh· 

niki, 
- krznarska delavnica v Ljub

ljani, 
- usnjena galanterija v Ljub

ljani, 
- maloprodajne trgovine v 

Ljubljani, v Beogradu, v Zagre
bu in v Litiji. · 

Naše zamisli gospodarjenja v 
letu 1971 so bile, prav tako kot 
pretekla leta, usmerjene v pove
čevanje proizvodnih zmogljivosti, 
kar je tudi moč videti iz pregle
da doseženega obsega proizvod· 
nje: 

Skupina izdelkov 

svinjsko usnje+ cepljenec 
goveje usnje + cepljenec 
ovčje usnje za podloge 
odbrane ščetine 
krzno divjačine 
krznena konfekcija 
usnjena konfekcija 
usnjena galanterija 

Enota 

m' 
m' 
m' 
kg 

kom 
m' 
m' 
m' 

Podatki o fizičnem obsegu pro
izvodnje so seveda le ena plat iz. 
kazovanja poslovnih rezultatov 
in jih tako glede na tako razno· 
lik sestav zelo težko prikažemo 

1969 

1969 1970 1971 Indeks 
70 : 70 

1,568.005 1,447.145 1,839.184 127,1 
274.949 552.569 805.452 145,8 
203.337 243.862 245.341 100,6 
102.573 94.699 79.022 83,5 
72.824 24.492 28.696 117,2 
26.540 27.262 20.606 75,6 
58.938 66.094 81.815 123,8 

2.339 

v enotnem količinskem imeno
valcu. Zato bomo poslovni uspeh 
podjetja v tem letu primerjali s 
preteklim obdobjem še po fak
turirani realizaciji, in sicer: 

1970 1971 Indeks 
Nova pridobitev vrhniške usnjar
ne - kanalska sušilnica 

industrija N din . 117,090,635,72 165,421.643,32 236,201.253,37 142.8 močno in sposobno enoto, ker 
bomo tako dosegli napredek v 
ekonomičnosti poslovanja gleda
no s stališča podjetja kot celote. 

trgovina N din 6,374.076,37 7,371.875,90 9,872.934,80 134 
Skupaj N din 123,464.712,09 172,793.519,22 246,074.188,17 142,4 

Vseh problemov, s katerimi 
smo se srečevali v lanskem letu, 
ne moremo navesti v tem poro
čilu, vendar bi iz vsega izluščili 
le jedro, ki je za posamezne ob
rate v naslednjem: 

USNJARNA NA VRHNIKI je 

tudi v letu 1971 še vedno p:cetež
ni nosilec količinske proizvodnje 

in seveda prva po vrednosti rea
lizacije. Vodilno mesto bo, kaže, 
še kar obdržala, vendar se tudi 
v šmartnem trudimo ustvariti 

če se ozremo za nekaj ali več 
let nazaj, bomo iz vsakokratnega 

Nadaljevanje na 4. strani 

Kako nagraditi minulo delo? 
Delavski svet podjetja je na seji dne 25. februarja med drugim ob

ravnaval tudi predlog, kako pri nas priznavamo minulo delo oziroma, 
da naj bi uvedli dodatek na stalnost. 

Ker so člani delavskega sveta menili, da bi bilo na seji prezgodaj 
sklepati o uvedbi dodatka brez poprejšnjega posvetovanja z drugimi 
člani kolektiva, posredujemo v širšo obravnavo naslednji 

predlog dodatkov na stalnost: 
člani kolektiva, ki so zaposleni v podjetju 
od 5 do 10 let, naj bi prejeli 80,00 din mesečno 
od 10 do 15 let, naj bi prejeli 120,00 din mesečno 
od 15 do 20 let, naj bi prejeli 200,00 din mesečno 
nad 20 let pa za vsako leto po 10,00 din mesečno 

O dodatku na stalnost je razpravljala tudi komisija za delovna raz
merja OZD Vrhnika. Ugotovila je, da bo potrebno z uvedbo dodatka 
na stalnost rešiti še vrsto vprašanj kot so: 
- ali naj prejemajo dodatek na stalnost tudi tisti člani kolektiva, ki 

imajo zaradi slabega odnosa do dela negativno osebno oceno 
(minus na oceno delovnega mesta), 

- z uvedbo dodatka za stalnost bodo ukinjena vsa tista povišanja 
ocen, ki so bila dosedaj priznana starejšim članom kolektiva za
radi njihove delovne dobe v IUV. · 

Svoje pripombe k temu predlogom posredujte splošni službi pod
jetja! 

Delo pri stroju Rizzi - strojno cepljenje kož v usnjarni šmartno 



Ščetinarna in 
produktivnost 
če bi gledali samo poslovno poročilo o produktivnosti, bi si mar

sikdo predstavljal, da produktivnost v tem obratu pada. Toda temu 
ni tako. Prikazani tabelami pregled produktivnosti za 10 let naj 
bo osnova za nadaljnje razpravljanje: 

Leto kg ure ure/kg % riflinga 

1962 49.624 216.787 4,369 12.49 
1963 67.058 186.470 2,780 12.39 
1964 80.907 171.989 2,125 24.19 
1965 - 83.157 179.517 2,159 24.53 
1966 108.425 206.762 1,906 25.14 
1967 123.841 204.120 1,649 35.70 
1968 105.714 171.322 1,621 39.51 
1969 102.576 146.011 1,416 37.69 
1970 94.701 118.593 1,354 29.00 
1971 79.029 96.691 1,224 15.90 

vseeno zelo dobrodošla Katzerje
va sušilnica, stroj za mešanje 
ščetin, ki obenem tudi veže, avto
mat za vezanje pri zbiranju (što
sanju) itd. Naredili smo tudi iz
boljšavo, da zdaj dela delavka pri 
dveh tehnološko povezanih stro
jih ( štosanje), ne da bi bila pre
več obremenjena. Razmišljamo 
še o prevezavi odvijanja na avto
matu in nakladanju na stroj za 
usmerjanje. Torej proučujemo, 
kako povečati produktivnost in 
kaj spremeniti v prid izboljšave. 
Nekaj razmišljanj je bilo že do
slej namenjenih posameznim zah
tevam dela na delovnih mestih, 
kar bi sicer terjalo večkratno 
vmesno kontrolo in merjenje. 
Produktivnost bi verjetno le na
rasla, saj bi bil osebni faktor 
bolj poudarjen kot doslej. Kaj je 
boljše in slabše, pa bo pokazal 
čas in spremljanje vsakodnevnih 
dogajanj. Pečar 

Pri skupnem delu pri strojih mo
ramo paziti na svojo varnost in 
obenem tudi na varnost sodelav
cev (desno) 

Normativ za 1 kg predelane šče
tine je 1,14 ure brez razlike, ali 
gre za usmerjene ščetine ali za 
rifling. če gledamo ta dva izdel
ka praktično, vidimo da rabimo 
za predelavo riflinga 0,63 ure, za 
1 kg usmerjenih ščetin 1,23 ure. 
Iz tabele je videti, da je udeležba 
riflinga le 15,90% ali 13 n;o nižja 
kot v letu 1970. To močno vpliva 
na prikazano produktivnost, ker 
jo zmanjšuje, po drugi strani je 
pa poslovno to bolj ugodno. Za
radi navedenega se razmišlja o 
vpeljavi dveh normativov - lo
čeno za rifling in usmerjene šče
tine, s čimer bi bilo možno pro
duktivnost bolje dejansko meriti. 
V letu 1969 in 1970 je bilo 12 ton 
ščetin v predelavi tudi za tujega 
kupca, za kar se je porabilo le 
10 minut za 1 kg. 

Notranje strokovno izobraževanje 

Ker se pri izračunu produktiv
nosti upošteva tudi režija, ki je 
neposredno vez.ana za obrt, je tu
cli to negativno vplivalo na lan
ski kazalec, ker se je del delovne 
sile preselil v usnjarno na Vrh
niko. če vse to upoštevamo, po
tem je indeks proizvodnje na ene
ga zaposlenega v 8 urah višji od 
90,6 ~/o, ki je prikazan v poročilu. 
V glavnem je obrat sedaj oprem
ljen z vsemi napravami, ki jih 
poznajo v svetu, vendar bi bila 

že več let smo na sejah organov upravljanja poudarjali, da je nuj
no potrebno pričeti s sistematičnim notranjim strokovnim izobraže
vanjem. Toda do nedavnega so te zahteve ostale le pri besedah. 
Pobuda sindikalne organizacije in varnostne službe je bila sprejeta 
in novo vodstvo usnjarne je začelo realizacijo izobraževanja. 

Kaj pravzaprav želimo pri tem do
seči? 

- da se bodo delavci, zlasti 
mlajši, seznanili z važnimi stopnja
mi in ključnimi točkami proizvodno
tehnološkega postopka. To pa po
meni lažje razumevanje, zakaj je po
trebno delati natančno po danih re
cepturah ali navodilih za posamezna 
opravila in kaj ima lahko za posledi
co neizpolnjeva·nje predpisanih na
vodil (napake, ki pogojujejo slabo 
kvaliteto; reklamacije kupcev in ne 
nazadnje tudi slabši finančni rezul
tat podjetja); 

- globje spoznavanje proizvodno
tehno loškega postopka bo sleher-

nemu udeležencu še bolj osvetlilo 
nevarnosti, ki lahko pri nekem opra
vilu nastopajo in tudi zakaj je po
trebno obvezno izvajati vsa predpi
sana navodila za varno delo, zlasti 
upoštevati predpisano uporabo o
sebnih zaščitnih sredstev. (Iz ana
lize nesreč pri delu ugotavljamo, 
da se najpogosteje poškodujejo pri 
delu zlasti mlajši delavci in to pred
vsem zaradi nezadostnega znanja za 
izvajanje del na nevarnejših delov
nih mestih in da se starejši delav
ci često poškodujejo zaradi tega, 
ker precenjujejo svoje sposobnosti 
in ne upoštevajo varnostnih navo
dil za delo); 

- istočasno se udeleženci se
znanijo z osnovnimi kazalci poslo
vanja podjetja; 

- s širitvijo strokovnega obzor
ja pa želimo v končni stopnji do
seči tudi boljše ravnanje sleherne
ga delavca, zlasti mlajših, s sred
stvi dela, ki so last kolektiva. 

V prvi stopnji smo pričeli z izo
braževanjem tistih delavcev, ki de
lajo na tehnološko zahtevnejših o
peracijah, ki pa so obenem tudi ne
varnejše za poškodbe in zdravje. 

Vsi udeleženci internega izobra
ževanja bodo morali opraviti tudi 
preizkus znanja o varstvu pri delu 
(zahteva temeljnih predpisov o var
stvu pri delu). 

Za šmarske obrate je že tudi pri
pravljen okvirni program, ki ga bo
mo kmalu začeli realizirati. 

P. P. 

.l1l --
Oddelkovodje in drugi strokovni delavci so nosilci programov za 
izobraževanje 

Udeleženci strokovnega, internega izobraževanja v usnjarni na Vrh· 
niki pri pouku 
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Delo organov 
samoupravljanja 

Delavski svet podjetja je na se
ji ob koncu februarja sprejel za
ključni račun za leto 1971. Poleg 
problematike iz poslovnega poro· 
čila, ki je objavljeno v tej števil
ki Usnjarja, je ugotovil še nasled
nja dejstva: 

Poslovni \.lSpehi preteklega le· 
ta so nadvse ugodni in si lahko 
samo želimo, da bi vsaj take do
segli tudi letos. Pravzaprav smo 
lani dosegli našo nekajletno ori
entacijo, postati največji proizva
jalec usnja v državi. Naša lanska 
proizvodnja predstavlja 1/5 celot
ne proizvodnje usnja v Jugoslavi
ji in polovico slovenskega usnjar
stva. Tako velika proizvodnja po
meni v poslabšanih pogojih go
spodarjenja še večjo odgovornost 
in nevarnost ter večje težave, 
vendar smo tako ugodne poslov
ne uspehe dosegli doslej prav za
radi povečanja proizvodnje. že 
nekaj let nazaj smo v začetku le
ta postavljene načrte uresničeva
li, kar velja tudi za leto 1971. 

Izpolnjevanje letošnjih obvez
nosti pa bo otežkočeno zaradi no
vo nastalega položaja v usnjarski 
panogi po zamrznitvi cen in de
valvaciji. O težavah predeloval
cev kož smo v našem glasilu že 
pisali. Te težave bodo predstav
ljale marsikje nepremagljivo ovi
ro, predvsem za kolektive, ki že 
sicer slabo gospodarijo. Celotna 
usnjarska dejavnost v Jugoslaviji 
je na meji rentabilnosti ali v iz
gubi. V kolektivih, kjer ni poseb
nih rezerv, se boje likvidacije, če 
jim sistemske rešitve ne bodo za
gotovile nadaljnji obstoj v pano-

gi. Nekatere usnjarne že stojijo, 
ker nimajo kož za namok. Kož v 
Jugoslaviji ni, če pa so, imajo 
takšne cene, da pomeni njihova 
predelava zavestno ustvarjanje iz
gube. Uvožene kože, ki predstav
ljajo normalno polovico potreb
nih surovin za to panogo, so pa 
poprečno za 50%, pa tudi za nad 
80% dražje, kot so bile lani. Na 
vso srečo smo imeli predelovalci 
svinjskih kož ob koncu lanskega 
leta takšne zaloge kot še nikoli, 
ki nam sicer predstavljajo težave 
zaradi vezanih obratnih sredstev, 
vendar naš namok ni ogrožen. 

Posebna komisija pri Zvezni go
spodarski zbornici je izračunala, 
kako devalvacija, zamrznitev cen 
in podražitev surovin vpliva na 
gospodarjenje v podjetjih usnjar
sko predelovalne industrije. Na
računali so 65 milijard izgub, kar 

pomeni, da se bodo obdržali samo 
tisti kolektivi z nadpoprečnimi 
rezultati. V sedanjih pogojih 
predstavlja vsak izdelan m2 go
vejega usnja v poprečju vsaj 2.000 
din izgube. Vendar je pričako
vati, da se bo v zveznem merilu 
moralo nekaj premakniti (carine, 
prometni davek, prodajne cene), 
sicer bo toliko 10.000 zaposlenih 
v tej panogi ob svoj kruh, usnje 
oziroma čevlje pa bomo uvažali 
v zunanjetrgovinski bilanci še 
večji primanjkljaj. 

Posamezni naši obrati imajo 
zaradi takšnega stanja različne 
možnosti gospodarjenja v tem le
tu. Posebno je prizadeta usnjarna 
šmartno in krznarna. Delavski 
svet je mnenja, da je potrebno 

Kako smo poslovali v februarju 1972 
Proizvodnja po obratih 
Usnjama Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjama šmartno 
Krznama šmartno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 

Realizacija 
Usnjama Vrhnika in ščetinama 
Usnjama šmartno, Krznama in konfekcije 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče v Ljubljani 

Izvoz v februarju 
Izvoz 1-11/1972 

Skupaj 

240.150 m2 

6.728 kg 
70.065 m2 

16.272 m2 

1.407 m2 

4.139 m2 

2.516 m2 

1.889 m2 

20,082.875,15 
8,857.173,65 

678.843,90 
755.052,65 

30,373.945,35 

$ 729.380 
$ 1.367.001 

Poprečni OD 
Poprečni OD je znašal v februarju za 184 ur 1.677,97 dinarjev na 
na enega zaposlenega. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu februarja zaradi bolniš· 
kih izostankov (vključno tudi porodniški dopust) izgubljenih 2,30 de
lovnih dni. 

število zaposlenih 
Na dan 29. 2. 1972 je štel naš kolektiv 1.529 članov (brez vajencev). 

-V vrhniških obratih dela 934 ljudi, v šmartnem 515 in v obratu Ga
lanterija v Ljubljani 80. 

Gneča na parkirišču 

Z vedno hitrejšim razvojem tnotorizacije nastajajo »grla<< tudi 
na parkiriščih obeh usnjarn, še posebej na Vrhniki 

zaradi skupnega načrtovanja, 
skupne oziroma enotne poslovne 
politike, prepletanja interesov 
med obrati v tem prehodnem ob
dobju zagotoviti glede na trajnej
šo perspektivno solidarnostno 
premagovanje sedanjih težav. Po 
drugi strani pa je mnenja, da se 
je potrebno v največji možni me
ri tudi v teh dveh obratih usme
riti na izvoz, četudi na meji ren
tabilnosti, in obdržati samo glav
ne, perspektivnejše kupce. Prav 
zaradi te odločitve je delavski 
svet naprej menil, da moramo da
jati prednost tisti proizvodnji, ki 
daje večjo stopnjo akumulacije. 
Proizvodnjo . v vrhniški usnjarni 
je potrebno kar najbolje pove
čati in čim več izdelkov izvoziti. 
Temu cilju je treba podrediti in 
prilagoditi vse naše akcije in na· 
pore. 

Ugodne rezultate in možnost 
izvoza imamo tudi pri usnjeni 
konfekciji in moramo zagotoviti 
povečanje tudi te proizvodnje za 
100 Ofo. 

Poleg težav zaradi novo nasta
lega položaja v usnjarski panogi 
so v naši krznarni tudi drugi pro-

blemi. Delavski svet meni, da je 
potrebno pospešiti začete premi
ke v spremenjenem proizvodnem 
programu in se z novimi izdelki 
vključiti v izvoz. 

V poslovnem poročilu so našte
ti izdelki, ki smo jih imeli v teku 
lanskega leta na račun izplačil
nih dnevnic in potnih stroškov 
za potovanja v inozemstvo in po 
državi, za prevoz z lastnimi avto
mobili, stroškov za reprezentan
co in propagando. Delavski svet 
je ocenil, da so ti izdatki glede 
na obseg poslovanja in izvoza niz
ki in niti najmanj ne pomenijo 
vir bogatenja posameznikov. 

Delavski svet je obravnaval tu
di stanovanjsko politiko podjetja. 
Menil je, da moramo ta problem 
drugače reševati, kot smo ga do
slej, in najti možnost za rešitev 
stanovanjskega problema pred
vsem tistih delavcev, ki si ga sa~ 
mo s svojimi prihranki ne more
jo urediti. Ena od možnosti je, 
da se za eno leto odpovemo raz
delitvi sredstev, denar vložimo v 
banko in začnemo potem z grad
njo cenenih stanovanj. 

I. K. 

Polnjenje sodov z viličarji zahteva usklajenost naprave in voznika. 
Neustrezno vzdrževanje ali trenutna nepazljivost lahko povzročita 
ne le materialno škodo, temveč tudi nesreče pri delu 
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v 
poslovanje 

letu 1971 

ta. S programom smo namreč 
predvideli proizvodnjo 851.850 m 2 

usnja na leto oziroma za 21 Dfo 
več kot poprečno v prejšnjih le
tih. Investicijske naložbe so za 
okrog 100 milijonov S din višje 
od predvidenih. Predvideli smo 
namreč 763 milijonov S din (sa
mo za osnovna sredstva). Meni
mo, da je bila naša odločitev o 
sanaciji tega obrata ekonomsko 
upravičena in da so bila naša 
predvidevanja realna. 

Obrezovanje in odbiranje golice pred cepljenjem 

Nadaljevanje s 1. strani 

poslovnega poročila zasledili ve
like probleme pd nabavi surovih 
svinjskih kož. Ti problemi so pa 
v letu 1971 odpadli, ker smo na 
osnovi našega dolgoletnega dela 
in truda uspeli prek našega po
slovnega partnerja Centrotextila 
zagotoviti večjo količino surovih 
svinjskih kož iz Sovjetske zveze. 
Ta nakup nam pride ravno ob 
pravem času, saj trenutno še ve
dno drži konjunktura po ~valitet
nih svinjskih velurjih, s katerimi 
smo se v preteklih letih uvelja
vili na domačem, posebej pa še 
na svetovnem tržišču. Povpraše
vanje po svinjskih velurjih je že 
nek~j let večje od naših zmoglji
vosti. Zato smo vsa naša prizade
vanja usmerili v povečanje zmog
ljivosti in v iskanje novih virov 
kvalitetne in primerne surovine. 
Problem surovine smo tako kar 
uspešno rešili kot kaže še za ne
kaj let naprej. Vsekakor pa smo 
imeli v letu 1971 na razpolago 
res zadostne količine svinjskih 
kož. Iz domačega tržišča smo 

zbrali 3640 ton, iz dosedanjih vi
rov svetovnega tržišča 2200 ton 
in kot novo količino iz ZSSR 
8280 ton, kar znaša skupaj 14.120 
ton. Poleg tega smo kupili še . za 
854 ton polstrojenih svinjskih 
kož. Seveda je to za nas izredno 
veliko breme in sami ne bi bili 
s~osobni finančno vsega prene
sti. Za pomoč smo se obrnili na 
Ljubljansko banko, ki nam je v 
okviru svojih možnosti priskoči" 
la na pomoč, začasno in uspešno 
~~ ~am je pomagal tudi Repub
liski sklad skupnih rezerv. 

Iz razpoložljive surovine smo 
se predvsem zavzemali za proiz
vodnjo velurjev. Od skupne pro
i~vodene količine usnja (brez cep
lJencev) smo leta 1971 namenili 
za velur je skoraj 63%, medtem 
ko smo leta 1970 dobili le 50 ~/o 
velu.rjev. Povpraševanje po svinj
skem laku pa je nekoliko manjše 
in smo izdelali le 2,5 Ofo od skup
ne količine. 

Omembe vredna je še odloči
tev, na osnovi katere smo prene
hali proizvajati vegetabil strojeno 

-Poslednji transrilisijski pogon . ·bo · zapustil prostor v · >>Knafljičevi<< 
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galanterijsko in knjigoveško us
nje iz surovih svinjskih kož. Ob
držali pa smo predelavo kuplje
nih vegetabil strojenih polizdel
kov za nekatere artikle našega 
asortimenta. Na opustitev proiz
vo~nje galanterijskega usnja je 
vplivala predvsem neekonomič
nost te proizvodnje. če pa nam 
bo računica kdaj še pokazala dru
gačen rezultat, bomo prav gotovo 
vedno pripravljeni ponovno uve
sti proizvodnjo teh artiklov, ki so 
bili dolga leta nosilci proizvod
nje na Vrhniki. Z uvajanjem na
doJ:l:!estk_o~. galanterijs_k~ga usnja 
pa ~e svmpJ?-a vse bolJ Izgubljala 
svoJ polozaJ, kar se Je odražalo 
seveda tudi pri ceni za to vrsto 
usnja. 

Glede na še vedno močno pov
praševanje po svinjskem usnju 
smo se odločili za študijo možno
s~! na~aljnjeg_a p~:>Večanja zmog
lJivosti v usnJarm na Vrhniki in 
so strokovne službe že pripravile 
predlog, na osnovi katerega bi 
brez posebnih investicijskih na
ložb povečali zmogljivost na 40 
ton dnevnega namoka. Ob tako 
forsirani proizvodnji se bodo pri 
nekaterih operacijah pokazale te
žave, vendar jih moramo vseka
kor rešiti, ker je ob tolikšnem 
povečanju ·zmogljivosti računica 
zelo pozitivna. 

Usnjarna na Vrhniki se sedaj 
pri takšni zmogljivosti srečuje s 
problemom delovne sile. Vrhni
ško področje nima več odvišnih 
delavcev in se moramo zato us
meriti na drugo pdoročje. Ven
dar pa je treba za namestitev de
lavcev iz drugih področij urediti 
nove stanovanjske prostore. 

Kot ozka grla se pri tolikšnem 
pov~čan~u z~poslenih_ pojavljajo 
!Udi samtarm proston, kopalnice 
m garderobe. Zato bo treba za 
~~pravo teh pomanjkljivosti vlo
Ziti v letu 1972 potrebna sredstva. 

SORTIRNICA ščETIN, ki je v 
okviru Usnjarne na Vrhniki je 
zadnje čase na videz izgubila na 
pomembnosti, ker o njej razme
roma malo pišemo in govorimo. 
Pred leti smo se s problematiko 
odbiranja ščetin precej več uk
varjali in tudi iskali modernejše 
tehnološke postopke. Sedaj meni
mo, da smo večino novosti že 
sprejeli v naš postopek in vložili 
potrebna sredstva ter pri proiz
vodnji in realizaciji ni takih pro
ble111ov. Kakšen pomen posveča
mo ščetini, pa naj pove dejstvo, 
dav. SJ:?O celotno. r~~onstrukcijo 
luzdmce na Vrhmki Izvedli tako, 
da ščetine ohranimo zdrave in ne
poškodovane in da zanje pri pro
daji čim več iztržimo. Današnja 
kvaliteta ščetin je precej boljša 
od tiste, ko smo ščetino odstra
njevali po starih postopkih, kar 
se seveda odraža tudi v prodaj-
nih cenah. . 

Dosežena proizvodnja v letu 
1971 znaša 714.966 m 2 usnja in 
polizdelkov. Od tega je bilo do
končno obdelanih v šmartnem 
385.137 m 2, razlika 329.829 m2 pa 
je bila kot polizdelek poslana v 
dodelavo na Vrhniko. Decembra 
1971 pa smo naredili skoraj 
70.000 m 2 raznih izdelkov in se 
glede na spremembo sestave na
moka ujemamo s predvideno ko
ličino ali pa je zmogljivost že ne
koliko večja. Sedaj namakamo 
tudi junčje kožje, ki so precej 
lažje od govejih. Vemo pa, da 
1 kg lažjih kož zavzema več zmocr
ljivosti kot pa enaka teža težjih 
kož. Tudi pri izbiri proizvodnega 
programa se držimo predvidevanj 
sanacijskega načrta. V njem smo 
predvideli, da se za zdaj ne bomo 
vključevali v izvoz, ampak bomo 
s kvalitetnim usnjem postopoma 
osvojili domači trg, ki je vedno 
zahtevnejši in zelo :rad sega po 
~voženem usnju. Kvaliteta naših 
Izdelkov je sedaj že blizu popreč
ne evropske kvalitete, kar nam 
priznavajo tudi vodilne tovarne 
~evljev v ~ržavi. Zato pri prodaji 
Izdelkov mmamo posebnih težav. 
V kolikor pa so, so zaradi tega, 
ker ne moremo zagotoviti večjih 
količin. Potrebe po usnju so znat
no večje, kot smo ga sposobni iz
delati na teh napravah. Zato tudi 
za usnjarno šmartno naše stro
k~vne službe proučujejo možno
sti, kako in s kakšnimi naložba
m~ priti do dodatnih zmogljivo
str. 

Zavedati se moramo da us
njarna za predelavo go~ejih kož 
z namokom 20 ton za evropske 
razmere n~ predstavlja nekaj po
sel;m_o velikega: Pri proizvodriji 
svmJskega usnJa pa z 30 tonami 
dnevnega namoka tudi v svetov
nem merilu precej pomenimo. 
če se želimo tudi pri predelavi 

govejih kož uvrstiti med pomemb; 
nejše evropske usnjarne, kar je 

. naša tiha želja, si bomo morali 
začrtati jasno in odločno per
spektivo. To pa seveda zahteva 
določene investicijske in organi
zacijske posege. Pri nabavi kož 
smo se deloma usmerili na doma
če tržišče, razliko pa vsako leto 
uvažamo, tako kot ostale usnjar
ne v državi. Predelavne zmoglji
vosti so namreč precej večje, kot 
imamo na razpolago domačih 
kož. 

Po drugi devalvaciji novembra 
1971 se je položaj podjetij za pre
delavo govejih kož tako poslab
šal, da je bila na zahtevo Zvezne 
gospodarske zbornice imenovana 
posebna komisija, ki je ugotovila 
posledice devalvacije in predla" 
gala ukrepe za njihovo odpravo. 
Posledice so znane in bi morali 
pr~dajne cene v poprečj,u povi-

• USNJARNA šMARTNO je ob sati za okrog 12°/o. Vsakodnev
koncu leta 1971 dosegla približ- na praksa pa kaže, da za neka te" 
no takšno Zmogljivo.st, kot smo re skupine junčjih kož ne zado• 
jo predVidevali v sanacijskem šča niti tolikšno povišanje cen, 
programu, ko smo se pogovarjali Za enkrat so nam ·znane samq 
in. odločali .za sanacijo tega. o bra- -- Nadaljevanje na s. strani 
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posledice, s katerimi se bomo bo
rili v letu 1972, niso pa še znani 
ukrepi za njihovo odpravo ali 
vsaj ublažitev. Nesporno je tudi 
dejstvo, da je bila panoga za pre
delavo govejih kož vsa leta naj
bolj izpostavljena pritiskom s 
strani odkupnih podjetij v drža
vi in domače čevljarske industri
je. V takih pogojih so odtekali 
iz panoge še tisti skromni do
sežki. Tako si predelovalci z last
nimi sredstvi niso mogli poma
gati na bolje, s krediti jih pa nih
če ni izdatneje podprl. Nesporno 
pa je tudi dejstvo, da se bo kak
šna od usnjarn morala ukvarjati 
s predelavo govejih kož in da se 
bodo morala zanjo najti potreb
na sredstva. Seveda pod pogojem, 
da bo imela sodobno organizacijo 
in tehnologijo. 

KRZNARNA V šMARTNEM je 
dosegla svojo zgorno mejo dosež
kov že leta 1969 in potem še leta 
1970. V tem letu beležimo umi
ritev ali celo zastoj v proizvodnji 
in povpraševanju po takšnih 
vrstah naravnega krzna, kakršne
ga smo v zadnjih letih v večjih 
količinah prodajali na domačem 
trgu. V obstoječih prostorih tudi 
ni več možno povečevati proiz
vodnjo in je naša naloga, da z 
modernizacijo in obnovo strojne
ga parka dosežemo napredek v 
kvaliteti in asortimentu. Pred leti 
smo prodajali precejšnje količi
ne tega krzna v podlogah za us
njene plašče in suknjiče. Kupci 
iščejo sedaj druge vrste tega bla
ga. Določene količine ga proda
mo predelane za avtomobilske 
sedeže, vendar še zdaleč nismo 
pokrili tovrstnih potreb tržišča. 
Pojavljajo pa se še druge oblike 
in vrste manj zahtevnega krzna, 
ki je sposobno za predelavo v na
ših konfekcijskih delavnicah. 

Krznarna je surovinsko nave
zana izključno na uvoz, saj na do
mačem trgu ni ustreznih surovin. 
če naj v prihodnje obdržimo svoj 
položaj v tej skupini, bomo mo
rali na področju surovin ukre
pati za čim samostojnejše nasto
panje pri nabavi teh materialov 
na svetovnem trgu. 

ZA USNJENO IN KRZNENO 
KONFEKCIJO bi lahko ugotovili, 
da v svojem širjenju stopa na 
vodilno mesto med tovrstnimi 

proizvajalci v državi. Glede sa
mega oblikovanja usnjene in krz
nene konfekcije pa smo nedvom
no prvi in lahko naše izdelke brez 
predsodkov in strahu primerja
mo s podobnimi izdelki v svetu. 
Za dokaz so priznanja, podeljena 
na jesenskem sejmu mode v Beo
gradu. Dodamo lahko še podatek, 
da se predvsem naša konfekcija 
vedno bolj uveljavlja na inozem
skih tržiščih, saj smo leta 1971 
izvozili za nad 470.00 dolarjev teh 
izdelkov oziroma 2 krat več kot 
leta 1970. Pred tem letom pa se s 
konfekcijo v izvozu sploh nismo 
pojavljali. 

Povpraševanje po naših kon
fekcijskih izdelkih je trenutno 
precej večje od naših možnosti. 
Zato ne bi bilo napak razmišljati, 
kao priti do dodatnih zmogljivo
sti in kje. Novo delovno mesto v 
proizvodnji usnjene konfekcije 
zahteva precej manj investicij, 
kot novo delovno mesto v usnjar
ni. Zato z odločitvijo ne bi smeli 
preveč oklevati. Tudi finančni re
zultati so zelo zadovoljivi in bodo 
konfekcije kmalu .vsa vezana 
sredstva v osnovna in obratna 
sredstva pokrile · iz lastnih virov. 

S krzneno konfekcijo smo za
enkrat usmerjeni pretežno na do
mači trg, ker še vedno najdemo 
kupce z dovolj visoko kupno 
močjo in prodaja naših tovrstnih 
izdelkov še ni ogrožena. Seveda 
pa ne odklanjamo možnosti za 
izvoz in lahko napovemo, da bo
mo že leta 1972 lahko videli prve 
tovrstne rezultate . . 

USNJENA GALANTERIJA je 
nadomestila proizvodnjo usnjene 
obutve v priključnem obratu Rož
nik. Ko smo se oktobra 1970 od
ločali za priključitev tega obrata, 
smo nameravali organizirati so
dobno proizvodnjo ženske obut
ve v manjših serijah. Kasneje so 
se pokazale določene težave pri 
realizaciji te zamisli in smo se 
zato preusmerili na proizvodnjo 
usnjene galanterije. V tej proiz
vodnji so zaposleni v glavnem de
lavci bivšega Rožnika, precej pa 
je novih kvalificiranih galanteri
stov. Tudi v tej proizvodnji bomo 
dosegli naš prvotni cilj - prak
tično dokazati porabnost in kva
liteto našega usnja. To je najbolj
ša oblika reklame naših izdelkov. 
Pri tem smo uspeli, saj smo do· 
bili priznanja že na jasenskem 
sejmu mode v Beogradu. 

Proizvodnja leta 1972 je prak
tično že razprodana in zato se že 
poraja misel, kako z minimalnimi 
vlaganji povečati proizvodnjo. 
Vsekakor bomo ostali le v razpo
ložljivih prostorih in pri majhnih 
serijah modernih damskih torbic 
in ostalih galanterijskih izdelkov. 

MALOPRODAJNA MREžA je 
pridobila na pomenu, prometu in 
finančnem uspehu z dopolnitvijo 
asortimenta še z galanterijskimi 
izdelki in seveda s popestritvijo 
usnjenih in krznenih modelov. 
že prejšnja leta smo predvidevali, 
da nam obstoječa prodajna mre
ža ne bo zadoščala in moramo 
pri sedanji proizvodnji naše iz
delke prodajati drugim speciali
ziranim trgovskim hišam, ki pri 
prodaji našega blaga potegnejo 
svoj zaslužek. Dosedanja gospo
darska praksa nas je izučila, da 
trgovina vedno potegne boljši ko
nec in smo zato morda nekoliko 
premalo odločni pri širjenju naše 
maloprodajne mreže. Seveda je 
to povezano s precejšnjimi inve
sticijskimi sredstvi, ki jih ob se
danjem tempu naložb in poveče
vanja proizvodnje nismo bili spo 
sobni prenesti. 

Usnjarna Vrhnika m2 
Usnjarna šmartno m2 
ščetinama - izdelek kg 
Ovčje krzno m2 

NAšE GOSPODARJENJE 
Produktivnost po celotnem do

hodku na enega poprečno zapos
lenega na leto znaša: 
1968 88.753.- din 
1969 122.121.- din 
1970 156.516.- din 
1971 184.050.- din 

Pri tem izračunu upoštevamo 
celotni dohodek zunanje realiza
cije (vključno z maloprodajno 
mrežo) in število poprečno za
poslenih. Po tem merilu je pro
duktivnost v letu 1971 porasla v 
primerjavi s prejšnjim letom za 
17,6 Q/o. Ta podatek skriva seveda 
tudi rezultat zvišanja prodajnih 
cen. Kljub temu pa lahko ugoto
vimo velik dosežek, saj prodajne 
cene niso višje za 17,6 Ofo, ampak 
le za okrog 6,5 °/o. Razliko je pri
pisati spremenjenemu asortimen
tu in dejansko višji produktivno
sti. 

Ker pa je za pregled produk
tivnosti po obratih zanimiv tudi 
količinski podatek, si oglejmo še 
ta rezultat za obrate, kjer to lah
ko zasledujemo: 

Proizvodnja na 1 zaposlenega na 8 ur 

Indeks 

1969 1970 1971 71: 70 

11,40 11,54 11,82 102,4 
6,46 9,73 10,93 112,3 
4,45 5,19 4,70 90,6 
8,20 8,45 7,95 94,1 

Poprečni osebni dohodek na enega zaposlenega: 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama 
Usnjarna šmartno 
Krznarna in konfekcije 
Skupne službe šmartno 
Trgovine 
Skupna uprava 
Rožnik Ljubljana 
Podjetje skupaj 

1969 

1.218,88 
982,14 
990,08 
977,60 

1.071,20 
1.284,85 
2.369,12 

1.171,46 

Pregled izdatkov, ki so v zad
njem času pogosto tema za ob
ravnavo in ocenjevanje ustvarja
nja pogojev za neupravičeno ~:?o
gatenje in socialno razlikovanJe: 
na račun dnevnic za potovanja 
v inozemstvo izplačanih 123.890,40 
din, za potne stroške v inozem
stvo c;~.J12,05 din, skupaj potni 
stroški v inozemstvo 219.902,45 

Transporter v usnjarni šmartno 

Indeks 
- - ---

1970 1971 71: 70 

1.409,09 1.614,32 114,6 
1.183,39 1.347,67 113,9 
1.124,99 1.397,01 124,2 
1.136,07 1.373,02 120,9 
1.241,77 1.541,78 124,2 
1.484,08 1.642,92 110,7 
2.543,94 2.889,91 113,6 
1.229,14 1.383,82 112,6 
1.346,34 1.561,79 116,0 

din; v inozemstvo je potovalo 39 
oseb. 

Dnevnice v državi - doma 
198.184,45 din, potni stroški v 
državi 44.638,-. Kilometrina - za 
117.096 km 105.386,40 din obraču
nana in izplačana 95 osebam. Za 
reklamo in propagando smo na
menili 311.654,45 din, za reprezen-

Konec na 6. strani 
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tanco pa 102.800,40 din. Za rekla
mo, propagando in reprezentan
co nobenemu nismo ničesar iz
plačevali v gotovini, pač ·pa pri
znavali predložene račune in jih 
poravnali na tekoči račun pod
jetja, ki je opravilo usluge. 

Menimo, da v našem podjetju 
ni razlogov za kakršnekoli deba-

1969 

Celotni dohodek din 123,464.712,-
Poslovni stroški din 113,286.105,-
Dobiček din 10,178.607,-

Usnjarna in ščetinama Vrh. N din 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Delavnica Ljubljana 
Rožnik Ljubljana 
Skladišče v Ljubljani 

Skupaj industrija 
Maloprodajna mreža 
Podjetje skupaj 

Izgubo je imel le obrat Rožnik 
Ljubljana, kjer v prejšnjem letu 
praktično ni bilo kakšne posebne 
proizvodnje. Izdelavo obutve smo 
opustili že kmalu v začetku leta, 
zaloge čevljev smo morali raz
prodati po znatno znižanih cenah, 
zaposleni pa precej časa niso ime
li kaj delati. Kasneje, ko smo se 
odločili za proizvodnjo usnjene 
galanterije, smo vse zaposlene 
obdržali na plačilnem seznamu 
in organizirali teoretični in prak
tični pouk za prekvalifikacijo v 
galanterijsko stroko. Ta investi
cija ni bila zaman, saj pričakuje
mo, da bo že leta 1972 galante
rija pokrila vsaj polovico lanske 
izgube. Ne smemo pa prezreti, da 
je imel bivši Rožnik svoj poslov
ni sklad v znesku 133 milijonov 
S din, ki je pri virih sredstev po
rabljen za kritje te izgube. 

te o bogatenju iz teh virov, in 
smo prepričani, d'a smo pri upo
rabi teh sredstev vedno ravnali 
kot dobri gospodarji. 

Glede na dosežene rezultate bi 
lahko trdili, da smo dosegli raz
meroma ugodno stopnjo ekono
mičnosti, saj po fakturirani reali
zaciji dosegamo naslednje rezul
tate: 

Indeks 
----

1970 1971 71: 70 

172,793.519.- 246,074.188.- 142,0 
157,345.597.- 226,664.231.- 144,1 
15,447.922.- 19,409.957.- 125,7 

1969 1970 1971 

7.773.518 12,072.234 14,023.737.88 
566.045 861.248 3,909.670,52 

1.259.308 911.361 223.482,09 
1.547.296 1,061.861 1,240.813,70 

257.830 242.294 1,289.544,1 o 
11.805 31.411 341.056,45 
14.246 143.907 45.609,70 

230.000 2,291.200,26 
12.002,40 

9.782.299 15,094.298 18,794.716,58 
396.308 353.624 615.240,60 

10.178.607 15,447.922 19,409.957,18 

Vsi ostali obrati so dosegli za
dovoljiv rezultat. Za leto 1972 pa 
je zaradi trenutnega položaja (po 
devalvaciji) težko napovedati fi
nančni uspeh. 

Pri prodaji naših izdelkov smo 
močno orientirani na izvoz in to 
izključno na področja s konver
tibilno valuto. Vrednost skupnega 
izvoza je znašal v letu 1971 
6,253.603,74 dolarjev oziroma po 
obračunskem tečaju 94,044.812,30 
din ali 33,69 °/o od celotnega do
hodka po fakturirani realizaciji. 

Leta 1970 je bil izvoz udeležen 
s 26,9 ~/o, še eno leto nazaj pa smo 
imeli celo 34,9% izvoza. Delež iz
voza v realizaciji se povečuje 
predvsem zaradi večjih količin 
svinjskega velurja, na poboljša
nje pa seveda vplivajo tudi pri
spevki ostalih dejavnosti, močno 
se veča predvsem izvoz konfek
cije. 

Pri izvozu so posamezni obrati udeleženi takole: 

Usnjarna in ščetinama Vrhnika$ 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Konfekcije 
Maloprodajna mreža 

Skupaj podjetje 

Usnjarna Vrhnika potrebuje le
tos zaradi že omenjene zaloge su
rovih kož neprimerno večja sred
stva. Ta podatek nam lahko služi 
kot zelo enostaven pripomoček za 
izračun potrebnih obratnih sred
stev, če želimo namok povečati 
za eno tono. Lahko bi rekli, da 
poprečno potrebujemo kar okrog 
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1969 1970 1971 

3,259.778 3,349.702 5,404.162,54 
13.034 31.159 164.388,33 
26.419 2.751 66.125,95 
46.394 262.708 470.676,71 
88.315 87.011 148.240,21 

3,433.941 3,727.829 6,253.603,74 

200 starih milijonov za dodatno 
1 tono namoka dnevno. 
če računamo reproduktivno 

sposobnost posameznih obratov 
oziroma v koliko letih je obrat 
sposoben vrniti ali ustva:riti vred
nost vloženih osnovnih in obrat
nih sredstev z ustvarjenim dobič
kom in obračunano amortizacijo, 
dobimo naslednjo sliko: 

Novi stroj za tanjšanje usnja v galanterijskem obratu 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 
Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Delavnica Ljubljana 
Podjetje skupaj 

Podjetje kot celota je celo ne
koliko izboljšalo svojo reproduk
tivno sposobnost in lahko v manj 
kot petih letih nadoknadi vložena 
osnovna in obratna sredstva. Os
novna sredstva so seveda upošte
vana po sedanji vrednosti. Ta pri
kaz dajemo v poslovno poročilo 
letos že drugič in naj služi kot 
osnovna usmeritev pri naših inve
sticijskih odločitvah. 

Z vso resnostjo se lahko vpra
šamo, kaj je z našo krznarno, da 
rabi polnih 17 let za reprodukci
jo. To je glede ostalih rezultatov 
zelo dolga doba in menimo, da 
morajo strokovne službe v naj
krajšem času pripraviti program 
sanacije in poiskati vzroke za 
takšno stanje. 

Po podatkih leta 
1970 

3,83 
1,47 

16,05 
12,26 
5,39 

11,29 
35,20 

5,14 
5,50 

število let 
1971 

4,33 
2,17 
4,47 

17,20 
5,43 
1,93 
3,88 
9,96 
4,83 

Vrednost našega skupnega pre
moženja, s katerim upravljamo 
in razpolagamo, lahko ugotovi
mo iz bilančne vsote, ki znaša: 
per 31. 12. 1969 112,249.954,66 din 
per 31. 12. 1970 151,451.781,80 din 
per 31. 12. 1971 222,321.820,36 din 

Podatke za prejšnji leti prika
zujemo zato, da vidimo, kako sko
kovito je rastla vrednost našega 
premoženja, kar je seveda rezul
tat povečanega obsega poslova
nja. 

V letu 1971 ustvarjeni dohodek 
56,334.230,48 
delimo na osebne dohodke 
36,934.273,30 (65,5 Ofo), 
in na sklade podjetja in obvez
nosti 19,409.957,18 (34,5 %). 

KAKO BO S KRZN OM~ 
V zadnjem letu se pojavlja na 

tržišču surovin za krzno nenor
malno stanje. Od nekdaj smo 
vajeni, da cene za krzno nihajo. 
V teku enega leta so se cene za 
čisto merino surovino s kratko 
volno občutno znižale, bolj ali 
manj čvrste pa so cene za sred
nje dolgovolnate kože, jagnječe 
in ovčje kože za krznene izdelke, 
kot je velur, ali za likana krzna. 
Tržišče divjačine pa kaže nasprot
no težnjo zelo hitrega porasta 
cen. 

Zakaj je trenutni položaj tak, 
je več vzrokov, zato lahko po
izkušamo nekatere našteti. Pri 
divjačini so cene od lanske janu
arske leningrajske avkcije v po
rastu od avkcije do avkcije pri
bližno za 7-10 °/o. Tako so neka
teri artikli dosegli do januarske 
avkcije letos 100 °/o povečanje, v 
glavnem pa je povišanje cen vsaj 
50 Ofo. Težko je trditi, da je temu 
vzrok to, da se je v enem letu 
kupna moč v zahodni Evropi za 

toliko dvignila, ker se v Ameriki 
poraba ni bistveno povečala. Po 
neuradnih informacijah, da bo 
ZSSR letos bistveno zmanjšala 
prodajo krzna za izvoz, je nasto
pila psihoza povečanja vskladi
ščenih količin krzna pri grosistih, 
vendar so se skladišča ob koncu 
leta izpraznila. Prodaja se je po
večala tudi zaradi vključitve no
vih grosistov in detajlistov v 
trgovsko verigo posrednikov, ker 
na tem področju vidijo soliden 
plasma svojega kapitala. 

Ne gre pa prezreti tudi špeku
lacije samih kupcev, ki so pri na
kupu krzna prepričani v dobro 
naložen denar. 

Vrednost vseh kožic krzna je že 
nekaj časa odvisna od vrednosti 
nercev in perzianerjev. Tako so 
pri »eksplozivni« proizvodnji 24 
milijonov kožic nercev zgubili na 
vrednosti vsi ostali artikli. Na
slednje zmanjšanje proizvodnje 
2 milijonov kožic letno, torej na 

Konec na 7. strani 



Tržišča 
'V' 

nas ega 
• 
IZVOZa 

(nadaljevanje) 

V prejšnji številki USNJARJA sem 
navedel podjetje Cinghialpelli, ki je 
naš izključni zastopnik oziroma 
kupec v sosednji Italiji. 

Prodaja usnja nasploh je na tržiš
ču Italije dokaj težka, ker je italijan
ska industrija obutve, galanterije in 
usnjene konfekcije razdrobljena in 
zelo podvržena modnim muham. Za
to mora biti podjetje Cinghiapelli v 
stalnih stikih s svojimi kupci, pred
vsem s proizvajalci modne usnjene 
konfekcije. Težave, ki jih imamo pri 
prevzemu usnja s predstavnikom 
dr. J. Modicem, izvirajo ravno od 
tod, kajti pri nas se pogosto pojav
ljajo barvna odstopanja in veliko 
nians, kakor tudi odstopanja v debe
linah in oprijemu. Tako firma CPT 
niha med našimi konkretnimi mož
nostmi in zahtevami svojih kupcev. 

Kljub težavam pa računamo na u
godne poslovne uspehe v Italiji tudi 
v prihodnje. 

Pri izvozu usnja moramo poudariti 
tudi pomembnost sodelovanja s po
djetjem Koteks-Tobus Ljubljana. 

Pred leti je naše podjetje izvaža
lo skoraj izključno prek podjetja 
Koteks-Tobus, medtem ko je bil de
lež posredovanja Koteks-Tobusa v 
lanskem letu le še 22,5 Ofo od skup
nega izvoza. Letos bo verjetno še 
nižji, ker je temu podjetju, poleg 
prej omenjene Italije, ostala še 
Anglija, Avstrija in švica, kjer na
stopa kot naš izključni izvoznik. 

Vsekakor moramo pri Koteks-To
busu kot najpomembnejšo omeniti 
podjetje David E. Jacobs, London, 
ki. je bilo vsa ta leta v vrhu naše le
stvice izvoza. Dolgoletno sodelova
nje s podjetjem David E. Jacobs je 
prav gotovo prineslo vidno afirmaci
ja našega velurja, predvsem v obut
vene namene, zadnje čase pa tudi 
vse bolj v oblačilne namene na an
gleškem tržišču. Odnosi s podjet
jem Jacobs so dokaj pristni, vendar 
je treba omeniti, da nas ravno v 
Angliji najbolj izpodrivajo konkuren
ti iz Vzhodne Evrope ter Južne A
merike. Računam, da bomo morali 
z g. Jacobsom sesti za mizo in se 
odkrito pogovoriti o vseh problemih. 
če bomo hoteli obdržati oziroma iz
boljšati obseg izvoza naših velur
jev v Anglijo. 

Leto 1971 je bilo za naš izvoz ko
njukturno in zaradi tega smo morda 
tržišču Avstrije in švice posvečali 
premalo pozornosti. To bi se nam u
tegnilo v času pomanjkanja konjuk
ture maščevati. Vemo namreč, da 
so nam bila vsa pretekla leta na
ročila naših dolgoletnih sodelavcev 
iz Avstrije in švice vedno dobro
došla in pomembna, čeprav niso 
vsak mesec predstavljala po več ti
soč m2 usnja. Ne smemo namreč· 
pozabiti, da smo prav s temi kupci 
našli skupen jezik za probleme pri 
posameznih dobavah, saj smo posle 

vedno obravnavali z vidika dolgo
ročnega sodelovanja. 

Naše dolgoletno tržišče je tudi 
Belgija, kupec pa je podjetje Le 
Cuir importe, Bruxelles. Količine 
usnja, ki jih kupuje, sicer niso iz
redno velike, vendar je poslovanje 
z njimi izredno korektno, saj ne 
pomnim, da bi imeli kdaj reklamaci
je zaradi kvalitete ali problem pla
čil. 

_ V severnih . deželah, to je na 
Svedskem, Danskem, Finskem in 
Norveškem nas zastopa podjetje 
Poulsen & Ragoczy. Doseženi rezul
tati v letu 1971 pa so dobri posebno 
na Danskem in na švedskem. Mož
nosti za leto 1972 so prav tako u
godne. 

Tržišče ZRN smo dolga leta ob
delovali prek podjetja Linn & Bur
kle, Stutgart. Tu smo imeli malo 
uspeha vse do leta 1967, ko smo 
začeli v Nemčijo izvažati neposred
no, brez posredovanja podjetja Ko
teks-Tobus iz Ljubljane. Za področ
je JUzne Nemčije (Bavarske in Ba
den-Wurttenberg) smo se dogovorili 
za zastopstvo z Kurtom Neherjem. 
~rodaja usnja je od tega časa dalje 
1zredno hitro naraščala, tako v čev
ljarski kot oblačilni industriji, V le
tu 1971 smo dosegli zavidljive u
~~ehe, saj smo tu prodali za prib
lizno 2,400.000 US dolarjev usnja. 
Pri nekaterih zelo uglednih in solid
nih čevljarskih in oblačilnih podjet
jih smo ustaljen dobavitelj . Torej 
so možnosti tudi za letošnje leto 
odlične. Največja trenutna težava je 
razmeroma slabša kvaliteta velurjev. 

Pirmasens in področje severne 
Nemčije obdelujemo prek našega 
zastopnika, podjetja Schmenger KG 
und CO., Leder, Pirmasens. 

Vse usnje, ki ga izvozimo s po
~redovanjem podjetja Schmenger, 
Je namenjeno izključno čevljarjem . 
Zato so količine v primerjavi z juž
~o Nemčijo manjše. Izvoz čevljar
J~_m v severni Nemčiji znaša prib
~lzno 400.000 US dolarjev. Skupen 
1zvoz za ZRN v letu 1971 je kar za
vidljiva številka, in sicer 2,800.000 
dolarjev. 

Doseženi rezultati morajo biti za 
nas spodbuda in dolžnost, da se bo
mo na tržišču ZRN tudi v prihodnje 
pojavljali, če ne v večjem , pa vsaj 
v takem obsegu kot v preteklem 
letu. 

Trenutne možnosti so ugodne in 
kupci tekoče naročajo velike količi
ne velurjev, vendar -pa se je kvali
teta naših pošiljk izredno poslabša
la, kar nam utegne povzročiti velike 
težave pri prodaji v prihodnje. 

Rudolf Kočevar 

j 

Z udeležbami na sejmih v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in PariZu 
uveljavljamo ime našega podjetja, kvaliteto našega usnja in izdelkov 

KAKO BO S KRZNOM? 
Nadaljevanje s 6. strani 

22 in na 20 milijonov pa ni moglo 
tako bistveno vplivati na skoko
vit porast cen. 

Kaj lahko pričakujemo v pri
hodnje? Cene so visoke; trenutno 
so še v normalnem porastu, ker 
se je začela nova sezona. Stro
ški predelave so nizki in v pri
hodnje lahko samo naraščajo, ker 
so notranje rezerve izčrpane. Do 
kje še lahko narastejo cene tem 
artiklom, da od nakupa ne od
vrnejo široke množice kupcev na 
katere je preračunana sed~nja 
proizvodnja? Mogoče je zelo teh
ten odgovor nekega grosista na 
vprašanje, kakšne bodo cene v 
priho~nje za divjačina : »No per
spectiVe.« S tem verjetno ni mi
slil na celotno prodajo, ampak 
na krizo . oziroma položaj izpred 
6 let, ko Je precej trgovcev prisil
no likvidiralo svoje posle. Ostali 
so le močni, ki so zato bili v na
slednjem letu še precej bolj kapi
talno rejeni. 

Naša poraba, ki se manjša, 
bistveno ne vpliva na svetovne 

cene divjačine, razen pri white
coatu - tjulnju. Prepričan sem, 
da je zadnja 3 leta naša poraba 
narekovala precej visoko ceno za 
ta artikel na svetovnem tržišču. 

Nasprotno temu pa je v istem 
času položaj na tržišču za kratko
volnate merino kože. Tu beležimo 
padce cen celo na cene izpred 
štirih let, ko so bile zelo nizke. 
Za te kože smo Jugoslovani naj
večji kupci na tržišču. Ostali ku
pujejo tudi kodraste »embrofix« 
kože z daljšo volno, ker po od
biranju embrofix kož ostalo 
krzno lahko prodajo le za avto 
sedeže. 

Poraba embrofix izdelkov se je 
zadnji dve leti povečala, ravno 
tako tudi avtosedežev, kljub te
mu pa beležimo tu padec ali za
stoj cen. Normalno bi pričakova
li, da bi bile cene v porastu. Da 
do tega ne pride, je verjetno 
vzrok pri padcu cen za volno, ki 
ni perspektivni artikel. Zadnje tri 
mesece sicer cena za volno na
rašča, vendar so svetovna skla
dišča volne še polna. Ker pa še 
vnaprej ni videti dobre perspekti
ve za ta artikel, so grosisti precej 
opustili trgovanje z volno in ovč
jimi kožami. Tako je veriga po
srednikov krajša. čim manj je 
v verigo vključenih trgovcev, tem 
manj je špekulativnih grosistič
nih zalog surovih kož. Namreč 
pri dobri prodaji volne grosisti 
ne tvegajo pri nakupu kratkovol
natih kož za krzno, ker te kože 
lahko prodajo za mazamet po
stopek za pridobivanje volne. Pri 
sedanji otežkočeni prodaji tipske 
dolge volne pa to ni mogoče. Ta
ko cena še zmeraj pada. 

Za kože za ostale krznarske ar
tikle, kot je krzneni velur in lika
na krzna, je cena trdna. Velikega 
porasta ni bilo, ker tudi groba 
volna za tepihe zaradi sintetike 
>>ne gre«. Cena je zato odvisna 
samo od porabe konfekcijskih iz
delkov. 

Inž. Franc Mertik 
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Proračun občine Litija 
- komunalna dejavnost in 

sredstva zanjo se povečujejo od 
lanskih 137,7 milijonov na 156,4 
milijonov. Manj, sredstev kot la
ni je za vzdrževanje občinskih 
cest (za 11,2 milijonov), medtem 
ko so · ostale postavke v tej sku
pini višje, 

- sredstva za delo državnih 
organov se povečujejo od lanske 
realizacije 295,4 milijonov na 371 
milijonov oziroma 25,58%. Pred
log koristnikov iz te skupine je 
bil še za 55 milijonov višji. V tej 
skupini je precej postavk sofi
nanciranja, katerih višina se do
loča po raznih merilih in na vi
šino ni možno vedno vplivati, 

- narodna obramba ima v 
predlogu enak znesek za svoje po
trebe kot lani - 20 milijonov, 

- sredstva za dejavnost kra
jevnih skupnosti se povečujejo od 
lanskih 24 milijonov na 40 mili
jonov. To povečanje je bilo nuj
no, ker naj krajevne skupnosti 
v prihodnje bolje zaživijo in po
večajo svojo dejavnost in vlogo, 

- za dejavnost družbenopoli
tičnih organizacij in društev je 
predvidenih 60,9 milijonov oziro
ma 35,64 Ofo povečanja. Povečanje 
zajema vse postavke razen pri
spevka za Zvezo gluhih, ki pa je 
itak minimalna, ostali znesek do
tacij in prispevkov pa so v po
rastu, 

- najbolj mirujejo negospo
darske in gospodarske investicije. 
Lanska realizacija je znašala 39 
milijonov, letošnji načrt pa pred
videva 40,3 milijonov oziroma 3 °/o 
povečanje. V postavkah je daleč 
najmočneje zastopana postavka 
vračanja anuitet za kredite iz 
prejšnjih let, 

- pri gospodarskih posegih gre 
predvsem za vlaganje v kmetij
stvo in regresiranje kmetijskih 
proizvodov. Lanska realizacija je 
znašala 10,1 milijonov, letošnji 
načrt je 13,8 milijonov, 

- proračunske obveznosti iz 
prejšnjih let so porasle od 0,4 
milijonov (lanska realizacija) na 
5,1 milijonov, 

- v rezervnem skladu so sred
stva, ki so določena v odstotkih 
od dohodkov. 

To je kratek pregled letošnje 
litijske občinske bilance. 

Kajdiž 

V prvih dneh meseca marca je 
skupščina občine Litija sprejela 
in dala v razpravo bilanco do
hodkov za leto 1972 in razdelitev 
le-teh po predlogu koristnikov 
proračuna. Iz proračuna dohod
kov je videti, da se načrtuje 
21,35 °/o več dohodkov, kot je zna
šala lanska realizacija. Za prora
čun se predvideva povečanje za 
17,95 °/o, za Temeljno izobraževal
no skupnost 29.09 °/o nad lansko 
realizacijo. Največje povečanje 
dohodka se načrtuje v 0/o od dav
ka od samostojnega opravljanja 
obrti ter v masi od davkov iz 
osebnih dohodkov iz delovnega 
razmerja. Povečanje znaša okrog 
100 milijonov starih dinarjev. 
Lanska realizacija je znašala 
11,696.738,00 din, letos pa predvi
devajo 14,194.000,00 din, od tega 
za proračun 9,950.750,00 din in 
4,603.250,00 din za Temeljno izo
braževalno skupnost. To predvi
deno povečanje ni majhno, saj je 
nad republiškim povečanjem, ven
dar smo lahko v eni od prejšnjih 
številk Usnjarja, ko je bilo go
vora o izhodiščih porabe, brali, 
da primanjkujejo sredstva za fi
nanciranje TIS, zaradi česar raz
liko krije republiška TIS. 

NOVOSTI V ZAVAROVANJU 
Razdelitev dohodka po skupi

nah je različna, nekatere značil
nosti pa so naslednje: 

- za kulturno-prosvetno dejav
nost je predvidenih 33,1 milijona 
starih dinarjev, od tega 2 mili
jona za štipendiranje, 

- vsota za socialno skrbstvo 
se povečuje za 43,96 °/o oziroma 
od lanskih 104 milijone na 150,3 
milijone. V tej skupini je najvid
nejše povečanje za stalno druž
beno pomoč, oskrbnine za mla
doletne v zavodih, priznavalnine 
borcem NOV in drugo, 

- vsota za zdravstveno var
stvo se povečuje od lanskih 33,4 
milijonov na 50,1 milijonov, 

OSNOVNA PROBLEMATIKA SKLADA ZDRAVSTVENEGA ZAVA
ROVANJA SKUPNOSTI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DELAV
CEV LJUBLJANA IN NEKATERI POMEMBNEJši SKLEPI SKUP
ščiNE SKUPNOSTI 

Skupščina skupnosti je na svoji 
zadnji seji razpravljala o zaključ
nem računu sklada zdravstvene
ga zavarovanja za leto 1971 in 
sprejela nekatere sklepe, ki po
gojujejo poslovanje sklada v letu 
1972. 

Prispevna stopnja za zdravstve
no zavarovanje iz OD delavcev 
je znašala v letu 1971 7,34 Ofo 
( 6,72 Ofo za zdravstveno zavarova
nje in 0,62 Ofo za primer nesr<;!če 
pri delu in poklicno obolenJe). 
Dohodki sklada so znašali 
500,754.298,20 din. Izdatki pa 
pa 538,750.237,54 din. Sklad je 
torej izkazal primanjkljaj v višini 
13,834.565,64 din (685,912.500 S din 
še iz leta 1970). 

Finančni načrt sklada za leto 
1970 izhaja iz tega, da obseg 
zdravtsvenega varstva v letu 1972 
ostane . na: ravni leta 1971 (upo
števaje tudi porast zaposlenih in 
število prebivalstva) in da se 
sofinancira gradnja kliničnega 
centra (sprejet sklep na osnovi 
družbenega dogovarjanja v letu 
1971), upoštevati tudi, da se bodo 
v letu 1972 povečali izdatki za na
domestila za okrog 20 Ofo ter da 
se bodo prav tako sorazmerno 
povečali stroški v zdravstvu. O 
potrebni višini prispevne stopnje 
iz OD v letu 1972 so tekla druž
bena dogovarjanja v okviru ob
čin (sindikati, predstavniki gospo
darstva, občinskih skupščin in 
političnih dejavnikov). Večina 
udeležencev pri teh razgovorih je 
vztrajala, da poraba v zdravstu 
ne sme rasti hitreje kot splošna 
družbena poraba, pa čeprav so 
vsi izračuni dokazovali, da temu 
ne more biti tako, če namreč 
vztrajamo pri doslednem izvaja
nju zakona o zdravstvenem zava
rovanju in obveznih oblikah 
zdravstvenega varstva ter če se 
ne poveča soudeležba zavarovan
cev pri določenih neobveznih obli
kah zdravstvenih storitev. 
Skupščina skupnosti je v janu

arju. končno le sprejela novo pri
spevno stopnjo, ki znaša za leto 
1972: 
a) iz OD (prispevek za ob
vezne in statutarne oblike 
zdravstvenega varstva) 7,28 Ofo 
b) na osebne dohodke (iz 
dohodka delovne organiza-
cije): 
- prispevek za nesrečo 
pri delu in poklicno obo-
lenje 0,67 Ofo 1,22 °/o 
- za investicije v zdrav-
stvu - 0,55 Ofo 1,22 Ofo 

Del našega paviljona na sejmu >>Moda....,... 72« (gradnja · KC, otroška bol-

-s 

nica Trbovlje, Zavod v 
Stični) 
c) Skupna obremenitev: 8,50 °/o 
če od te stopnje odštejemo 

0,37 Ofo (primanjkljaj iz leta 1971) 
in 0,55 Ofo, kar smo že v letu 1971 
izglasovali (za investicije v zdrav
stvu), potem znaša dejansko po
večanje prispevka stopnje proti 
letu 1971 le 0,24 Ofo. 

Ker so dohodki sklada v letu 
1971 porasli v primerjavi s fi
nančnim načrtom več kot za 
10,8 Ofo, je skupščina SRS (glede 
na zvezni zakon iz leta 1970 o iz
ločanju dohodkov od prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja) sprejela zakon, s kate
rim se vsa sredstva nad 10,8 Ofo 
izdvojijo kot posojilo republiki 
(za kritje dela izvenproračunske 
bilance federacije in za gradnjo 
hitrih cest). Ta zakon je torej 
vzel skupnostim tisto, kar je bilo 
obljubljeno, da bodo s temi sred
stvi krile nastali primanjkljaj 
sklada. Poleg že navedenega de
janskega primanjkljaja sklada v 
letu 1971 je bilo s tem zakonom 
skupnosti odvzeto še nadaljnjih 
24.162.000,00 din, ki jih bo repub
lika vrnila skladu v letih od 1976 
do 1980 (ta sredstva torej pome
nijo dejansko aktivo sklada). 

Zaradi izdvojitve teh sredstev 
je nastalo vprašanje likvidnosti 
sklada za pokrivanje tekočih ob
veznosti. 

V endar zaradi nelikvidnosti 
skupnost ne more predpisati do
datnega prispevka (ker so izdvo
jena sredstva aktiva sklada). 
Nastajajočo nelikvidnost skla

da bo skupnost lahko prebrodila 
le z najetjem kratkoročnega po
sojila ali z dogovarjanjem z eko
nomsko močnejšimi delovnimi 
organizacijami, da del svojih 
sredstev odstopijo skupnosti kot 
posojilo ali kot v naprej plačan 
del prispevka za zdravstveno za
varovanje v letih od 1976 do 1980. 
· Za kritje dejansko nastalega 
primanjkljaja sklada v letu 1971 

Konec na 9. strani 



SOSEDNJI 
KOLEKTIV: 

Nimam namena, da bi v 
tem kratkem sestavku bral· 
ca do podrobnosti seznanil 
o delu, poslovanju, uspehih 
in slabostih našega podjet
ja, saj taka informacija so
di v poslovno poročilo. 
Kljub temu pa bom skušal 
posredovati vsaj toliko po
datkov, da si bo iz njih 
lahko vsakdo ustvaril podo
bo podjetja. LES lA 
INDUSTRIJA LITIJA 

Včeraj ••• 
Ni nobena skrivnost, da je to 

podjetje pod firmo »Zales<< v letu 
195~ z~šlo zaradi ~labega gospo
darJenJa v take tezave, da mu je 
občinski ljudski odbor Litija spo
mladi leta 1956 postavil prisilno 
upravo. Zahvaljujoč članom pri
silne uprave, novim odgovornej
šim kadrom ter tistim delavcem 
ki so kljub taki situaciji, ostali 
zvesti svojemu podjetju, je bilo 
podjetje tako hitro sanirano, da 
je bilo že s l. januarjem 1957 u
stanovljeno novo podjetje Lesna 
industrija Litija. To je bilo zares 
novo podjetje, po duši in telesu. 
Prevladalo je namreč načelo spo
štovanja tržnih zakonitosti ter re
da in discipline. Podjetje se je s 
tem dnem razširilo še za mizar
s~i _obr~t v šmart!lem pri ~itiji, 
ki Je bll do tedaJ del podJetja 
Tesar, Ljubljana, ter žagarski ob
rat v Zagorici, ki je spadal pod 
~esnoindustrijsko podjetje Ljub
lJana. Na ta način je podjetje 
ka~rovsk.o in gl!lot~o okrepilo. Ta
koJ v zaeetku Je bil skrbno izde
l~n dolgoročni razvojni program, 
ki z nekaterimi dodatnimi rešit
vami še danes velja. 

Leta 1959 smo s pomočjo banč
nega kredita rekonstruirali fur
nirski obrat v Litiji, ki je vsa na
slednja leta ustvarjal tolikšna 
s~~dstva ~a r~zširjeno reproduk
CIJO, da Je bilo mogoče že leta 
1964 popolnoma obnoviti in raz
širiti žagarski obrat v Zagorici. V 
načrtu imamo tudi gradnjo no
vega mizarskega obrata, toda žal 
še nismo uspeli te želje uresniči~ 
ti. Z nabavo modernejših strojev 
smo sicer reševali trenutne teža
ve, toda tehnološkega postopka 
pa s tem le nismo mogli v celoti 
smotrno uvesti. V letu 1970 
smo začeli s proizvodnjo plexi
stekla, s katerim dopolnjujemo 
program mizarske proizvodnje. 

Za oceno uspešnosti petnajst
letnega razvoja podjetja naj za
dostujejo že tile podatki: 

Danes .•• 
Podjetje je usmerjeno v nasled

njo proizvodnjo : 
- plemeniti turnirji domačih li

stavcev, 
- žagan les iglavcev in listavcev 

· - decimiran les, ' 
- stavbnomizarski izdelki, 
- plošče iz pleksi stekla, svetila 

LITIJA in drugi izdelki iz 
pleksi stekla. 

Kazalec 
Celotni dohodek 
Dohodek 
število zaposlenih 
Neto · OD na 1 zaposlenega 

S postavitvijo drugega furnir
skega noža izdela sedaj furnirski 
?brat 840m3 plemenitega furnir
Ja letno, za kar je potrebno več 
kot 3.300 m 3 orehove in jesenove 
hlodovine. Skoraj celotno proiz
vodnjo furnirja prodamo na tuje 
tržišče. Izvažamo predvsem v I
talijo, Dansko, Finsko, Avstrijo in 
Zahodno Nemčijo ter v SSSR 
Poljsko, češkoslovaško in Vzhod~ 
no Nemčijo. 

V žagarskem obratu razžagamo 
letno več kot 21.000 m3 razne hlo
dovine, predvsem bukove smre
kove in orehove. žagan I~s pro
dajamo v večjih količinah v Ita
lijo, španijo, Poljsko, ZAR, Tu
nis in Alžirijo, v manjših količi
nah pa tudi na domače tržišče. 
žagan les slabše kvalitete prede
!ujemo v decimiran les, ki je zelo 
Iskano blago v Italiji, Avstriji in 
Zahodni Nemčiji. Stavbnomizar
ske izdelke prodajamo le na do
mačem tržišču tako, da sodelu
jemo pri razpisnih licitacijah za 
gradnjo večjih objektov. Naši 
izdelki so vgrajeni že v mnoge 
hotele, stanovanjske in poslovne 
stavbe, pa tudi v reprezentančne 
objekte. čeprav je proizvodnja 
pleksi stekla in izdelkov iz tega 
materiala šele na začetku, smo 
že zainteresirali domače tržišče 
do te mere, da je na vidiku nuj
na r:azširitev obstoječih zmoglji
vosti. 

Temeljna .analiza prodajnega 
tržišča nas navdaja s prepriča
njem, da se bo o tovrstni proiz
vodnji kaj kmalu zelo spoštljivo 
govorilo. Kaj pomeni tak optimi
stični pogled za našo občino, naj
brž ni treba posebej poudarjati. 

Ob vsem tem najbrže ne bo 
škodilo še nekaj organizacijskih 
podatkov. 

V podjetju je trenutno zaposle
nih 342 delavcev raznih poklicev 
in profilov ter 20 učencev v mi
zarskem poklicu. Sestav zaposle
nih v glavnem ustreza postavlje
nim delovnim nalogam, čeprav 
stalno težimo k njegovemu izbolj
šanju. Med zaposlenimi je 6 inže
nirjev in 13 tehnikov ter nad 90 
kvalificiranih delavcev. Težave v 
·zaposlovanju je občutiti tudi v 
našem podjetju. Pomagamo si s 
štipendiranjem študentov in last
nih kadrov. Pot do večjega zna
nja je odprta slehernemu delav
cu. Zaradi pomanjkanja nekvali
ficiranih delavcev z domačega ob
močja smo primorani zaposlova-

1957 
2,700.000 

200.000 
167 
88 

1971 
38,000.000 
5,800.000 

337 
1.396 

ti tudi delavce iz drugih repub
lik, predvsem iz BiH. 

Sicer pa je podjetje razdeljeno 
na štiri organizacije združenega 
dela, ki niso pravne osebe. Do
hodek se ugotavlja le na ravni 
podjetja, čeprav obračun zagotav
lja evidenco po gibljivih in stal
nih stroških. Ko smo se odločali 
za tako organizacijo, smo imeli 
pred seboj v prvi vrsti interes 
podjetja, ki pa v n~šem primeru 
l}i _le a~straktni pojem. Se?aj te
ceJO pnprave o tem, da bi orga
nizirali samoupravljanje v smis
lu ustavnih dopolnil, ki zakonito 
predvidevajo obliko neposredne
ga upravljanja. 

Jutri •• • 
Naši pogledi v bodočnost so 

dokaj jasni. Osnovna želja je, da 
bi bilo celotno podjetje na enem 
samem kraju, in to v Zagorici. 
Objektivna nujnost terja od nas, 
da čimprej zgradimo nov mizar
ski obrat, da bi sedanje delovne 
prostore prepustili obratu za pro
izvodnjo pleksi stekla. Razen te
ga želimo kar se da hitro mo
dernizirati tista delovna mesta, 
kjer delavec najbolj fizično trpi. 
Vzporedno s tem pa bomo v okvi-

ru danih možnosti razširjali ob
stoječe proizvodne zmogljivosti. 
Izv~dba celotne te naloge pa bo 
tenala od delovnega kolektiva 
pravo mero razumevanja pri od
ločanju o delitvi rezultatov zdru
ženega dela. 
Dopuščam možnost, da bi bil 

ta članek po vsebini lahko popol
noma drugačen, če bi ga pisal ne
kvalificiran delavec (ta bi morda 
bolj kritično ocenil delo in živ
ljenje v kolektivu), toda tudi on 
se ne bi mogel izogniti podatku 
da je za podjetjem 15 zelo uspeš~ 
nih zaključnih računov, da so bili 
osebni dohodki vedno pravočas
no in nikdar pod 100 Ufo izplačani 
ter da je bil v letu 1971 ustvarjen 
dohodek v višini 5,800.000 din. To 
so pa ž~ _dejstva, ki jih ne gre 
zanemant1. 
če sem vam s tem opisom u

spel predstaviti sosednji kolek~ 
tiv, sem dosegel svoj namen. 

Dovolite mi, da izkoristim to 
priložnost, da članom delovnega 
kolektiva Industrije usnja Vrhni
ka, posebno pa članom obrata 
v šmartnem pri Litiji, zaželimo o
bilo delovnih uspehov in osebne 
sreče. 

Ivan Boh 

Novosti v 
• zavarovanJu 

Nadaljevanje z 8. strani 

pa je skuščina skupnosti sprejela 
sklep za plačevanje posebnega 
prispevka v višini 0,22 °/o (iz kos
matega osebnega dohodka iz de
lovnega razmerja). 

Glede na povišanje stroškov za 
pogrebnine za 63 ~lo je skupščina 
skupnosti sprejela nove osnove 
pogrebnin za zavarovane osebe, 
in sicer za: 
stare do 1 leta 700.00 din 
stare od 1 leta do 14 

let 1.150,00 din 
stare nad 14 let 1.500.00 din 

Bolnikom, ki so nastopili bol
niški stalež po l. januarju 1971 
in so več kot eno leto v staležu 
se je osnova za nadomestilo p~ 
večala za 20 Ofo od prvega dne bo
tovanja. Zavarovancem, ki pa so 
nastopili bolovanje pred l. l. 1971 
pa se enako povečanje nadome~ 
stila obračunava od l. l. 1972 da
lje. 

P.P. 

Del našega _pavi)jona na sejmu »Moda-72« 
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Nas samski dom 

Fasada bodočega samskega doma 

PRIŠLI ODŠLI 
Od 12. februarja do 14. marca 1972 se je na Vrhniki zaposlilo 

28 delavcev. 
To so: Branko Butko, Ljudevit Hrup, Avguštin Igličar, Ka

tica Ivančevic, Miroslav Jazbec, Milivoj Jeremic, Mira Kovač, 
Miodrag Lukic, Stanislav Malovrh, Vinko Marinč, Alojzij Ma
rolt, Leopolda Merlak, Tatjana Mesec, Lidija Mihevc, Radosav 
Milic, Viktor Mivšek, Janez Modrijan, Marija Molk, Jože Na
gode, Cvetko Oblak, Jožica Petrič, Rasim Ramic, Gabrijela 
Reich, Marija šurca, Breda Treven, Peter Vavken, Mirsad Zu
kanovic in Marija Zver. 

Iz JLA so se vrnili: 
Marjan Cafuta, Franc Dodig in inž. Borut Zule. 
Delati so prenehali: 
Marjana Djordjevic, Darinka Jelic, Jože Kajtna, Jakob Ko

šir, Milorad Lazic, Božo Marinšek, Feriz Marukic, Leposava 
Milosavljevic, Ivan Ogrin, Dragoljub Radojičic, Franc Samo
torčan, Oljan šinkic, Mirjana Trajkovic, Zdravko Zupan in 
Miodrag živanovic. 

Na služenje vojaškega roka so odšli: 
Cvetko Baloh, Ivan Cafuta, Branko Hrestak, Alojzij Osred

kar, Radivoje Paljic, Milovan Simic, Marjan Stare in Dragoje 
Vukovic. 

Upokojen je bil Ivan Valentinčič, rojen dne 2. 3.1913, zaposlen 
v IUV od 21. 11. 1949. 

V obratu šmartno je pričelo delati 16 delavcev: 
Marjan Ceglar, Marjan Což, Jožefa Crne, Anton Dragar, Ro

man Grošelj, Jože Kalan, Pavel Končina, Ana Kolar, Marta 
Lupše, Ljudmila Medvešek, Silvo Poglajen, Franc Potisek, 
Marjana šavs, Ivanka Zadražnik, Anton Zaman in Ani že
leznik. 

Delati so prenehali: 
Marija Bučar, Marjan Ceglar, Jožefa Crne, Anton Dragar, 

Rajko Kozlevčar, Martin Prelogar in Kati Strmec. 
Na služenje vojaškega roka so odšli: 
Justin Doblekar, Pavel Goršek, Ignac Jurič, Janez Kos, Franc 

Nograš!;!k, Janez Pevec in Zvonko Prijatelj. 
Vsem novo sprejetim delavcem želimo čim boljše počutje 

v podjetju ter veliko uspeha pri delu, delavcem na služenju 
vojaškega roka dobro počutje in čimprejšnjo vrnitev na delo. 

Babic 

T~ dni je bil upokojen naš 
dolgoletni sodelavec Ivan Va
lentinčič. Ob tem mu želimo 
še mnogo srečnih in zdravih 
let v zasluženem pokoju 

Potreba in misel o gradnji sam
skega doma in prostorov za rekre
acijo članov kolektiva je že zelo 

stara. Zaradi potrebe po investicij
skih vlaganjih v neposredni proiz
vodnji smo z gradnjo samskega do-

to 

jih le samske sobe s sanitarijami, 
v pritličju pa kuhinja s potrebnimi 
skladišči, jedilnica, stereo klubska 
ma na Vrhniki neprestano odlašali, 
dokler ni naš delavski svet na svoji 
zadnji seji napravil prvi korak k u
resničitvi teh načrtov. Za prvo 
etapa gradnje je namenil 150 mili
jonov starih din. Ta sredstva bomo 
verjetno lahko povečali na ta način, 
da jih bomo vložili pri banki in na
to koristili še bančni kredit. Raču
namo, da bi letos z bančnimi sred
stvi lahko zgradili dom do tretje 
stopnje. 

Za gradnjo imamo lastno parcelo 
v izmeri 4.000 m2, in sicer v Gra
dišču za garažo Avto moto društva 
Vrhnika, ob cesti, ki pelje od IUV 
proti Hribu. 

H gradnji samskega doma nas ni 
silila le potreba po samskih stano
vanjih za naše delavce, temveč tudi 
pomanjkanje prostorov za izobraže
vanje in razvedrilo, najbolj pa ne
ustrezni prostori naše tovarniške 
kuhinje, ki jo moramo zaradi hitre
ga porasta števila toplih obrokov 
iz podjetja preseliti v primernejše 
okolje. S preselitvijo kuhinje bomo 
uspeli tudi bolje urediti nadzor nad 
prihajanjem v podjetje, ker bodo 
samci izven delovnega časa lahko 
dobili hrano v novi jedilnici in ne 
bodo imeli razloga prihajati v pod
jetje. 

Vse te naše potrebe so upošte
vane v idejnem načrtu samskega 
doma. Pred vami je tloris pritličja, 
nadstropij in posnetek fasade. Na-

Tloris pritličja (zgoraj) 

Tloris nadstropij (spodaj) 

črt predvideva, da bodo v nadstrop
soba, TV soba, knjižnica, sejna soba, 
dva prostora za prenočitev poslov
nih partnerjev in stanovanje hišnika. 
Ob tei' zgradbi bo še dovolj prosto· 
ra za morebitno kasnejšo dogradi
tev dvorane za kulturne in športne 
prireditve, če bomo za to kdaj imeli 
na razpolago finančna sredstva. 

Stanovanjska gradnja 
Izredne potrebe za gradnjo stanovanj v SR Sloveniji narekujejo, 

da organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti skrbt> 
še naprej in bolj organizirano kot doslej za zadovoljevanje stano· 
vanjskih potreb svojih delavcev in občanov. Republiška skupščina 
je zato letos sprejela dva dokumenta, ki urejata ta vprašanja, in si
cer resolucijo o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in 
zakon o programiranju in financiranju graditve stanovanj. 

Resolucija o nadaljnjem razvoju 
stanovanjskega gospodarstva pou
darja, da družbena potreba nareku-

je, da l:!omo ustvarili takšne pogoje, 
ki bodo omogočali, da bodo delov-
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Stanovanjska gradnja 
Nadaljevanje z 10. strani 

ni ljudje in občani reševali svoje 
stanovanjsko vprašanje samostojno 
v organizacijah združenega dela in 
v vseh oblikah njihovega združeva
nja ter v družbenopolitičnih in sa
moupravnih skupnostih in to na te
melju samoupravnega sporazume
vanja, družbenega dogovarjanja ter 
na temelju vzajemnosti in solidar
nosti ter lastnega prispevka. Tako 
naj bi uveljavili vlogo, ki jo imajo 
pri razpolaganju s pogoji in rezulta
ti svojega dela. Prihodnji razvoj sta
novanjskega gospodarstva moramo 
v ta namen usme,rjati za daljše ob
dobje in ga prilagajati družbenoeko
nomskemu razvoju. V naporih za. u
resničitev dolgoročnega razvoja sta
novanjskega gospodarstva mora bi
ti uveljavljeno načelo, da se odpravi 
na stanovanjskem področju tisto so
cialno razlikovanje, ki je sedaj po
sledica prepočasnega uveljavljanja 
ekonomskih odnosov kot tudi po
manjkanje čvrstih socialnih meril v 
stanovanjskem gospodarstvu. Sta
novanjske potrebe delovnih ljudi in 
občanov z nižjimi dohodki bo treba 
reševati po načelu solidarnosti in 
v drugih oblikah združevanja sred
stev. Zato bomo morali opredeliti 
merila za družbeno pomoč in dolo
čiti kategorijo upravičencev. 

Za reševanje stanovanjskih po
treb članov svoje delovne skupnosti 
bodo sedaj morale organizacije 
združenega dela sprejemati večlet
ne programe in ustrezne splošne 
akte, s katerimi bodo v skladu z re
solucijo in zakonom uredile način 
in pogoje za dodeljevanje stanovanj 
in stanovanjskih posojil. Ti progra
mi bodo podlaga za izdelavo občin
skih programov za razvoj stanovanj
ske graditve. 

S samoupravnimi sporazumi bo 
treba določiti najnižjo višino sred
stev, ki bodo namenjena za stano
vanjsko graditev in za družbeno po
moč v stanovanjskem gospodarstvu, 
s splošnim aktom pa načela za de
litev zbranih sredstev med posa
mezne koristnike. Za posojila iz 
sredstev, ki jih bodo organizacije 
združenega dela namenjale svojim 
delavcem, mora veljati načelo, da 
jih ne bodo dajale ob ugodnejših 
pogojih upoštevajoč merila, kot so 
določena z družbenimi dogovori. Pri 
uporabi teh sredstev mora prevla
dovati tudi načelo, da uživajo ugod
nejše posojilne pogoje tisti intere
senti, ki gradijo, kupujejo ali rekon
struirajo stanovanjske hiše ali sta
novanja s sodelovanjem lastnega 
deleža in v okviru občinskega pro
grama stanovanjske graditve ter 
predpisanega stanovanjskega stan
darda. Navedena načela in zakonske 
določbe bomo morali upoštevati pri 
usmerjanju sredstev za stanovanj
sko gradnjo že letos. Spremeniti bo 
treba naš pravilnik o financiranju 
stanovanjske gradnje in sprejeti 
petletni načrt stanovanjske gradnje 
v podjetju . Pred izdelavo tega sred· 
njeročnega načrta bo treba proučiti 
več vprašanj, in sicer: 

- stanovanjsko stanje v posa
meznih OZD glede na doseženo ra
ven zadovoljenih stanovanjskih po
treb, 

- obseg in sestav potreb po sta
novanjih, 

- cilje zadovoljevanja stanovanj
skih potreb z vidika OZD, 

- možnosti posamezne OZD, da 
bi zagotovila sredstva za realizaci
jo programa v celoti ali soudeležbo 
v raznih konstrukcijah financiranja, 
itd. 

Za ugotavljanje dejanskih stano
vanjskih potreb se bomo poslužili 
anketiranju vseh zaposlenih. Vse čla
ne delovne skupnosti, tudi tiste, ki 
imajo svoje stanovanjsko vprašanje 
v celoti rešeno, naprošamo, da iz
polnijo anketni list in s tem pripo-

Marija Modrijan je bila rojena 
3. 9. 1919 na Vrhniki. Osnovno 
šolo je obiskovala na Vrhiki in 
končala 7. razredov. Oče je bil 
delavec v opekami, mati pa je 
gospodinjila. Ima še sestro, ki 
živi v Postojni. 

Naš portret 
Katera je bila vaša prva za

poslitev? 
- že leta 1932 sem se sezon

sko zaposlila v opekarni na Vrh
niki. Tam sem bila zaposlena 10 
poletij . V zimskem času sem se 
preživljala s priložnostnim de
lom. V glavnem sem prala za 
stranke, krpala in opravljala dru
ga dela. 

Kdaj ste se zaposlili v našem 
podjetju? 

- V tem podjetju sem začela 
delati 1. junija 1946. Pred tem 
sem delala 3 leta pri Antonu Ver
biču, to je v prostorih sedanje 
ščetinarne. 

Na katerih delovnih mestih v 
podjetju ste vse delali? 

- 2 leti pri maščenju svinjine, 
2 leti pri ročnem maščenju s pre
mazom, 17 let pri napenjanju, 
nekaj časa pri vakuumski sušil
nici, sedaj pa delam pri tehta
nju. Na tem delovnem mestu 
sem od vseh navednih najbolj 
zadovoljna. Veliko delavk sem na
učila napenjati, moram pa reči , 
da smo se vedno dobro razu
mele. 

Gotovo veste za sedanji pred
log za dodatek na stalnost; se 
vam zdi, da bo to prizanje za 
zvestobo podjetju? 

morejo k izdelavi kvalitetnejše ana
lize stanja stanovanjskih potreb v 
naši delovni organizaciji. Problem 
zadovoljevanja stanovanjskih potreb 
v naši delovni organizaciji je zelo 
resen. Vsako leto se pojavlja vse 
več prosilcev za kredit, pa tudi pro
šenj za stanovanja je čedalje več. 
Verjetno sedanja stopnja 4 Ofo od 
bruto OD, ki jo mesečno izvajamo 
za stanovanjsko gradnjo, ne zadošča 
in jo bo treba zvišati. Seveda mora
mo ob določanju te stopnje upošte
vati naše celotne potrebe po inve
sticijskih sredstvih in ugotoviti 
možnosti posamezne enote za pre
vzem novih obremenitev. 

Vsekakor je ta dodatek po 
predlogu dobra stvar za ljudi z 
daljšo zaposlitvijo v podjetju, 
vendar ga žal ne bom dosti ko
ristila, ker odhajam v pokoj. 

Kako pa se počutite v okolju, 
kjer v glavnem delajo moški? 

- Mnogo raje delam s sami
mi moškimi, kot pa z ženskami. 
Med nami je sedaj veliko so
lidarnosti. Ko sem delala pri ob
novi hiše, so mi priskočili na 
pomoč . Posebno se moram za
hvaliti tov. Janezu Petriču in An
tonu Malovrhu. V vsakem prime
ru sta mi priskočila na pomoč. 
Včasih so delavci boljši od so
rodnikov. 

Ko že ravno govoriva o grad
nji, me zanima, koliko srestev 
ste porabili? 

- Za adaptacijo in nadzidava 
hiše sem doslej porabila 10 mili
jonov starih dinarjev. Od podjetja 
sem dobila 500.000 S din poso
jila, dobila bi morda še kaj, toda 
bojim se preveč zadolžiti. Ostalo 
mi je še 400.000 S din dolga, ki 
ga vračam po 20.000 dinarjev. 
Najtežje je, kadar mora človek 
dati več hkrati. Tako sem dala 
samo gradbenemu podjetju 5,5 
milijona hkrati. Ves vloženi de
nar sem prislužila in nahranila. 
Saj še ni vse urejeno, kot bi 
moralo biti , vendar se bo tudi to 
ščasoma uredilo. 

Pravijo, da življenje tudi tepe? 
- Res je, že od vsega začet

ka ni šlo tako, kot sem si za
mislila. Leta 1945 sem se poro
čila, a že naslednje leto tudi lo
čila. V tem času se mi je rodila 
tudi hčerkica, ki sem jo pred leti 
izgubila, tako da sem danes sa
ma v tem domu. če človek ne bi 
imel trde volje in življenjske 
energije, bi v takih trenutkih 
obupal. Zdi se mi, da je obup 
zadnja stvar, ki jo človek lahko 
napak stori v življenju. 

. Ker ste pred upokojitvijo, ima
te kakšne načrte za prihodnje? 

- Malo se bom ukvarjala z 
imetjem, ki ga imam. V to sodi 
okrog 3 ha gozda in nekaj njive. 
Nekoč so mi vzeli nad 2.000 m2

, 

za kar pa sem prejela le 561.000 
S dinarjev. Ko vidim danes, kako 
se odvija promet z zemljišči, se 
mi zdi , da to nadomestilo ni bi
lo realno . Poleg tega bom ma
lo klekljala in vezla. Zelo rada 
pa zavijem tudi k sosedu in se 
malo poigram z otroci. Predvsem 
bo pa postelja tista, s katero 
bova večji prijateljici kot doslej. 

Letos predvidevamo, da se bo iz 
4 Ofo stanovanjskega prispevka v 
podjetju zbral!) okrog 120 milijonov 
starih dinarjev. Ta sredstva bomo 
razdelili med posamezne OZD po 
deležu, ki ga imajo njihovi OD v ma
si OD podjetja. Sestav izplačanih 
OD je naslednji: 
OZD Vrhnika 

(s skupno upravo) 65,6 Ofo 
OZD šmartno 27,9 Ofo 
OZD Ljubljana 6,5 Ofo 

Potemtakem bo imela komisija 
Vrhnike na razpolago okrog 78 mi
lijonov starih dinarjev, komisija 
šmartna 33 milijonov starih dinar
jev in komisija za OZD obrat Ljub
ljana 8 milijonov starih dinarjev. 

Saj sem itak potr~bna počitka, 
zdravja pa si želim vsaj v taki 
meri kot doslej. 

Vam je skromnost prirojena? 
- Da je ravno prirojena, ne 

bi mogla trditi. življenje samo 
človeka prisili na to. Vsa moja 
skromnost se pa odraža v dese
tih prstih. če mi je kaj manjkalo, 
sem z njimi pridobila. 
če se povrneva nazaj, bi vpra· 

šal - ali je vaše delo naporno? 
- Na videz se mi delo ne zd i 

naporno, če pa pomislim, da 
dnevno dam na tehtnico 6.000 kg 
in ravno toliko z nje, je pa to . 
kar velika količina in bi morda 
kak moški to teže premagal. 

Ker ste v prenovljeni hiši sa
mi, mislite to tudi ostati? 

Vedno so ljudje na vratih, da 
bi jim oddala prostore v zgor
njem delu. · Bilo jih je vsaj sto. 
Toda odločitev je težka, saj člo
vek nikdar ne ve, koga bo spre
jel - po drugi strani pa ljubim 
mir. Je nekaj ljudi, katerim bi 
odprla vrata na stežaj, toda ti 
imajo to že urejeno. Videla pa 
bom, kaj bo prinesel čas . Sama 
še ne bom tako hitro uredila 
stanovanje na podstrešju, ker 
imam namen prej urediti kopal
nico in ostalo za moje prebiva
nje. Kdaj mi bo uspelo ostalo, 
je vprašanje. 

Kako pa preživljate dopust ? 
- Ja, tega pa nisem izkorišča

la za počitek. Doslej sem ga po
rabljala le za ljubo garanje. Le· . 
tos pa sem v dogovoru s tov. 
Justi, da bom kočno tudi jaz le· 
tovala v Strunjanu. To bo moj 
prvi res pravi dopust. 

Kaj pa branje in spremljanje 
dogodkov? 

Nekaj malega preberem, toda 
zaupati moram, da imam sprav
ljene vse številke Usnjarja in jih 
bom prebrala kasneje. Z nekom 
sem v dogovoru, da mi bo te 
številke zvezal. Za drugo pa do
slej skoraj nisem imela časa. 

Ko tu gledam razne slike vaše 
in hčerkine mladosti, me zanima, 
če se dostikrat poglobite v pre· 
teklost? 

- To se zgodi človeku nehote, 
saj je vsak pogled nazaj eno sa
mo odpiranje ran, toda mimo te· 
ga se ne da iti . 

Pa vaše želje? 
- želim si zdravja, podjetju 

pa tako stopnjo razvoja, kot je 
vidna v zadnjem času , vsem pa 
mnogo zadovoljstva in seveda 
tudi zdravje, kot sebi. 
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Pomladanski 
problemi 

Mrzla zima je minila, 
pusti minil je, dan žena, 
zdaj pomlad je nastopila, 
spet je doba regrata. 

Prvega aprila laže 
vsak se, kakor ve in zna, 
to je že navada stara, 
ki pa delno le velja. 
Dosti je ljudi po svetu, 
ki lažejo se iz srca, 
ki lažejo kar celo leto, 
ne le aprila prvega. 
Tebe le, edino, ljubim, 
Francelj Micki govori, 
zraven pa na drugo misli, 
Micka pa nič boljša ni. 
Letos pa bo vse ceneje, 
nam trgovci govore, 
čez par dni pa, kot raketa, 
kvišku cene spet lete. 

Za preteklo delo nekaj 
treba dati bo ljudem -
so dejali v Beogradu -
sliši tukaj se refren. 

Vsak odklada, kakor more, 
kar preveč mu ne diši, 
ljudstvo pa le upa, čaka; 
morda nekaj se dobi. 
Te nagrade pa kar dolgo 
med ljudmi se že dele, . 
za minulo delo mnogi 
za rešetkami sede. 
Miha, športnik prve klase, 
rad si mišice krepi, 
da ne. bi preveč se mučil, 
dinar so mu uteži. 
Je minulo delo krivo, 
da so lahke uteži, 
prihodnje delo naj prepreči, 
da Miha v zrak ne odleti. 
Francelj k Pepci v vas je hodil, 
pa se revež je ujel, 
se pred matičarjem znašel, 
zdaj bo drugo vižo pel. 
Gustelj naš pa je presrečen, 
ker cel kup otrok ima; 
več mu socialno daje 
kot pa plače fabrika. 
Nedeljo celo Gašper muči 
s šnopčkom se in slivovko, 
drugi dan pa aspirine 
golta, pije radensko. 
Za minulo delo zvesto 
alkohol ga nagradi, 
mačka v ponedeljek zdravi, 
v zrak mu nos rdeč štrli. 

Med ostalimi, ki so proslav
ljali letošnjega Pusta, je bil to
krat tudi Krpan, ki se je šopiril 
z odsekano glavo Brdavsa, soljo 
in brusnimi kamni. V razgovoru, 
ki smo ga imeli z njim, je potožil, 
da so mu cekini, ki mu jih je dal 
cesar Feliks za njegovo pleme
nito dejanje, pošli in je zaradi 
tega moral sekati parklje in ko
vati konje v državnih -štalah v 
Horjulu, Ligojni in Dragomerju, 
sedaj pa mu tudi ta postranski 
zaslužek izginja zaradi kož, ki so 
v teh prostorih vskladiščene. Pra
vi pa, da je tudi to dobro, saj 
služi širšemu namenu in bo nje
mu manjkajoče cekine zaslužil 
s svojo Luco, s katero se vse 
bolje razumeta, saj ga poljub z 
njo stane le pol žemlje. Na kon
cu je Krpan zaželel veliko uspeha 
našemu podjetju z željo, da ob
javimo tudi njegovo sliko, ki ze
lo značilno poudarja njegovo še
gavo naturo in predstavlja še 
vedno. legendarno osebnost moči 
in skromnosti, ki jo je dokazal 
že leta 1617 v borbi z neenakim 
nasprotnikom .. · · 

Prišla je pomlad zelena, 
vsak v naravo si želi, 
da znebi se revme, gripe 
iz minulih zimskih dni. 
Za minule delo kmalu 
nam priznan dodatek bo; 
morda enkrat tudi cenam 
krila, rep pristrižejo? 

Ivan Malavašič 

Martin Krpan 
naš. upokojenec 


