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CENE IN NAŠA 
PROIZVODNJA 

blaga delno povišala cene. Pri 
prodaji izdelkov na domačem 
tržišču smo morali obdržati pro
dajne cene na tedanjem zamrz
njenem nivoju in najprej ni bila 
dovoljena nikakršna korektura 
prodajnih cen. 

Seveda smo se takoj lotili ra
čunanja in iskanja poti ter nove 
poslovne usmeritve. Ugotovili 
smo, da usnjarna na Vrhniki ne 
bo čutila nikakršnih posledic de
valvacije, ker izvaža tolikšen del 
svoje proizvodnje, da z večjo iz
vozno stimulacijo pokriva večje 
izdatke pri nabavi uvoznih mate
rialov in surovin. Neprizadeta je 
še ščetinama in usnjene konfek
cije, ker se s surovino oskrbujejo 
iz domačega tržišča. Usnjama in 
krznarna v šmartnem pa sta zelo 
prizadeti, saj usnjama okoli 45 °/o 
potrebnih surovih kož kupuje iz 
uvoza, krznama pa je pri pre
skrbi s surovino vezana izključno 
na uvoz. Pri prodaji svojih izdel
kov smo z usnjem in krznom us
merjeni le na domače tržišče. Po 
grobem računu, ki smo ga takrat 
napravili, smo ugotovili, da bi us
njarna in krznarna ob takšnih po
gojih dosegli skupaj okoli SOO 
milijonov starih dinarjev izgube. 

Upal bi si trditi, da še nikdar ni smo živeli in poslovali v tako 
plavajočih gospodarskih razmerah kot sedaj. Ta trditev velja 
seveda za usnjarsko panogo, ker razmer v drugih panogah ne 
poznam. Res je tudi, da je takšna situacija lahko zelo hvaležna 
tema, o kateri se lahko dosti konkretnega, zanimivega in kritič
nega napiše. Po drugi strani pa se situacija iz dneva v dan 
spreminja in morda na dan objave tega članka nekatere trditve 
in ugotovitve ne bodo več resnične. Ogrodje načelnih vprašanj 
pa seveda ostane, zato le poglejmo, zakaj uvodoma oovorimo 
o plavajočih gospodarskih razmerah. o 

Začne se seveda z objavo ozi
roma je s prejetjem zakona o de
valvaciji naše valute. Prikličimo 
si v spomin, kaj je devalvacija. 
O tem smo se že pogovarjali. Za 
pomoč pa naj čisto na kratko 
ponovim: 

Devalvacija je uradna korektu
ra neke nacionalne valute (denar) 
v odnosu na zlato oizroma po
rast cen za eno enoto čistega zla
ta, ali pa je treba za enako koli
čino zlata po devalvaciji odšteti 
večjo količino denarja. No, ker 
pa se zlato kot plačilno sredstvo 
v mednarodnem plačilnem pro
metu ne pojavlja več in ga nado-

Cepljenje svinjskih kož 

meščajo valute posameznih držav, 
nekatere z bolj stabilno, druge 
~op~t z manj stabilno vrednostjo, 
Je bila z našo devalvacijo izvede
na korektura odnosov vrednosti 
našega dinarja do drugih valut. 
In ker smo ugotovili, da je ob de
devalvaciji cena dinarja padla, to 
pomeni, da je za druge stabilnej
še valute treba odšteti večjo ko
ličino dinarjev. Za koliko so bili 
korigirani ti odnosi za posamezne 
valute, tu ne bi našteval, ker ste 
to prav gotovo že kje zasledili. 
Vsekakor naj bi z devalvacijo od
pravili nesorazmerja, ki so nasta
la na blagovnem in denarnem 

tržišču in z novim višjim tečajem 
za tuje valute spodbujali izvoz. 
Nasprotno pa iz enakih razlogov 
normalno zavirali uvoz blaga v 
državo. Seveda je takšna spodbu
da in zavora opazna in učinkovi
ta le, če smo se z devalvacijo res
nično približali razmeram na trži
šču glede na zakon ponudbe in 
povpraševanja. 

V našem primeru devalvacije 
pa imamo vse preveč administra
tivnih ukrepov, ki enostavno one
mogočajo funkcioniranje zakona 
ponudbe in povpraševanja, zato 
se kažejo posledice, ki so za ne
katere skupine v naši dejavnosti 
lahko usodne. V razmeroma krat
kem obdobju sta bila sprejeta 
dva zvezna zakona o zamrznitvi 
cen. Drugi zakon o zamrznitvi cen 
je moral biti sprejet zato, ker 
je bil prvi v praksi izigran in ga 
je redko katera organizacija do
sledno spoštovala. V takšnih raz
merah je bil objavljen zakon o 
devalvaciji, ki je z uporabo še 
drugih stalnih ali občasnih pred
pisov vplivala na povišanje cen 
za uvozne surovine in ostale ma
teriale, istočasno pa je za izvoz 

Podoben ali še slabši rezultat so 
ugotovili tudi drugi predelovalci 
govejih in ovčjih kož, zato smo 
podvzeli skupno akcijo v okviru 
Zvezne gospodarske zbornice z 
zahtevo za povišanje prodajnih 
cen in za oprostitev carinskih da
jatev pri uvozu surovih kož. Zvez-
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• v Cene nasa 
proizvod 

Nadaljevanje s l. strani 
ni izvršni svet je to zahtevo nekaj 
časa reševal in končno tudi rešil 
tako, da je za vse vrste usnja do
volil povišanje prodajnih cen za 
11 ~/o. Za surove kože pa je do
volil povišanje prodajnih cen za 
18 ~/o. Med tem časom pa so se 
razmere na svetovnem trgu s su
rovimi kožami že toliko spreme
nile, da odobreno povišanje pro
dajnih cen za usnje ne zadošča 
več in je položaj še veliko bolj 
zaskrbljujoč. Poleg posledic zara
di naših domačih razmer se v tem 
že tako kritičnem obdobju pojav
ljajo še nenormalni skoki cen za 
vse vrste govejih kož . Najbolj ob
čutno so prav gotovo narastle ce
ne za juneče kože, katere smo v 
zadnjem času najbolj forsirali in 
pri katerih smo si na tržišču ust
varili tako težko pričakovani u
gled. Na osnovi najnovejšega sta
nja je bila zopet v okviru Zvezne 
gospodarske zbornice napravlje
na nova analiza z zahtevo po po
polni sprostitvi prodajnih cen za 
vse vrste usnja in še cela vrsta 
drugih predlogov za oprostitev 
dajatev usnjarske industrije. 

Za nepoučenega človeka so tre
nutne razmere nerazumljive in 
jih zdrava pamet ne more dojeti. 
Preprosto povedano imamo sedaj 
takšnole situacijo: 

Na svetovnem trgu so cene za 
surove kože prosto oblikovane in 
jih kupujemo mi in seveda tudi 
drugi evropski predelovalci gove
jih kož. Iz te surovine, ki ima po 
svetu približno enako vrednost, 
je izdelano usnje, ki pa nima več 
enake vrednosti, kajti proizvaja
lec usnja mora svoj izdelek iz 
uvožene surovine prodati po za
mrznjeni ceni ne glede na to, po 
kakšni ceni je nabavil surovino. 
Neki drugi proizvajalec v svetu 
pa iz enake surovine izdela svoj 
izdelek, ki mu oblikuje ceno 
na osnovi tržnih zakonitosti. Ker 
je povpraševanje po usnju večje 

od ponudbe (doma in v svetu) 
in ker je zaradi porasta cene za 
surovino njegova lastna cena po
rasla, bo zahteval in dosegel tudi 
višjo prodajno ceno. Komično pri 
vsem tem pa je še to, da podo
ben ali celo po kvaliteti enak pro
iz,·od naše tovarne obutve kupu
jejo na domačem tržišču po za
mrznjenih cenah, enako usnje pa 
smejo uvoziti po tržnih cenah, ki 
so pa seveda okoli 20 ~/n višje od 
naših. Mislim, ela je takšna logika 
vsaj za usnjarje zelo neokusna. 
Da pa postavimo še piko na ,i ', 
poglejmo še naprej. Kdor ima 
priložnost potovati malo čez mejo, 
približno pozna cene za usnjeno 
obutev v sosednji Italiji. Tam 
stane 1 par moških čevljev po
prečne kvalitete 13.000 lir. če to 
preračunamo po uradnem tečaju 
287 S din za 1 liro, dobimo vred
nost teh čevljev, preračunano v 
dinarje, 37.310 S din. Podobno 
kvaliteto moške obutve pa mora
jo naše tovarne obutve prodajati 
na domačem tržišču po ceni o
krog 18.000 S din oziroma za po
lovico ceneje kot v frgovini dob
rih 100 km iz Ljubljane. če pa 
vemo, da je iz Gorice ali iz dru
gih naših obmejnih krajev v Ita
lijo prav tako enostavno priti, kot 
je enostavno priti nam tja, potem 
ni čudno, če so naenkrat naši 
čevlji zanimivi tudi za italijan
skega ali avstrijskega kupca. Tu
cli ta logika je za usnjarje in čev
ljarje nesprejemljiva, kaj ti iz 
poprečno priznane vrednosti su
rovih kož smo izdelali obutev in 
jo prodali po zamrznjenih cenah 
v Italijo, to pa je približno isto 
kot poklanjanje našega narodne
ga dohodka. Takšnih primerov 
imamo še veliko in je splošno 
znano, da so trgovine v obmejnih 
krajih vedno razprodane. 

Pri vsem tem pa se sprašuje
mo, kdo nam bo povrnil vse to, 
kar mi sedaj poklanjamo. Nepre
računljiv opazovalec bi gotovo 

Priprava surovih kož za namakanje 
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dejal, naj opustimo proizvodnjo 
tistih izdelkov, pri katerih nima
mo nobene računice. Mi smo tre
nutno v takšni situaciji, da bi si 
kaj takega lahko privoščili. Saj 
imamo zadostne zaloge svinjski!} 
surovih kož in bi del zmogljivosti 
usnjarne v šmartnem lahko iz
rabili za proizvodnjo svinjskega 
~snja namesto junečega ali gove
Jega. Tudi finančni rezultati bi bil 
prav gotovo ugodnejši, saj vemo, 
da je svinjsko t:snje pretežno na
menjeno v izvoz, tu pa je raču
nica še kar dobra. Pa kljub temu 
zaenkrat še vztrajamo pri prede
lavi junečih in govejih kož. Le 
zakaj? Mislim, da je odgovor lah
ko zelo jasen in iskren. Nihče ni 
namreč prepričan, ela bo konjuk
tura za svinjske velurje ostala za 
večne čase in nam vsekakor osta
ne okoli 70 ton zmogljivosti dnev
nega namo ka, ki ga bo treba kori
stiti. Vemo tudi, s kakšnimi te
žavami smo se borili, preden smo 
se yv~ljayili ~~H pr<?izvajalec go
veJ Ih 111 JUneCih koz, zato bi bil 
vsak nepremišljen korak ali ne
spametna reakcija na nerazum
ljive zakonske predpise lahko u
sodna za nas, kajti naše poslan
stvo se ne končuje s poslovanjem 
enega leta ali morda še krajšega 
obdobja, pač pa moramo pri vseh 
naših poslovnih odločitvah gospo
dariti v precej daljšem obdobju. 

Prepričani smo, da bodo pri
stojni organi ugotovili upraviče-

Vsako kožo je potrebno pri zla
ganju ma voziček vestno porav
nati, ker drugače nastanejo zmeč
kanine, ki zmanjšujejo kvaliteto 
usnja 

nost zahtev usnjarske in čev
ljarske panoge ter računamo, da 
se bodo razmere v kratkem nor
malizirale. V tem prehodnem ali, 
če tako rečemo, nenormalnem ob
dobju pa moramo malo potrpeti 
ali iskati razumevanje pri naših 
poslovnih partnerjih. 

Milan Palatinus 

KAKO SMO POSLOVALI V MARCU 1975 
Porizvodnja po obratih 

Usnjarna Vrhnika 
ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

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

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna šmartno, krznarna in 
konfekcije 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče 

Izvoz v marcu 
Izvoz l -III 

Poprečni OD 

Skupaj 
s 722.415 
$ 2.114.307 

260.736 m ' 
7.052 kg 

72.089 m ' 
24.933 m' 

1.402 m' 
4.840m' 
3.723 m' 
2.500 m' 

22.106.675,80 din 

10.847.849,20 din 
578.861,05 din 

1.255.381,70 din 
34.788.767,75 din 

Poprečni OD je znašal za 2 meseca za 186 ur 1.635,15 din 
na enega zaposlenega. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v 2 mesecih zaradi bol
niških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) iz
gubljenih 5,16 delovnih dni. 

število zaposlenih 
Na elan 31. 3. 1972 je štel. naš kolektiv 1.550 članov (brez
vajencev) . V vrhniških obratih elela 949 ljudi, v šmart
nem 521 in v Galanteriji v Ljubljani 80. 



6. maj - praznik 
občine Vrhnika 
Lesto praznujemo občani občine Vrhnika že šestanjstič zapored 

občinski praznik, kajti prvič smo ga praznovali 6. maja 1957. Ob· 
činski praznik praznujemo na zgodovinski dan, ko je bilo pred 27. 
leti c:;;vobojeno območje naše občine, po štirih letih herojskega na
rodno-osvobodilnega boja. 

V času po vojni leta 1957, ko smo praznovali prvič občinski praznik, 
se je gospodarstvo v naši občini že močno razvilo, kar zlasti velja 
za industrijo in obrt, manj pa za kmetijstvo. 

Rezultati poslovanja gospodarskih organizacij naše občine v ob
dobju od leta 1957 do leta 1971 pa so vidni iz naslednjega pregleda 
(glej tabelo!): · ~ 

Navedeni podatki kažejo, da je 
gospodarstvo občine od leta 1957 
do leta 1971 doseglo precejšen 
uspeh, saj je povečalo celotni do
hodek za 13-krat, družbeni pro
izvod in dohodek za 11-krat, oseb
ne dohodke zaposlenih za 16-krat, 
pri povečanju števila zaposlenih 
Z<'. 69 Ofo. 

Podrobnejša analiza gospodar
jenja v navedenem obdobju nam 
kaže precejšnji porast produk
tivnosti pri delu, kar je nedvom
no vplivalo na povečanje osebnih 
dohodkov, ki so ena od osnovnih 
sestavin življenjskega standarda 
zaposlenih. Največje poslovne re
zultate je dosegla panoga indu
strije, kar se odraža tudi ob nje
ni udeležbi v celotnem gospodar
stvu. V letu 1957 je bila indu
strija zastopana v celotnem go
spodarstvu z 68 °/o, v letu pa je 
zastopana 73 "!o. 
Srednjeročni razvojni program 

občine predvideva napredek go
spodarskih organizacij predvsem 
z vlaganjem v modernizacijo. 
Predvidena je tudi nova proiz
vodnja - v kovinski industriji 
in industriji gradbenega materi
ala z n.:)Vimi proizvodi. V razvoj
nem programu je vredno omeniti 
tudi ravoj kmetijstva, ki se je 
v zadnjem času vsebinsko razvilo 
in pospešilo v zasebnem sektor
ju. V prihodnosti naj bi dalo 
večji delež k razvoju gospodar
stva, predvsem z živinorejsko 
proizvodnjo in proizvodnjo mle
ka. 

Poglavje zase v razvoju vrhni
škega gospodarstva so vsekakor 
tretjestopnih dejavnosti, ki še ni-

majo prave vloge. Realen nadalj
nji razvoj je mogoče, vendar je 
povezan z različnimi okoliščina
mi. Nadalje se morata osnova 
gospodarstva in negospodarstvo 
razvijati z enako dinamiko, ka
kor gospodarstvo. Dejstvo je, da 
je potrebno takim stališčem dati 
večjo podporo, saj smo na tem 
področju v preteklosti vse pre
več zaostajali za dinamiko raz
voja gospodarstva. Na tem po
dročju so, kot zaključena celo
ta, trenutno že sestavljeni štirje 
razvojni programi. 
čeprav je v zadnjem času opa

ziti v vrhniški občini krepitev 
gospodarstva, so ostala nerešena 
komunalna vprašanja. Srednje
ročni program razvoja občine na
kazuje tudi te rešitve. Nekateri 
bodo zahtevali daljši čas. Skupni 
komunalni problemi, ki težijo ob
čane, so zlasti vodovod, javna 
razsvetljava in modernizacija 
cest. Del teh odprtih vprašanj 
naj bi bil urejen do leta 1975, 
in sicer v skladu z možnostmi. 
Razumljivo je, da s krepitvijo 
gospodarstva, z rastjo zaposle
nih, kakor tudi ob rasti števila 
prebivalcev, naraščajo potrebe 
po komunalni ureditvi. 

Prepričani smo, da bomo de
lovni ljudje in občani Vrhnike 
uresničili tudi naloge, ki jih 
predvidevajo načrti za prihodnje 
obdobje. 

Za praznik elela in občinski 
praznik pa želim kolektivu IUV 
še veliko delovnih uspehov. 

Predsednik 
skupščine občine Vrhnika 

inž. Marjan Kermavner 

Novo, doma skonstruirano dvigalo za dostavo pomožnih sredstev 
v barvarno 

Zap. Ekonomska kategor ija 
št. Panoga dejavnosti - 105'/ 1971 Indeks 

I. CELOTNI DOHODEK 37.963 491.181 1.294 
l. industrija 28.343 337.780 1.192 
2. kmetijstvo in gozdarstvo s:o53 47.415 938 
3. obrt 1.454 28.970 1.992 
4. trgovina in gostinstvo 749 59.500 1.750 
5. druge dejavnosti 2.364 17.416 737 

I I. DRUžBENI PROIZVOD 13.479 148.702 1.103 
l. industrija 8.737 108.877 1.246 
2. kmetijstvo in gozdarstvo 2.768 7.060 255 
3. obrt 640 15.787 2.467 
4. trgovina in gostinstvo 355 9.812 2.764 
S. druge dejavnosti 979 7.156 731 

III. DOHODEK 12.415 130.815 1.051 
l. industrija 8.049 95.327 1.184 
2. kmetijstvo in gozdarstvo 2.546 6.629 260 
3. obrt 598 14.787 2.473 
4. trgovina in gostinstvo 335 9.012 2.690 
5. druge dejavnosti 923 5.060 548 

IV. OSEBNI DOHODKI 5.120 83.551 1.632 
l. industrija 3.436 60.167 1.751 
2. kmetijstvo in gozdarstvo 311 4.624 1.487 
3. obrt 474 9.055 1.910 
4. trgovina in gostinstvo 257 5.859 2.279 
5. druge dejavnosti 642 3.846 5.991 

V. šTEVILO ZAPOSLENIH 1.674 2.827 169 
1. industrija 1.159 2.122 183 
2. kmetijstvo in gozdarstvo 126 158 125 

148 3. obrt 338 228 
4. trgovina in gostinstvo 59 139 269 
S. druge dejavnosti 182 225 124 

Povečani prispevki 
zavarovanih oseb 

Sveti zavarovancev so obravna
vali predlog za povečanje pri
spevkov zavarovanih oseb za do
ločene oblike zdravstvenega var
stva. Na osnovi številnih razprav 
je skupščina skupnosti zdravstve
nega zavarovanja delavcev Ljub
ljana sprejela naslednji sklep: 

Prispevki zavarovanih oseb k 
stroškom za določene oblike 
zdravstvenega varstva se poveča
jo: 
- od 4.- dinarjev - za zdravila, 
pomožni in sanitetni material ob 
prevzemu v lekarni na 5.- dinarjev 
- od 5.- dinarjev - za vsak prvi 
pregled pri zdravniku speciali
stu, razen za pregled v dispan
zerju, na 10.- dinarjev 
- od 150.- dinarjev - za inter
vencijo ob prekinitvi nosečnosti, 
če ta ni medicinsko naznačena, 
na 200.. dinarjev 
- od 10.- dinarjev - za vsak 
prvi obisk zdravnika na domu, ki 
je opravljen na zahtevo zavaro
vane osebe, na 15.- dinarjev. 
Plačevanje prispevkov so še 

vnaprej oproščene tiste katego
rije zavarovancev kot do sedaj 
(o tem ste že bili informirani v 
Usnjarju). 

Vsi ostali prispevki za določe
ne oblike zdravstvenega varstva 
(za zobozdravstvene storitve, or
topedske pripomočke, prevoze z 
reševalnimi avtomobili, itd.) o
stanejo še naprej v enaki višini 
kot do sedaj. 

Sveti zavarovancev in skupšči
na menijo, da je potrebno v pri
hodnje odpraviti prispevke zava
rovanih oseb k določenim obli
kam zdravstvenega varstva, na
mesto njega pa naj se ponovno 
uvede IZREDNI PRISPEVEK IZ 
NETO OSEBNIH DOHODKOV za 
kritje izpadlega prispevka. 

Izredni prispevek se je po 
prejšnjih predpisih plačeval od 
neto osebnih dohodkov po enaki 
skladni stopnji. Aktivni zavaro
vanci so bili obremenjeni v so
razmerju z dejansko zasluženimi 
neto osebnimi dohodki. S tem 
načinom je bila v celoti doseže
na SOLIDARNOST zavarovancev, 
da po višini OD prispevajo h krit
ju primanjkljaja sklada. 

Glede na dejstvo, da so ta pri
spevek plačevali vsi aktivni za
varovanci, je bila obremenitev v 
poprečju na enega zavarovanca 
občutno nižja kot delež, ki zade
ne samo začasno elela nezmožne 
zavarovance. 

Ker je bil z novimi predpisi 
izredni prispevek odpravljen ozi
roma nadomeščen s posebnim 
prispevkom, ki ga plačujejo de
lovne organizacije iz svojega do
hodka, bo skupščina skupnosti 
predlagala postopek za spremem
bo zadevnega zakonskega dolo
čila. 

P.P. 
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Tržišča 
'W • nasegatzvoza 

(Tretje nadaljevanje) 

že dolga leta nazaj smo vztra
jali pri izvozu našega usnja v 
Skandinavske dežele in Benelux, 
čeprav so bile količine, ki s~o 
jih pošiljali tja, razmeroma majh
ne. Naša vztrajnost je dala v zad
njih letih zadovoljive rezultate, 
saj smo na Dansko izvozili :' pre
teklem letu za 150.000 $ usnJa, na 
švedsko pa 156.000 $. Pri tem mo
ramo še poudariti, da je start 
švedske v tekočem letu izredno 
visok in, če bo pri tem ostalo, 
se bo švedska povzpela letos na 
blizu pol milijona $ izvoza in s 
tem v sam vrh lestvice naših tu
jih kupcev. 

»Boom« v izvozu IUV za leto 
1971 je bila Nizozemska oziroma 
tvrdkaM. KLIJN LEDER NV. 
Waalwijk, ki je pri nas kupila 
za 586.000 $ usnja. Pri tem je tre
ba poudariti, da smo v Nizozem
sko dobavljali usnje poprečne 
kvalitete in asortimenta oziroma 
usnje, ki je bilo slabše od tistega, 
ki smo ga dobavljali ostalim sve
tovnim kupcem. Naročila za leto 
1972 so za tvrdko M. KLIJN LE
DER NV. - Waalwijk ostala na 
isti ravni kot lani in računamo 
na lepe uspehe v tekočem letu. 

Mednarodni sejem usnja in o
butve v Parizu >>Semaine Interna
tional du Cuir<< je za naše pod
jetje prestižna in poslovna uv<;
ljavitev. Ob času. sejm~ so v P~n
zu vsi pomembm kupci, prodaJal
in predelovalci usnja. Tam smo 
se leta 1969 srečali z g. L. Fulo
pom - glavnim solastnikom in 
predsednikom tvrdke BEGED-OR 
(1968) LTD. Leather Fashion, Mig· 
dal-Haemek. Neposredno po za
ključenem sejmu nas je na Vrh
niki obiskal g. Fulop. Tu smo se 
dogovorili za takojšnjo dobavo 
usnja, kasneje tudi usl!-jene kon
fekcije in tako poteka Izvoz v Iz
rael nemoteno vse do danes. V 

preteklem letu je dosegel 426.o_oq 
$ oziroma tretje mesto v lestvici 
našega izvoza. , 

Obsecr naročil za Beged-Or v 
tekoče~ letu se je celo povečal 
in bo verjetno tak ostal vse do 
konca leta. Dela in problemov pri 
tem je dosti, saj gredo vse pošilj
ke v Izrael z letali, zato je še po
sebej potre?no točno i.zpol~jeva
nje dobavmh rokov, hitre. m na
tančne priprave posamezmh sku
pin izdelkov ter točna dokumen
tacija. 

Prav tako, kakor tvrdko Beged
Or, smo na pariškem sejmu spoz
nali tudi špansko tvrdko Manu
facturas del Vestido - Quiros 
Madrid, ki je kupec. dokaj ~eli
kih količin oblačilmh velunev. 
Zahtev, ki jih je imela ta tvr~~a 
v preteklem letu, !lismo. mo~h IZ
polnjevati,. ker n~smo Imeh ~o
volj velurJa z~ Izvoz. <;>memm 
naj, da smo pn p_roblemih glede 
količin in dobavmh rokov. vedn~ 
našli skupen jezik, pa tudi doka) 
razumevanja v zvezi s cenami. 
Prve tri mesece letošnjega leta 
smo temu podjetju dobavljali do
kajšnje količine, in sicer ~o 50.000 
kv. č. mesečno. Lahko b1 dobav
ljali še več, saj smo po postav
ljeni dinamiki za tvrdko Manu: 
factures del Vestido za _,mesec d~1 
v zaostanku. Vse ka~e, . da Je 
omenjeno špansko podjetJe part
ner ki mu je treba posvecatl vso 
poz~rnost, saj bo pr~v g?tovo 
kupoval oblačilno usnje pn !las, 
vse dokler bo prodaja us~~t;;IJ-e 
konfekcije na svetovn~m trZiscu 
našla ugoden odmev m. vse, do
kler bo modna smer usnJene kon
fekcije zahtevala svinjski .. vel~r. 

Posebno mesto v prodaJI nase
ga oblačilnega in ?b.utvenega •. ~e
lurja je vsekakor JUzna Nem<?IJa. 
Po količinah in po vrednosti to 
tržišče daleč presega vsa ostala. 
V preteklem letu s~o izvozili z~ 
čez 2 milijona$ usnJa. Med kupci, 

Firma KLUN v Waalvijku na Nizozemskem 
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Delo v skladišču firme KLIJN 

ki uporabljajo naše usnje, mora
mo vsekakor omeniti svetovno 
ugledno podjetja ADIDAS, ki pre
deluje velike količine našega ve
lurja. Prek tvrdke ADIDAS v 
Nemčiji smo uspeli priti s svo
jim usnjem tudi v njene podruž
nice v Avstriji in na Norveškem. 
ADIDAS je tudi edina tvrdka, ki 
kupuje pri nas usnje iz gov~jega 
programa (šmartno) - to Je go
veji plastični cep~jenec, . ." zad
njem času pa tudi goveJI boks. 
Možnosti sodelovanja na tem po
dročju so še zelo velike, v koli
kor bi usnjarna v šmartnem 
uspela zgotoviti ustrezno kvalite
to in količine. 

Med oblačilnimi podjetji pa naj 
navedem tudi trojko OSKAR VO
IT - Cham/Bay., STRIWA -
Lichtenfels in JAKOB ZEILER 
Geisenhausen, poleg njih pa še 

Pisma 
v nase mu 

Usnjarju 
Dragi sodelavci! 

ostale tri pomembne in dolgolet
ne kupce BERNHARD STOJA
NIK- Jiigesheim, NEMERT -
Michelau, in KARL HOHENSTE
IN - Crailsheim. 

Omenimo naj še to, da sta pod
jetji OSKAR VOlT in JAKOB 
ZEILER pomembna partnerja pri 
izvozu usnjene konfekcije kakor 
tudi prej omenjena tvrdka BE
GED-OR. Vsi trije sodelujejo pri 
oblikovanju modelov in pri uved
bah serij za posamezne modele 
s strokovnimi nasveti. 

Za navedene kupce je v našem 
podjetju prav gotovo vsak dan v 
pripravi usnje za odpremo. Vsak 
teden je vzpostavljena redna ka
mionska špedicija, ki naše usnje 
brez zastoja dostavlja kupcem v 
južni Nemčiji. 

Rudolf Kočevar 

Pismo uredništvu! 

Vedno, kadar v prostem ča
su berem list Usnjar, mi spo
min na sodelavce in prijatelje 
vzbudi željo, da jih pozdravim 
in jim zaželim še mnogo uspe
hov pri delu. še posebej pa 
pozdravljam Cirila Hauptma
na, Vinka šušteršiča in Jože
ta Ambroža, ki so tudi na od
služenju vojaške obveznosti 
nekje v Sloveniji. 

Najprej vse skupaj lepo po
zdravljam. Obenem vas pro
sim za vaš časopis - Usnjar, 
da bom vedel, kako je v pod
jetju, kako se razvija, kako 
posluje, da bom z njim po
vezan. 

Našemu generalnemu direk
torju Antonu Debevcu česti
tam za uspešno vodenje pod
jetja in k njegovemu visoke
mu priznanju ter mu želim, 
da bi še v prihodnje delal na 
istem področju z velikimi 
uspehi. 

Kolektivu IUV pa se zahva
ljujem za denar, ki sem ga 
dobili ob novem letu. Takrat 
sem bil še v Ohridu, sedaj pa 
sem v Skopju v vojašnici ko
mande makedonske vojne ob
lasti in verjetno bom tu tudi 
ostal; zahvaljujem pa se tudi 
za glasilo Usnjar, ki ga redno 
dobivam in z veseljem prebe
rem. 

Lepe pozdrave! 

Vojak Janez Kos, Niš 
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Od 11. do 15. marca letos je 
bil v Bologni šestindvajseti se
jem usnja in obutve, kjer je 
razstavljala svoje izdelke ve
čina italijanskih proizvajalcev 
usnja in obutev, ki kaj pome
nijo v usnjarsko predeloval
nem svetu. Sejem se iz leta v 
leto širi, dograjuje in daje 
vtis, da bo v prihodnje Bolog
na postala zbirališče usnjar
jev in čevljarjev in prevzela 
tudi dosedanjo vlogo Firenc. 

Mednarodni 
se]em usnJa 
In obutve 

BOLOGNA 1972 
če bi hoteli ocemt1, kakšno 

smer ubira pot predelave kož v 
usnje, (vsaj pri Italijanih), bi u
porabil misel znanega francoske
ga filozofa in pisca Rouseaua, ki 
pravi: »Nazaj k naravi.« To se 
pravi, usnje naj ima in daje vi
dez res pravega usnja, pa naj bo 
izdelano iz kvalitetno neoporeč
ne surovine ali pa iz manj kva
litetnih kož, naj bo narejeno iz 
čistih - nežnih teletnic ali pa iz 
kož, ki imajo bolj grobo lice, za
rasle napake, naravne vratne gu
be (mazfaltne) itd. Predvsem pa 
naj bo vse narejeno tako, da daje 
videz resnično pravega naravnega 
usnja. Zanimivo je, da se pri pre
delavi slabših vrst surovine koža 
stroji in dodeluje tako, da se nje
na izjemnost sestava in lica še 
poudari. 

Sicer pa je na sejmu bilo vide
ti veliko velurja vseh vrst od cep
ljenca, kozjega velurja, telečjega, 
junečjega pa vse do huntinga (ve
lutiranega govejega cepljenca). 
Veliko je bilo nappe vseh vrst, 

Lep pozdrav vsem članom 
kolektiva IUV! 

Vojak Jože Rozina, Skopje 

• 
Spoštovani tovariši! 

Takoj ob začetku mojega 
pisma se vam najlepše zahva
ljujem za redno pošiljanje va
šega časopisa Usnjar. 

tako oblačilne, tapetniške, nappe 
za škornje - gladke in valjkane. 
Vse pa seveda s polnim, to je 
z nebrušenim licem. že po tradi
ciji je bilo precej ševroja in še
vreta za najfinejšo damsko in 
moško obutev. Veliko je pravega 
in s stiskanjem imitiranega šrum
fa (usnja s potegnjenim licem), 
seveda nebrušenega in anilin do
delanega. Največkrat so bili to 
vratovi. Brušenega in plastično 
dodelanega blaga ni bilo veliko. 
Z njim je izstopal le »čiR« Tori
no, ki še vedno prevladuje z zna
nim »bliskom«, gladkim in polir
nim. še vedno se pojavlja tako
imenovani maxi, to je usnje z 
mastnim oprijemom in mat vi
deza. Od brušenega blaga je bilo 
videti največ laka, ki je bil proti 
pričakovanju ponovno močno za
stopan. Vendar nič več v >>knauč« 
izvedbi kot dve, tri leta nazaj, 
temveč v gladki nappa izvedbi in 
kot vrhunec v anilinski dodelavi 
ter videzu. 

do večera. Delo sicer ni težko, 
težje je to, da delam ves dan, 
ampak bo že šlo. 

Kot sem še omenil, sem obu
ko končal v Slavonski Požegi 
in to z odličnim uspehom, 
Zato sem dobil kot nagrado 
30 dni nagradnega dopusta in 
še pohvalo od komandanta. 
Ker sem že omenil nagrado, 
naj še povem, da sem bil za 
29. novembra pet dni doma, a 
ob Dnevu JLA sem dobil knji
go. 

Ko sem dobil prvo številko, 
odkar sem odšel v vojsko, 
sem bil zelo vesel, da ste se 
me spomnili. Sedaj vsako šte
vilko preberem od prve do 
zadnje strani, saj je veliko za
nimivih podatkov. Upam, da 
bom tudi vnaprej redno do
bival vas časopis. 

Kot vidite, sem dober vojak 
in bom poskusil ostati takšen 
do konca vojaškega roka. 

Naj vam na kratko opišem 
svoje vojaško življenje. 

Z >>obuko<< sem končal pred 
kratkim in sedaj sem šel v 
prekomando v karavlo kot 
kuhar. Tukaj je zelo lepo, če
prav delam vsak dan od jutra 

Vsemu kolektivu IUV veli
ko poslovnega uspeha, ma
turantom iz Domžal in osta
lim štipendistom pa veliko 
sreče in uspeha v šoli želi 

vojak Nikola Tosic 

Zgornja Velka 

Pogled na del Bologne 

Na vprašanje, kakšna je pri
hodnost lak usnja, so razstavljal
ci odgovarjali: >>Poglejte - v ko
lekcijah ga zasledimo povsod, kaj 
in koliko pa se bo delalo in pro
dajalo, borno videli po sejmu.<< 

Sedanjo smer razvoja in pre
delave je rahlo nakazal že lanski 
bolonjski sejem. Isto težnjo je 
bilo opaziti tudi že na jesenskem 
pariškem sejmu. In če ugotav
ljamo, da je po obdobju knauč 
laka prišlo obdobje velurja, lah
ko rečemo, da je sedaj nastopilo 
obdobje velurja in nappe. 

Ko se tako iz proizvodnje po
javiš na sejmu in si ogleduješ 
razstavljeno blago naših sosedov, 
se ti nehote vsili vprašanje, kako 
in zakaj smo pri nas toliko zadaj 
v proizvodnji usnja, pa tudi obut
ve. Ali je poučenost našega kupca 
o razliki uporabe obutve iz pra
vega ali umetnega usnja na res 
tako nizki stopnji, da se usnjarji 
izgovarjamo? Saj delamo takšno 
usnje, kot ga od nas zahtevajo 
naši čevljarji in končno odjemal
ci in, če bi jim mi ponudili tak
šno usnje, kakršnega delajo naši 
sosedje, ga le-ti nebi hoteli spre
jeti. Nebj tega je res, kajti na
ših čevljarjev ne bi mogli pripra
viti, da bi krojili čevlje iz kožic 
(npr. ševro), ki so velike nekje 
od 20 do 35m2, ker imajo pre
majhno površino in s tem pre
slab izrez. Iz istega razloga jih ne 
moreš prepričati, da bi sprejeli 
kože, na katerih se vidijo zarast
line, naravne gube (vratne gube), 
itd. To pa je mogoče ravno vzrok, 
ki nas usnjarje sili, da takšno 
kožo po licu brusimo, ji jemlje
mo njej svojske fizikalne lastno
sti in videza ter, da je greh še 

Vzorčna soba izdelkov Galanterije 

večji, jo namažemo in dodelamo 
z razmeroma dragimi materiali. 
Za pravega usnjarja, ki ve, kak
šne so prednosti pravega usnja 
pri nošenju v odnosu elo plastike 
m temu sorodnim materialom 
res nerazumljivo ravnanje s tak~ 
dragoceno in žlahtno materijo 
kot je koža. ' 

Sicer pa so cene usnju in čev
ljem temu primerne, saj stanejo 
čevlji z usnjenimi podplati in iz
cl~lan~ iz zgornjega unsja s pol
mm hcem nacl 18.000 Lit . Pri ita
lijanskih proizvajalcih usnja ni 
blaga, razen velutiranega cepljen
ca, kjer bi bila cena nižja od SOO 
Lit za kvadratni čevelj. Cene ne
katerim vrstam usnja: anilin vrat 
stisnjen 500 Lit, vrat šrumf 750 
Lit, goveji florantik valjkan po
lovice 520 Lit, goveji flm·antik v po
lovi čnih kruponih 610 Lit, telečji 
lak anilin 800 Lit, ševro lak 750 
Lit, vrat lak napp?. 570 Lit, juneč
ji lak 650 Lit, junečja nappa 620 
Lit, telečji velur 850 Lit, vse v 
kvadratnih čevljih. Vse cene pa 
veljajo elo včeraj, kajti cene su
rovin kožam na svetovnem trcru 
ne rastejo iz dneva v dan, temv~č 
včasih od ure do ure. Zato tudi 
gotovo blago prodajajo po dnev
nih cenah. 

Od proizvajalcev usnjarskih 
strojev sta razstavljali le dve pod
jetji, in sicer ELETTRONICA DI
GITALE ARZIGNANESE in MAR
TINANI CARLO - BOLOGNA. 
Prvi je razstavljal na klasični me
rilni stroj prirejeno elektroniko, 
drugi pa hidravlično stiskalnico 
in elektronski merilni stroj. 

Ro us 
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Minilo je leto dni odkar 
~mo delavnico v Rožniku 
izpraznili in začeli. priprave 
za proizvodnjo galanterij-

skih izdelkov. Ob tej pri
ložnosti. bi rad prikazal živ
ljenje v obratu galanterije 
1n utečenost proizvodnje. 

Iz oddelka Galanterije 
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PRIŠLI ODŠLI 
Od 15. marca do S. aprila 1972 se je na Vrhniki zaposli lo 22 

delavcev. 
To so: Milica Aleksic, Nežka Bizjak, Franc Brenčič Milan 

Gab~·ovšek, Jo~e Habe, Miloradv Jovano~~c, Rajko Ju~·jevčič, 
Damca Kogovsek, Franc Kogovsek, Manp Malovrh, Edvard 
Menard, Janez. Menar~, Stanislav M~~-lak, M!odrag MilivojeCiv, 
Bog;dan Nartmk, MariJa Oblak, ManJa Prebil, Pavla Paztresen 
AloJz Rožnik, Janez Slak, Lidija Zagoričnik in Cvetka žniderič: 

Delati so prenehali: Srečko Brus, Dragoljub Cošic, Mihaela 
Gregorc, Milenija Kljajic, Cvjetko Lazic, Jože Marolt, živomir 
MilosavljeviC, Milan Necližavec, Janko Necleljkovic Marija Sa-
jevic in Slavko Sodnikar. ' 

Stanko Batagelj in Božo Jeraj sta odšla na služenje vojaškega 
roka. 

El_iz~beta Tr~inar. }?a je VI;> ila izključ~na iz v delovne skupnosti 
podJetJa zaradi huJSih krs1tev clelovmh clolznosti. 

Z 28. 2. 1972 je bila upokojena delavka Jožefa Kisovec, rojena 
dne 8. 3. 1912, zaposlena od 3. 4. 1951. 

S 25. 2. 1972 pa delavka Francka Marolt, rojena dne 7. l. 1920, 
zaposlena od 4. 7. 1949. 

V obratu šmartno se je zaposlilo 7 delavcev: Jože Casl, Franc 
Doblekar, Anton Ihanc, Franc Pahor, Metka Polajnar Zvonko 
Prijatelj in Frančiška Radelj. ' 

Delati pa je prenehal Franc Kosec. 
. ~ovo sprejetim delavcem želimo čim boljše počutje v pod
JetJU ter velJko uspeha na delovnem mestu, vojakoma dobro 
počutje in čimprejšnjo vrnitev, upokojenima pa še vrsto zdra
vih in srečnih let v pokoju. 

Babic 

Upokojenki Pepca Kisovec in Francka Marolt 

Naš obrat 
galanterije 

V obratu galanterije nas je za
poslenih 82 ljudi. V proizvodnji 
galanterije pa s skladiščniki, pre
šivalkami, prerezovalci, modelarji 
in pripravo elela skupno 73. Od te
ga nas je 17 KV galanteristov in 
19 priučenih delavcev iz bivše čev
~jarne Rožnik. Na novo sprejetih 
Je 36 delavcev. To so po večini 
mladi ali pa poročene žene, ki so 
si uredile varstvo otrok in se za
poslile. Te priučujemo za dela v 
galanteriji. No, te· podatke damo 
bralcu, da bo lažje ocenil naše 
kadre. Zanimivo je tudi to, ela so 
delavci bivše čevljarne vzdržali 
ve~ čas uŠei:ja lanskega trome
secnega teca.Ja, ko pa smo v av
gustL~ začeli s poizkusno proiz
vodnJO m za posameznike s kon
kn:;tn_ir~1i deli, so drug za drugim 
?eza!J IZ galanterije, tako da jih 
Je od 39 ostalo le 19. Te delavce 
naj pohvalimo že zato, ker so 
vzdržali in ker so po večini sta
rejši, resnejši, že dobri aalante
risti. Malokaterega od ml~clih na 
novo sprejetih bi lahko pohvalil. 
So tudi taki, ki si na moč priza
devajo. Nekaj pa jih je iz bolje 
stoječih družin, tako da jim ni 
bilo treba ne študirati in ne de
lati, so prebrisani in je malo ko
risti od njih. Tudi z vsemi mla
dimi delavkami ne moremo biti 
zadovoljni. Nekatere lahko vidi
mo, ko se zberejo v sanitarnih 
prostorih, se osvežujejo in iz ci
garet delajo dimno zaveso, za ka
tero se med delovnim časom naj
bolje počutijo. To sem nerad po
vedal, sem pa zato, da sem opom
nil, kako morajo zato ostali bolj 
delati. 

Kot sem že omenil, smo lani 
v avgustu začeli s poizkusno pro
izvodnjo. To je bilo zelo težko 
elelo za vse, za tiste, ki so se 
učili in za strokovnjake. Posebno 
še zato, ker se je bližal čas beo
grajskega sejma mode. Za ta se
jem smo morali narediti kolek
cijo, s katero smo se predsta
vili. Istočasno smo morali ljudi, 
katere smo učili, pripraviti na po
večano proizvodnjo zaradi pred
viclevanih naročil na sejmu. še 
toliko bolj, ker je treba modne 
torbice izdelati hitro in lepo v 
času, ko so moderne in glede na 
letni čas iskane. Kolekcija na beo
grajskem sejmu je uspela. To po
trjujejo številna priznanja. Tako 
smo dobili prva večja naročila. 
Najprej smo začeli z artikli, ki 
so bili nagrajeni. Tako s torbico, 
ki je dobila zlato košuto, prav ta
ko s torbico, ki je dobila diplo
mo, takoj nato pa še z ostalimi 
naročenimi artikli. Prepričan 
sem, da bi takrat prodali na ti
soče torbic. Naredili smo jih pa 
le nekaj sto. S tovarišem Jane
zom Repanškom sva nestrpno 
premišljala in preizkušala vse. 
Iskali smo 25 KV galanteristov. 
Na razpis so se oglašali vse mo
goči- od sezonskih delavcev, ka
teri so vprašali: >>Ako ima stan?<< 
pa do takih, ki se razumejo na 
stroje in avtomate. Mi pa smo 

iskali le take, ki imajo spretne 
roke, ela so po možnosti vsaj malo 
vajene galanterijskih elel. ·Dobili 
smo le dva galanterista, pa zopet 
nekaj novih, voljnih za učenje. 
Prav tako so bile težave z ga
ganterijskimi prešivalkami. Ga
lanterija je doma v Domžalah, 
tukaj pa je še tuja. Za vožnjo 
tako daleč v službo se malokdo 
odloči!· . .t:'Ji preostalo nič drugega, 
kot ucitl se, za to je treba čas 
- leta, ne pa mesece! S tovari
šem sva se zavedala tega, ela mo
ra delavec znati kvalitetno nare
diti, šele potem se lahko kosa 
z normo. V januarju smo pri
pravljali načrt za februar in na
črtovane artikle nm·mirali. V pro
izvodnjo so prišli prvi nalogi, ka
teri so bili normirani in s stroj
nimi eleli (pripravami) vračuna
ni, teh strojev pa še ni bilo. Prvi 
rezultati so bil žalostni. Obdržati 
smo morali kvaliteto. Obenem pa 
tolažiti, pregovarjati, da nam ni 
kdo od perspektivnih delavcev 
ušel. Norma v februarju je bila 
v poprečju dosežena le z 52 °/o, 
pa je bilo kljub temu veliko več 
narejenega, kot prejšnje mesece. 
Ljudje so se preclramiii - iz ti
stega >>poi~asi, pa dobro<<, so za
čeli hitreje, pa še hitreje in rav
no tako dobro. Dobili smo stroj 
za lepljenje in stroj za rezanje 
lepenke. 27. marca smo začeli de
lati z obema. Sedaj gre hitreje, 
tako ela je bilo poprečje dose
ganja norme v marcu 81 °/o in bo 
kmalu še boljše, če ne bo zasto
jev zaradi materialov. V redu je 
načrt, ela ga ni treba vsak dan 
spreminjati zaradi pomanjkanja 
materialov. S tovarišem Repan
škom se zavedava, da je čas dra
gocen, zato nenehno že pri skici, 
pa pri prvem modelu misliva ne 
samo na obliko, temveč tudi na 
izvedbo, na boljši tehnološki po
stopek itd. Zakaj konkurenca je 
huda in ni lahko voditi v modi. 
Naš cilj je imeti stalno nove mo
dele za vsakega kupca in čim 
več ustvariti. 

Poleg tega stalno delamo ko
lekcije novih modelov, katerih 
količina - od beograjske kolek
cije pa do danes - je približno 
300 kosov. Te kolekcije in ti vzor
ci nas mnogo stanejo, so pa za 
dobro poslovanje nujno potrebni. 

Vladimir Kveder 

...-.----............ ____ ..,.. __ _ 
Dopisuj te 

v 

v nas 

USNJAR!-_ __........._. _________ __ 



Ob nakupu kompleta 
zaščitnih sredstev 

Na vseh treh 
slikah so deli 
zaščitnega 

kompleta 
Partizanske 
knjige 

gem pa je po nestrokovni oceni 
Oba kompleta se bistveno ne 

razlikujeta. V obeh so najpotreb
nejša zaščitna sredstva, in sicer 
prvi povoj, zavitek papirnatih 
robcev za čiščenje, zavitek vate 
za degazacijo, zavitek pralnega 
praška za umivanje telesa in ob
leke, zavitek sode bikarbonat za 
degazacijo oči in sluznic, stekle
nička alkohola, zaščitno ogrinjalo 
iz PVC folije za zaščito telesa in 
oči pred strupi in radioaktivnim 
prahom ter zaščitna maska - re-

spirator, ki zadržuje radioaktiven 
prah in bojne strupe. 

Komplet Partizanske knjige je 
zavit v PVC škatli, komplet iz 
Miloja Zakica pa v plastični tor
bici. 
Cene: 
komplet Partizanske knjige stane 
65.- din; komplet Milo ja Zakica 
stane 85.- din. 
Obračunovalci osebnih dohod

kov bodo zbirali naročila za oba 
kompleta. Prvi je cenejši, v dru
gem pa je po nestrokovni oceni 

zlasti zaščitna maska kvalitetnej
ša in je zaradi tega cena nekoli
ko višja. Oba kompleta bosta v 
vratarnici in si ju lahko ogledate, 
da se boste lažje odločili za tiste
ga, ki vam bolj ustreza. Na podlagi določil zakona o na

rodni obrambi je Zvezni izvršni 
svet dne 26. marca 1970 predpi
sal, da si morajo vsi občani v 
roku dveh let od sprejetja odloka 
nabaviti zaščitna sredstva, s ka
ter imi bi se zaščitili pred vojni
mi nevarnostmi. Torej v tem pri
meru ne gre le za predpis, tem
več tudi za reševanje življenj. 

Novi pokojninski sistem 
Komplete zaščitnih sredstev so 

izdelala razna podjetja in so tudi 
že v prodaji. Vendar je treba ugo
toviti, da občani v tem primeru 
vse prepočasi izpolnjujejo svojo 
državljansko dolžnost, ki jo ima
jo po zakonu o narodni obram
bi; verjetno marsikdo ni bil niti 
seznanjen s tem, kaj vse si mora 
nabaviti, drugi pa so na to že 
pozabili, ker je od izdaje odloka 
preteklo že precej časa. Zaradi 
tega smo se odločili, da bomo 
našim delavcem in njihovim dru
žinskim članom olajšali nabavo 
zaščitnih kompletov na ta način, 
da bodo obračunovalci osebnih 
dohodkov zbirali od posamezni
kov naročila in jim potem pla
čilo kompletov odtegovali pri 
osebnih dohodkih (največ v treh 
enakih mesečnih obrokih). Opo
zarjamo, da morajo imeti zaščit
ne komplete vsi občani, tudi 
majhni otroci in starejši ljudje, 
izjema velja le za vojaške obvez
nike, ki se bodo morali ob mobi
lizaciji vključiti v JLA ali v enote 
teritorialne obrambe. 

Doslej smo prejeli ponudbo za 
prodajo teh kompletov od dveh 
podjetij, in sicer od Partizanske 
knjige, ki je skupaj s Kemofar
macijo pripravila komplet zaščit
nih sredstev, ki ustreza predpisu 
ZIS, in od trgovskega podjetja 
Tobak Ljubljana, ki nudi izdelek 
Industrije Miloje ZakiC iz Kru
ševca. 

V začetku maja bo verjetno 
zvezna skupščina sprejela nov te
meljni zakon o pravicah iz po
kojninskega in invalidskega zava
rovanja, ki se bo začel uporab
ljati s l. l. 1973. 

Marsikdo si postavlja vpraša
nje, kakšne novosti oziroma spre
membe sedanje ureditve pokoj
ninskega zavarovanja nam prina
ša novi zakon. 

Bistvena sprememba v novem 
zakonu je v tem, da bodo odslej 
zavarovalne skupnosti v svojih 
statutih in drugih samoupravnih 
aktih urejale številna vprašanja, 
za katerih urejanje so v zakonu 
določena samo načela in temelji, 
ali pa sploh niso urejena in da 
je v skladu s sprejetimi ustavni
mi amandmaji okrepljena vloga 
republik glede urejanja vprašanj, 
ki so pomembna za položaj, 
pravice in obveznosti posamez
nih kategorij delovnih ljudi. V 
skladu s tem se bistveno zožujejo 
funkcije, pravice in dolžnosti fe
deracije ter njene zakonodajne 
pristojnosti. Zvezni zakon se ome
juje predvsem na urejanje te
meljnih pravic delavcev in sploh 
ne ureja vsebine financiranja po
kojninskega in invalidskega za
varovanja. Glede financiranja do
loča zakon, da mora federacija 
zagotoviti samo tisti del sredstev, 
ki je potreben za kritje posebne 
dobe in ugodnosti zavarovancev, 
udeležencev NOV. 

Pogoji za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine so v novem 
zakonu naslednji: 

- doživetje določene starosti 
(zavarovanec 60 let in 55 let za
varovanka); 

- dokončanje določene pokoj
ninske dobe (najmanj 20 let). 

Zavarovanec, ki ni dopolnil po
kojninske dobe 20 let, pridobi 
pravico do starostne pokojnine 
z dopolnjenimi 65 leti starosti, 
oziroma s 60 leti zavarovanka in 

z najmanj 15 leti zavarovalne 
dobe. 

Zavarovanec, ki je dopolnil po
kojninsko dobo 40 let, oziroma za
varovanka s 35 leti pokojninske 
dobe, pridobi pravico do starost
ne pokojnine ne glede na starost. 

Starostna pokojnina se odmer
rja od pokojninske osnove. Po
kojninska osnova je poprečni me
sečni znesek OD, ki ga je zava
rovanec dobil v zadnjih 10 letih 
pred uveljavitvijo pravice do po
kojnine. Osebni dohodki iz prejš
njih zavarovalnih let se valorizi
rajo po gibanju OD na območju 
skupnosti. Valorizacija se opravi 
s preračunavanjem prejšnjih OD 
glede na raven poprečnih oseb
nih dohodkov iz zadnjega kole
darskega leta, iz katerega je bil 
vzet osebni dohodek za izračun 
pokojninske osnove. 

Pri izračunavanju pokojninske 
osnove se uporabijo tudi načela 
o minulem delu. Zakon ne do
loča teh načel, to je prepuščeno 
zavarovalnim skupnostim. Opozo
riti je treba še na to, da bo nor
ma o desetletnem poprečju oseb
nega dohodka, ki se upošteva kot 
pokojninska osnova, uvedena v 
praksi postopoma. Za izračun po
kojninske osnove se bodo upo
števali samo dohodki, doseženi 
po l. januarju 1966. 

Starostna pokojnina se obra
čunava od pokojninske osnove v 
odstotkih glede na pokojninsko 
dobo. Zakon določa le najnižjo 
pokojninsko osnovo, ki za pet
najstletno pokojninsko dobo za
varovanca ne sme biti manjša od 
35 °/o, za zavarovanko pa ne manj
ša od 40~/o od osnove. Vse ostale 
določbe o razmerju višine pokoj
nine do pokojninske osnove bo
do sprejele republike ali skupno
sti pokojninskega zavarovanja. 

Novi zakon zagotavlja borcem 
NOV enake pravce, kot so jih 
imeli po starem zakonu. 

Novi zakon ne omenja več mož
nosti predčasnega upokojevanja 
(pred starostjo 60, oziroma 55 let 
za zavarovanke, oziroma pred do
polnjenimi 40 leti pokojninske 
dobe). To pa ne ovira republik, 
da s svojimi določili to možnost 
omogočijo delavcev tudi vnaprej. 
Verjetno bo možnost predčasne 
upokojitve v Sloveniji ohranjena, 
vendar prav gotovo pod ostrejši
mi pogoji, kot je bila doslej. 
Stari zakon to omogoča, če ima 
zavarovanec najmanj 35 let ozi
roma 30 let pokojninske dobe. 
Za vsako leto predčasnega odho
da v pokoj se zavarovancu zmanj
ša pokojnina za 1,33 Ofo. Zavaro
valnotehnični izračuni kažejo, da 
je ta odstotek občutno prenizek 
in hudo bremeni sklade pokojnin
skega zavarovanja, tako da lahko 
pričakujemo, da se bo v prihod
nosti ta odstotek povišal in bo 
zavarovanec temeljito premišljal, 
ali se bo ob ostrejših pogojih 
lahko predčasno upokojil. 

Na koncu naj omenim še to, 
da v prehodni določbi tudi novi 
zakon dopušča možnost predčas

ne upokojitve po dosedanjih me
rilih, vendar najdlje do konca 
1973. leta. 

Iz navedenega lahko razbere
mo, da novi zakon ureja res naj
osnovnejše motive, ki so važni pri 
upokojitvi, in da bodo morale re
publike ter zavarovalne skupno
sti sprejeti še vrsto predpisov, s 
katerimi bodo konkretno odmer
jene pravice zavarovancev, pa tu
di zagotovljena sredstva za finan
ciranje pokojninskega zavarova
nja. 
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KRATKE šPORTNE VESTI 
KOšARKA 

Republiško prvenstvo za mo
ške se je začelo 22. aprila 1972. 
V tej ligi igra tudi moštvo z Vrh
nike ter upamo, da naše bodre
nje na tekmah doma ne bo za
man, temveč nas bodo košarkarji 
razveselili s svojimi dosežki. 

GO-KART 

Dne 7. maja 1972 bo na Vrhniki 
zopet tekma za državno prven
stvo v kategoriji 100 ccm in 125 
ccm brez menjalnika. Glede na 
dobro uvrstitev domačih tekmo
valcev v lanski sezoni lahko pri
čakujemo tudi letos dobre boje, 
ki bodo navdušili številne gledal
ce. Posebna zanimivost je tudi v 
tem, da bo dan prej občinski 
praznik in tekmovanje sodi v ok
vir praznovanja. 

STRELJANJE 

19. marca 1972. je bilo občinsko 
prvenstvo v streljanju z zračno 
puško za občinsko zlato puščico. 
Tekmovanja se sicer ni udeležilo 
mnogo tekmovalcev, vendar so 
bili doseženi nekateri dobri rezul
tati. Nosilec občinskega prizna
nja je Franc Gutnik iz Parketar
ne Verd, ki je dosegel 526 krogov 
od 600 možnih. Drugi je Franc 
Grom, ki ima krog manj, vendar 
imata oba pogoje za republiško 
tekmovanje za Zlato puščico . 

NOGOMET 

V zadnjem času prva ekipa Us
njarja temeljito trenira in odigra
va prijateljske trening tekme. 
Težko bi bilo kaj več napovedati, 
mnogo pa bo že jasnega, ko bo
ste dobili v roke to številko Us
njarja. Tekmovanje je bilo pre
stavljeno od 2. IV. na 9. IV. za
radi cepljenja proti kozam. želi
mo, da nas bodrite na tekmah, 
ki jih bomo igrali na domačem 
igrišču. 

SINDIKALNI šPORT 

12. marca 1972 je bilo pod Stor
žičem že tradicionalno tekmova
nje sindikalnih ekip v slalomu. 
Letošnjega tekmovanja se je ude
ležilo 11 ekip, med njimi tudi na
ša. Naši tekmovalci so zasedli 6. 
mesto in lahko rečemo, da so bili 
v poprečju dobri. Naše barve so 
zastopali: Franc Krašovec, Vinko 
Govekar in Janez Grom. Naj 
omenimo, da je nastopilo na tem 
tekmovanju 110 tekmovalcev in 
tekmovalk. Zmagala je ekipa PE
ko pred Savo, Alpino, TRIOM, 
KONUSOM in IUV Vrhnika; sle
de še Kostroj, Planika, Utok in 
šoštanj. 

IV. USNJARIADA 

Na pobudo naše sindikalne or
ganizacije je sindikalna organiza
cija KONUSA v Slovenskih Ko
njicah sprejela letošnjo organiza
cijo IV. usnjariade, ki bo predvi
doma 20. maja 1972 v tem kraju. 
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Tekmovanje bo obsegalo iste pa
noge, v katerih smo tekmovali do
slej, le da bodo ženske ekipe tek
movale izven konkurence. Zaradi 
navedenega naj se člani naših po
sameznih ekip že sedaj pričnejo 
pripravljati, da bodo rezultati 
vsaj taki kot laBi, če ne še boljši. 

Anton Oskar se je rodil 28. 
aprila 1928 na Stari Vrhniki. 
Osnovno šolo je obiskoval na 
Vrhniki, kjer je končal tudi 
strokovno nadaljevalno šolo 
usnjarske smeri. Kasneje je 
končal tudi Srednjo usnjarsko 
šolo v Domžalah kot izredni 
slušatelj. 

Naš portret 
Kako ste se odločili za us

njarski poklic? 
- · Ko sem se hotel začeti 

učiti te stroke, sem bil od
klonjen, češ ela sem prešibak 
za ta poklic. Zaradi tega sem 
se zaposlil pri gradbenem pod
jetju »GRADIS«, ki je v tistem 
času gradilo sedanje podjetje. 
Pe dveh letih te zaposlitve so 
me pregovorili, da sem se za
poslil v sedanji Industriji us
nja. Po treh mesecih dela sem 
se začel učiti za usnjarja. 

Kakšni. so bili. takratni po
goji. za učenje? 

- Pogoji, kakršni so bili v 
tistem času, se ne morejo pri
merjati s sedanjimi. Delavnice 
so bile odprte, bilo je mraz, 
čutili pa smo tudi pomanjka
nje zaščitnih sredstev. Marsi
kdo se še danes spominja od 
apna in sulfida razjedenih 
rok. 

Na katerih delovnih mestih 
ste doslej že vse delali? 

- Po končanem uku sem 
delal nekako dve leti v lužil
nici na delovnih mestih, kot 
so glajenje, odstranjevanje 
ščetin, čimžanje in še nekate
rih drugih delih. Potem sem 
bil premeščen v strojilnico, 
kjer sem kmalu postal pred
delavec. Na tem delovnem 

PLANINSTVO 

28. maja 1972 bo na Planini nad 
Vrhniko planinski tabor ljubljan
skega področja, v katerega je 
vključenih nekaj nad 25 PD. Ve
čina njih je iz Ljubljane, poleg 
pa še PD Mengeš, Medvode in 
PD Vrhnika. Po pričakovanju se 

mestu sem bil zaposlen prak
tično najdlje. Nato sem bil 
mojster strojilnice in lužilni
ce kroma, . v zadnjem času pa 
sem na delovnem mestu od
delkovodje strojilnice in bar
varne. 

Ker ste že zelo dolgo za
posleni v tem podjetju, po
vejte, kateri čas je bil za vas 
najtežji? 

- Najtežje je bilo v času 
izrednega študija na Srednji 
usnjarsko-galanterijski šoli v 
letih 1965-1969. Težava je bila 
predvsem v pomanjkanju 
časa. Lastnega prevoza nisem 
imel in sem bil vezan na jav
na prometna sredstva. Po delu 
sem šel takoj v Domžale, vra
čal pa sem se po 10. uri zve
čer. Tako hud tempo je bil 
predvsem v zadnjem letniku, 
saj smo bili v Domžalah tri
krat tedensko. 

V katerih organih podjetja 
ste doslej sodelovali? 

- Povedati moram, da sem 
bil prvi predsednik mladine v 
tem podjetju. Mnogo je bilo 
udarniškega dela - proga v 
Borovnici, gradnja Blagajane, 
bazen in drugo. Mladina je 
v tistem času mnogo delala 
in lahko bi trdil, ela je med 
takratno in sedanjo mladino 
velika razlika. Bil sem nekaj
krat tudi član DS in nekate
rih komisij, trenutno pa sem 
član obratnega delavskega 
sveta. 

Ker se v zadnjem času mno
go govori o dodatkih na stal
nost, bi nas zanimalo, kako 
vi gledate na to zadevo? 

- Zdi se mi, da je takšna 
oblika, kot je predvidena, sti
mulativna za osebe z . daljšo 
delovno dobo v podjetju. 
Imam pa takoj tudi pripom
bo, in sicer, ela bi se v to 
dobo vključil tudi čas, ki smo 
ga porabili pri izučitvi pokli
ca. če bi se tudi to upoštevalo, 
potem bi bilo dodatka delež
nih več oseb. 

Se česa spominjate iz mla
dih dni? 

- Zelo dobro mi je še v 
spominu sprejem pri tov. Ma
rinku v skupščini, ko je spre
jel najboljše učence strokov
nih šol, in čas, ko sem bil po
slan s strani podjetja v IKO 
na dopust. To je bila praktič
no nekakšna nagrada za do
bro delo v času učenja . 

Kako bi ocenili sodelovanje 
znotraj podjetja? 

bo tabora udeležilo okrog 2.000 
obiskovalcev oziroma članov. Po· 
leg tega lahko računamo še na 
obisk Vrhničanov. Namen tabora 
je, da se člani posameznih dru· 
štev bolje spoznajo med seboj in 
izmenjajo svoje izkušnje. 

F.K. 

- Mislim, da je sedanje so
delovanje dobro in da se pod 
sedanj imi pogoji da delati. 
Težava je v tem, da včasih ne 
morem dopovedati posamez
nim delavcem, naj bi imeli 
boljši odnos do dela nasploh. 
V takšnih primerih pa člove
ku kar malo zavre in bi želel, 
da bi bili ti primeri res iz
jema. 

Ker ste lastnik stanovanjske 
hiše, bi nas zanimalo, kdaj 
ste jo gradili ? 

- Graditi sem .io pričel le
ta 1955, vselil pa sem se v letu 
1958. Pri hiši imam sedaj prak
tično vse urejeno. Mnogo pa 
je treba dela in naporov, če 
človek nekaj takega ustvarja 
in gradi. Pa tudi nit, kot se 
temu reče, se večkrat utrga. 
Za gradnjo sem dobil le 
300.000 S din posojila od ban
ke. Res, da je ta denar v ti· 
stem <'::asu predstavljal nekaj 
več, toda vseeno ga je bilo 
vedno premalo. 

Kako pa preživljate prosti 
čas? 

- Doslej ga praktično ni
sem imel. Tu mislim pred
vsem na čas gradnje hiše, iz
redno šolanje in drugo. V zad
njih dveh letih si pa to lah
ko privoščim. Včasih poma
gam tudi staršem pri nekate
rih delih, posebno še, ker sta
nujeta oče in mama v nepo
sredni bližini. Redno prebiram 
Delo in Dnevnik, v zimskem 
času pa sem obiskoval tečaj 
nemščine. želim ta jezik bolje 
obvladati, posebno zaradi lite
rature, ki je pisana predvsem 
v nemščini in mi je dostopna. 

Ker bo ta številka izšla pred 
l. majem, praznikom dela, bi 
vas vprašal, kaj vam ta praz
nik pomeni? 

- Ta praznik praznujemo 
vsako leto. Posebno smo raz
položeni, če je v tistih dneh 
lepo vreme. Zdi se mi, da ga 
praznuje čedalje več ljudi . Po
sebno prijetno je praznovati 
te dni v naravi, v krogu do
mačih ali prijateljev. Jasno pa 
je, da se sedanje praznovanje 
ne more primerjati s časi, ko 
je bilo praznovanje prepove
dano, pa so kljub temu de
lavci praznovali in zahtevali 
svoje pravice in svoboščine . 
želim vsem članom kolektiva 
veselo praznovanje, podjetju 
pa mnogo poslovnih uspenov! 

Kajdiž 



PRVOMAJSKA 
NAGRADNA 
KRIŽAN KA 

!2ot~! 
toJtro 

Rešitve nagradne križanke pošljite najkas
neje do 10. maja v splošno službo Industrije 
usnja Vrhnika. Iz pravilnih rešitev bomo iz
žrebali tri reševalce in jih nagradili z lepimi 
darili. Istočasno pa vam želimo tudi obilo 
zadovoljstva pri reševanju med prvomajski
mi prazniki! 
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POMLAD IN PRAZNIK 

Vigred se je napotila 
čez gozdove, travnike, 
s tisoč jih cvetlic odela, 
pomladila nam srce. 

Vse raduje se, proslavlja, 
se pomladi veseli, 
vsepovsod zdaj zdravje klije, 
tudi regrat zeleni. 

Kdor solate ne kupuje, 
ki je dražja od mesa, 
regrat da mu vitamine, 
ne da ve denarnica. 

lO 

Mladoporočencem maJ Je 
čas medenih, srečnih dni 
kmečka ohcet tam v Ljubljani 
meša mlade zdaj ljudi. 

Oj pomlad, čas ti presneti, 
ko vse klije in brsti, 
ko se srčeca topijo 
fantom, mladi deklici! 

Je ljubezen zacvetela, 
kakor rože sredi trat, 
mladi svet za njo boleha, 
stari zdravi si prehlad. 

Ko najlepša je narava, 
ko cveti in zeleni, 
ljudstvo PRVI MAJ praznuje, 
praznik delovnih ljudi. 

V sak po svoje ga praznuje, 
kakor ve in zna, 
kakor mu dopušča plača 
in motorizacija. 

- Miha rad v višave pleza, 
kakor cene na pomlad; 
tam v planinah zdravje išče, 
včasih najde le prehlad. 

- Na izlet gre Janez k morju, 
da se kopal bi, solil; 
tam pa je, o glej ga vraga, 
slanih cen deležen bil. 

- Tam na jasi sredi gozda, 
raženj debeluh vrti; 
naj vsaj danes malo »Švica«, 
saj že celo leto ni! 

- Tine se na lov odpravi, 
ženo rad si našel bi, 
da ga grela bo pozimi, 
ko ga revma zavrti. 
- špelca rada v dvoje hodi 
tudi, kadar praznik je, 
naj bo petek ali svetek, 
srčece nemirno je. 

- Kmetič pa po zemlji brska, 
kakor brska vsaki dan, 
kmetič le tedaj počiva, 
če zaprt je al' bolan. 

- Bitles pa tja v gozd ne more, 
ker goščave se boji, 
saj tam v trnju, rogovilah, 
se za grivo ulovi. 

- Lojze plešo si pokriva, 
da je sonce ne ožge, 
da bi širni svet ne vedel, 
da se stara mu srce. 

- V gostilni štef praznuje, 
vino pije, se gosti, 
prazen žep domov prinese 
in še glava ga boli. 

Vsak po svoje naj praznuje, 
kakor ve in kakor zna, 
da le srečna in vesela 
srca naša bi bila. 
Kar ljudi je na tem svetu -
kaj je kdo, naj važno ni 
naj bi brez strahu živeli, 
kakor bratje si bili! 
Naj povsod ljubezen vlada, 
kakor v dnevih vigredi! 
Stran sovraštvo in nasilje -
sloga, bratstvo naj živi! 
Kdor zemljo zaliva z znojem, 
temu zemlja naj rodi! 

Naj v ponos nam vedno bodo 
naše žuljave dlani! 
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DELA 
In kdor z umom služi bratu, 
naj um njegov ga preživi; 
vse naj P ra z n i k de Za združi, 
združi dobre vse ljudi! 

Naj bi srečno praznovali: 
po vsem svetu, vsi ljudje! 

To iskreno vsi želimo, 
to um veli nam - in srce!!! 

Ivan Malavašič 
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