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Poslovni 
rezultati 
IUV 
leta 1972 
(Kako ocenjuje poslovanje podjetja naš fi
nančni direktor) 
Eno koledarsko in poslovno leto je zopet za 
nami. Da, minulo je 366 dni ali nekaj manj 
garanja, naporov in ugotavljanja poslovnih in 
osebnih uspehov, vmes smo morda kdaj pa 
kdaj doživeli tudi kaikšne prijetne trenutke. 
Inventuro teh trenutkov iz osebne sreče in za
dovoljstva je vsak za sebe opravil na večer, 
ko smo se poslavljali od dobrega starega leta. 
Moja dolžnost pa je, naj bi vas na kratko se
znanil z rezultati poslovnega leta 1972. 
Dokončni rezultati bodo znani šele v drugi 
polovici meseca februarja, ko nam bo potekel 
rok za predložitev letnega zaključnega računa 
za preteklo leto. Zato vas prosim, nikar me 
ne držite za jezik, če bodo kdaj kasneje neka
teri poda1lki odstopali od teh, s katerimi vas 
bom sedaj seznanil. 
Za uvod naj velja zopet splošna ugotovitev, 
ki smo jo zadnja leta že nekajkrat uporabili: 
"z rezultati poslovanja v preteklem letu smo 
lahko zadovoljni«. želimo si vsi, da bi ta iz
rek še velikokrat uporabljali pri ocenjevanju 
svojih poslovnih rezultatov. , 
Predmet poslovanja naše gospodarske orga
nizacije se v letu 1972 ni spremenil ter vse
buje naslednje dejavnosti: 
Industrijska predelava vseh vrst surovih ži
valskih kož v usnje in krzno ter sortiranje 
živalskih dlak; predelava usnja v usnjeno 
konfekcijo in usnjeno galanterijo ter izdelava 
krznene konfekcije. V trgovinski dejavnosti 
pa smo registrirani za grosistično prodajo 
lastnega in tujega blaga, za maloprodajo last
nih in tujih izdelkov ter za zastopanje tujih 
podjetij. Sedež podjetja je na Vrhniki, v o
kviru naše gospodarske organizacije pa po
slujejo naslednje enote: 
Na Vrhniki usnjarna, ščetinama in konfek
cija usnja 
V šmartnem usnjarna, krznarna, konfekcija 
usnja in krzna 
V Ljubljani usnjena galanterija, grosistična 
trgovina za usnje, konfekcija krzna in tri ma
loprodajne trgovine. 
Po eno maloprodajno trgovino pa imamo še 
v Mariboru, Litiji, Zagrebu in Beogradu. 
Kot temeljna organizacija združenega dela z 

Inž. Franc Rihar iz usnjame Vrlz11ika spreje
ma direktorjeve čestitke 

lastnostjo pravne osebe pa posluje v okviru 
našega podjetja še Igrad na Vrhniki. če bi ve
likost naše gospoda rske organizacije ocenje
vali po š.tevilu zaposlenih, potem se s popreč
no 1.750 zaposlenimi, (brez !grada) brez na
daljnjega lahko razvrstimo med srednje ve
lika podjetja. če se ozremo samo za dve leti 
nazaj, ugotovimo, da nas je bilo takrat le 
1.250 in smo v dveh letih, ob bistveno nespre
menjenem predmetu poslovanja, povečali 
število zaposlenih za SOO novih članov kolek
tiva, od tega v letu 1972 pa za 300. Največ no
vih delavcev je zaposlila usnjarna na Vrhni
ki, potem usnjarna v šmartnem in še konfek
cije usnja v šmartnem in na Vrhniki. V dru
gih obratih pa ni bistvenih sprememb. 
Sedaj pa v grobem poglejmo, kaj je bil tak
šen kolektiv sposoben napraviti, in se sezna
nimo s proizvodnjo leta 1972 in jo primerjaj
mo s proizvodnjo v letu 1971. 

Leta Leta 
1971 1972 

svinjsko usnje m2 1,839.184 2,615.314 
svinj. usnje, šoštanj m 2 162.863 
goveje usnje m2 805.452 778.960 
ovčje krzno m 2 245.341 222.261 
sortirane ščetine kg 79.022 82.386 
Poda1lkov za konfekcijo ne navajamo, ker so 
kosi .različno veliki in bi navedba števila ko
sov za posamezno leto ne dala realne primer
jave. Zapišemo pa lahko, da. je proizvodnja v 
obeh usnjenih konfekcijah močno porastla in 
da smo na uslugo dajali v izdelavo še pod
jetju Prevent v Slovenj Gradec in v Tovarno 
usnja šoštanj. Naše zmogljivosti namreč ne 
pokrivajo potreb domačega in inozemskega 
trga in bi glede na možnost prodaje teh izdel
kov kazalo čimprej zgraditi lastne dodatne 
zmogljivosti za proizvodnjo usnjene konfek" 
cije. Za to dejavnost so investicijske naložbe 
v opremo minimalne, saj poleg dobrega šival
nega stroja, ki stane nekaj sto tisoč starih 
dinarjev, ni potrebna druga posebna oprema. 



Potrebna je seveda tudi primerna zgradba in 
dela voljne pridne ženske roke. 
V osnovnih proizvodnih obratih (obeh usnjar
nah in krmami) smo leta 1972 dosegli sko
raj zgornjo mejo zmogljivosti glede na ob
stoječe gradbene površine. Povsod so vsi pro
stori že tako natrpani in zasedeni, bodisi s 
stroji in napravami ali pa s kožami, da brez 
večjih investicijskih naložb v gradbene ob
jekte skoraj ni mogoče več povečevati zmo
gljivost. V preteklih nekaj letih smo bili pri
če preobrazbe oziroma popolne spremembe 
videza svojih usnjarn in lahko rečem, da 
smo z velikimi investicijskimi naložbami v 
moder;no opremo usposobili dve moderni u
snjarni. Usnjarna na Vrhniki je po svojih 
zmogljivostih brez nadaljnjega lahko uvršče
na med velike usnjarne v svetu. Verjetno se 
marsikdo strinja z menoj, če rečem, da smo 
s temi našimi rekonstrukcijami in investici
jami ujeli še zadnji vlak, 1kajti pogoji so da
nes prav gotovo drugačni in bi verjetno pre
cej težje uresničili svoje zamisli. 
Hitra rast naše gospodarske organizacije 
nam povzroča velike težave pri zagotovitvi 
potrebnih obratnih sredstev. še posebej se 
te težave pojavljajo v zadnjem času, ko ima
mo tolikšne čezmerne zaloge surovih svinj
skih kož iz Sovjetske zveze. Mislim, da je bi
la odločitev o povečanju zmogljivosti za pre
delavo svinjskih kož na Vrhniki, sprejeta 
pred leti, odločilna za obstoj naše gospodar
ske organizacije, kajti ob takratnih zmoglji
vostih in proizvodnji naša gospodarska orga
nizacija ne bi poslovala s takšno stopnjo ren
tabilnosti in ekonomičnosti ali - enostavno 
povedano - ne bi bili sposobni izplačevati 
tako visokega poprečnega osebnega dohodka, 
niti ne bi dosegali tolikšnega dobička, če bi 
ga sploh dosegali. Usnjarna na Vrhniki je 
sedaj sposobna na leto predelati 11.500 ton 
odmaščenih kož, pred desetimi leti pa smo 
jih predelali le 3.400 ton. Skupaj s Tovarno 
usnja v šoštanju, ki predeluje svinjske kože 
za nas na osnovi pogodbe o poslovno tehnič
nem sodelovanju, bomo v letu 1973 predelali 
14.500 ton odmaščenih kož. V količini odma
ščenih kož se izražam zato, ker imajo kože 
razlčinega izvora zelo različen odstotek masti 
in drugih primesi. Kot primer naj nave
dem samo, da imajo slovenske in druge do
mače kože okrog 40°/o masti, medtem ko je 
imajo ruske kože le okrog 10 Ofo. To pa je tudi 
velika razlika, ki odločilno vpliva na ekono
mičnost izdelave usnja. 
Naj povem, da smo v letu 1972 dosegli približ
no 4 milijarde starih dinarjev dobička in da 
smo za amortizacijo osnovnih sredstev vra
čunali v poslovne stroške pribli2lno 2,5 mili
jarde starih dinarjev, tako da znaša skupaj 
podjetniška akumulacija približno 6,5 mili
jarde starih dinarjev. O njihovi uporabi in 
razdelitvi bo razpravljal in sklepal delavski 
svet ob potrditvi za!ključnega računa. Seveda 
smo del tega uporabili že med letom, saj 
smo nove nabave osnovnih sredstev financi
rali iz obračunane amortizacije. Vsekakor pa 
bo za delavski svet to zelo važna odločitev, 
saj bo moral odločiti, koliko bo namenil za 
nove naložbe v posamezne obrate, v moderni
zacijo ali nadaljnje povečanje zmogljivosti, 
koliko bo namenil za izboljšanje delovnih po
gojev (v zadnjem času dajemo temu vpra
šanju vedno več poudarka), koliko bo name
njeno za obratna sredstva in koliko bo šlo za 
potrebe skupnega družbenega standarda. Se
veda bo treba od ustvarjenih sredstev za skla
de podjetja obračunati in plačati še prispe
vek v skupne rezrvne sklade in tudi v obvezni 
rezervni sklad podjetja bomo odvedli predpi
sani znesek. Clani kolektiva bi morali na se
stankih samoupravnih jeder nakazati potre
be posameznih enot, da bodo imeli člani o
srednjega delavskega sveta lažje stališče in 
večjo moralno oporo pri dokončni odločitvi, 
kam bomo dali denar. Potrebe so res velike 
in, če računamo, koliko nam bodo pobrale 
samo čezmerne zaloge ruskih svinjskih kož, 
potem je celotna računica že v naprej zelo 
okrnjena in se bomo morali pri naših apeti
tih zelo omejiti. že za samo realizacijo pro
izvodnje in prodaje naših izdelkov, katere 
vrednost bo prihodnje leto dosegla okrog 60 
milijard starih dinarjev, bo angažiranih pre
cej več sredstev kot leta 1972 in še danes ni-
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mamo nobenega zagotovila, koliko bo pri fi. 
nanciranju naših potreb pomagala Ljubljan
ska banka z dodatnimi krediti. 
V tem času se ponovno obračam na vse čla
ne kolektiva in prosim slehernega člana, ela 
svoje morebitne prihranke vloži v našo hra
nilno službo, saj takšne obrestne mere ne do
bi v nobeni banki, poleg tega pa s svojo vlo
go pomaga svoji gospodarski organizaciji iz 
težav in omogoči doseči boljši finančni uči
nek. 
Prepričan sem, da bomo tudi novim nalogam 
kos in da bo poslovno leto 1973 še eno leto, 
za katero ·bomo ob koncu lahko dali ugodne 
ocene. 

M. P. 

O načrtu 
za leto 1973 

O nalogah in načrtih za leto 1973 in o veliki 
odgovornosti vseh članov kolektiva, da bi na
še poslovanje bilo tudi v tekočem letu kar 
najbolj uspešno, je pisal v svojem novolet
ne!ll sest!lvku glavni direktor. Osrednji delav
ski svet Je konec decembra potrdil usmeritev 
za naslednje leto, o osnutkih programske u
smeritve so že ali pa še bodo razpravljali tudi 
obratni delavski sveti in pa samoupravna jed
r':l. Prav odločitev članov našega kolekti;ya, 
ki so se v samoupravnih jedrih odločali in 
odločili za nakup izjemno velikih količin rus
kih kož, daje našemu poslovanju v nasled
njem letu svojevrsten pečat tako glede ko
ličinske proizvodnje, kot glede finančno-ko
mercialnega poslovanja in načrtovanih izvoz
nih dosežkov. Ne glede na dejstvo, da bo pri 

Z zadnje seje centralnega delavskega sveta 
v letu 1972 

naštetih nalogal1 močno prednjačila vrhniška 
usnjarna, pa to ne zmanjšuje pomembnosti 
deleža in odgovornosti vseh drugih obratov, 
'ki naj bi (razen redkih izjem) močno pove
čali svojo proizvodnjo ter boljšali asortiment 
in kakovost. 
~oglej~o nekaj_ ključni~t šteyilk iz našega na
cr~a, ki pomem v okviru JUgoslovanske u
snJarske panoge odločilni delež. V nasled
njen;tv l::tu s7 ~elimo 11:a!"!lreč vsaj približati 
magicm banen pet miliJonov m 2 usnja in 
krzna. Osrednji delavski svet je sklenil, da 
bomo v letu 1973 izdelali na Vrhniki 2,800.000 
m", v sodelovanju s šoštanjem še dodatnih 
74~.000 m 2 svinjskega usnja in cepljencev, sku
paJ 3,540.000 m'. Pri proizvodnji govejega ju
r~:ečjega, .telečjega usnja in pripadajočih ~ep
ljencev se bomo poskušali približati 1,000.000 
m 2

, razen tega pa bo krznarna izdelala še o
~r~g 220.000 m' krzna. K temu _je treba prište
ti se okrog 200.000 m 2 lak pohzdelka, tako v 
usnjarni šmartno kot v usnjarni Vrhnika. 
Seštevek vse te osnovne usnjarsko-krznarske 
dejavnosti pa predstavlja okroglo pet milijo
nov m' usnja. Za to količino izdelanega usnja 
pa bo treba predelati v letu 1973 od 22 do 23 
tisoč ton surovih kož ali dnevno namakati 
poprečno kar 80 ton. Lahko zapišemo, da je 
to ena četrtina vsega jugoslovanskega na
moka. 
Poglejmo še proizvodni delež drugih obra
tov: ščetinama bo izdelala 80 do 85 ton sorti
ranih ščetin, usnjene konfekcije bodo izdelale 
skupno s kooperanti 60.000 kosov plaščev, 
k.<?nfekcije krzna 2.400 koso': plaščev, galante
riJa pa po 45.000 kosov torbic, pasov in drob
nih izdelkov. Ta realizirana proiz.vodnja, u
poštevajoč tudi interno realizacijo med obra
ti ter vrednost realizacije trgovin( 2 milijar
~9 in realizacijo prodajnega skladišča (3 mi
liJarde), bo vredna kar okrog 70 starih mili
jard. Ta impozantna številka je še toliko 
večja, če upoštevamo znane težave z obratni
mi sredstvi, saj nas vprašanje jutrišnjega dne 
in obstoja nasploh sili v neobičajne velike na
kupe in zaloge svinjskih kož. 

Svojo izvozno obveznost za leto 1973 smo 
si zastavili visoko: poskušali bomo narediti 
vse, da izvozimo za okrog 14,000.000 dolarjev. 
Seveda bo levji delež odpadel pri tem na u
snjarno Vrhnika, vse pomembnejši pa je ozi
roma bo delež konfekcij, ki naj bi izvozile za 
1,5 milijonov dolarjev. 
Poskušajmo dopolniti te osnovne podatke po 
posameznih obratih, da bo predstava popol
nejša. 
Usnjama Vrhnika - skupno naj bi usnjarna 
izdelala okrog 3,000.000 m', pri čemer ji bo u
snjarna šmartno dobavila za potret_; lak a-



sortimenta okrog 200.000 m 2 govejega, june
čjega oz. telečjega polizdelka. Usnjarna bo 
posvečala še rveč pozornosti kot doslej, čim 
boljšemu izplenu velurjev, lak usnja in svinj
ske oblačilne nape in bo izdelala v tem asor
timentu najmanj 1,800.000 m' teh izde1kov. 
Plastik izdelkov bo iz letnega že omenjenega 
namoka odpadlo okrog 750.000 m', cepljencev 
pa okrog 250.000 m 2 • Poprečni dnevni namok 
med let·Jm bo znašal najmanj 52 ton surove 
teže oziroma okrog 41 ton odmaščene teže. 
Tej višini smo se pl·ibližali že z december
skim načrtom namoka, medtem ko je bilo 
poprečje v letu 1972 na 43 tonah surove teže 
ob istočasni predelavi svinjskih polstrojenih 
kož. Teh zadnjih v letu 1973 skoraj gotovo ne 
borno predelovali in bodo najbrž vse potrebe 
domačega trga po plastik izdelkih pokrite iz 
vrhniškega in šoštanjskega namoka. 
V okviru poslovno tehničnega sodelovanja s 
Tovarno usnja šoštanj je predvidena predela
va svinjskih kož v količini okrog 3.200 ton su
rove teže oziroma 2.700 ton odmaščene teže 
(nekaj manj kot 12 ton surove oziroma okror!, 
10 ton oclmaščene teže dnevno). Tako naj bi 
šoštanj izdelal okrog 740.000 m ' svinjskega 
usnja in cepljencev (od tega 430.000 m' velur
jev in lak polizdelka, 185.000 m' plastik izdel
kov in 125.000 m 2 cepljencev). 
Vrednost te proizvodnje svinjskega usnja na 
domačem trgu oziroma prodane na tuja 
tržišča bo znašala približno 40 milijard S din, 
pri čemer naj izvoz usnjarne Vrhni<ka in šče
tinarne močno preseže 10 milijonov dolarjev 
ob tihi želji, ela bi čimprej začeli beležiti me
sečne izvozne rezultate okroglo milijon do
larjev. 
Usnjarna šmartno naj bi, podobno kot Vrh
nika, povečala namo k oziroma količinsko pro
izvodnjo zlasti v drugem polletju, ko bodo 
odpravljena nekatera ozka grla v mokrih od
delkih, obclelovalnici in lw bodo povečane 
sušilne zmogljivosti v dodelavi. Upajmo, ela 
se bo kljub trenutno malo nejasnem položa
ju v zvezi s prodajo govejega, junečjega in 
telečjega usnja vendarle možno spoprijeti z 
okroglo številko 1 milijon m 2 teh vrst usnja 
in cepljenca. Usnjarna šmartno bo preclelala 
v 1973. letu nad 4.500 ton govejih in junečjih 
ter telečjih kož. Poprečni dnevni namok naj 
bi znašal blizu 17 ton kož. V primeru večje 
udeležbe junečjih in telečjih kož bo treba 
iskati rešitev v dodelavi govejega crust usnja 
oziroma clrugovrstnih polizclellwv (npr. na
kup cepljencev). Usnjarna bo namreč morala 
delati dnevno poprečno okrog 3.750 m' usnja, 
ela se bo približala okrogli številki 1 milijon 
m' in vrednosti načrtovane proizvodnje 15 mi
lijard S din. Pretežno bo pokrivala potrebe 
domačega trga z izjemo cepljenca govejega 
usnja ;za potrebe tujega trga. 

Krznarna bo preclelovala okrog 1.400 kosov 
ovčjih kož dnevno, okrog 380.000 kosov meri
mo ovčjih kož in okrog 21.000 kosov jagnečjih 
kož, kar predstavlja enako proizvodnjo :kot v 
letu 1972. Pri krznarni gre za izredno po
membno, lahko rečemo, eksistenčno vpraša
nje obrata. Serijske proizvodnje podlog, pa 
čeprav v nekem smislu oplemenitene, ni mo
goče plasirati v .lwl!::inah, ki smo jih bili va
jeni še predlanskim. Postavlja se tudi vpra
šanje rentabil:tosti predelave ovčjih kož v 
pocllogo in s l.~m v zvezi potreba po nadalj
njem iskanju in osvajanju novih izdelkov, ta
ko za potre1Je domačih konfekcij kot za pro
dajo drughn. Slej ko prej pa je tudi kakovost 
izdelkov vbstoječega asortimenta kot kako
vost nov.n artiklov odločilnega pomena pri 
tem že: ,"sodnem preobratu. Pri izdelavi krzna 
divjačine pa bomo pokrivali potrebe konfek
cije krzna s tistim delom krzna, kjer dosega
mo normalno kakovost. Vrednost krznarske
ga obrata bo znašala okrog 2 milijardi Sdin. 

KONčNA PREDELAVA 
Konfekcija krzna skupno z delavnico v Ljub
ljani bo izdelala mesečno okrog 200 kosov 
plaščev oziroma 2.400 kosov letno. Glede na 
problematiko obrata krznarne bodo iskane 
možnosti kooperacije za izdelavo plaščev iz 
novo osvojenega artilka embrofix krzna, če 
bodo obstajale možnosti prodaje teh plaščev 
tudi v tem letu. Na ta način naj bi konfekcija 
krzna realizirala proizvodnjo v vrednosti 1,5 
milijarde. 

Konfekcija usnja šmartno in Vrhnika sta v 
stanju izdelovati mesečno 3.000 plaščev. Prek 
naših kooperantov Preventa Slovenj Gra
dec in Tovarne usnja šoštanj je predvidena 
mesečna izdelava dodatnih 2.000 kosov, tako 
da bi letna količina znašala 60.000 kosov v 
v•rednosti 4,5 milijarde din in bi se izvoz po
vzpel na 36.000 kosov oziroma vrednost 1,5 
milijona dolarjev. Tako postaja ta del konč
ne predelave vse pomembnejši pri plasmaju 
naših izdelkov na tujih tržiščih. če bomo u
speli ta svoj načrt tudi realizirati, bo to, v 
odstotkih gledano, največji skok v naših pre
dvidevanjih. 
Galanterija, kot že omenjeno, naj bi izdelala 
po 45.000 torbic, ,pasov in drobnih izdelkov v 
vrednosti okrog 2 milijard S din. Podobno 
kot krznarna je tudi naš obrat na prelom
nici, kako z ustreznim asortimentom zadovo
ljiti domače in tuje kupce in to ob normalni 
St0pnji rentabilnosti izdelave teh galanterij
s!dh izdellwv. Dosedanja priznanja in rezul
tati pri'doseganju kvalitete teh izdelkov bodo 
obratu gotovo v veliko pomoč, da bo z ust
reznim povečanjem proizvodnje in dopolnit
vijo asortimenta uspešneje premagoval ovi
re in dosegal normalne finančne rezultate. 

Pogled 
• 

na, za] 

pogled 
• napreJ 

F. M. 

Ob zaključku starega in začetku novega leta 
se nam je zdelo potrebno povprašati odgo
vorne delavce - vodje obratov o tem, kaj 
je bilo značilno za poslovanje v preteklem 

Preteklost v usnjarni Smartno: ročno delo 
pri panjih 

letu, kje lahko predvidevamo, da se bo zati
kala in kje smo morda lahko optimisti, če
prav ne čisto ·brez skrbi. 
Dobili smo poročila in pojasnila, ki jih ob· 
javljamo. 
Vsebinsko pa se vežejo na ta prispevek tudi 
članek tov. Milana Palatinusa, finančnega 
direktorja, o poslov. rezultatih IUV v l. 1972, 
kakor tudi na prispevek tov. Franca Gan
tarja, direktorja lgracla, o !gradovih načrtih 
v prihodnjem letu in članek o načrtu IUV za 
leto 1973 tehničnega direktorja inž. Franca 
Miheliča. 
l. 
Usnjarna Vrhnika (inž. Branko Stergar): 
Ko ocenjujemo poslovanje v letu 1972, mo
ramo najprej ugotoviti, ela usnjarna Vrhni
ka na6rtovani obseg proizvodnje 3,000.000 m 2 

ni popolnoma dosegla, se mu je pa močno 
približala. 
Proizvodnja bo dosegla 2,850.000 m' usnja in 
80.000 kg sortiranih ščetin. Ta proizvodnja je 
doslej najvišja, odkar obstaja usnjarna na 
Vrhniki. Tudi realizacija bo temu primerno 
visoka. 
V izvozu se bomo približali 8,000.0000 dolar
jem, kar pomeni, ela smo lanski rezultat pre
segli za 50 Ofo. 
če pogledamo še ekonomski učinek dela, u
gotovimo, da je tudi ta zelo ugoden. Ustvarili 
bomo nad 4 milijarde ostanka dohodka in a
mortizacije. Vsi ti podatki govore o dobrem 
poslovanju v letu 1972. Prav pa je, da pogle
damo tudi manj svetle strani pri našem delu. 
Z večanjem proizvodnje (obsega poslovanja) 
so naraščali tudi problemi. V prvem polletju 
smo imeli .miiogo težav, predvsem zaradi po
manjkanja delavcev. Proizvodnja je bila stal
no korak za potrebami prodaje. Sprejemanje 
novih delavcev, ki niso bili vajeni dela v u
snjarni, in tudi dejstvo, da so nekatere druge 
dejavnosti nudile boljše pogoje, zaradi česar 
so delavci pogosto odhajali od nas, je vpliva
lo na proizvodnjo tako, da smo vedno s te
žavo proizvajali tolilm, ·kot smo načrtovali . 
Nestalnost enega dela zaposlenih je vplivala 
tudi na kakovost naših izdelkov. 
Naši poprečni asortimenti vseh izdelkov, prav 
posebno pa velurjev, so se poslabšali. S po
pravki OD smo zmanjšali odhajanje delavcev. 
število zaposlenih smo v zadnjih mesecih po
večali in tako omogočili povečanje namoka, 
ki je ob koncu leta dosegel višino, ki nam za
gotavlja, ela bomo v letu 1973 lahko dosegli 
načrtovano višino proizvodnje. 
Istočasno nam je uspelo ob koncu leta tudi 
nekoliko popraviti kakovost - poboljšali 
smo poprečne asortimente. 
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V prihodnjem letu bomo morali, poleg napo
rov .za dosego postavljene višine proizvodnje, 
usmeriti svoje sile v še boljšo kakovost svo
jih izdelkov, v bolj redno izpolnjevanje spre
jetih nalog, v smotrno usmerjanje surovine 
in delovnega časa. Tako se bomo vključili v 
tokove stabilizacije in prispevali k hitrejši 
uresni.čitvi največj e naloge vseh delovnih lju
di Jugos lavije. 
2. 
Usnjarna šmartno (Jože Goričan). 
če bi se bežno ozrli na preteklo leto, ne mo
remo mimo najvažnejše postavke, in to je, 
ela smo zadane načrte količinsko izpolnili ter 
smo z doseženimi rezultati lahko več kot za
dovoljni. Da so rezultati dobri, je v veliki me
ti posledica doseženega poprečnega asorti
menta. Ta pa ni bil dosežen sam od sebe, 
temveč je to rezultat nenehne skrbi vodstve
nega kadra in osnovnih proizvajalcev pri iz
delavi posameznih količin. 
Asortiment izdel·kov se ni bistveno spremenil, 
težili pa smo, ela plasiramo predvsem tiste iz
delke, ki nam v končnem rezultatu največ po
menijo. 
Poleg navedenega lahko zapišemo, da je se
daj usnjarna kot celota zelo dobro opremlje
na in pripravljena v najkrajšem času bistve
no spremeniti asortiment izdelkov, bodisi na 
bazi govejih, junečjih, telečjih ali celo svinj
skih kož, ki smo jih v zadnjem času tudi za
čeli predelovati. Mnogo smo delali tudi pol
izdelkov, ki so jih dokončno proizvedli na 
Vrhniki; sama po sebi je ta stvar razumlji
va, vendar bo v bodoče treba spremeniti cle
litveno razmerje pri takih poslih. Za podjetje 
kot celoto to ni bistveno, v vlogi, ki pa naj bi 
jo imele temeljne organizacije združenega 
elela, pa bomo morali temu vprašanju posve
titi več pozornosti. Pomanjkanja surovin ni
smo poznali, čeprav je elelo pri nabavi stiro
vine vedno težje, kar trdimo lahko tudi za 
pomožne izdelavne materiale. 
Z delovno silo, ki se je na novo zaposlila, ni 
ravno težav, saj jo ima zaledje do neke mere 
še na voljo, čutiti pa je, da je predvsem 
moška delovna sila že prebrana - zaposluje 
se izven območja litijske občine. 
Vprašanje zase so prevozi na elelo za delav
ce in sreclnij kader. Vezani so na zgodnje 
vstajanje in kasno vračanje domov, včasih 
ludi v slabih vremens·kih razmerah. Zato bo 
treba v prihodnje tudi temu vprašanju posve
titi več pozornosti. Doslej smo na prvo mesto 
postavljali potrebe dograditve, preureditve, 
nabavo strojev in naprav ter drugih napeljav, 
posebno energetskih virov, malo pa smo na
redili za družbeni s tandard zaposlenih. Mi
slim, da je ·prišel čas, ko se bomo morali tudi 
o teh stvareh več pogovoriti, in tudi ·prav je 
tako, saj je to ena bistvenih nalog, če izvza
memo nekatere stvari, ki SQ še pred nami. 
Tu mislim predvsem na ureditev okolja, dvo
rišča, nekaterih fasad , da bo tudi ta elel na zu
naj podoQben pomembnosti in mestu, ki ga 
Industrija usnja Vrhnika zavzema v naši pa
nogi. 
3. 
Krznarna šmartno (inž. Franc Mertik). 
:že 1971. leto je kazalo na to, ela bo v krznarni 
nujno potrebna sprememba proizvodnje gle
de asortimenta krzna. Poraba belega, nizko 
striženega ovčjega krzna se je zmanjšala, na
raslo je sicer povpraševanje po krznu z viš
jo dlako, vendar perspektivno in vedno bolj 
interesantno je barvano krzno za plašče, kot 
sta tako imenovani embrofix in vedno bolj 
iskani krzneni velur. 
Pri proizvodnji embrofixa ni bilo novih me
hanskih operacij, ki jih delavci ne bi obvla
dali, tudi ustrezne surove kože so bile kaj 
kmalu nabavljene, zato je bilo več tehničnih 
težav pri osvajanju redne proizvodnje tega 
artikla. Proizvodnja večjih količin embrofixa 
je interesantna le za izvoz v metrskem ali 
konfekcijskem izdelku, s tem pa je takoj po
vezana kakovost izclellka, kajti inozemski kup
ci zahtevajo navadno le dobro kakovost, po
sebno še pri osvajanju tržišča z novim izdel
kom. 
Vključev.anje novih naprav v redno proizvod
njo in potrebna sprememba tehnologije sta 
nas krepko pestila do polovice preteklega le
ta, vendar smo najvažnejše težave rešili še 
skoraj pravočasno. 
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Za naprej bo embrofix krzn:.J verjetno še in
teresantno. Težave p1i izboljšavi kakovosti 
tega izdelka bodo ostale še dolgo časa. V na
slednjem letu bo potrebno vpeljati kot red
no proizvodnjo krzneni velur, spet v izvozni 
kakovosti . Nekaj laboratorijskih izkušenj za 
ta izdelek že imamo, znana nam je vsaj pri
bližna bodoča tehnologija, oziroma smer iska
nja dobre kakovosti, kajti sedaj še imamo ne
kaj časa za to, elo nakupa nove surovine. 
V proizvodnji krzna divjačine prehajamo 
vedno bolj na cenejša krzna. Upamo sicer, da 
bomo poskusno, za doseganje boljše kakovo
sti, še vedno predelovali manjše količine 
dražjih kož. 
Največja težava v krznarni bo v prihodnje v 
spodnjih proizvodnih prostorih. Vsi mi v 
šmartnem in odgovoQrni na Vrhniki ugotav
ljamo, ela so delovni pogoji v mokrem oclelku 
krznarne nemogoči za delavce in tudi za iz
boljšavo tehnologije. Inšpekcije po pravici 
zahtevajo izboljšanje delovnih pogojev za de
lavce. Res je skoda, da sama stavoa še ni 
stara, pa je vendar s·koraj nemogoce karkoli 
izboijšati v teh prostorih. Poglobitev prostora 
111 mogoča, rusenje stropa ne pride ..- poštev 
zaradi preselitve dodelave v podstrešne pro
store. Delno rešitev in transport prek dvo
rišča je težko zagovarjati. Ukinitev proizvod
nje krzna še .vedno. ne bi izboljšala pogojev 
za drugo prmzvoclnJo v teh prostorih, takoj 
se pa pojavi vprašanje rentabilnosti že seda
njih -ne pa želenih povečanih - zmogljivo
stili konfekcije krzna. Vendar se bo treba 
kmalu odločiti za ali ... ali. 
4. 
Konfekcija usnja in galanterija (Franc Ph-ko
vič) . 
Obe ·konfekciji usnja, tako v šmartnem in na 
Vrhniki, sta izpolnili svoje letne količinske ob
veznosti. V neki meri sta jih celo presegli, če 
upoštevamo dejstvo, da smo delali manj 
majhnih kosov in več izdelkov, ki zahtevajo 
več časa. Enak porast kaže tudi poraba os
novne surovine, to je velurja. Povečali smo 
zmogljivosti v obeh obratih. Začelo smo tudi 
s kooperacijskimi posli, predvsem s Preven
tom iz Slovenjega Gradca v drugem polletju. 
S tem so se bistveno spremenile razmere pri 
oclpremi izdelkov. Medtem ko smo morali 
prej razne partije drobiti in vsakemu kupcu 
poslati nekaj naročenega, lahko v zadnjem 
času kupci prejmejo celotno naročeno koli
čino v postavljenih rokih. To izboljšanje pa 
se pozna tudi pri založenosti domačih trgo
vin in trgovin, ki se s temi izdelki oskrbujejo 
iz naše proiilvodnje. 
Novost bo v letu 1973 ta, da bomo plasirali 
na zunanje tržišče izdelke, ki so izključno na
ši modeli in ki so nsatali po zamisli inž. Vr
hunčeve. Doslej smo delali le na osnovi posla
nih vzorcev in je bila kalkulacija cene prak
tično priložena, se pravi je bila s tem dolo
čena nekako tudi cena izdelka. 
Manj smo bili v zadnjem času zadovoljni z 
zvišanjem cen osnovne surovine, to je velur
jev, ker nam prodajna cena te razlike ni 
mogla v celoti pokriti. 
V prihodnje se bo v obeh konfekcijah pove
čala zmogljivost, posebno v šmartnem, kjer 
bomo začeli priučevati novo delovno silo in 
bomo prešli na dvoi.zmensko delo. 
Na Vrhniki gre preureditev h kraju in tudi 
zaposlenost je precej porasla. Povzetek vsega 
pa je močno povečan izvoz, predvsem na za
hodna tržišča, in povečana prodaja na doma
čem tržišču. Trg, tako domač kot tuj, je prak
tično osvojen ter bomo tudi v prihodnje pri 
tej dejavnosti dosegali dobre oziroma še bolj
še rezultate. 
Povsem drugo področje pa je izdelava in 
prodaja galanterijskih izdelkov. Tu smo 
praktično šele na ·koncu nekega razvoja, ne 
toli:ko v proizvodnji sami kot pri vključitvi 
na domači trg in pa v izvoz. Doseženi so bili 
dobri rezultati, ko smo razstavljali na posa
meznih sejmih; prejeli smo priznanja in po
hvale, toda na trgu je še premalo naših iz
delkov. V prihodnje se bo stvar obrnila vse
kakor na bolje. Verjetno bo potrebno plasi
rati na trg več cenenih izdelkov, se pravi iz 
usnja, ki je cenejše, kot so HTZ usnje, ve
lurji, vratovi v raznih načinih izdelave in dru
go. Prilagoditi bo treba kolekcije kupcem in 
ne nazadnje preiti v večje serije; z drugo be-

sedo, proizvajati bi morali približno dve tre
tjini, v večjih serijah, cenenih in eno tretjino 
v manjših serijah, dražjih izdelkov. 
V zadnjem času smo poslali posamezne ko
lekcije tudi v tujino. Sedaj pričakujemo prve 
odgovore in konkretna naročila in nam bo 
morda uspelo v naslednjem letu plasirati vsaj 
eno tretjino proizvodnje na tuje tržišče. 
Teži nas visoka režija, ·ki jo bomo znižali 
lahko le z večjo proizvodnostjo in s poveča
njem proizvodnje. Ne 1iazclnje naj omenim 
težavo, da nam kupci zelo neredno plačujejo; 
teh problemov pa bo vsekakor manj, če bo
mo skušali čim več izvoziti. To pa je pove
zano z dobrim poznavanjem in raziskova
njem tržišča, z okusom kupca, njegovo kup
no močjo in našo solidnostjo. 

!gradovi 
v • 

nacrt1 za 
leto 1973 

Predvidevamo nadaljnji porast števila zapo
slenih, od poprečno 261 v l. 1972 na poprečno 
310 delavcev v letu 1973, kar predstavlja 19 °/o 
več kot v letu 1972. 

Delovna sila se bo v glavnem povečala v 
delovni enoti gradbeništvo (za 39 delavcev) v 
stranski dejavnosti za 4 delavce, v skupnih 
službah za 4 delavce in v enoti družbeni stan
dard za 2 delavca. V enoti opekarna se bo 
zmanjšalo število delavcev za 13. Zmanjšanje 
delovne sile v opekarni gre na račun ukinitve 
ene izmene. ' 
Novo strokovno delovno silo bomo pridobili 
s priučevanjem delavcev z raznimi strokovni
mi tečaji in seminarji, tako da jih bomo po 
določenem času usposobili vsaj za specializi
rane profile v operativi. 
Splošna kadrovska služba mora začeti načrt
no voditi evidenco o kadrih, kadrovskih po
trebah ter načrtno usposabljati kader. 
Veliko več bo treba delati tudi za splošno izo
braževanje delavcev, posebno tistih, ki so v 
samoupravnih organih, da bodo dejansko 
sposobni upravljati in gospodariti s sredstvi 
in ustvarjenim clohodkom. 
V letu 1973 predvidevamo naslednje število 
delovne sile: 
Delovna enota gradbenii;tavo 188 delavcev 
Delovna enota opekarna 50 delavcev 
Delovna enota stranska dejav. 30 delavcev 
Delovna enota skup. službe 32 delavcev 
Delovna enota družb. standard 10 delavcev 
Skupaj: 310 delavcev 
Predvidevamo še, ela bo v letu 1937 !gradova 
realizacija višja .za 40 °/o. To povečanje je pre
cejšnje, če upoštevamo vpliv stabilizacijskih 
ukrepov. Vendar pa je tako povečanje reali
zacije precej realno, saj imamo za leto 1973 
že v začetku leta zasedene vse zmogljivosti. 
Celotno večanje realizacije gre na račun grad
bene enote in enote stranska dejavnost. Eno
ta opekama bo povečala svojo realizacijo le 
minimalno. 
če bomo hoteli uresničiti postavljeni načrt, 
se bomo morali dobro organizirati. Zaostriti 
bo treba odgovornost za izvajanje nalog, ki 
so postavljene v tem načrtu. 
V delovni enoti opekarna ne predvidevamo 
povečanja proizvodnje. Preiti je treba na eno
izmensko delo pri surovi proizvodnji, to je 
zlasti potrebno zaradi pomanjkanja sušilnega 
prostora. Pri tem pa je treba izdelati, kolikor 



je največ mogoče, fasadne opeke in navadne
ga zidaka. 
Delovni čas je treba urediti tako, da bo mož
no z manjšo delovno silo napraviti isto ko· 
ličino proizvodov. To je edina možnost, ki 
daje zagotovilo, da bo ta enota v letu 1973 
poslovala rentabilno. 
Enota stranske dejavnosti se mora z začet
kom leta dokončno oblikovati in organizirati. 
Vso dejavnost je treba združiti v skupni de
lavnici, ki ima nalogo, da oskrbuje in vzdržu
je vso mehanizacijo v podjetju, ostanek časa 
pa porabi za izvajanje uslug tujim strankam 
oziroma naročnikom. 
P.redvidena realizacija TOZD !grad 
Delovna enota gradbeništvo 23.100.000 
Delovna enota opekama 5.000.000 
Delovna enota stranska dejav. 2.800.000 
Delovna enota družb. standard 1.100.000 
Skupaj: 32.000.000 
Od tega naj bi odpadlo na čisti dobiček 
2.500.000 din, in na osebne dohodke 11.020.000 
din. 
Predvideno razmerje med skladi oziroma 
med dobičkom in osebnimi dohodki je 27 
proti 73. Tako razmerje je v skladu z samo
upravnim sporazumom v gradbeništvu in v 
Sikladu z dobrim gospodarjenjem z ustvarje
nim dohodkom. 
Poprečni osebni dohodek za TOZD !grad za 
leto 1973 naj bi bil 1.900 din. 
Najnižji osebni dohodek pri 100 °/o izpolnitvi 
norme in vseh pogojev 1.100 din, najvišji o
sebni dohodek ne bi smel preseči s stimulaci
jo za redni delovni čas in za dosego vseh po
gojev 6.000 din. 

F. G. 

IG RAD 
nagrade za 
dolgoletno 
delo 
Tistega dne je bilo veselo in slovesno. Zbrali 
so se naši slavljenci. Delavski svet TOZD Ig
rad je na 20. seji sklenil, da se vsem delav
cem, ki so neprekinjeno zaposleni 10 ali več 
let, podelijo posebne nagrade za dolgoletno 
delo. Nagrade so bile praktične in se bodo 
podeljevale vsako leto. 
In kdo so naši slavljenci, ki so prejeli nagra
do? 
- za 10 let in več neprekinjene zaposlitve: 
Alojz Jazbar, Milan Jurca, Jakob Korče, Dju
ro Kirvaja, Franc Mlinar, Janez Osredkar, 
Nikola Rajkovic, Jernej Verbič, Lovro žakelj, 
Franc Gantar, Angelca Oblak, Francka Sku
bic, Ivka Slavec, Nada štirn, Tomaž Jelovšek, 
Janez Makovec, Marjan Merlak, Ivan Trček, 
Avgust žakelj, Marjana Gregollka, Andrej 
Gregorka, Salkan Ibrahimovic, Franc Jereb, 
Franc Jerina, Janko Jesenovec, Ana Košir, 
Anton Novak, Marta Plahtar, Pavla Petkov
šek, Karol Suhadolnik, Marjan Popit, Alojz 
Sedej, Marija šebenik. 
- za 20 in več let neprekinjene zaposlitve: 
Niko Majer, Pavle Potrebuješ, Ernest Deč
man, Maks Albreht, Franc Gregorka, Lado 
Mole, Franc Nagode, Miha Ogrin, Rudi Ogrin, 
Jože Sajevic, Franc Vrhove. 
čestitamo! 

A.M. 

Niko Majer - slavljenec z najdaljšo dobo v 
!gradu (29 let) 
Dvajsetletniki so se zresnili 
Tudi 10 let je dolga doba 
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Letošnje 
obremenitve 
gospodarstva 

Prav gotovo ni najbolj umestno razlagati v 
mesecu februarju, kako bo letos z obremenit
vami gospodarstva. To bi morali vedeti že 
pred novim letom, vendar moramo upošteva
ti, da letošnjo resolucijo o gospodarskem ra
zvoju spremlja cela vrsta novih predpisov, in 
tako se je .zaradi nekaterih nejasnosti zavlek
lo tudi pripravljanje republiške bilance in 
občinskih bilanc. 
Tako, kot so ostri predpisi najnovejšega pa
keta proti nelikvidnosti za gospodarstvo, bo
sta morali tudi splošna in skupna ter osebna 
poraba prispevati svoj del k velikemu skup
nemu stabilizacijskemu računu. Zvezna skup
ščina je tik pred novim letom izkoristila po
sredovalno pravico ter je vse družbene do
hodke od gospodarstva v glavnem zamr.znila 
na lanskoletni ravni. To ne velja za prometni 
davek, ki ga sicer tudi plačuje gospodarstvo, 
v glavnem trgovina na drobno. Vendar mora
mo upoštevati, da ta davek prodajalec prevali 
na kupca, torej gre v bistvu za obremenjeva
nje · osebne porabe. Kljub tej zamrznitvi je 
računati, da bodo proračuni, skladi in inte
resne skupnosti dobili vsaj toliko sredstev 
kot lansko leto, tako da bodo najnujnejše na
loge lahko nemoteno opravljali. Torej bo tre
ba tem ciljem prilagoditi tudi stopnje dav
kov in prispevkov gospodarstva. če pa se bo
do pri porabnikih družbenih dohodkov nabra
li presežki, jih bo služba družbenega knijgo
vodstva sproti odvajala v sklade skupnih re
zerv gospodarstva. Lanskoletne presežke pa 
naj bi dobila republika v obliki obveznega 
posojila za pokritje svojih dospelih obvezno
sti do gospodarstva. 
Sicer pa je v davčnih predpisih za gospodar
stvo letos glavna novost novi davek na doho
dek temeljne organizacije združenega dela. 
Ta se bo stekal v republiški proračun name
sto dosedanjega prispevka iz osebnih dohod
kov, ki ga je gospodarstvo plačevalo tudi v ta 
namen. Za letos bo torej samo republiški da
vek. Ker pa predpis še ni sprejet, plačujejo 
gospodarske organizacije akontacije v višini 
lanskoletnega prispevka iz osebnega dohodka 
republiškemu proračunu. Seveda pa ta davek 
pomeni novost v obdavčevanju, saj dejansko 
obremenjuje zavezance (gospodarske organi
zacije) po njihovi gospodarski sposobnosti. 
Sedaj so vse dajatve izvirale tako rekoč iz o
sebnih dohodkov, to pa pomeni, ela so pod
jetja z večjim številom delavcev in manjšim 
dohoclkom plačevala večji davek od tistih, ki 
so imela manj delavcev, pa boljši finančni 
učinek. 

Davčni zavezanec je temeljna organizacija 
združenega elela, davek pa pripada občini, na 
katere območju je sedež zavezanca. Davčna 
osnova se ugotavlja tako, da se od celotnega 
dohodka odštejejo materialni stroški, amorti
zacija, zakonske in pogodbene obveznosti, o
sebni dohodki in druge obveznosti. Kot zani
mivost naj omenimo, ela se od davčne osnove 
odšteje tudi znesek, ki ga je davčni zaveza
nec na podlagi samoupravnega sporazuma 
namenil za pokritje izgub drugih temeljnih 
organizacij združenega elela v sestavi organi
zacije združenega dela podjetja. Prihodnje le
to bo ta davek, kot kaže, vpeljan tudi name
sto tistega dela prispevkov iz osebnega do
hodka, ki je namenjen občinskim proraču
nom. Ker pa pomeni to precejšnjo spremem
bo dosedanje razdelitve sredstev med ob
činami, so potrebna še skrbna proučevanja, 
priprava morebitnega načrta medsebojnih 
kompenzacij itd. Novi davek na dohodek te
meljne organizacije združenega dela, za se-
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daj samo republiški, je v bistvu prvi korak 
.obsežnejše davčne ref.orme, katere cilj je za
jemati večja sredstva za splošno in skupno 
porabo iz poslovnega uspeha gospodarstva in 
od samih občanov. S tem se bomo izognili do
sedanji pomanjkljiv.osti, ko so številni pri
spevki iz osebnega dohodka povečevali po
slovne str.oške in ;zmanjševali konkurenčno 
sposobnost gospodarstva. 
Toliko lahko povemo o tej zadevi sredi janu
arja, ko je bil članek oddan v tisk. Ker pa 
o tem tečejo .razprave v republiških in zvez
nih organih, se lahko zgodi, da bo že v času, 
preden bo izšel februarski Usnjar, prišlo do 
kakih sprememb. 

T. K. 

Pri delu 
• doma 

MATEVž TRčEK se je rodil 9. septembra 
1948 na Stari Vrhniki. Osnovno šolo je začel 
obiskovati na Vrhniki, a je kasneje .obiskoval 
šolo posebnega tipa v Kamni gorici pri Ra
dovljici in zaključil 5 razredov. 

Kako ste živeli v mladosti, ;posebno glede na 
povojne težave? 
Težav je bilo več, saj je bilo v družini 9 otrok, 
od katerih nas danes živi še 6. Zaposlen je bil 
samo oče v parketarni, mama pa je gospodi
njila in opravljala dela okrog hiše. Sedaj so 
razmere ·Čisto druge, saj smo praktično vsi 
zaposleni. 
Je oče še zaposlen? 
Ne, ni več zaposlen, ima pa nizko pokojnino, 
ker ima premalo delovne dobe. 
Kdaj ste se prvič z~poslili in kje? 
Moja prva zaposlitev je bila zelo kratka. V 
Kovinarski sem bil le 3 tedne, 18. januarja 
1965 pa sem se zaposlil v Industriji usnja 
Vrhnika. 
Pri katerih delih ste doslej vse bili? 
Okrog 6 let sem bil zaposlen v kalorični cen
trali kot clovažalec premoga; ko pa so se po
goji spremenili, sem bil dodeljen k transport
ni skupini. Moram pa reči, ela sem bil z de
lom v kotlovnici bolj zadovoljen, posebno še 
zaradi različnih letnih časov. Na transportu 
je včasih precej mraz, pa tudi vročina nam 
ne prizanese. 
Kakšnega dela imate največ pri transportu? 
Najvee je razkladanja apna, soli, strojil in 
drugih pomožnih sredstev in pa drobnega ele
la na različnih delovnih mestih. 
Kakšne težave imate na delovnem mestu? 
Najtežje mi je, ko me nekateri delavci ago
varjajo z zelo grdimi in nespoclobnimi izrazi 
in zahtevajo od mene nemogoče. Moram pri
znati, da me tako vedenje posameznikov 
spravlja ob živce in v takih primerih ne mo
rem normalno delati. Mislim, da bodo nadre
jeni ob branju teh vrst poskrbeli za to, da bo 
tega konec. Vem. da nisem idealen, vendar 
pa naj imajo drugi več čuta do sodelavca, ki 
je tako ali drugače prizadet. Upam, da bo teh 
nekaj besed zadostovalo, drugače bom res 
moral prositi, ela me na nek način zaščitijo 
pred žaljivimi izpadi posameznikov. 

Koliko dobite osebnega dohodka mesečno in 
kako ga razporedite? 
Včasih dobim tudi do 170 starih tisočakov, 
od tega si nekaj zadržim za vsakodnevne iz
datke, drugo dam pa mami, ki me z vsem 
skrbuje. 
Kaj delate v prostem času? 
Ker imamo doma tudi kravo in nekaj praši
čev, dostikrat pomagam doma ali pa pri sose
dih, ostane pa tudi nekaj časa, da si človek 
oddahne. 
Ali ste bil že kdaj na morju na dopustu? 
Dopusta še nisem preživel na morju, videl 
sem ga pa, ko sem bil s šolo na zaključnem 
izletu. Zdelo se mi je izredno lepo. 
Kakšne načrte imate? 
Doma se pripravljamo na gradnjo nove hiše; 
staro bomo podrli, ko bo nova sposobna za 
stanovanje. Nekaj materiala je že kupljene
ga, drugo bo pa treba sproti dokupiti in pa 
predvsem trdo delati, saj je lastna roka naj
cenejša in vedno pripravljena delati. Nekaj 
let dela ne bo manjkalo, še preveč ga bo. 
Računate morda, da bo s•časoma postala tudi 
nova hiša vaša? 
Malo že računam, kaj pa bo pokazal čas , bo
mo pa videli. 
Mislite ostati sami ali pa se tudi poročiti? 
Poročiti se nameravam, malo se že razgledu
jem okoli sebe; kaj več o tem ne bi govoril 
saj bi nekateri tudi to zasukali v drugo smer 
in morda rekli kakšno pikro na moj račun. 
Ali ste zdravi? 
Zadnje čase sem kar .zdrav, le v mladosti sem 
prebolel meningitis in so mi takrat praktično 
že šteli zadnje minute. Prebolel sem še pljuč
nico, posebnost pa predstavljajo ploske no
ge. Svoj čas sem dobil tudi ortopedsko obu
tev, vendar se to hitro obrabi in zopet je vse 
po starem. 
Kako pa se vozite na delo? 
Največkrat s kolesom, v zimskem času pa tu
di z avtobusom ali pa grem peš. Od doma 
grem že ob peti uri, da sem malo pred šesto 
v podjetju. Nekaj več časa pa porabim za pot 
domov, saj nisem toliko vezan, kdaj moram 
biti doma. 
Kje pa se hranite? 
Malicam v podjetju, včasih tudi kosim, naj
več pa jem doma. Saj hrana doma ni tako 
draga, posebno če računam, da se tudi doma 
nekaj pridela in zacvili jeseni kakšen ščeti
nar. 
Posvetite kaj časa branju? 
List Usnjar preberem v celoti, drugače pa 
kakšno knjigo, če mi pride v roke, kadar sem 
prost. Največ izvem iz radijskega programa 
oziroma poročil. 
Imate kakšno ;posebno željo? 
Svojo največjo željo sem vam že povedal in 
če se mi bo izpolnila, bom pri delu in doma 
.zadovoljen in manj potrt. 
Tudi uredništvo želi, da bi se tov. Trčlm želja 
izpolnila in da bi njegovi sodelavci imeli več 
človeškega razumevanja zanj. 

F. K. 

Mladinci so se potrudili in lepo okrasili dvo
rano. Potem so se olcrepčali v družbi starej
ših mladincev 



Novoletna 
v • 

srecanJa 

Leto~nje novolet!lo ~reč"anje upokojencev ter 
slavlJencev IUV Je bilo ze deveto po vrsti. Na 
srečanjih na Vrhniki in v Litiji je glavni di
rektor, Anton Debevec, govoril o doseženih re
~ultatih i!J. o ~ajvažnejših vprašanjih, ki jih 
J~ kolektiv reseval v letu 1972. Istočasno je 
direktor seznanil navzoče z nalogami ki so 
postavljene pred kolektiv v letu 1973, ~ kate
r~m j.e pričakov~ti precej težav zaradi pred
VIdemh zaostremh gospodarskih ukrepov, s 
katerimi moramo doseči večjo stabilnost v 
celotnem jugoslovanskem prostoru. 
9b<: srečanji sta minili v prijetnem razpolo
zenJu. 
Razšli smo se z željo, da se prihodnje leto ob 
jubilejnem desetem srečanju ponovno vidi
mo. 

Novoletne 
obdaritve 

P. P. 

V zvezi z novoletnimi obdaritvami, o katerih 
sn~o poročal.i v j~nuarsk_i številki, smo prejeli 
vec zahvalmh pisem; pisali so: šola Janeza 
Mraka na Vrhniki, Osnovna šola šmartno 
vrhniški in šmars.ld vrtec, pa tudi posamezni 
občani, ki so bili deležni naše novoletne ob
daritve. 
Učiteljsk_i ~bor <;>snovne ~ole Ivana Cankarja 
n~ Vrhmkl pa Je kolektivu IUV poslal tole 
pismo: 
»V imenu vseh učencev, ki bodo letos in v 
naslednjih letih deležni vašega darila se vam 
zanj najlepše zahvaljujemo. Zelo ste nas s 
tem razveselili, posebno še, ker je bilo to po
polnoma nepričakovano. 
Da bi bil denar kar najbolj koristno uporab
ljen, smo se učitelji skupaj s starši docrovo
rili za nakup 15 parov smuči, čevljev i~ ve
trovk. ~ ~em ~omo omgočili smučarski tečaj 
vsem tistlm ucencem 5. razreda, ki si opreme 
sami ne morejo nabaviti zaradi visoke cene. 
V sak~ leto smo sicer 1kupili nekaj smuči iz 
lastmh sredstev, vendar to še zdaleč ni zado
ščala za vse potrebe. 
Izpopolnili bomo .tudi že dokaj bogato zbirko 
učbenikov, tako da si bo sčasoma večina u
čencev lahko brezplačno izposojala potrebne 
šolske knjige. Za ostanek pa smo naročili 
mladinske liste, ker je nanje zaradi visoke 
cene, kljub odlični kvaliteti in zanimivemu 
branju, vedno manj naročnikov. 
Ob novem letu želimo kolektivu Industrije 
usnja, zlasti še svojim nekdanjim učencem, 
staršem naših učencev in vsem drugim mno
go osebne sreče, zdravja ter še naprej take 
delovne uspehe, kot jih je tovarna že doslej 
dosegala. 
Srečno!« 

S srečanja na Vrhniki , 
Naš upokojenec Anton Rožmanc-Kovač je 
malo zamudil, ke1· je gledal »Mestece Peyto71« 
S srečanja v Litiji 
Jubilant Janez Mlakar iz usnjarne šmartno 

Novice iz 
samoupravnih 
jeder 

Ni še tako dolgo, ko smo prvič slišali za sa
moupravna jedra, pa so postala že stvarnost. 
Hitro smo prešli od besed k dejanjem. Ker 
smo prepričani, da bo tudi ob izidu februar
ske številke Usnjarja to še vedno pereče 
predvsem pa vprašanja, ki jih je obravnavalC: 
samoupravno jedro v dodelavi obrata usnjar
ne šamrtno, ne bo odveč, če kaj o tem po
vemo tudi članom kolektiva. 
N.a sestanku samoupravnega jedra v Usnjar
m šmartno - obrat dodelava I smo sklenili 
enoglasno: 
l. Vodja usnjarne naj pripravi obrazložitev 
negativnega rezultata poslovanja za mesec 
november - do naslednjega sestanka. 
2. Dokler ne bodo odpravljena ozka grla v 
docl~lavi (sušilne zm?glj ivosti) oziroma do po
stavitve novega pastmga, bomo delali vse pro
ste sobote, da se bomo .tako čimbolj približali 
postavljenemu načrtu. 
3. ~t~i~jamo se s podaljša.njem mandata po
lovici elanov obeh delavskih svetov, takoj pa 
naj se izobesi seznam članov, ki jim bo man
dat podaljšan. 
4. V obratu dodelave je od ponedeljka 15. l. 
1973 dalje med delovnim časom prepovedano 
kajenje. Kadi se lahko samo še ob zaključku 
malice na stopnišču pred oddelkom. 
5. Predajanje elela iz izmene v izmeno bo tek
lo brez ustavljanja strojev - to je po siste
mu štafete - ko nova izmena pride, lahko 
stara zapusti delovno mesto. Razpored čišče
nja ~~rojev določajo izmenovoclje ob menjavi 
partiJ. 
6. V dece~bru spr~tete norme naj ostanejo 
nespremenJene vsaJ sest n1esecev. 
7. Ker smo o dogodkih v kolektivu obveščeni 
običajno z veliko zamudo, predlagamo: 
a) skl~pi odbora za medsebojne odnose in o
srt:clnJeg<~ delavskega sveta naj se objavijo 
naJkasneJe v treh dneh po sestanku celotni 
zapisniki pa najkasneje v šestih dn~h. 
b) materiali za osrednji delavski svet naj bo
do . vročeni č1anom delavskega sveta vsaj šest 
dm pred sestankom, da se o vsebini in pred
logih lahko pogovorimo na samoupravnih 
jedrih. 
8. Kršitelje sklepa o prepovedi kajenja in me
njavi izmen so izmenovoclje dolžni objaviti na 
interni oglasni deski. 
9. Sestanki samoupravnih jeder naj trajajo 
največ 15 minut. 
Ker bi bilo preveč, če bi hotel pojasnjevati 
vse točke, se bom dotaknil samo dveh, in si
cer tistih, ki se najbolj tičejo notranjih zadev. 
V 4. sklepu smo se dotaknili kajenja. Da se 
razumemo, v dodelavi je bilo že elo sedaj ka
jenje strogo prepovedano, vendar je tisti, ki 
kadi, lepo ustavil stroj, odšel ven na hodnik, 
dobil družbo in so si družno »prižigali«. Te
mu smo sedaj napravili konec, da bomo tako 
enotni kadilci kot nekaclilci. čudno je nam
reč bilo videti, in v večini oddelkov je še ved
no tako, da starejši (ki kadijo občutno manj) 
lepo delajo, kadilci (na žalost je v večini mla
dina) pa imajo >>posebne pravice«. Sklep je 
bil sprejet brez nasprotnih glasov, morda tudi 
ne bo tako hitro stoodstotno zaživel, toda po
kazana je dobra volja in zgled. 
Seveda bo težko, če bomo ostali v našem ob
ratu sami, če pa bomo samo prvi, bo pa toli
ko lažje. 
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Po teži ni nič manjši še tudi sklep o »Štafet
nem predajanju izmen ali strojeV<<. 
Morda se bo kdo spomnil na prave štafete in 
se nasmehnil, češ to bodo tekli, vendar bodo 
take pripombe zelo neumestne. Zelo lepo pa 
bo pogledati v oddelek ob 14. uri, ko se ne bo 
poznalo, da se ravnokar opravlja izmena. Ni
smo sklenili, da bomo delali točno do dveh, 
sklenili smo le, da se stroji ne bodo ustavljali 
ali vrteli v prazno. Ko bo prišel delavec iz na
slednje izmene, bo zamenjal pri stroju dote
danjega, ta pa bo lahko odšel v garderobo in 
se pripravil za odhod. 
Rezerve torej iščemo v disciplini in strojnih 
urah. Tudi strojev ne bomo zanemarili, ven
dar jih ne bomo čistili ob tako nesrečni uri, 
kot je deset minut pred zaključkom dela, 
ampak ob menjavi partij, kar bo prav gotovo 
bolje. . 
Rad bi še kaj pisal, ker o takih sklepih niti 
ni težko pisati, vendar naj bo za to pot do
volj; nekaj moram pustiti tudi drugim. 

. J . M. 

Delavske Sindikaln? 
v • tekmovanJe 
sportne 1gre k 1. "k .h 

L .
1
... eg J~S ~t 

V . 1 lJI k. S 
letu 1972 e 'P ma_rtna v 

Komisija za šport in rekreacijo pri občin
skem sindikalnem svetu Litije je v letu 1972 
razpisala tekmovanje v 10 panogah, in sicer 
v streljanju z zračno puško, odbojki, keglja
nju, rokometu, balinanju, strojepisju, malem 
nogometu, košarki, namiznem tenisu in šahu. 
Sodelovanje na IV. delavskih športnih igrah 
je prijavilo 10 delovnih organizacij, skupaj 
74 ekip. 
IUV - obrat šmartno je nastopal v balina
nju, odbojki, kegljanju, koša~ki i~. rokometu. 
In kakšne rezultate so dosegh nasi tekmoval
ci? 
odbojka - l. mesto (med 4 ekip<l:Ini) . 
kegljanje - 6. mesto (med 8 ekipami) 
rokomet - l. mesto (med 4 ekipami) 
balinanje - 4. mesto (med 7 ekipami) 
košarka - 3. mesto (med 4 ekipami) 
Končni vrstni red IV. delavskih športnih iger: 

l. Gradbinci 28 točk 
2. Skupščina občine Litija 25 točk 
3. Lesna industrija Litija 23 točk 
4. IUV - šmartno 16 točk 
S. Predilnica 13 točk 
6. Prosveta 11 točk 
7. Kovina 6 točk 
8. Industrija apna Kresnice 2 točki 

Za smeh 
Objavljamo obvestilo iz časopisa Novosti 

z dne 19 l. 1973 z naslovom 
CEVUE Z OZNAKO- VENDAR DOMACO 

Nedavna novica iz Tuzle, da je mladinska 
oranizacija obsodila kolektiv kombinata Bo
rovo, ker je proizvedel čevlje z ameriškimi 
oznakami (kakršne nosijo ameriški vojaki v 
Vietnamu - prip. ur.), je presenetila 14.000 
delavcev naše največje tovarne obutve. 

Predsednik tovarniške konference Zveze 
mladine, Mirko Bujanovic, je izjavil v imenu 
mladinske organizacije in delavcev >>Borova<<, 
da je lani tovarna izdelala 16 milijonov parov 
čevljev, od tega 6.400 parov z okrasi, vendar 
pa to niso bile oznake ameriških vojakov, ki 
se borijo v Vietnamu, temveč oznake Jugoslo
vanske ljudske armade. 
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in Vrhn~tke 

Dne 13. januarja je bilo na kegljišču Mantova 
na Vrhniki sindikalno srečanje kegljaških e
kip IUV iz obratov šmartno in Vrhnika. Na
stopilo je šest ekip, in sicer 4 moške (2 Vrh
nika, 2 šmartno) in 2 ženski ekipi (1 Vrhnika, 
1 šmartno). 
A. 
Doseženi rezultati - moš·ki: 

Vrhnika I : šmartno I 
Vrhnika II : šmartno II 
Vrhnika I : Vrhnika II 
šmartno I : šmartno II 

Vrstni red: 
l. mesto Vrhnika II 
2. mesto Vrhnika I 
3. mesto šmar.tno I 
4. mesto šmartno II 

Za moške ekipe so nastopili: 

228:211 
283; 189 
284; 287 
174; 150 

570 
476 
385 
339 

Vrhnika I (Petkovšek, Trnavčevič, Kržmanc, 
Stržinar, Bajrmovic, LaziC) 
Vrhnika II (Obid, Plestenjak ml., Pleskovič 
ml., Posavec, Merlak, Fatur) 
šmartno I (Erjavec, Strmec st., Strmec ml., 

že11ska ekipa šmarlna 

Ce111kar, Torner, Mali) 
šmartno II (Vrisk, Brodar, Rihter, Klisarič , 
Koselj, Zavrl Tone) 
B. 
Doseženi rezultati- ženske: 
Vrhnika : šmartno 82: 66 
Vrstni red: 

Fra11c Pleskovič ml., član Il. ekipe se pri
pravlja 

Zmagoval/la ekipa Vrlmika Il 

l. Vrhnika 
2. šmartno 
Za ženske ekipe so nastopile: 
Vrhnika (Srebotnjak, Kralj, Rizman, Benčič) 
šmartno (Urankar, Cerovšek, Dolšek, Počkar) 
c. 
Po končanem ekipnem tekmovanju so trije 
Vrhničani in trije šmarčani tekmovali še na 
50 !učajev (25 na polno, 25 na čiščenje). 
Doseženi rezultati in vrstni red: 

l. Obid 145 71 216 
2. Pleskovič 124 69 193 
3. Plestenjak 134 52 186 
4. Mali 132 43 175 
S. Strmec st. 123 43 166 
6. Erjavec 104 59 163 

Tekomovanje je zelo dobro uspelo v organi
zaciji sindikata usnjarne, čeprav je na začet
khl prekinitev električnega toka načela živce 
marsikateremu tekmovalcu. 
Povratno srečanje bo na kegljišču v Domža
lah v organizaciji sindikata obrata šmartno. 

P. P. 



Kako smo 
poslovali 
v mesecu 
decPmbru 

• 

v letu 1972 

Proizvodnja po obratih 
V N din 

Usnjarna Vrhnika 255.802 m" 
ščetinama Vrhnika 7.001 kg 
Usnjarna šmartno 70.149 m' 
Krznarna šmartno 15.661 m" 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna šmartno 2.103 m' 
Konfekcija usnja šmartno 5.506 m" 
Konfekcija usnja Vrhnika 2.475 m' 
Galanterija Ljubljana 2.395 m" 
Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 27.700.453,20 
Usnjarna šmartno, 

krznarna in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Skupaj 

16.531.648,10 
712.560,05 

1.524.463,20 
46.469.124,55 

Poprečni osebni dohodek 
Poprečni osebni dohodek je znašal v mesecu 
decembru za 184 ur 2077,19 N din na enega za
pos.Jenega. 
Bolniški i:wstanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
decembru zaradi bolniških izostankov (vključ
no tudi porodniški dopust) izgubljenih 2.08 
delovnih dni. 
število zaposlenih 
Na elan 31. 12. 1972 je štel naš kolektiv 1.762 
članov (brez vajencev). V vrhniških obratih 
elela 1.116 ljudi, v šmartnem 56 in v Galante
riji v Ljubljani 78. 
Podatki za leto 1972 
Proizvodnja 
Svinjsko usnje (s šoštanjem) 2.787.087 m' 
Goveje usnje 778.960 m" 
Krzno 222.261 m' 
Sortirane ščetine 82.386 kg 
Divjačina - kosov 28.782 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Poraba usnja v konfekcijah 91.588 m' 
Poraba krzna v konfekciji 20.115 m' 
Poraba usnja v Galanteriji 21.564 m 2 

Realizacija 
Zunanja realizacija 354.495.789,90 N din 
Izvoz v dolarjih 9.336.401 
Poprečni osebni dohodek 
Poprečni osebni dohodek je znašal za l. 1972 
za 184 ur 1.830,89 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški i:wstanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v letu 1972 
izgubljenih 24,83 delovnih dni zaradi bolniš
kih izostankov (vključno tudi porodniški do
pust). 

Na dokaj neugodni priključek nove avlonzo
bilske ceste na Vrhniki se bomo verjetno 
kmalu privadili. če pa ne in če tudi odgovor
ni organi ne bodo ukrenili ničesar, bo zaradi 
tega križišča cvetela delo za registrirane in 
neregistrirane kleparje, organe prometne var
nosti, sodnike za prekrške. Verjetno si bo 
kdo tudi obogatil besedni zaklad za občeva
nje s sovražnikom. 

Razpored 
prostih sobot 
v letu 1973 

II III IV 

Skupaj: 

Leto 
Nedelje 
Prazniki 
Proste sobote 
Skupaj delovnih dni 
Plačane ure 
Delovne ure 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIProsta sob. 

365 dni 
52 dni 
9 dni 

37 dni 
267 

2208 
2136 
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Dedek Mraz je razveselil tudi naše najmlajše. 
Zvesto in zelo uspešno so mu pomagali škra
ti, vile in mladi muzikanti z Rakeka 

Vse strmi v dedka Mraza. Le kaj nam je pri
nesel? 

Dedek Mraz ni pozabil niti na ateke, pripeljal 
je s seboj razvedrilo tudi zanje 

JO 

Tudi 
• mamica 

• Ima 
• 

gripo 

Gripa je razsajala tisti čas po mes•tih in va
seh po vsej deželi. Tudi v skromno stanova
nje Korenove družine je segla s svojo ne
usmiljeno rotko. Ooka je že dva dni ležal v 
postelji; tudi vse 1tri deklice že tri dni niso 
bile v šoli. Mamica je komaj skuhala dovolj 
čaja za vse štiri in večkrat je morala v lekar
no po zdravila. Sploh je imela polne roke 
dela s svojimi bolniki. 
Ko je mamica zvečer vsem štirim izmerila 
tempera<turo, se je oglasila Anica, najmlajša: 
»Mamica, ·še sebi izmeri temperaturo, kar 
tako za šalo, čeprav nisi bolna.« 
In mamica je ubogala svojo najmlajšo. 
>>Kar meni daj toplomer, bom jaz pogledala, 
koliko kaže. Joj, joj, mamica, veš, skoraj de
vetintrideset kaže. Saj imaš tudi ti gripo, ma
mica! Bolna si, pa vendar ne ležiš. Pa saj 
niti ne utegneš, samo nam strežeš, nase pa 
nič ne misliš!« 
In poljubila je mamico na potno in razgreto 
čelo. Mamica pa je bila vsa srečna, da se je 
vsaj najmlajša spomnila nanjo. 
Včasih otroci vidijo, česar ne vidimo ali no
čemo videti mi odrasli. 
I. M. 

Vtisi 
svetovnega 
potnika 

(Nadaljevanje in konec potopisa tov. Gori
čana) 

Po večurnem letu smo se spustili na Veliko
nočni otok - Rapa nui ob zori ob zelo hu
dem vetru, ki ·smo ga začutili šele, ko smo 
zapustili letalo. Pilot je .kljub razmajanemu 
letalu res odlično pristal. 
Velikonočni otok je poznan po velikanskih 
kipih iz kamenja, za katere pravijo, da so jih 
naredila bitja iz vesolja. Res je, da še do da
nes niso rešili uganke njihovega nastanka. 
Ta otok je najskrajnejša točka Cilea. V hu-

dem vetru smo šli v ograjen prostor, kjer so 
domačini na stojnicah prodajali lesene fi
gure in ogrlice iz školdk, ki si jih ljudje, po
dobno kot na Tahitiju cvetje, podajajo in 
obešajo okrog vratu ob slovesu. Občudujem 
te domačine, ki mirno sede .za svojimi stoj
nicami, dostojanstveno vdani v usodo, zaviti 
v pouče in odeje. Nikakršne vsiljivosti pri 
prodaji ni. Ko se sprehajam pod odprtimi šu
pami, mi pogled obstane na majhni deklici, 
nekako deset let je morala biti stara. Na
pravljena je bila v lahko krilce, v ponošene 
preveliike čevlje, v ročici pa je stiskala ban
kovec, ki ji ga je verjetno dal ob slovesu 
kakšen sorodnik. Njene velike oči so kar ža
rele od sreče, na ustih pa ji je trepetal na
smeh. Kar sram me postane, ko ne morem 
umiriti svoje, od mrazu šklepetajoče čelju
sti in ob misli, kako malo je treba za veliko 
srečo. 
Po enournem postanku se zopet vkrcamo in 
naša naslednja postaja je Santiago ele Chile. 
Med potjo še preletimo otok Isla de Fernan
dez, •kjer je preživel brodolom mornar Sel
kirk, njegovo .zgodbo pa je porabil pisatelj 
Daniel Defoe za svojo knjigo o Robinzonu. 

Santiago de Chile 
Pristanemo na letališču Pudahuel, oddalje
nem dvajset kilometrovv od Santiaga. Carin
ski pregled je zelo natančen, obvezno je tre
ba menjati za vsak dan bivanja v čileu deset 
dolarjev po uradnem tečaju, ki je petkrat 
manjši od črnega, kar sem ugotovil kasneje. 
Med vožnjo v mesto opazujem značilno po
krajino med visokimi, s snegom pokritimi 
Audi in morsko obalo. V Santiagu komaj naj
dem sobo v hotelu. Nekaj dni moram čakati 
na direktno zvezo za Paraguay. 
Santiago je naj•bolj evropsko mesto v Južni 
Ameriki. Povsod se pozna, da je bilo nekoč 
tu mnogo bogastva in da je sedaj velika go
spodarska kriza. čileanska pot v socializem 
je zelo težka. Nacionalizacija baJkrenih rud
nikov je povzročila velike težave, ker so stro
kovnjaki zapll!stili deželo in rudniki so ob
stali. Na ulicah je vedno živahno, tudi v poz-

nih večernih urah. Najbolj zanimiVI so avto
mobili - taksiji, nekateri nimajo pokrova, 
drugim manjkajo blatnilki, tretji so stari več 
desetletij. Trgovine so slabo založene, ker 
država krčevito varčuje z devizami. Ker so 
nacionalizacije na dnevnem redu, lastniki to
varn mrzliono kupujejo na črnem trgu do
larje in jih poskušajo pretihotapiti iz dežele. 
To je povzročilo visoko ceno dolarja, saj se 
za en dolar dobi skoraj sto litrov bencina, 
Citroen, spaček, ki se izdeluje v čileu, pa 
stane po črnem tečaju samo SOO dolarjev. Na 
ulici slišim zelo veliko ruske govorice. čile
anski žeparji so daleč poznani kot strokov
njaki in listnico je najbolje nositi v spred
njem hlačnem žepu. 
Ko sem šel potrdit letalsko vozovnico na 
predstavništvo letalske družbe Lan Chile, so 
zahtevali vstopno virz:o za Paraguay, ki je pa 
nisem imel. Zmenjen sem bil, da me bo pred
stavnik z nami sodeLujočega podjetja priča
kal na letališču, moj prihod pa je bil uradno 
prijavljen pri paraguayskih oblasteh. Komaj 



sem čileance prepričal, da so mi dovolili od
hod iz dežele_ Kljub vsemu me skrbi, kako 
bom stopil v Paraguay, če me slučajno nihče 
ne bo pričakal. Moje slutnje, da bom imel 
težave, so se uresničile. Ko je naše letalo 
iz Santiaga prek Antofagaste na severu či
lea prispelo v Asuncion, so me na letališču 
pr1čakovali in tudi na spisku potnikov sem 
bil. Ko pa 'SO pregledali moj potni list, so na 
platnicah opa!Zili v cirilici napisano Jugosla
vija in nikakor jih nisem mogel prepričati, 
da nisem Rus. Po dvajsetminutnem prepira
nju so mi vzeli potni list in mi dovolili, da 
vstopim v Paraguay. Oddahnil sem se, saj je 
zelo malo manjkalo, da me niso kljub vsem 
urejenim formalnostim poslali nazaj v čile. 
Naslednji dan sem na policiji brez težav do
bil nazaj potni li!st i!n po dolgem potovanju 
sem se sredi Južne Amerike počutil že napol 
doma, saj je od Asunciona neposredna letal
ska zveza z Lufthansi!nim letalom do Frank
furta in Zagreba. 
Paraguay leži v osrednjem delu Južne Ameri
ke in sodi med najmanj razvite dežele na 
svetu. Petindevetdeset odstotkov prebivalcev 
je mešancev, dva odstotka Indijancev in le 
trije odstotki belcev. Generalski režim skrbi 
za to, da v deželi ni nemirov. Zemlja je bo
gata, mnogo je pašnikov in goveje živine tri
krat več kot prebivalcev, kar je svojevrsten 
rekord. Imajo eno železnico, tri ceste in pa 
vodno pot po reki Paraguay in Parani do 
Buenos Aires - njihovo okno v svet. Od tu
jih priseljencev prevladujejo že od nekdaj 
Nemci. 
Proti brazilski in bolivijski meji se travnate 
površine umaknejo pragozdu, ki je zelo gosto 
zaraščen in le tu in tam je vanj izsekana 
kakšna pot. Ob cesti sem opazil, da se gredo 
požigalništvo, pragozd enostavno požgejo, 
štore izruvajo in počasi zasajajo sadno drev
je in travo. To počenjajo največ priseljenci 
iz Koreje, ki so zelo cenjeni kot delovni lju
dje. Od države dobijo zastonj zemljo pod edi
nim pogojem, da jo obdelujejo. 
Glavno mesto Asucion ima 400.000 prebival
cev in precejšen obisk turistov. Zgrajeno je 
po španskem sistemu šahovnice, ima zelo 
lepe parke. Najbolj me je presenetilo, da je 
izredno čisto. 
Vožnja z avtomobilom pa je prava pustolov
ščina; na vsakem križišču je treba ustaviti in 
gledati na vse strani, če je cesta prosta. V 
trgovinah je mogoče kupiti ročno vezane tka
nine, kože kač, kuščarjev, nojev, krokodilov, 
nagačene živali in pasove, torbice in loke, ki 
jih i:z;delujejo Indijanci. Ogledat sem si šel 
njihov rezervat v bližini Asunciona. Vilbujal 
je zelo žalostno sliko. Napol podrte bajte, pi
jani moški, pre:z;godaj ostarele ženske. Bliži
na glavnega mesta jim je prinesla več škode 
kot blagostanja. Rezervat upravljajo misio
narji, ki so ;zJgradili tam tudi majhno šolo in 
ambulanto. Medtem ko ženske pletejo izdel
ke za prodajo, moški v glavnem lovijo in pro
dajajo kože trgovcem po zelo nizkih cenah. 
Drugaona slika je pri plemenih, ki so bolj od
daljena od glavnega mesta. Tam živijo bolj 
prirodno in dostojanstveno življenje, so pa 
bolj nedostopni. 
človek kar dobi občutek, da je v Paraguayu 
čas obstal. Omenil bi še zelo lepe narodne no
še, plese in pa tipično paraguaysko glasbo. 
Ansambel je ponavadi sestavljen iz dveh ki
tar in indijanske harfe, vsi muzikanti pa so 
obenem pevci in vse melodije so v tričetr
tinskem taktu, pravijo pa jim polka. čas mo
jega bivanja v tej divji deželi, kamor ni tako 
enostavno priti, se je iztekel in že sem v le
talu Lufthanse, ki me pelje prek Sao Paola, 
Ria de Janeira in Casablance domov. 

-o-
V kratkem času štiridesetih dni sem obkro
žil ves svet in ugotovil, da sem imel premalo 
časa, da bi bolj spoznal obiskane kraje, saj 
sem bil na poslovnem potovanju, ki mi ni 
dopuščalo več kot kakšen dan predaha ob 
sobotah in nedeljah ali pa ob čakanju na le
talske zveze. S poslovne strani pa ocenjujem 
svoje potovanje kot zelo uspešno, saj je o
mogočilo našemu podjetju stike z doslej ne
obdelanimi področji in ime »Industrija usnja 
Vrhnika« tudi v najbolj oddaljenih krajih 
sveta ni več nepoznano. 
J. G. 

Gauchos 

H ereford govedo 

Pri Indijancih lvlakd 

Santiago de Chile 



Naša 
protestna 
brzojavka 
Osrednji delavski svet IUV je na svoji seji 
28. decembra 1972 sklenil, da v imenu kolekti
va IUV protestira zaradi vojne v Vietnamu. 
Na podlagi tega smo poslali republiški konfe
renci SZDL v Ljubljani naslednjo brzojavko. 
DELAVSKI SVET KOLEKTIVA INDUSTRI
JE USNJA VRHNIKA, ZBRAN NA SEJI 28. 
12. 1972, SE PRIDRUžUJE PROTESTOM DE
LOVNIH LJUDI JUGOSLAVIJE IN VSEGA 
SVOBODOLJUBNEGA CLOVESTVA PROTI 
VOJNEMU NASILJU, PUSTOSENJU VIET
NAMA, BREZOBRZIRNEMU UNICEVANJU 
IN IZTREBLJANJU CIVILNEGA PREBIVAL
S TVA. NE MOREMO RAZUMETI, DA SE 
NASI ZAVEZNIKI IZ ZADNJE SVETOVNE 
VOJNE, KI SO SE SKUPAJ Z NAMI BORILI 
PROTI FAšiZMU, SEDAJ POSTAVLJAJO V 
VLOGO SVOJEGA TAKRATNEGA NASPROT
NIKA, IN SE TO V IMENU NEKAKšNE 
DEMOKRACIJE. 
CE V VOJNI žE NI PROSTORA ZA CUSTVA, 
KDAJ BO ZMAGAL VSAJ RAZUM? ZATO SE 
MORAJO MIROVNA POGAJANJA OBNOVI
TI. MENIMO, DA IMA VIETNAMSKO LJUD
STVO EDINO PRAVICO, SUVERENO ODLO
CATI O SVOJI USODI IN DRUžBENI URE
DITVI. NJEGOVA BORBA ZA SVOBODO JE 
BORBA VSEGA SVOBODOLJUBNEGA SVE
TA. 

DELAVSKI SVET 
INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Rešitev 
novoletne 
križanke 
se pravilno glasi: 

vodoravno: pirat - kralj na betajnovi - era 
- aa - alinea - ut - ro - js - eter -
zveza - ok - umetnik -o- apel- tobruk
ant - bodoni - da - končar - kalij - kila 
- nob - amba- eca- al - droga- rea
etan - ema - intriga - bos - pivovar -
zrn - na - rtv - azil - etnolog - uta -
recepis- onega- šato- regata- stvar
ew - sod - l -nama - aspekt - vim- oj
nik - kotalke - ime - vrhnika - aero -
et - spaak - r - r - kometi -srečno novo 
leto - jl - s - tea - svod - citre. 
Prejeli smo 124 rešitev. 
Od pravilnih smo izžrebali tri, in sicer: 
l. nagrada- dobropis za SOO din - Julka 

Učakar, šmartno; 
2. nagrada- dobropis za 300 din - Franc 

Gorše, šmartno; 
3. nagrada- dobropis za 200 din - J oži Bres-

kvar, Ljubljana, Cesta v Mestni log 56. 
Nagrajenci bodo lahko kupili za dobropise 
blago v katerikoli maloprodajni trgovini IUV 
po svoji izbiri. O tem so obveščeni že nepo
sredno po pošti. 
Upamo, da so nagrajenci zadovoljni. 

Uredništvo 

12 

\f\l\MRM 

Montaža novega cevovoda za dovod izpustile 
pare v silose za mast se bliža koncu. S tem 
bomo prihranili direktno, visokotlačno paro, 
ki jo tako zelo potrebujemo za proizvodnjo 
električne energije, pa tudi v silosu bo mogo
če boljše kuhanje masti. 

Zgornjo pesem je napisala Maja Kraševec, 
učenka 4. razreda osnovne šole z Vrhnike 


