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Ustanovitev 

TOZD 
v 

v nasem 

podjetju 
Bralci se verjetno še spommJaJo sestavka 
v prejšnji številki našega glasila, v katerem 
smo obravnavali analizo pogojev za usta
novitev temeljnih organizacij združenega de
la v našem podjetju. Po tej analizi, ki je 
dajala zelo široke možnosti vsem delom na
šega podjetja, da se organizirajo kot temelj
na organizacija združenega, je sledila zelo 
široka in demokratična razprava v vseh 
samoupravnih jedrih in delovni ljudje so 
sami odločili, kateri deli podjetja naj se 
organizirajo kot temeljne organizacije zdru
ženega dela. Kot se spominjamo, bi po ana
lizi pogojev za ustanovitev temeljnih orga
nizacij v našem podjetju lahko imeli (ne 
upoštevaje TUš) 11 temeljnih organizacij 
združengea dela, vendar smo že takrat me
nili, da je analiza preveč sledila ustanovno 
-pravnim pogojem za ustanovitev temeljnih 
organizacij in premalo ustanovno - eko
nomskim pogojem, ki so predvsem temeljili 
na reproduktivni sposobnosti prihodnje te
meljne organizacije združenega dela. Ne gre 
namreč prezreti, da je prav ekonomska spo
sobnost posameznega združenega dela pod
jetja tisti temeljni kamen samostojnosti, ki 
nudi takšnemu delu podjetja poslovno per
spektivo, delavcem, zaposlenim v takšnih de
lih, pa zadostno socialno varnost, ki se kaže 
v stalnosti dela in dohodka. Upoštevajoč vse 
to nas prav nič ne preseneča, da delavci 
v našem podjetju niso slepo sledili analizi 
pogojev za ustanovitev temeljnih organiza
cij, pač pa so se odločili precej drugače in 
te svoje odločitve utemeljevali v večini pri
merov prav z ekonomskimi pogoji. 
Poglejmo, katere TOZD so ustanovljene v 
našem podjetju: 
l. Usnjarna Vrhnika 
2. Usnjarna šmartno 
3. Trgovinska mreža Ljubljana (bivše TP 

Šoštanj) 
4. Maloprodajna mreža 
S. lgrad - opekarne 
6. Igrad - gradbeništvo 
Tako ugotovimo, da se kljub danim mož
nostim delovni ljudje niso odločili za usta
novitev TOZD v naslednjih delih podjetja: 
a) ščetinarna Vrhnika 
b) Usnjena konfekcija Vrhnika 
c) Usnjena galanterija Ljubljana 

Ulovka - preurejeno smuczsce z novo vleč
nico in brunarico že pričakuje ljubitelje bele 
opojnosti 

d) Krznarna Šmartno 
e) Konfekcija krzna šmartno z delavnico 

Ljubljana 
f) Konfekcija usnja Šmartno 
Seveda ti deli podjetja niso mogli ostati ne
organizirani in prepuščeni sami sebi, pač 
pa je bilo potrebno, da so se kot posebno 
samoupravno jedro z vsemi samoupravnimi 
pravicami povezali z drugimi samoupravnimi 
jedri v eno temeljno organizacijo združene
ga dela. Tako so se ščetinama, Usnjena kon
fekcija Vrhnika in Usnjena galanterija Ljub
ljana povezale s samoupravnimi jedri Us
njarne Vrhnika in tako vsa ta samoupravna 
jedra tvorijo TOZD Usnjarno Vrhnika. Po
dobno je v Šmartnem. Tudi tam se delavci 
niso odločili za ustanovitev številnih temelj
nih organizacij, za kar bi po analizi imeli 
vse možnosti, pač pa so se odločili, da 
celotno šmartinsko »dvorišče« predstavlja 
eno temeljno organizacijo. Takšno 'svoje sta
lišče so utemeljili s tem, da je praktično 
delovni postopek pri njih enoten, da gre 

le za dopolnjevanje posameznih stopenj ali 
za dodelavo primarnih izdelkov, zaradi če
sar se glede na socialno varnost in možnost 
nadaljnjega razvoja temeljne organizacije 
postavlja zahteva po ekonomsko močnejši 
TOZD. Ne glede na takšno zahtevo pa je 
prevladalo stališče, da se enotam Usnjarni, 
Krznarni, Konfekciji krzna in Konfekciji u
snja dajo najširše samoupravne pravice, ki 
jih bodo izvajale neposredno na sestankih 
svojih samoupravnih jeder. Ta kvalitetno no
va oblika samoupravljanja pri nas, ki se od� 
raža v neposrednem odločanju proizvajalcev 
v vseh pomembnih zadevah reprodukcije in 
dela v samoupravnem jedru, ki ga tvori pro
dukcijsko bolj ali manj za;k;ljučena delovna 
celota, se bo izpolnjevala na sestanku samo
upravnega jedra. Vsako samoupravno jedro 
je kot najmanjša celica samoupravljanja tu
di dejansko jedro samoupravnosti, saj se 
bodo od tu določali delegati v vse organe u
pravljanja TOZD in delovne organizacije, ka
kor tudi v delegacije političnih teritorialnih 
skupnosti. 
Popolnoma mimo ugotovitev analize za usta
novitev TOZD v našem podjetju pa so de
lavci trgovin ustanovili svojo temeljno orga-
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nizacijo, čeprav se je predvidevalo,·da bomo 
v okviru našega podjenja imeli eno sai:no trgov
sk<? mrežo, ·ka�ere. nosilec in rpomk razvoja 
naJ J?O.stan_e pi:ipoJeno trgovsko podjetje šo
štanJ iz LJublJane. Novo ustanovljeni - TOZD 
s� d€::lavci dal� naziv v.Maloprodajna mreža 
LJublJana, �:'OJO odl?citev pa so utemeljili 
s tem, �a !1J1hova deJavno_st predstavlja ma
loprodaJo 111 to predvsem izdelkov ostalih te
meljnih organizacij v okviru IUV in da se ta 
dejavnost bistveno loči od dejavnosti TOZD 
Tq?:<?vske_ mreže (to je bivšega TP Šoštanj) 
sa� �e d�J�vnost te_ te!�1eljne organizacije sko
raJ izklJucno grosisticna trgovska dejavnost 
s širšo izbiro blaga v prodaji. Odločitev delav
cev t�go�i?, _da . ustanovijo_ v svojo temeljno 
orgamzac1Jo, Je sicer v mars1cem porušena za
mišljeno osnovo vodenja celotne trgovske 
mreže, toda ob ugotovitvi, da ta del našega 
po�jetja vsaj v grobem izpolnjuje vse po
goJe za ustanovitev TOZD in da je ugotovitev 
temeljne organizacije neodtuljiva pravica de
lavcev, potem bo pač potrebno nastalo dej
stvo spoštovali, čeprav bodo v začetku pre
cejšnje težave z organiziranjem in poslovnim 
vodenjem te TOZD. 
Sedaj, ko so ustanovljene temeljne organiza
cije, je pred nami še podpis samoupravnega 
sporazum�, katerega bomo podpisali po vsej 
verJetnosti konec meseca decembra 1973. le
ta. Osnutek samoupravnega sporazuma je 
že pripravljen, natisnjen in razdeljen delav
cem naše delovne organizacije. Prve pripom
be k posameznim določilom samoupravnega 
sp?razuma o združevanju že prihajajo v splo
šm sektor podjetja, tako da bo komisija ki 
je dolžna pripraviti predlog samoupravn'ega 
sporazuma, morala močno pohiteti, ·če bo ho
tela pravoč3:sno uskladiti samoupravni spora
zum z vsemi pripombami in stališči delavcev. 
V_eč o samoupravnem sporazumu in o pod
pisu samoupravnega sporazuma pa bomo lah
ko zvedeli v naslednji številki Usnjarja. 

J. o. 

O rezultatih 
varčevalne 
akcije 
Februarja tega leta smo ob obravnavi za
ključnega računa na seji CDS sprejeli po
budo, da bi s pomočjo splošnega varčevanja, 
predvsem pa varčevanja, ki ga lahko dose
žemo s skrbnejšim poslovanjem in z izbolj
šanjem· kvalitete izdelkov, prihranili veliko 
denarja - 1 milijardo SD. Ta denar bi name
nili za reševanje stanovanjskih problemov 
in delno tudi za izboljšanje delovnih pogojev 
v naših delovnih enotah. Zamisel je gotovo 
zelo zanimiva in pričakovali bi upravičeno, 
da bo potegnila za seboj, če ne vseh članov 
našega kolektiva, pa vsaj večino. Veliko smo 
o _tej al�ciji v �ašem listu že pisali, skoraj 
vsi clam kolektiva, tako na Vrhniki kot tudi 
v Šmartnem so še povedali svoje mnenje o 
njej. Večinoma so pozdravili akcijo in imeli 
�elik<_:> poved,ati, kje in kako bi lahko privar
cevah omenJeno vsoto. · Prav bi bilo, če bi 
sedaj, ko je od sprejetja sklepa o varčevalni 
akciji �reteklo že 9 mesecev, pregledali re
zultate 111 ob tem tudi ugotovili, kaj ni pote
kalo tako, kot bi bilo prav, če bi hoteli da 
akcija da čim večje rezultate. 
Preden bomo spregovorili o samih rezulta- · 
tih akcije, je prav, če pogledamo, kako je bila 
akcija zamišljena in kaj naj bi z njo dosegli. 
�elotna akcija je po mojem mnenju imela 
111 še vedno ima dvojen namen. Prvič naj bi 
to _bil uvod v boljše, smotrnejše in ekonomič
neJše poslovanje podjetja kot celote in vsa
kega posameznega oddelka te celote. Uvod 
pravim zato, ker bi takšno boljše poslovanje 
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kasneje moralo postati normalna oblika dela 
celotnega podjetja in vseh manjših enot v 
podjetju. Drugič bi pri tem ustvarjene pri
hranke pretežno namenili za reševanje sta
novanjske problematike vseh onih, ki doslej 
svojega stanovanjskega problema niso mogli 
rešiti, ker jim njihovo gmotno stanje tega 
ne omogoča. S tem, da smo namenili tako 
prihranjena sredstva za reševanje stanovanj
ske problematike, smo želeli spodbuditi k 
aktivnemu sodelovanju v tej akciji vse, ki bi 
iz tega vira lahko črpali sredstva za reševa
nje svojega stanovanjskega problema. Vsi 
člani kolektiva pa bi z varčevanjem omogo
čili še gospodarnejše poslovanje in s tem pri
spevali k naporom našega podjetja za stabi
lizacijo gospodarstva. 
če poskušam dati oceno dosedanjega poteka 
varčevalne akcije, potem ne morem mimo 
dejstva, da razen veliko govorjenja o tem, da 
P?dpiramo to akcijo, ki se je včasih spreme
mla v vsesplošno kritiko nekaterih odnosov 
v podjetju (posebej v usnjarni na Vrhniki), 
ni bilo in še danes ni čutiti tistega zavestne
ga sodelovanja vseh posameznikov, ki je nu
jen pogoj, če naj akcija kot je naša, tudi res
nično uspe in da takšne rezultate, kot jih od 
nje pričakujemo. 
Nezainteresiranost dela članov našega kolek
tiva do te akcije prav gotovo otežkoča izvaja
nje celotne akcije. Ker gre v tem primeru za 
dogovor, ki ga je celoten kolektiv sprejel in 
se izrekel zanj, je še toliko težje razumeti, 
zakaj nismo uspeli vključiti vseh v aktivno 
sodelovanje: če je bila na začetku pripravlje
nost za sodelovanje velika, pa je s časom za
čela vnema popuščati. Delno je temu vzrok 
tudi dejstvo, da nismo imeli idealnih meril 
za ugotavljanje rezultatov varčevanja. Zato 
člani kolektiva tudi niso bili sproti obveščeni 
o p_oteku celotne akcije. Kljub temu pa po 
moJem mnenju do tega ne bi smelo priti, po
sebno ne, če smo se zavestno odločili za to 
da varčujemo. 
\:sa akcija dobiva danes vse drugačno ve
lJavo predvsem zato, ker so se v obdobju 
po počitnicah spremenili pogoji, v katerih 
poslujemo. že nekaj mesecev se čuti na sve
tovnem trgu z usnjem in usnjenimi izdelki, 
da je zanimanje za te izdelke nekoliko manj
še. Do tega pojava je prišlo zaradi stalnega 
naraščanja cen usnju in usnjenim izdelkom. 
Najbolj je ta položaj prizadejal proizvajalce 
zgornjega usnja (usnja za čevlje), medtem 
ko so proizvajalci drugih vrst usnja (tapet
niško, oblačilno) poslovali pod ugodnejšimi 
pogoji. Zadnja dva meseca pa so se tudi pri 
proizvodnji ostalih vrst usnja pogoji zaostri
li. Tudi naše podjetje čuti spremenjen polo
žaj. Spremembe se odražajo predvsem tako, 
da naši odjemalci zahtevajo znižanje cen in 
da so pri prevzemu blaga bolj strogi. To po
meni, da zahtevajo boljšo kvaliteto. Takšne 
razmere pa bodo vplivale tudi na ekonomič
nost poslovanja. To pa je nov pogoj, ki akcijo 
o varčevanju postavi v ospredje. Zaradi za
ostrenih pogojev poslovanja lahko· prav za
stavljena akcija varčevanja znatno priporno-

ščeti11arna - priprava kartonskih obročkov 
za vlaganje sortiranih ščetin 

re k ekonomičnejšemu poslovanju; to pa po
meni, da bo ob zaključnem računu ostalo po
djetju in posameznim TOZD več denarja za 
modernizacijo proizvodnje in poslovanja, za 
potrebe družbenega standarda, za stanovanj
ske probleme in podobno. Zaradi navedenih 
novih pogojev se moramo akcije varčevanja, 
predvsem seveda varčevanja skozi bolj smo
trno in vestno poslovanje, resneje oprijeti, 
kot smo se že doslej. Najnovejši vzrok, ki bo 
tudi vplival na pogoje poslovanja, pa je ener
getska kriza, ki je nastala kot posledica kri
ze na Bližnjem vzhodu (vojna med Egiptom in 
Izraelom) in ki v vsem zahodnem svetu za
vira gospodarsko dejavnost. Odvisno od tega, 
kako dolgo bo trajala, bodo posledice te kri
ze na ekonomiko posameznih držav in s tem 
na trgovanje različne. Računati pa moramo, 
da bo kupna moč v državah, ki jih bo kriza 
prizadela, padla. Zato bodo zahteve, ki se 
bodo postavile pred nas, če se bomo obdržali 
na tržišču, vedno ostrejše. Tem ostrejšim po
gojem pa bomo kos edino z boljšim poslova
njem, to je z bolj smotrnim, bolj vestnim in 
bolj kakovostnim delom, ki bo dalo kvalitet
nejše in tudi bolj ceneno usnje. Mislim, da ni 
nobenega dvoma, da moramo narediti vse, 
da se na vseh tržiščih, ki smo jih doslej osvo
jili, obdržimo. Samo tako bomo lahko obdr
žali dovolj veliko proizvodnjo in nezmanjša
no število zaposlenih. Ne smemo dopustiti te
ga, da bi morali manjšati proizvodnjo, ker 
bi to pomenilo višje stroške na kvadratni 
meter proizvedenega usnja, to pa pomeni 
slabšo donosnost in končno slabše osebne 
dohodke zaposlenih. 
Podatki o našem poslovanju v 9 mesecih ka
žejo, da varčevalna akcija ni dala rezultatov 
na področju izboljšanja kvalitete. Zato ni po
trebno delati nobenega izračuna. Pogledati 
moramo samo, kakšna je bila kvaliteta izde
lanega usnja, izražena v poprečnem asorti
mentu. Poprečni asortimenti so namreč v 
tem letu v stalnem padanju. če pa jih pri
merjamo z doseženimi v lanskem letu, ugo
tovimo, da so se letos poslabšali. Te navedbe 
veljajo predvsem za proizvodnjo velurja, ki 
je pri nas najbolj razširjen in ki daje tudi 
največji delež k ustvarjenemu dohodku in o
s tanku dohodka. Določeni prihranki pa so 
bili vendar doseženi, predvsem če upošteva
mo asortiment naše proizvodnje, saj lahko 
ugotovimo, da smo močno povečali proizvod
njo velurjev, kar je močno povečalo donos
nost poslovanja, pa čeprav je to povečanje 
sovpadalo s poslabšanjem asortimentov pro
izvedenih izdelkov. Prav tako so bili doseženi 
ugodni rezultati tudi na drugih področjih 
oziroma pri ostali proizvodnji usnja (govo
rim samo o proizvodnji svinjskega usnja). 
Točen izračun prihrankov sicer ni izdelan in 
ga tudi ni mogoče izdelati, vendar je na os
novi ocene osrednji delavski svet podjetja na 
seji v septembru odobril 300 milijonov S din 
iz naslova varčevanja za potrebe družben€ga 
standarda. Ta sredstva so bila nato deljena: 
200 milijonov na Usnjarno Vrhnika in 100 mi
lijonov na Usnjarno Šmartno. Sredstva sta 
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komisiji za stanovanjska vprašanja nato upo
rabili za nakup stanovanj. 
Za naprej se bomo morali bolj resno in za
vestno zavzeti za varčevanje, s čemer ne bomo 
�am<? v reševali na�ih potreb po stanovanjih 
m shcnega, temvec bomo tako zagotovili na
ši delovni organizaciji in s tem sami sebi za
neslji:'ej_ši in t�di večj� kos v�akdanjega kru
ha. M1shm, da Je to v mteresu vsakega člana 
naše delovne skupnosti. Odziv na to akcijo 
pa bo tudi pokazal, kdo so tisti naši člani, ki 
se dejansko zavedajo, da imajo do kolektiva 
tudi obveznosti in kdo so oni, ki ne mislijo 
nič na »jutri«. Inž. Branko Stergar 

Sklepi odbora za 
medsebojna 
razmerja ( dne 
4.12.1973) 
o novoletnih 
obdaritvah 
Kot' vsako leto je odbor tudi letos določil na
grade za jubilante in nekatere druge člane 
kolektiva: 
člani kolektiva, ki so v podjetju že 
10 let bodo prejeli nalivno pero 
15 let bodo prejeli zapestno uro 
20 let bodo prejeli 200.000 S din 
25 let bodo prejeli 250.000 S din 
Upokojeni člani kolektiva 
bodo prejeli po 40.000 S din 
člani kolektiva v JLA 30.000 S din 
Vajenci 30.000 S din 
štipendisti 30.000 S din 
Našim predšolskim otrokom pa bo dedek 
Mraz prinesel paket v vrednosti 12.000 S din. 
Namesto nov.oletnih čestitk in· ker imamo 
kot edini v občini razumevanje za splošno 
družbene in socialne potrebe, je namenil: 
- Osnovni šoli Ivana Cankarja, Vrhnika 

2.000.000 S din, za učence socialno šibkej
ših družin; 

- Osnovni šoli Janeza Mraka, Vrhnika 
2,000.000 S din, za učence socialno šib
kejših družin; 

- Osnovni šoli Šmartno pri Litiji 
2,000.000 S din, za učence socialno šibkej
ših družin; 

- Otroškemu vrctu Šmartno pri Litiji 
500.000 S din; 

- Otroškemu vrtcu Vrhnika 
2,000.000 S din, za nakup igrač v novem 
vrtcu; 

- Onkološkemu inštitutu v Ljubljani 
1,000.000 S din. 

Naš· portret 

Pred kratkim je imel naš glavni direktor SO
letnico in 12 let dela v naši tovarni. Zato smo 
ga uvrstili v to ustaljeno rubriko in mu za
stavili nekaj vprašanj. 
l. S kakšno smelostjo ste se odločili da pre
vzamete »vajeti« podjetja, ki se je znašlo v 
precejšnjih gospodarskih težavah? 
če povem odkrito, sem prišel v IUV povsem 
slučajno, na prigovarjanje nekaterih znancev. 
Res je, da sem ugriznil v kislo jabolko. Po 
naravi sem tak, da se hitro ne ustrašim te
žav in morda je bilo to odločilno, da sem se 
odločil za Vrhniko. Danes mi ni žal za ta ko
rak. V 12 letih, odkar vodim IUV, se je ko
lektiv iz razvpite tovarne razvil v solidno go
spodarsko organizacijo. Ne samo, da smo 
prerasli v največje podjetje med usnjarji, po
stali največji izvoznik v panogi in se uvrstili 
med največje izvoznike v naši republiki, tem
več smo se tudi v ostalem razvili v gospodar
sko organizacijo, ki je prerasla občinske o
kvire in predstavlja s svojimi obrati v dru
gih občinah solidno gospodarsko organiza
cijo. Imam osebno zadoščenje, da se v tem 
kolektivu dobro počutim in da sem v njem 
in z njim dobil tudi pomembno družbeno pri
znanje - podelitev Kraigherjeve nagrade. 
2. Katera so vam bila osnovna vodila in so 
verjetno tudi še pri vodenju podjetja? 
V življenju in delu skušam biti čim realnej
ši in kolikor je mogoče objektiven. Tovarna 
usnja na Vrhniki je bila znana po tem, da so 
se v njeno problematiko vmešavali različni 
zunanji dejavniki, kar je imelo za posledico 
zaostrene odnose, ki so na svoj način vplivali 
tudi na razmere v kolektivu samem. Eno iz
med osnovnih vodil pri vodenju podjetja je 
politika, da se mora kolektiv predvsem na
slanjati na svoje lastne sposobnosti in zmož
nosti in da je vsako pričakovanje zunanje 
pomoči samo varljivo in neperspektivno. IUV 
je imela sorazmerno dovolj mladega strokov
nega kadra, ki pa ni bil pravilno izkoriščen. 
Pri vsem tem pa so bili med njimi še slabi 
odnosi, predvsem kot posledica vmešavanja 
od zunaj. Odgovorne funkcije v podjetju so 
prevzeli domači, mlajši kadri, z nekaterimi 
novimi. Postavili smo si jasne cilje, kaj hoče
mo v bližnji in daljnji perspektivi. V kolek
tivu je bila povečana disciplina, odgovornim 
kadrom je bila dana polna samoiniciativa, 
seveda s tem tudi polna odgovornost za pre
vzete naloge in njih izpolnjevanje. Osnovno 
merilo vrednotenja posameznika je postala 
sposobnost in delovni rezultati. Pri vsem tem 
pa smo poskušali ustvariti zlasti med najod
govornejšimi delavci dobre tovariške odnose 
s tem, da se enako vzdušje ustvari tudi v 
celotnem kolektivu. Zavedali smo se, da je 
prihodnost kolektiva v njegovih rokah in da 
je od skupnih prizadevanj in naporov vseh 
odvisna nadaljnja perspektiva. 
3. Nekateri nam očitajo, da so naši že nekaj 
let zelo dobri poslovni rezultati doseženi 
predvsem zaradi ugodne konjukture usnja 
in usnjenih izdelkov. Kaj menite k temu? 
Celotna usnjarska industrija ne samo pri 
nas, ampak tudi v svetu, je že dlje časa 
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v večjem ali manjšem zastoju, včasih tudi 
v krizi. Mogoče sta bili zadnji dve leti iz
jema, ko je bila v svetu dejansko določena 
konjuktura, ki pa je imela tudi svoje nega
tivne posledice, ki so se kazale zlasti v na
raščanju cen surovine. Zaradi tega mislim, 
da so očitki, da dosega IUV v zadnjih letih 
dokaj ugodne poslovne rezultate predvsem 
zaradi ugodne konjukture, zmotni in vse 
prej kot objektivni. Vzroki za take poslovne 
uspehe so povsem drugje. Eden glavnih po
gojev za rezultate, ki jih je doseglo naše 
podjetje v zadnjih letih, je prav gotovo spe
cializacija v naši proizvodnji. Z njo smo 
dosegli zlasti v proizvodnji svinjskega usnja 
take rezultate, ki nas tako po obsegu kakor 
tudi po kvaliteti uvrščajo v sam svetovni 
vrh. Pri vsem našem delu smo poleg stalnega 
povečevanja proizvodnje skrbeli za nenehno 
rast kakovosti in temu primerno vlagali 
tudi v razvoj tehnologije, v modernizacijo 
strojnega parka s tem, da smo dali kadrom 
možnost, da se vsestransko usposabljajo in 
koristijo vse tisto, kar je v svetu novega. 
Močna usmeritev na zunanji trg je bila prav 
gotovo nadaljnji razlog za doseganje uspe
hov, ker smo se v trdi šoli svetovnega trga 
naučili spoštovati prevzete naloge in vse osta
lo, kar zahteva solidna poslovnost. Pri ugo
tavljanju naših poslovnih rezultatov nismo 
nikdar delali primerjav s svojimi sosedi 
ali s sorodnimi podjetji v republiki ali naši 
domovini, pač pa je bila naša usmeritev 
primerjanje naše uspešnosti z dosežki tistih, 
ki so v svetu najboljši in najuspešnejši. Pri 
naših poslovnih odločitvah smo bili mogoče 
smelejši od ostalih usnjarskih podjetij v 
državi. Zaradi tega smo bili in smo nosilec 
integracijskih postopkov v republiki in pri 
svojem nadaljnjem razvoju ne ostajamo le 
v okviru panoge 125, pač pa iščemo nadaljnje 
možnosti razvoja podjetja tudi izven naše 
panoge. Zato smo se tesno povezali s trgo
vino, začenjamo z gradnjo nove opekarne 
ob tem, da razmišljamo tudi o drugih pro-
gramih. 
4. Nadaljnji, po vašem mnenju potrebni in
tegracijski postopki v panogi 125? 
V našem kolektivu je že pred leti prevla
dalo prepričanje, da panoga, takšna kakršna 
je, nima posebnih možnosti razvoja. Pri tem 
mislim na razdrobljenost, zaprtost večine 
delovnih organizacij in na to, da poskuša 
vsak delati vse ali vsaj tisto, kar je trenutno 
idoče - skratka, da prevladujejo kratkoroč
ni lokalistični interesi. IUV ima za seboj 
trdo šolo integracije z drugimi sorodnimi 
kolektivi. Ta šola, čeprav težka, pa nam je 
utrdila prepričanje, da ima usnjarska in us
njarsko-predelovalna industrija še prihod
nost. Seveda pa je treba razčistiti vprašanje 
nadaljnjega razvoja panoge kot celote, do
ločiti naloge in nosilce. Povezati in uskla
diti je potrebno interese vseh, teh je pa 
veliko. Odločiti se je treba, ali bomo imeli 
v Sloveniji usnjarsko industrijo, ki bo delala 
za potrebe čevljarjev in ostalih. če tega in
teresa ni, potem se je treba sprijazniti z dej-
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stvom, da bomo uvažali usnje · in če\ilje in 
ostale izdelke te panoge. Mislim pa, da je 
praksa pokazala, da so slovenski usnjarji 
sposobni narediti kvalitetno usnje in zado
voljiti čevljarje ter ostale porabnike usnja. 
če je temu tako, potem motamo poiskati 
skupne ,interese, si razdeliti naloge ali jih 
poskušati skupaj realizirati. Med usnjarji je 
treba dokončno razčistiti načrte obstoječih 
podjetij, poskušati ·opraviti delitev dela in na 
novih samoupravnih načelih osredotočiti ka
pital in znanje. Najti bo treba nove oblike 
sodelovanja med proizvodnjo in trgovino. 
Praksa zadnjih let je pokazala vrsto sla
bosti. Po domače rečeno, je vsak videl pred
vsem svoje koristi. To velja tako za usnjarje 
kakor za čevljarje. Osebno nisem pristaš 
fizičnega združevanja v panogi. Mislim pa, 
da se je treba povezati na dolgoročnih kot 
tudi kratkoročnih interesih, na čistih računih 
in ob jasnih programih. 
5. Kako zagotoviti stabilnejšo in dogoroč
nejšo surovinsko osnovo? 
Kakor v vrsti drugih smo tudi v naši panogi 
zelo zanemarili skrb za surovinsko osnovo. 
Gradili smo nove objekte, povečevali zmog
ljivosti, nismo pa v · enaki meri skrbeli za 
zagotovitev surovin. čeprav že vrsto let v 
Jugoslavijo uvažamo več kot 50 "/o potrebnih 
surovin in se ta odstotek še veča, še ni 
prevladalo prepričanje, da je za zagotovitev 
surovih kož potrebno napraviti veliko več, 
kot smo doslej. Vse, kar je bilo v povojnih 
letih storjenega, je zelo malo. Danes lahko 
ugotovimo, da je odnos do tega vprašanja 
še slabši, kot je bil pred leti. Zato bo po
trebno v naslednjem obdobju vložiti veliko 
več sredstev za napredek surovinske osnove 
doma, ki je sicer kvalitetna, ni je pa dovolj. 
Povezati se bo treba s kmetijskimi organi
zacijami in klavnicami. Veliko možnosti za 
proizvodnjo svinjskega usnja predstavlja 
kruponiranje svinjskih kož. Akcija je bila 
pred leti že začeta, pa so prevladali krat
koročni interesi, kar je seveda pomenilo tudi 
njen konec. Trgovska podjetja, ki so, bila 
in so še nosilec organizacije odkupa kož, 
so se v glavnem ponašala kot trgovci, brez 
vsake usmeritve v prihodnost. Zato bo treba 
tudi z njimi poiskati nove, trajnejše oblike 
sodelovanja. Zaradi omenjenih količin kož 
v domovini pa moramo poiskati trajnejše 
vire tam, kjer je surovin več. To pa so ne
katere azijske in afriške države in zlasti Juž
na in Severna Amerika. To je naša prvenst
vena naloga, za katero se bo treba pripraviti 
in jo uresničiti. V tej smeri gredo naše 
akcije, ki pa so šele prvi začetki. Resnica 
je, da kože na svetu so, jih je pa premalo. 
Potrebe po usnju so vsak elan večje in zah
tevnejše, kakovost surmiih kož pa se slabša. 
Zato se moramo s temi dejstvi sprijazniti 
in temu primerno tudi ravnati. 
6. Sodelovanje z organi samoupravljanja do
slej in kako ocenjujete bodoče samoupravno 
organiziranje glede na ustavna dopolnila in 
osnutke novih ustav? 
V svojem delu sem velik zagovornik uva
janja samoupravljanja, ne na papirju, ampak 
v vsakodnevni .praksi. Zato sem vedno skušal 
najti z organi samoupravljanja skupen jezik 
in imel pred očmi predvsem interese kolek
tiva in širše družbene skupnosti. Mislim, da 
v vsem mojem :dosedanjem vodenju podjetja 
ni prišlo do posebnih razhajanj · z organi 
samoupravljanja, najmanj pa do pomemb
nejših zaostritev, da ne rečem sporov. Vedno 
sem želel, da bi bili v organih samouprav
ljanja dobri, razgledani delavci, ki bi lahko 
samostojno in s polno odgovornostjo odgo
varjali za svoje delo. 
Mislim, da se v praksi kot direktor nisem 
ponašal kot podaljšana roka oblasti, da tudi 
politika podjetja kot celote nikdar ni bila 
taka, da pa smo seveda prvenstveno upo
števali interese kolektiva samega, pri tem pa 
imeli dovolj razumevanja za potrebe širše 
družbene skupnosti. Verjetno smo vsi skupaj 
premalo naredili za usposabljanje ljudi za 
samoupravljanje, kar bo v prihodnosti ena 
izmed naših ·osnovnih nalog za nadaljnji 
razvoj in krepitev samoupravljanja ·v pod
jetju. 
Uresničevanje ustavnih dopolnil ne jemlje 
direktorju osnovnih nalog, niti ne zmanjšuje 
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njegove odgovornosti. Nasprotno, če je bil 
doslej, odgovoren predvsem samoupravnim 
organom, je sedaj ta odgovornost še prec�j 
večja. Tu mislim predvsem na to; da so 
pravice in dolžnosti TOZD zelo jasne, da pa 
so interesi med njimi večkrat zelo različni 
in celo nasprotni. To pa ne bo lahko uskla
jevati. Direktor bo sedaj sicer razbremenjen 
drobnih vsakodnevnih stvari, tako da se bo 
lahko več posvečal organizaciji in oblikova
nju politike. To pomeni, da bo ena izmed 
njegovih osnovnih nalog skrb za prihodnost 
poajetja. čeprav v spremenjeni vlogi, pa 
ostaja direktor le pobudnik in organizator 
akcij v delovni organizaciji. Zelo enostavno 
povedano - direktor ostaja glavni strateg 
v delovni organizaciji. Od njega se bo zah
tevalo še veliko več kot doslej v pogledu 
znanja, občutka odgovornosti, kreativnosti, 
odlocnosti in smelosti v poslovni politiki, 
usklajevanju interesov, usklajevanju odno
sov, biti bo moral dejansko človek akcij. 
Seveda pa bi bil neobjektiven, če bi trdil, 
da so brli odnosi vedno najboljši in da ni 
bilo tudi slabosti. 
7. Kako ocenjujete delo družbeno političnih 
organizacij v podjetju? 
Kot direktor sem zainteresiran, da bi druž
beno politične organizacije v podjetju de
lovale čim bolje, ker to na svoj način olajša 
izvajanje nalog. Uspehi, ki smo jih dosegli, 
so na svoj način tudi spričevalo dela orga
nizacije Zveze komunistov, sindikata in osta
lih. Po pravici pa povem, da z delom samih 
organizacij nisem zadovoljen, ker bi lahko 
storile več, ker so elane vse možnosti. Mislim, 
da sem bil tudi sam pobudnik vrste akcij 
za poživitev političnega dela v kolektivu. 
8. Vaša ocena varčevalne akcije? 
Sam sem bil pobudnik te akcije. želel sem, 
da bi z izrednimi napori celotnega kolektiva 
privarčevali dodatna sredstva, s katerimi naj 
bi prispevali k hitrejšemu razreševanju sta
novanjske problematike. Res je, da sm<;> z 
akcijo dosegli določene rezultate, s katenmt 
pa ne moremo biti zadovoljni. Milijarda sta
rih dinarjev je precejšen znesek, ki pa je 
z zavestnimi napori tudi dosegljiv. S tem 
zneskom bi veliko prispevali k olajšanju 
stanovanjskih težav. čeprav bodo v letu 1974 
težave v samem poslovanju, pa mislim, da 
je treba z akcijo nadaljevati, ji dodati novo 
kvaliteto z željo, da bi v čim krašem času 
večina članov kolektiva dobila dostojno sta
novanje. Akcijo je treba v kolektivu bolj 
popularizirati in iskati nove oblike varče
vanja. 
9. Kakšno »poslanico« posredujete članom 
kolektiva, ko vstopamo v novo leto 1974? 
Leto 1974 začenjamo v izredno zaostrenih 
pogojih gospodar:,te�1,ja. Program za prihoc�
nje leto bo uresmclJIV le z vst;stranslmn pn
zacleva.njem celotnega kolektiva .. Zelo eno
stavno 1:ioveclano: treba bo več delati, cenE;je 
in kvalitetneje. To naj bo osnovno voclrlo 
slehernega člana našega kolektiva pri nje
aoveri1 delu. Taka usmeritev bo zahtevala 
�eliko več pobud nas vseh, večjo odgovornost 
pri izvajanju nalog in obveznosti, več dogo
varjanja in realnosti pri naših akcijah, boljšo 
organizacijo našega dela, zaostritev discipli
ne pri izvajanju sleherne zadolžitve, več ra
zumevanja za težave in še boljše odnose 
med nami vsemi. Za gospodarjenje v pod
jetju smo odgovorni vsi in vsak po svojem 
znanju in sposobnosti. Imeli bomo samo 
toliko, kolikor si bomo ustvarili sarm m 
samo od nas samih je odvisna naša . pri
hodnost. Na razbremenitev gospodarstva ni 
računati, ker je to v današnji stvarnosti 
nemogoče. Informiranost in obveščenost ko
lektiva je treba izboljšati. Rezultati, ki smo 
jih dosegli v letu 1973, so lahko samo spod
buda za nove in še večje uspehe. 
Pred nekaj dnevi smo podelili v podjetju 
prve diplome vzornega delavca-samouprav
ljalca. Z njimi smo želeli dati moralno in 
materialno priznanje tistim članom kolek
tiva, ki so se pokazali kot dobri delavci 
in istočasno tudi kot· dobri· samoupravljalci. 
Osnovna želja pa je, da bi bilo dobrih de
lavcev in dobrih samoupravljalcev v pod
jetju veliko več in da bi bila izbira v pri
hodnjih letih še težja, kot je · bila letos. 
Osebno· želim, da bi ta akcija prispevala 

k nadaljnjemu .poglabljanju- samoupravnih 
odnosov v podjetju; da bi odličje, ki. smo 
ga sedaj prvič podelili, dobilo veliko članov 
kolektiva, v kar sem pa trdno prepričan. Mi
slim, da kolektiv dovolj dobro poznam, da 
sem s problemi seznanjen, čeprav se mi oči
ta, da grem premalo med osnovne proizvajal
ce. Prepričan sem, da veliki večini delavcev 
tovarna pomeni njihovo perspektivo in da 
imajo temu primeru tudi odnos do nje. če
prav je prej omenjeni očitek včasih umesten, 
pa imam le zadoščenje, da se veliko ljudi 
obrača name in da lahko rečem, da sem 
le tisti, pri katerem vsak išče svojo pravico. 
V prihodnje želim, da bi bili ti odnosi še 
boljši. V novem letu želim vsem članom ko
lektiva veliko delovnih uspehov, osebne sre
če in zadovoljstva. 
10. želje za prihodnost? 
Nekih :posebnih želja nimam. Toda, če bom 
z;clra:v, se .bodo ,tudi te uresničile. Zato si 
zdravja najrbolj žeHm in da bi naša gos•po
clars:ka organizacija dll11ela tudi v ,prihodnosti 
še veli!kio deLovn�h uspehov. 
Tov. glavnemu direik<torju prisrčno čestita
mo ,k njegovemu .zlatemu življenj-s,kemu jubi
lej1U, ,to je ;srečanje z ABRAHOM, ki ga je 
taiko uspešno dočakal .v naši sredini. 
Njegova, resnično objektivna »,poslanica« za 
leto 1974 pa nam mora biti zavestno vodilo 
pri našem delu. Le na ta način lahko z op
timiz;mom .priča!kujemo uresničitev večine 
njegov,ih in naših želja. 
P.P. 

Delo 1-romisije 
CDS za 

• 

raZVOJ 

Centralni delavski svet je oktobra 1972 usta
novil več komisij, ki naj bi opravljale naloge 
,predvsem s področja nadzora pos,lovanja, 
pa tudi nekatere druge naloge. Ena od 
komisij je tudi komisija za razvoj podjetja. 
Naloga te lkomis.ije je predvsem ugotaV1ljanje 
realnosti naših načrtov in usmerjanje inve
sticij na tista področja, ki obetajo boljše po
slovne rezultate. V okviru teh nalog je naša 
komisija tudi opravila svojo nalogo predvsem 
ob zaključku lanskega poslovnega leta. Na 
osnovi ugotovitev komisije in predlogov je 
nato CDS sprejel investicijsko politiko in 
proizvodno usmeritev za leto 1973. 
Komisija stalno zbira podatke in informacije 
o tržnih gibanjih na vseh področjih, ki se 
nanašajo na poslovni predmet naše delovne 
organizacije. Na osnovi zbranih informacij 
in podatkov ·nato ugotavlja možnosti, ki se 
nudijo naši delovni organizaciji, in nato pre
dlaga organom upravljanja, katero proizvod
njo naj v naslednjem obdobju pospešuje. Ob 
lanskem zaključnem računu je komisija izde
lala analizo naše poslovne usmeritve, pri če
mer je vsako področje obravnavala posebej. 
Pri tem je pokazala, katera so tista področja, 
ki bodo v naslednjem letu oziroma v nasled
njih letih dala najugodnejše poslovne rezul
tate. Iz te analize je izhajalo: 
- da do nadaljnjega ne povečujemo zmoglji
vosti za predelavo svinjine, 
- da je potrebno pripraviti program za po
večanje zmogljivosti predelave govejih .kož, 
- da je potrebno pripraviti program in štu
dijo naložb v predelavo vseh vrst cepljencev, 
- da je potrebno zagotoviti potrebno suro
vinsko osnovo za ves proizvodni program. Pri 
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tem je treba iskati sodelovanje z deželami v 
razvoju in domačo klavniško industrijo, 
-da moramo prizadevneje razvijati končno 
predelavo usnja in krzna, 
-da perspektivna rast naše gospodarske 
organizacije ne sme biti omenjena s trenut
nim predmetom poslovanja, temveč mora
mo isati možnosti razširitve proizvodnega 
programa, 
-da naj bodo investicijske naložbe usmer
jene v poboljšanje kvalitete izdelkov, v pove
čanje produktivnosti in izboljšanje delovnih 
pogojev, 
-da moramo iskati tržišča za naše proiz
vode na področjih s konvertibilno valuto in 
še poboljšati našo zunanje-trgovinsko bilan
co, 
-da naj se osebni dohodki gibljejo v skla
du s porastom produktivnosti v gospodarski 
organizaciji, 
- da bomo tudi v prihodnje podpirali po
sebne oblike zbiranja sredstev za stanovanj
sko gradnjo in druge potrebe družbenega 
standarda. 
Te predloge je CDS tudi osvojil in smo v 
skladu z njimi letos tudi delali. 

Inž. Branko Stergar 

Prišli odšli 
Od 13. 11. 1973 do 10. 12. 1973 se je na Vrhniki 
zaposlilo 12 delavcev; 
- na novo so bili sprejeti: 

Milan čosic, Andrej Hribernik, Dragutin 
Klopotan, Janez Košir, Franc Maček, Ja

nez Mišvelj, Olga Možina, Darko Recek, 
Blago Spalevic, Janez škof, Franc Vogrinc 

- iz JLA se· je vrnil Pavel Gregorka. 
Delati je prenehalo 6 delavcev: 

-Marija Arhar, Marija Fortuna, Zdravko 
Kozkek, Janez Menard, Ljubica Milosav
ljevic, Rade Pavlovic. 

V obratu šmartno sta se v mesecu novembru 
zaposlila: 

- Viktor Kahne in Marko Rappl, 

Delati so prenehali: 

Marjan Berdajs, Olga Kavčič, Marija Pogla
jen in Cirila Zajc. 

Vojaški rok je šel služit: Pavel Kračan. 

V obratu galanterija v Ljubljani sta se za
poslila: 

Slavko Hozjan in Dula Husic. 

Delati so prenehali: 

Katica Fašalak, Breda Geiser, Milena Ivan
čevic, _Marija Jamar. 

J. B. 

Naši 
slavljenci 

Kaikor v,sako leto, bomo tudi letos konec 
decembra, 'Že deset,ič skupno ,praznovati de-
1ovni praznilk ,številnih delavcev, ki delajo v 
našem podjetju ,že 10, 15, 20 in 25 let. 
Tudi letos bodo slavljenci prejeli za 10 

in 15 let dela ,praktična darila, za 20 in 25 
let pa denarne nagrade. 
Vsem jubilantom ob nj,ihovem prazniku 
i,skreno čestiitamo in želimo še mnogo de
lovnih uspehov in osebne sreče. 

-V r h n ika: 
Jožefa Bi11tič, Mar.ta Bonča, Mar,ijana Bren
čič, Ail!drej Caserman, Ivanka Dolenc, Petra 
Fer,bežar, F.ranoka Ferfolja, Anton Japelj, 
Alllton Jurca, Jože Kozel, Marta Kozel, Sta
ne Kukec st., Ivanka Lavrič, Ivan Malavašič, 
Marija Mezek, Francka Mlinar, š<tefan Ogrin, 
Saša Toplak, Ivanka Urh, Francika V�drih, 
Bizjak Siliva in Svete Marija. 

- š m a rtn o: 
Danica Dimnik, Jože Gradišek, Karel štefa
nec in Stane Zgonc. 

Petindvajsetletniki: 

Francka Mlinar - usnjarna Vrhnika 
Ivan Malavašič - usnjarna Vrhnika 
Marija Brenčil; - usnjarna Vrhnika 

Petindvajsetletniki: 

Saša Toplak - skupne službe Vrhnika 
Francka Vidrih - usnjarna Vrhnika 
Petra Ferbežar - pomožna dejavnost 
Vrhnika 

-V r h n ika: 
Loj,ZJka Blaževic, Marija Gabrovšek,· V,inko 
Gabrovšek, Janko Kogovšek, Jože Kostanje
vec, K:arel Lampe, I,vanka Prestopnik, Franc 
Slabe, Francka Starič in Mar,ija žus,t. 
-Vrh n i k a: 
Ana Gostiša, Franc Gutnik, Anica Jereb, 
Veroni'ka Jeršinovdč, Marjan Markelj, Fani 
Mar1ku, ,inž. Franc Miihel,ič, Franc Ogrin, Hen
dk Osredkar, š,tefan PiVlk, inž. Branko Ster
gar, Silva B:i,zjak in Marija Svete. 
- š m a rtno: 
Vinko Berčan, Martin B,ric, Ignac Gliha, Jože 
Gorišek, Milan Grnzmiik, Ani· Izlakar,. Marija 
Kozilevčar, Martin Medv.ed, Jože Plankar, 
SlaVika Ribič, Jožefa Smrekar, Mihaela Tomc, 
Martin ZU1pan in Anton železnik. 
- ».g a ,l a n t e-ri j a« L j,ub l j a n a: 
Jožefa Car. 

Petnajstletniki: 

Fani Marku - usnjarna Vrhnika 

desetletniki: 

Marija Dragar - usnjarna Šmartno 
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Antonija Korinšek - krznarna Šmartno 
Ana Zavrl - konfekcija krzna Šmartno 

- V r h nika-: 
Marija BreZJnikar ml., Andrej Krašovec, Pa
vel Krašovec, Frnnč1ška MalavaMč Janez Pe
čar,inž. Peter Petkovšek, Anton Rožmane Kri
stina Rudolf, Nikolaja Rus, Jože Sluga,' Vin
ko Sluga, Slavko Stare, Zofka Stare Leo-
pold Trček in Jože Turk. 
- Š m a r t n o: 
Ivan Ambrož, Eda Bokal, Marija Bric Ma
rija Bro�_ar, Magda Dacar, Stana Dobrovo
len, Mari_Ja Dr<1;gar, Rado Dugorepec, Miha
e:131 Gorm½, MaJda Hauptman, Alojzija Jak
hc, AntomJa Jane:kovic, Stane Janežič An
tonija Jelen, A!lbina Kadunc, Ana Ka;telic 
Arntonija Koci, Antonija Kokalj, Antonija Ko: 
1:mš�k .. Jožefa Lindner, Marija Renko, Anton 
�.temp1har, Ama1ija Tomažič, Mira Toma
zm, Nada Turniški, Rudi Vidic in Ana Zavrl. 
- » g a l a nte rij a «  L j u b l j ana : 
Jožica Kort:ar. 

Kako smo 
poslovali v m.esecu 
decembru 1973 

Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
ščetinarna 
Usnjarna Šmartno 
Krznarna Šmartno 
Usnjarna Šoštanj 

181.192 m' 
7.474 kg 

61.746 m' 
20.127 m' 

- samo svinjina 51.980 m' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna Šmartno 3.556 m' 
Konfekcija usnja Šmartno 4.073m' 
Konfekcija usnja Vrhnika 5.698 m' 
Galanterija Ljubljana 3.998 m' 
Realizacija 

Usnjarna Vrhnika 
in ščetinarna 

Usnjarna Šmartno, 
Krznarna in konfekcija 

Galanetrija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Skupaj: 
Izvoz v novembru $ 754.767 
Izvoz 1.-XI. $ 12.049.491 
Poprečni OD 

N din 

21.940.554,90 

15.744.933,90 
1.107.133,10 
1.562.288,25 

40.354.910,15 

Poprečni OD je znašal za 184 ur za 10 mese
cev 2.143,60 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v 10 mesecih 
zaradi bolniških izostankov (vključno tudi 
porodniški dopust) 21,25 izgubljenih delovnih 
dni. 
Vrhnika, 5. 12. 1973 
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l(r�{itev 

delovnih 

obveznosti 

Ko _del��1.ec združi svoje delo v temeljni or
gamzac1J1, z dnem nastopa dela pridobi last
nost delavca in prevzema istočasno vse ti
ste obveznosti, ki izhajajo iz dela na določe
nem del. mestu. Kdor prevzete obveznosti iz
polnju_je, je pač_ vzgl<:de:i član delovne skup
nosti 111 takih Je naJvec; so pa tudi takšni 
delav<:i, ki svoje ?bveznosti kršijo, ker pač 
ravnaJo v nasprotJu s samoupravnimi in dru
gimi zakonskimi normami, ki od delavca za
htevajo ravnanje, ki bo v skladu z interesi 
delovne iI� celotne družbene skupnosti. Kršit
ve del��m1:1 obveznosti delimo na lažje kršit
ve, huJse 111 zelo hude kršitve delovnih ob
veznosti. V se kršitve delovne obveznosti so 
naštete v samoupravnem sporazumu o med
sebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu, ki nadomešča prejšnji pravilnik o de
lovnih ra�merjih. V t\!m samoupravnem spo
razu!11u m �odan�.m pravilniku o odgovor
�1ost.i �o tud�. do�ocila, kateri ukrepi se lahko 
1zrece.10 krs1telJem delovne obveznosti in 
kakšen postopek je potrebno izpeljati, da se 
zag_otov1 vars�vo pr�v�c delavc� in najde ma
terialna re�mca, k1 Je temel.1 za izrekanje 
�ate�egakol� ukrep�: :n l!krepi so: opomin, 
J}lV111 ?POmm, zadnJ1 Javm opomin in izklju
c1tev 1z delovne skupnosti. 
Ukrepe kršiteljem delovnim obveznosti iz
reka tričlanska komisija, . izvoljena od de
lavcev ': t�mel_mjni orga�izaciji združenega 
dela, pritozbem organ pa .1e delavski svet te
m�lj_ne . organizacjje. _Kakšen ukrep bo ko
m1s1Ja izrekla krs1telJu delovnih obveznosti 
je odvisno od olajševalnih in obtoževalnih 
ok9l�ščin, v. katedh je _bila kršitev storjena. 
Pri .izrek�nJuv ukreP.a Je še zlasti potrebno 
upostevat1 tezo krs1tve delovne obveznosti, 
nJen� posl<:1!<;:e, stopnjo delavčeve odgovor� 
nosti, okohscme, v katerih je bila kršitev 
storjena, _ prejšnje _ delo fo vedenje delavca, 
pomen nJegove deJavnosti in podobno. 
Sedaj, ko smo . si �- grobem ogledali potek 
postopka zaradi krs1tve delovnih obveznosti 
in se. seznani!i z ukrepi zoper kršitelje, si 
poglep�o_. kohko dela �ta imeli komisiji na 
VrhmkI 111 Šmartnem 111 katere kršitve de
�C?vnih obveznosti so najbolj pogoste ter zna
cilne za posamezne delovne sredine. Poveda
no si bo najlaže ponazoriti iz tabele ki se 
nanaša na čas od l. l. 1972 do l. 10. i973: 

Kršitev delovne obveznosti 

Zap. 
Vrhnika Šmartno 

št. 

l. izostanki z dela 70 13 

2. vinjenost 2 6 
3. nevestno opravljanje dela 4 3 
4. zamujanje na delo 3 2 
5. samovoljno zapuščanje 

delovnega mesta 8 15 
6. samovoljna zamenjava 

delovne izmene 3 s 
7. nepravilen odnos do 

nadrejenih delavcev 3 4 
8. povzročanje nereda 

v podjetju 4 10 
9. kajenje na delovnem 

mestu 2 
10. dajanje netočnih podatkov 6 

2:<?per kršitel_je_ delovni]). obvežrid�-�i je komi' 
SIJa na Vrhmk1 v tem časi.1 izrekl�r naslednje 
ukrepe: ·· ·. ·. 
- opominov 
- javnih opominov 
- zadnjih javnih opominov 
Komisija v Šmartnem· pa: 

62 
41 
16 

- opominov 36 
- javnih opomin!O\i 36 
- zadnjih javnih opominov 12 
- DS obrata Šmartno izključitve · 3 : 
Iz tabele prikaznih kršitev delovnih obvezno'. 

sti je videti, da je število posameznih· krši, 
tev ze_lo različno v posameznih obratih, ven' 
dar s1 m':ffai_no to . obrazložiti s populadjq 
delovne sile 111 vphvom okolja. že na prvi 
pogled nas preseneti velika razlika med ob
ratoma v zvezi z izostanki z dela. Toda od
govor je kaj preprost. Obrat Vrhnika je v ča
su n::i-jvečjega širjenja zaposloval zar.adi po' 
man.1kanja delovne sile v ljubljanskem baze: 
nuv predvsei_n d�lavce iz nerazvitih področij 
nase r�pubhke �n še zlasti delavce iz južnih 
bratskih repubhk. Ravno ti delavci pa so v 
ča�u, ko vso odhajal� domov na dopust, ali na 
sib1_sk v _casl! pr�zmkov, zelo pogosto podalj
sah �voJe b1va1;Je v domačem kraju.- Za en 
dan Je z dela izostalo 45 delavcev dva dni 
12, tri dni 5, več kot tri dni pa le 8 'delavcev. 
Glede vinjenosti ni velike razlike med obra
toma, vprašanje je le, ali so vsi tisti ki so 
dolžni skrbeti za varno delo v podietju, do
sledno prijavljali takšne kršitelje. V obratu 
š_nrnrtno bolj izrazito izstopata še dve kršit
vi d';;�ov�e obveznosti, in sic!=r samovoljno 
zapuscanJe delovnega mesta 111 povzročanje 
nereda v podjetju. Tudi glede teh dveh krši
tev delovnih obveznosti bi ob primerjavi z 
obratom Vrhnika lahko ugotovili oziroma 
sklepali, da je bila želja delavcev, ki so od
govorni za red in disciplino v obratu šmartno. 
da očuvajo red in delovno disciplino bolj 
izrazna, kakor pa pri njihovih kolegih' v ob
ratu Vrhnika, pa čeprav lahko ucrotovimo da 
so se odgovorni delavci v obr�tu Vrh�ika 
srečeyali z večjimi pr�blen:i in težavami pri 
9;elu m so _ te tezave resevah predvsem v svo
.11h oddelkih, ne pa s posredovanjem pristoj
n_e ko�isiJe. Tudi �akšno reševa.nje spornih 
s1tuaCIJ 1�1 nedo".olJeno, vpra�anje pa je, ali 
vodstvem delavci lahko obdrze enotna meri
la obravnavanja posameznih kršitev iri krši
teljev, ali so dovolj dobri poznavalci člove
koye psihe, da oce�1ijo kršitelja in njegovo 
deJanJe v medseboJm vzročni zvezi. Seveda 
če jim vse to uspe, potem ni dvoma, da i� 
že �1a takšen način zagotovljen namen, ki 
ga ima vsaka kazen, to je poboljšanje krši
telja in vzgojni vpliv na delovno s'redino· 
če pa jim ne uspe, potem vodstveni delave� 
mnogo izgubi na svoji avtoriteti, v delovni 
skupnosti se ustvarijo napeti odnosi med de
lavci, ki se jih različno obravnava in vse to 
se odrazi tudi na storilnosti in končno se
veda v obliki nižjega osebnega dohodka 
vseh zaposlenih. 
Z::t konec lahko ugotovimo iz zbranega gra
diva, da vladata v obeh obratih naše delov
ne organizacije sorazmerna urejenost in red, 
da kršitve delovnih obveznosti niso takšne 
po obsegu, niti po vsebini, da bi morali »biti 
plat zvona«, toda zaostreni gospodarski polo
žaj p�i nas. in v svetu narekuje še večjo res
nost 111 prizadevnost vseh delovnih ljudi in 
s tem v zvezi tudi moramo ugotoviti, da bo 
potrebno iz povsem preventivnih razlogov 
precej strožje obravnavati kršitelje delovnih 
obveznosti, kot smo to delali doslej. 
Posebno strogo merilo pa borno morali za
vzeti do ·tistih, iki ponavljajo kršitve delovnih 
obveznosti in se ne zmenijo za blažje ukrepe. 
Prav ti kršitelji predstavljajo s svojo brez
brižnostjo in malomarnostjo splošno nezado
voljstvo ostalih delavcev, zastrupljajo delov
no vzdušje in negativno vplivajo zlasti na 
mlajše delavce, ki si še niso ustvarili pra
vilnih meril in vrednosti o delu. 
Pa še to. Namen izrekanja ukrepov zoper 
kršitelje delovnih obveznosti ni zastraševa
nje, niti maščevalnost, pač pa ustvarjanje 
dobrega delovnega vzdušja in pristnega od
nosa do dela in tovarišev. Ali ne želimo vsi 
tega doseči? 

J. o. 



Od 
vsepovsod 

Sodelovanje jugoslovanskih in turških 
usnjarjev 

V Ankari je bila te dni skupina jugoslovan
skih gospodarstvenikov, ki so imeli s turški
mi partnerji razgovore o medsebojnem so
delovanju v industriji usnja in obutve. Na 
koncu obiska je bilo dogovorjeno, da bo Ju
goslavija v najkrajšem času poslala Turčiji 
ponudbo za gradnjo kompletne tovarne obut
ve z letno zmogljivostjo enega milijona pa
rov čevljev. 
V zadnjih letih kaže Turčija vse večje zani
manje za napredovanje industrije usnja in 
obutve, ker razpolaga z velikim surovinskim 
potencialom in zelo ugodnimi pogoji za raz
voj te industrijske panoge. Petletni načrt, ki 
obsega obdobje do leta 1977 predvideva vla
ganja v višini 50 milijonov dolarjev, kar je 
3,5 krat več kot v odnosu na dva poprejšnja 
petletna načrta skupaj. Trenutno turška in
dustrija predela samo 3-5 °/o od celotne pro
izvodnje usnja, proizvede pa okoli 35 milijo
nov kož letno. V času obiska jugoslovanske 
delegacije so turški industrialci v zasebnem 
in v državnem sektorju pokazali veliko zani
manje za sodelovanje z Jugoslavijo, tako gle
de dobav surovine in pol predelanega usnja, 
kakor tudi pri gradnji naprav za predelavo 
in končne izdelke usnja ob skupnem nasto
panju na tretjih tržiščih. Razgovori so poka
zali, da imata obe državi dovolj interesov za 
skupno sodelovanje, še posebej, ker ima Ju
goslavija zelo razvito industrijo v tej panogi 
in lahko omogoči vsestransko pomoč za hiter 
razvoj usnjarske industrije v Turčiji, poseb
no tehnično pomoč in pomoč s kadri, v če
mer naša država zavzema visoko mesto v Ev
ropi, kakor tudi glede dobav strojev in ostale 
opreme. 

Krznene prevleke za avtQmobile 

Industrija vune i kože, Pirot je realizirala 
v devetih mesecih izvoz v vrednosti 40 mili
jonov din, kar predstavlja 40 % letne proiz
vodnje. Generalni direktor kombinata Lju
bisav Lilič je izjavil, da bodo do konca leta 
dobavili inozemskim kupcem proizvode v 
vrednosti 15 milijonov din. Največji del iz
voznih poslov se nanaša na dobave krznenih 
prevlek za osebne avtomobile kupcem v Za
hodni Nemčiji in drugim državam konver
tibilnega tržišča. Predstavniki IVK so spo
ročili, da inozemski partnerji kažejo veliko 
zanimanje za svinjski velur in rokavičarsko 
napo, ki sta nova proizvoda pirotske tovarne 
in sta zelo uporabna v obutveni industriji. 

Višje cene usnja in obutve 

Nove konfekcije obutve za jesen - zimo so 
povzročile nadaljnje povečanje cen v indu
striji usnja in obutve. Po podatkih Zveznega 
zavoda za statistiko so bile v tej industriji 
cene prejšnji mesec za 1,5 % večje v primer
javi z oktobrom. V primerjavi z istim mese
cem lanskega leta so bile cene usnja in obut
ve v oktobru večje za 16,9 %, medtem ko so 
bile cene v preteklih desetih mesecih v odno
su na enako lansko obdobje večje za 18,5 O/o. 
Na skupnem seznamu industrijskih proizva
jalcev je industrija usnja in. obutve na prvem 
mestu po desetmesečnem povečanju cen svo
jih izdelkov v odnosu na enako obdobje lan
skega leta. S takim gibanjem cen se lahko 
tudi delno pojasnijo nihanja v proizvodnji 
in prometu usnja in obutve v tem letu. Pro
izvodnja v tej industriji beleži neznatno po
večanje (za deset mesecev samo 3 %), med
tem ko promet istočasno pada. Cene obut
ve so postale skoraj astronomske in glede 

na povečanje življenjskih stroškov kupna 
moč kupca logično pada. Taka gibanja se ne 
morejo pripisovati proizvajalcem, ker se je 
surovina na svetovnem tržišču v zadnjem le
tu zelo podražila. Na žalost v doglednem 
času ni pričakovati nobenih sprememb v 
tej panogi, ker je surovina še vedno defi
citna (zaradi majhne ponudbe živine) in zelo 
draga. 

Proizvodne skrbi usnjarske industrije ZRN 

V prvih devetih mesecih leta 1973 je proiz
vodnja nemške usnjarske industrije nazado
vala za približno 22,5 % . Glavni vzrok vidi
jo v čezmernem uvozu usnja, ki je konec 
septembra dosegel skoraj 74 O/o tržne preskr
be. Izvozna izravnava ni bila mogoča, saj so 
bile s 30 O/o izvozno kvoto rezerve izkoriščene. 
Zato po mnenju. Zvezne nemške usnjarske 
industrije ne preseneča, da je v zadnjih 12 
mesecih (od avgusta 1972 do avgusta 1973) 
11 tovarn usnja ustavilo proizvodnjo. V istem 
razdobju je število zaposlenih nazadovalo za 
13 % na približno 11.500 sodelavcev. Znižale 
so se tudi cene usnju: v septembru 1973 je 
bil indeks 1933,4, medtem ko je v februarju 
1973 znašal še 150 (1962 = 100). 

Nove proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo 
usnja v Indiji 

Na zahtevo uprave mesta Kerala je Central
ni usnjarski raziskovalni institut izdelal na
tančno tehnično-ekonomsko študijo in pri
pravil prve osnutke projekta za predelavo 
kože v vrednosti 10 milijonov rupij. V ob
dobju petih let bodo izdelali usnjene izdelke 
v vrednosti 17 milijonov rupij letno. Trenut
no uvaža Kerala usnjene proizvode iz Kal
kute, Kantura, Madrasa, Merita in Delhija, 
če tudi se v tej državi pridobiva dvakrat več 
surovih kož kot v Indiji (830.000 surovih tež
kih kož in 920.000 kož drobnice). Okoli 97 O/o 
surovih kož in skoraj vse vrste krznenih kož 
izvažajo iz te države, ker v Kerali nimajo 
dovolj usnjarn. Predvidene proizvodne zmog
ljivosti bodo na površini 4 hektarov in bodo 
obsegale usnjarno, dva obrata za proizvodnjo 
obutve in obrat za proizvodnjo drugih usnje
nih izdelkov. 

Pregled uporabe sintetičnih surovin 
v usnjarski industriji 

V usnjarski industriji imajo vedno večjo vlo
go razni nadomestki, kot je sintetično usnje 
in gume. Njihova uporaba je zaenkrat naj
bolj prišla do izraza v industriji obutve in 
galanterije, kjer se delež usnja vedno bolj 
zmanjšuje. 

Sestav proizvodov usnjarske 
industrije na svetu 

Delež sintetike 

v posam. izdel. 

Proizvodnja obutve 50-60 % 30 % 
Proizvodnja galanterije 20 % 29 % 
Proizvodnja konfekcije 20 % 13 % 
Ostali proizvodi S % 10 % 

Poraba posameznih surovin v proizvodnji tor
bic in kovčkov po področjih. 

Surovine 

Usnje 
Polivinilklorid 
Poliuretan 
Vulkanska vlakna 
Termoplast 
Ostale surovine 

ZDA 
Kontinentalna ,Velika 

v ,1 Evropa Britanija 0 v '/o v 0/, 

3 10 6 

25 20 30 
2 20 2 

30 45 
60 15 11 
10 s 6 

Položaj v jugoslovanski usnjarski industriji 

Jugoslovanska usnjarska industrija, ki se je 
v preteklem letu zelo ugodno razvila, tako 
glede proizvodnje kot tudi glede izvoza, ra
čuna v drugem polletju 1973 na zmanjšanje 
izvoza, predvsem v zahodne države, medtem 
ko dolgoročni dogovori z državami SEV za
gotavljajo nadaljnjo prodajo. 
V preteklem letu se je povečala proizvodnja 
usnja, čevljev in drugih usnjenih izdelkov 
takole: 

Spodnje usnje (v t) 
Tehnično usnje (v t) 
Goveje in telečju usnje 
Ovčje in kozje usnje 
Svinjsko usnje 
čevlji (v 1000 p.) 
Usnjena in krznena 

konfekcija 
Torbice in galanterija 

1970 1971 1972 
v 1000 1112 

2.530 2.794 3.150 
964 989 582 

10.872 11.369 12.079 
4.279 4.768 4.876 
2.260 2.716 3.883 

31.074 36.639 40.782 

1.903 2.082 2.441 
1.412 1.454 1.852 

Tudi v izvozu usnjenih izdelkov so bili dose
ženi prav ugodni rezultati: 

1970 1971 1972 
v 1000 1112 

Skupno 1.328 1.717 2.352 
čevlji 899 1.126 1.535 
Konfekcija 121 152 247 
Svinjsko usnje 91 134 196 
Gornje usnje 14 162 140 
Galanterija 43 54 86 
Rokavice 7 17 21 
Drugi usnjeni izdelki 22 34 55 

Nasprotno je dosegel uvoz usnja in usnjenih 
izdelkov v letu 1972 samo 610 milijonov din. 
Približno polovica celotnih potreb se pokrije 
z domačo proizvodnjo. Zmanjšal se je tudi 
uvoz dodelanega usnja iz ZR Nemčije, Nizo
zemske in Italije. Prvič je nazadoval tudi 
uvoz čevljev na 2, milijone parov, predvsem 
na račun Italije, Španije in Francije. 

Povzetki iz 
zapisnika 
osrednjega 
delavskega sveta 
podjetja 12. XI. 7 3 

Delav,ski svet je ugotovil, da je v zaostrenih 
pogojih go$podarjenja in v popuščanju ko
nju!kture ,za usnje in usnjene i2Jdelke, tako 
v !Svetu kot doma, v naslednjem obdobju pri
čakovati nekoliko slabše poslovne rezultate. 
Kupoi usnja zahtevajo :kvaHtetnejše izdelke 
in nižje cene. Za naslednjti11 nekaj mesecev 
imamo zadovoljiva naročila za našo proiz
vodnjo, cene .smo na posameznih področjih 
že neko�iko ;znižali. V vsej naši proizvodnji 
pa moramo posikr,beti, da bodo i.?ldelki kva
litetnejši. 
V sedanjih pogojih gospodarjenja mora še 
bolj zaživeti varčevalna akcija. Delavski svet 
je .skleniJ, naj poseben organ, kii ga sestav
ljajo predsedni!ki delav.sk,ih svetov OZD, pred
sedniki sindikalnih organizacij v podjetju, 
predstavnikii organizacije Zveze komunis·tov 
in mladinske organizacije, ob strokovni po
moči finančnega sektorja ugotovi, kako in 
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s .kakšni>m us,pehom poteka varčevalna aik-
cija 1in '.kaj ukreniiti, da bomo prihodnje leto 
privarčevali . še več sreds,tev za pospešeno 
,stanovanjsko gradnjo in si istočasno zago
toV1ili trd-nej,šo osnovo za ,premagovanje težav 
pri gospodarjenju. O svojih ugotovitvah in 
,predlog,ih morajo poročati delavskemu svetu 
podjetja. 
2. 
Strinjal se je s predlogom odbora za med
•sebojna razmerja, da z raz,p.isom internega 
-natečaja iščemo nove vrste usnja in zbolj
šanje dosedanje izbh-ie. Menil je, da je nujno 
treba iZJkoristi.ti ,sposobnosti članov kolektiva, 
da bi si ,s popestritvijo našega ,proizvod
nega programa zago1lovili boljšo prihodnost. 
Razpi!sane bodo naslednje naloge: 
- i:zidelava prailnega svinjskega oblačilnega 

velurja 
- .j,zdelarva svinjskega obutvenega 'in galante-

ri1skega boksa 
- iz,delava sv;inj,ske oblačHne nape 
- iz,dela:va svinj,skega laka 
- iz,delava svinjrskega ,rdkavičar,skega UJsnja 
- izdelava goveje obilačiine nape 
- <izdelava govejega tapetniškega usnja 
- ce1ov:ita obdelava pmgrama usnja cep-

ljenca na pobol}šanje donosnosti predela
ve govejih kož 

- izdelaiva ov;ojega velur-krzna 
- izdelava O'\'Čljega »toscana« krzna. 
Za uspešno rešHev je rpredvidenih skuipno 
10,000.000 S din nagrnd - poprečno ,torej 
1,000.000 na nalogo. Odbor je imenorval tudi 
strokovno ikomisijo, ,ki bo ugotavljala us·peš
nost opravljenili nalog na osnov,i dosežene 
kva!Litete, v industrij1S1ke111 obsegu dzdelanega 
UJsnja. Komisijo sestavljajo: pomočnik glav
nega direktorja za tehnična vprašanja, fi
nančni direktor, direktor obrata Vrhnika, 
vodja usnjarne Šmartno vodja usnjarne To
varne usnja Šoštanj ,in vodja investicij1sko 
vzdrževalne ,službe. V natečaju bo lahko .so
deloval IVISaJk, iki ,se čuti .sposobnega zadostiti 
razpisanim nalogam oziroma zahtevam po
sameznih -nalog. 
3. 
Dekwsk;i svet je sk,lenil, da bo v podjetju 
011ganizirana šola za rsamoupravijalce. Udele
ženoi šale, predv;sem mladi delavci, naj bi s 
to obliko ,izobraževanja .pridobili osnovno 
družbeno politično znanje, seznani1i naj bi 
se s :temeljnimi prV1inami -samoupravljanja in 
temeljnimi organizacijami ,ZJdruženega dela. 
ter !Problemabik,o podjetja. Predavatelj naj 
bi bilti irz IUV ,in ,po cl)Otrebi tudi zunap.ji. 
4. 
Sprejet je bil ,predlog glavnega direktorja, 
da bi že letos uvedli .podelitev »diplome rvzor
nega delavca-samoupravJjaka«, ki naj bi jo 
tudi v prihodnje I\Tsako il.eto prej.elo 10 naj-· 
vzornej.š,ih in pr;i,zaidevnih delavcev - samo
upravlj alcev. Odbor.za medsebojna razmerja 
bo izdelal še natančnejši .predlog in rrierifo 
za ,podeliite,v te _ diplome. Hkrati z diplomo 
bo ,prejemnikom izrnčeno tudi materialno 
priznanje ozir.oma ,stimuJacija. 
5. 
V vseh rpredividenih TOZD naj bi takoj orga
nizirali organe idelav:ske Iwntrole. Sedanje 
komiisije pri ,delavstkem ,svetu ,podjetja ob
drži!jo svoje funkcije do ustanOI\Titve !komisij 
v TOZD, potem pa naj bi opravljale nadzor 
v 01kviru v.sega podjetja. 
6. 

' 

Potrdil je 5iporarzum o .p.viipojitvi T,rgovskega 
podjetja šOšTANJ i,z Ljubljane. PJ1ipojeno 
Trgovsko ,podjetje Šoštanj je po tem spora
zumu ·samostojna organizacija združenega 
dela z lastnostjo prnvne osebe. Kooptiral je 
nove člane osrednj.ega delavskega sveta -
predstavnike TP šoš,tanj, in za enega člana 
povečail osrednjd odbor za medsebojna raz-
merija. 
7. 
PoslOI\Tni predmet podjetja in priključenega 
Igrada je raz,širil še na projeMiranje. Pro
jektivni hiro Igrad ,se bo ukvarjail s iprojek
uiranjem (arhi1tektonstki in statični del) viso
kih zgradb (industrijske, jaivne in ,s,tanovanj
ske rpgradbe) m niizJfoih zgradb (enostavne 
konstn,ikoi1e mostov v dol�ini 20 111 na ce
stah_ 3. in 4. reda). 
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8. 
Popral\oH je določila ,prarvHni!ka o delitvi · 
OD, ki urejajo dodatek na stalnost, in sicer 
v naslednjem: 
- delavcem ,obrata konfekcija usnja Vrhni
ka, ki so bili iZ3iposleni v krojaš1k;i dela'VIlici 
IUV in 1ki so se po ,ukinitv,i te dejavnosti 
zaposlili v Splošnem krojaštvu in šiviljstvu 
V·rni1ka, se rpriizna neprekinjena zaposilitev od 
dne, iko so ,se zapos'1ili v IUV in ne šele 
od l. 7. 1959, rlm se je konfekdja odcepila 
od IUV in ustanovJlo Splošno rkrojaštvo in 
šivilj,stvo, iki se je kasneje ,priključilo k IUV. 
Dodatek na stalnost jim je priznan od dne, 
ko je btl uveden - od l. 4. 1972. 
- delavcem, ki jim je delovno razmerje 
pred leti prenehalo zaradi odpovedi s strani 
podjetja (,ker za ViSe ni bilo dela), se šteje 
neprekinjena rzaposl1itev, če so se ponovno 
zaposilHi v roku 12 mesecev (doslej je bil ta 
rok 6 mesecev). Popravek velja od l. 2. 1973. 
- na prošnjo delavcev Jožeta Gradiška, Mar
tina Brica in Franca Preskoviča je skleniJ, 
da se jim pri dodatku na stalnost kot tudi 
pri nagradah ,za ·dolgoletno delo spregleda 
krajša prekinitev delovnega razmerja. Tudi 
ta sklerp ve1lja od l. 4. 1972. 
9. 
V pravilnik o delitvi OD je vnesel nOI\To do
looi1o, in sicer, da podjetje nagrajuje pri
znanja, ikii jih daje beograj,ski ,sejem Moda 
v svetu, ki je visafoo jesen v Beogradu, in 
sicer: 
- Zfato košuto s 500.000 S din nagrnde 
-Diplomo z 250.000 S din nagrade. 

s 

G 

:;:. 

i 

' 30 

.31 

lf. ]Ji JV VI 

Razpored 
delovnih 
sobot 
v letu 1974 

Leto 
Nedelje 
Prazniki 
Proste sobote 
Skupaj del. dnevi 
Delovne U["e 
Plačane ure 

'lll Vili IX 

·1 

365 dni 
52 dni 
10 dni 
39 dni 

264 dni 
2112 
2192 



Pismo 
ured,ništvu 
V sem delovnim tovarišem iz tovarne poši
ljam lepe pozdrave in dobre želje za čim 
boljši napredek tovarne,· Ob tem se želim 
zahvaliti tov. generalnemu direktorju, delav
skemu svetu in upravnemu odboru, kakor tu-· 
cli vsemu kolektivu za vso skrb in pozornost, 
ki jo izkazujete nam, ki nas je usoda odtrgala 
ocl kolektiva, da ne moremo več z vami vred 
ustvarjati. 
Zelo me veseli, da nie z vašim časopisom 
vedno obveščate o vsem, kar me lahko zani
ma kot bivšega vašega delavca. Za vse pri
srčna hvala. 
Obenem vam sporočam, da me je usoda uda
rila še po drugi strani - podrli so mi rojst-
110 hišo na Ježici, zato sem. se moral pre
seliti. Moj novi naslov je naslednji: 
Franjo Kosec 
Gača 15 
612231 Črnuče 

Sporočite, prosim, pozdrave vsem. v ljubljan
ski in šmarski krznarski delavnici. 
S tovariškimi pozdravi! 
Franjo Kosec 

ZAHVALA IZVRšNEMU ODBORU 
SINDIKATA IUV 

čutim se dolžna, da se vam zahvalim za 
po,noč, ki sem jo bila deležna od vas. Bila 
sem res prijetno presenečena od te vaše po
�ornosti, tembolj, ker nisem pričakovala. 
V mojem. srcu je bila sreča, ko sem gledala 
nasniejana obraza mojega sina in hčerke, saj 
jima bo ta denar zelo koristil pri študiju. 

Iskrena hvala! 
želim še mnogo uspeha celotnemu kolektivu! 
Pavla Sedej 

Mladina o 
svojem delu 

9. novembra je bil sestanek mladinskega ak
tiva IUV, da bi se pripravili na vo1itve za 
novega rpredsednika, ,ker sedanjemu preneha 
mandat. Na sestanek smo povabili tudi' gene
ra,lnega direktorja Antona Debevca in tov. 
Krsta Aleksica. 
Direktor nam je ponazoril položaj na Bliž
njem ,vzhodu, gosrpoda11ski ,položaj v podjetju, 
namen ustanavljanja TOZD in samou,prav
nega sporazuma. Govoril je tudi o varčevalni 
akcij,i, ki se ji mora mladina v vsakem :pri
meru priključiti. 
Marsikdo v podjetju ve, da se je pred do
brima dvema mesecema na poti iz službe 
domov ,ponesrečiil v prometni nesreči naš 
delaivec in mladinec Borut Gos·Diša iz Logat
ca. Zdelo se nam je prav, sicer pa je tudi 
naša dolžnost, da ,ga gremo obiskat. Trije 
predstavniki mladinskega aktiva IUV so se 
ponudili, da prevzamejo to ,dolžnost: Janez 
Muha, Srečko Jeraj in Dragica štirn kot ,pred
sednica. 
NarecLHi smo ,tudi analizo dela od zadnjega 
sestanka rpa do danes. P'o ugotovitvi nam je 
najbolj uspela rprostovoljna akcija za sa
moprispevek :za K,umrovec, s katero smo 
zbrali 2.300,00 din. Ne moremo pa se ,po
hvaliti s krvodaja1sko akcijo in polhar:sko 
nočjo, kar pa ni naša krivda. Prva je pro
padla zaradi zdrav,stvenega ukrepa, to je, 
da zaradi epidemije zlatenice ne bodo jemali 
kri tkrvodaja,lcem z vrhniškega področja še 
dve leti, druga, kljub vsem pripravam, pa 
ni uspela zaradi slabega vremena. 
Dogovorili .smo se tllldi za delo gleae praz
nika republike. Pripravi1i bi razstavo slik 
našega delavca Janeza Malavašiča. Prišlo pa 
je do spremembe zaradi nesporazuma med 
Janezom Malavašičem in Dragico štim, zato 
je ra:zJstavljala delavka Marija Knapič, tako 
da tisti, ki so nameravali obiskati razstavo, 
n1so bili razočarani. 
Vesna černec 

S sestanka aktiva ZM (levo predsednica 
Dragica štirn, desno Vesna černec) 

. .  

novica, Sportna 
gok·art 

Vrhniški tekmovalci v· gokartu so se že -lan
sko ,leto uvrstili med najboljše v državi. 
To jim je dalo voljo in ,poleta da so se za 
letošnjo s,ezono še resneje pripravljali in 
ponoven uspeh seveda ni izostal. Naj na 
krat!ko rpogledamo letošnje uvrstitve najbolj
ših V,rhničariov: 
Državno pr,venstvo - kategorija 100 m' 
l. Prek Lojze 
2. Novak Miran 
4. Turk Ludv,iJk 
Kategorija 125 m' 
6. Pezdirc Joško 
7. Miklavčič Miro 
RepubHšlm ,prvenstvo - kategorija 100 m' 
l. Turk Jošlm 
3. Prek Lojze 
4. Novak Miran 
Ekip,no je Vrhnika zasedla prvo mesto tako 
za .reipubl1ško kot za državno ,prvenstvo. 
Udeleži,Ii so se tudi tek,mov,anj v Grazu in 
Amstettnu v Avstriji, kjer so se uvrstili na 
3., 4. in 7. mes,to, ter tekmovanja držarvnih 
pl'va:kov na Lidu pri Benetkah in svetovnega 
prvenstva v N�vellesu (Belgija) kjer so ,se v 
hudi kor:dmrenci med več kot ,sto tekmovalci 

Državni prvak Lojze Prek (čepi) s svojima 
pomočnikoma 
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iz celega sveta uvnstili v prvo polovico (No
vak 47. mesto in Prek 48. mesto). V pogovoru 
z Lojzetom ,Prekom sem ,zvedel marsikaj zani
mivega o tem �01:1tu. Najprej lahko rečemo, 
da ,nikakor ni poceni, ,saj mora vsak tek
movalec, ,če hoče koliičkaj uspeti, imeti dve 
vozHi in vsaikJO leto tudi na enem na novo 
zamenjat,i motor. Poleg ,tega, da si sam pri
p,ravlja vozilo rza tekmovanje, mu na tekmo
vanju pomaga 1še prijatelj - mehanik. To je 
pravizaipra:v v,se .brezplačno pa tudi 'Vise osta
le :stroške krije v,saik tekmovalec sam. Za 
tekmov,anje ,dobi le minimalno štartnim>, ki 
ne zadostuje niti za potne in ,transportne 
stroške. Društvo jim sicer plača zavaroval
ne ·stroške in jfan da tudi nekaj pomoči 
v opremi, seveda g1ede na razpoložljiva 
sredstva. Leitošil!je Jet!o je tov. PrekJU ipri
skočHo na pomoč tudi naše p,odjetae, ko 
mu de omogočHo udeležbo na ,svetovnem 

S tekme v Grazu - desni št. 26 je naš prvak 

pwenstvu in mu kupilo ,tudi nov motor, za 
kar ,se novi pwaik še posebej zahvaljuje. V 
drugih državh ,tudi ,tekmovanje v gokantu 
mnoge tvndke illfl)OrabJjajo v rekilamne na
mene ,in je taiko tudi za tekimovalca bolje 
preskDbljeno, Jcair se kaže ,prav v boljši opre
mi na ·ree:erwlih delih. Tudi prave proge za 
trening ni "' Sloveniji in tekmovalci včasih 
trenirajo ,tudi ;po cestah a,1i ipo raznih as
faltnih ,igriščih, kar ,pa niJkakor ni primerno, 
saj rz malimi motorji ,dosegajo tudi hitrost 
do 150 km/h. Vrhničani upajo, da bodo v 
nekaj '1etih le ,dobili mali avtodrom, t])1ri ka
terem praVi1jo, da bi tudi ·sami vložili veliko 
naporov. želimo jim, da bi se jim želja 
tudi izpolnila, saj so ob trdnem delu ,in od
povedovanju, ik,lj,ub u�pehom ostali skmmni 
in Š[Portnikii v rpraivem pomenu besede. 

A.K. 

Oprema in rezervni deli tujega tekmovalca -
za naše tekmovalce zadostuje »fičko«. 

to 

Tudi na Vrhniki 
ustan,ovitev 
Temeljne 
telesnokulturne 
skupnosti 

19. novembra je biila v domu JLA ustanov
ljena ,s,k,piuščina TTKS. Prisostvovali so j,i de
legati ,te1esnalm11:1Urnih delavcev, športniki, 
predstavniki delovnih organizaoij in krajev
nih 1sk,U!pnosti. Takšna oblika organi,ziranja 
izhaja iz za:kona o ,telesnokulturnih skuipno
stih, ki je bLl sprejet letos. 
Skupnost bo torej združevala vse, ki se uk
varjajo s špontom, ik:,i ga organizirajo, in ti
ste, ki zagotavljajo materialno osnovo za 
njegoiv razvoj. Združeni, oziroma organizi
rani ipo delegatJSkem načelu v TTKS delegati 
ne ;predsrt:avljaijo samo nov.e oblike 1po na
sfovu, temveč v;zposta:vljajo tudi nove odnose 
na področju :dogova:Djanja in razvijanja te
lesnokul,turne dejavnosti. 
Akcija se torej odvija v dveh smereh. Ob
veščanje delovnih ljudi o pomembnosti ,teles
ne .kulture in aiktivnega !Sodelovanja sleher
nega pos,ameznika v oblikah njene dejavno
s,ti po eni srt:rani ter iJstočasno opredelje
vanje delovnega človeka za takšno obliko in 
vsebino njenega razvoja, ki mu bo jutri nje
gov akJtiven odnos tudi omogočila. 
Na Vrhniiki in ,tudi nasploh je bilo področje 
telesne Imlture dol.go množična želja z zelo 
skromnimi :možnostmi za njegov razvoj. Stal
no neskladje med enim iin drugim je botro
valo :preneka:teriim nesporazumom, predvsem 
pa zastoju na ,področju telesne kulture. šele 
skupna akcija vseh subjektivnih sil v smis�u 
opredelitve telesno kulturne dejavnosti, kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena je 
na tej poti omogočila nekatere premike, ki 
dobivajo danes svoj odrai v vsebinski, kot 
tudi organizacijski smeri. 

· · 

Z ustanovne skupščine TTKS na Vrhniki 

Na ustanovrni skupsčini TTKS so bili spre
jeti: 
- ,sklep o ustanovitvi TTKS občina Vrhnika 
- začasni poslovnik TTKS občina Vrhnika 
- začaisni sta·tut TTKS občina Vrhnika. 
I,zvoljen je bil tudi izvršilni odbor, na čelu 
s predsednikom ·tov. DEBEVCEM in delegati 
za republiško TTKS. 
P.P. 

Silvestrov 
" 

vecer 

štefucov Miha je bil potreben žene kakor 
suha zemlja dežja. Sama sta živela z materjo 
v še dokaj ohranjeni hiši sredi Podhrasta. 
Dela je bilo pri hiši nič koliko, rok pa pre
malo. Miha si je oprtal na svoj hrbet že tri 
križe in četrtega pol ter je bil zato goden za 
ženitev kakor star maček ob koncu febru
arja. Njegova mati Jera bi neznansko rada 
videla Miho zapreženega v zakonski jarem. 
Matere so že ponavadi starejše od sinov in 
tako je bilo tudi z Jero; šest križev je dokaj 
junaško prenašala in z nJimi debelo kepo 
revmatizma in njemu sličnih priboljškov, pa 
bi zato z največjim veseljem preložila vsaj 
nekaj vsakdanjih opravil na mlajša ramena. 
Ampak Miha je bil zagrizen samec; ni ga ga
nila pomlad, tudi poletje ga ni pregrelo, kako 
naj bi ga šele jesen, ki je že ponavadi bolj 
hladna in otožna. Ko so drugi fantje v jesen
skih večerih vasovali, je Miha lovil polhe in, 
kadar so se drugi vrteli na veselici ali v go
stilni, je Miha dremal za mizo v kotu in žulil 
svoja dva deci. Ne sicer ravno dobesedno, 



kajti je vso stvar zasukal tako, da je res imel 
isti kozare.c na mizi; le da ga je vsaj toliko
krat napolnil, da bi to morali zapisati z dvo
številčnim rezultatom. 
Pa glej hudirja, kar ni zmogla pomlad, ne po
letje. in jesen, se je posrečilo mrzli zimi že 
kar s prvim zamahom. Nekega decemberske
ga dne je Miha zajahal moped in skočil z 
njim v sosednjo vas; za mlade prašičke je ka
nil tam povpraševati. In tako ga je pot za
nesla tudi h. Kračmanu. Imeli pa so pri Krač
manu hčer, ne ravno grdo, pa tudi ne preveč 
lepo, ampak tako, kakor se spodobi. Tudi je 
že dopolnila dvajset let in, če bi se smelo žen
sko vprašati, koliko je stara, bi odgovorila, 
če bi seveda hotela, da jih ima že trideset na 
mladih ramenih. Skratka, zrela je bila za že
nitev kakor tepka ob koncu septembra. Zato 
ni nič čudnega, če sta že osivela ata in mama 
prijazno sprejela našega Miho, pa ne le za
radi prašičkov, ki jih bodo res imeli, če ne 
to leto, pa kdaj v naslednjih letih. Pa je oče 
Kračman prinesel ta kratkega, mati Krač
manca pa kruha in suho gnjat in za mizo sta 
enoglasno povabila našega junaka in kaj 
kmalu se je v izbo prismukala tudi nadobud
na hčerka Julka in svetlo pogledala Miho v 
samske oči. 
Mihi se sprva ni zdela posebno lepa, toda ko 
mu je očka Kračman večkratzapoi-edoma na
polnil »glažek« s kačjo slino, je postajala če
dalje lepša. Kačja slina ima to čudovito last
nost, da se skozi njena očala vse lepše vidi in 
tako je bilo tudi tokrat. 
Julka je bila čedalje lepša, naš Miha čedalje 
bolj zgovoren, enako oče Kračman, ki je p·o
magal Mihi pri uničevanju sline, mati Krač
manca pa je bila itak vedno zgovorna tudi 
brez pomoči kačje sline ali podobnih pripo
močkov. Zato ni čudno, da je beseda dala be
sedo, pa so se pogovorili, da je Miha še sam
ski in da tudi Julka še ni omožena, morebiti 
da sta prav namenjena eden drugemu, ko sta 
se toliko let uspešno upirala vsem skušnja-
vam, ki so ju v trumah obletavale. 
Morda je delno bilo res, da je bila Julka še 
samica tudi zato, ker je imela baje precej 
�olg in včasih tudi strupen jeziček, pa so se 
Je domači fantje nekako iwgibali. To se ji 
vsekakor ne bi moglo šteti za slabo lastnost 
saj je to obče ženska lastnost in se mora � 
tem vesoljni svet sprijazniti. 
Zgodilo se je še tisti elan, ko sta stara dva 
odšla po opravkih v kuhinjo in hlev, da se 
je naš Miha okorajžil - pomagala mu je tu
di kačja slina - in je Julko poljubil tja pod 
zafl:ld.1en nosek. Res se je branila, revica, 
ysaJ. zar�di lep�eg�

,! . pa kaj je mogla, ko pa 
Je bil Miha mocne.1s1. Res pa je bilo, da se ji 
je ta reč dopadla in je zato svoja usteca na
šobila za drugi poljub in še za tretji in četrti 
in še bi, pa sta priropotala oče in mati in 
medenih sekund je bilo konec. še dobro da 
ju nista zalotila! 
Mihi p� se je Jull�a čedalje bolj clopadla, po
sebno se po zadnJem dogodku in sta se zato 
domenila, da gresta na Silvestrov večer sku-

paj na ples;. na ·kontro domačim fantom, si 
je skrivaj mislila Julka, naj vidijo, da niso 
sami na svetu. 

S svatovskimi mislimi je odhajal Miha v 
rodni Podhrast in čudo, te ga tudi drugi 
dan niso zapustile, kar se je do tistih dni red
no dogajalo. 

ZvrJ_tilo s� _ je nekaj hladnih in nekaj hlad
neJsih dm m v Podhrast ter ostali svet je 

. prišel sivolasi Silvester. Težko ga je čakala 
Julka. Ali bo prišel moj Miha in me odpeljal 
na ples? Tudi na peti in šesti poljub se je 
SJ?Omnila, ki sta morala zadnjič iz objektiv
mh razlogov odpasti in seveda na tiste ki 
bi jima sledili. Ampak Miha je bil mož' be
sedi;t. Vsak lisjak, tudi star, se enkrat le u
ja�e in tako se je zasukalo, da je bil to pot 
M1�a na vrsti. Kačja slina mu je zadnjič hit
ro izpuhtela iz glave, ljubezen pa ne in tako 
je ostal mož beseda - hočeš nočeš! Svetlo 
ga je pogledala Julka, ko je stopil v izbo; 
spogledala sta se tudi oče in mati češ aha 
riba že prijemlje. 

' ' ' 

Ker so pri Kračmanovih pred par dnevi i
meli koline, je bila večerja imenitna. Mati 
in hči sta se izkazali! Kajti, če ni bila Julka 
ravn� lepotica, kuJ:ia!i pa je znala. In če gre 
res lJubezen skozi zelodec - blagor Mihi! 
Po večerji so posedeli na peči in stara dva 
sta kaj kmalu pričela dremati in odločila 
sta se - na veliko veselje Mihe in Julke -
da gresta spat, kar sta tudi storila. Miha in 
Julka pa sta sklenila, da gresta na ples v 
vaško krčmo in tam pričakata novo leto. 
N�jprej pa st?: v nadaljevala s poljubi tam, 
kJer sta zadn.Jic nehala. Ko se je nabralo 
ducat poljubčkov, je dejala Julka: 
»Miha, jaz grem, da se preoblečem za ples, 
kar tukaj na peči me počakaj, takoj bom 
gotova!« 
�n Je je smuknila v kamrico. Ampak taka 
Je zenska navada, da ponavadi mine precej 
časa, preden so z oblačenjem gotove. Tudi 
Julka pri tem ni bila nikaka izjema. Ni in 
ni je bilo iz kamrice. Izza napol priprtih 
vrat je prihajalo šelestenje in šumenje in 
Miho je pričelo zanimati, kaj le dela toliko 
časa. Stegoval je vrat, da bi kaj ujel z očmi, 
pa, ker je bila za vrati, je videl le senco, ki 
se je sprehajala po tleh. Pa se je zato po
maknil na rob peči,, se oprijel palice, na ka
teri se je sušila koruza in še stegnil se je v 
prazno in izbuljil oči. Kar samo od sebe je 
tako naneslo, da ga je pričelo zanimati -
šmenta - le kako da izgleda Julka v tisti 
fazi preoblačenja, lw na sebi nima več de
lavniške obleke in ko tudi ta boljše še nima 
oblečene. Pa, ker se je že nekaj posvetilo 
izza vrat, se je še pomaknil nekaj centimet
rov in še, pa še in ... 

Naenkrat je zagrmelo, kot da je nastal po
tres devete stopnje, kajti zlomila se je pa
lica, na kateri je visela koruza in poslednji 
čas tudi Miha in, ker se je obenem preveč 
nagnil čez rob peči, je štrbunlmil v prazno. 
S seboj je povlekel koruzo in kar je bilo na 
peči. Na peči pa ·je bila tudi vreča moke, ki 
je ob padcu na 'tla eksplodirala in Miha se 
je znašel prav sredi eksplozije ter klical na 
pomoč kakor osamljeni brodolomec . 
Iz kamrice je prihitela Julka, ne v stari, pa 
tudi ne v novi obleki, temveč v tisti fazi raz
voja, ko je staro odložila, novo pa še ni ob
lekla. Sedaj bi si jo Miha lahko brez nevar
nosti ogledal, pa revež ni ničesar videl, kajti 
ob padcu je vtaknil nos in njegovo okolico 
v moko, ki je sicer ublažila njegovo sreča
nje s trdim podom, ni pa ga obvaroval za
časne slepote. 
Potres sta zaznala tudi Kračmanova oče in 
mati in prihitela sta na kraj katastrofe. Z 
združenimi močmi so reševali, kar se je re
šiti dalo. Moka je bila raztresena in ni ji 
bilo rešitve, Miha je bil le bolj prestrašen,. 
kakor ponesrečen, torej nič hudega, koruza 
pa je bila docela nepoškodovana. Ampak 
Mi_ha. je bil bel kakor pek in tak kaj malo 
pnmeren za odhod na silvestrski ples. In 
tudi ni znal pojasniti, zakaj je strmoglavil 
tako nena�on�a. Najraje bi se udrl v zemljo, 
ta½:o �u Je bilo n_erodno: V zemljo pa bi se 
naJraJe udrla tudi Julka, ko se je zavedla 
da stoji pred Mihom v sami kombinežici'. 
Približ,i:io enako pa sta se počutUa tudi nje
na roditelja, saj sta bila v. takih uniformah 
kakršne so pač običajne v postelji. Tako bi 
se vsi štirje udrli v Zemljo, pa Je.'.bi(.k sreoi 
pod skoraj nov in to kto narejen, in so Ino
r�li omenjeni i1ačrt OpllStiti. Morali so' naj
ti drugo rešitev in so jo tudi našli: roditelja 
sta odšla nazaj pod toplo odejo, Julka si .ie 
nataknila najboljšo obleko, Mihi pa je dala 
obleko svoje�a brata. ki ie ta čas služil voj
sko nekje rv daljni Makedoniji. ·· ·. · • 
In tako sta jo končno le mahnila v krčmo, 
kjer sta tudi dočakala novo leto. Ob pol,noči, 
ko so ugasnile luči, pa sta poljubila tri
na i stič v svojem življenju. Pa ,ie v temi 
Miha Julko zgrešil in je poliubil krčmarioo. 
česar pa mu Julka ni zamerila, saj se je tudi 
ona zmotila in poljubila starega Matevža, ki 
je vlekel meh. 
No, pravkar omenjeno napako sta tisto noč 
vsaj tridesetkrat popravila in sta jo po ma
lem popravljala cel predpust tja do pustne 
sobote, ko sta si uradno obljubila zvestobo 
in zaplula v medene tedne. To pa je že druga 
zgodba in, ker v privatno in intimno življe
nje ljudi ni lepo vtikati· nosu, končajmo! 

Ivan Malavašič 
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J!tis'i s 
• 

potovan1a 
po Braziliji 

Dosti sem že pred odhodom prebral in sli
šal o Braziliji, na primer, da je peta dežela 
po velikosti na svetu, da obsega pol južno
ameriške celine, da je tam čvrsta vojaška 
vlada, da se izredno hitro gospodarsko raz
vija, da si lahko privošči sredi džungle naj
modernejšo prestolnico Brasilio, da grade 
več tisoč kilometrov cest v krajih, kjer jih 
ne rabijo, da kljub velikim presežkom elek
trične energije še kar naprej grade nove hi
droelektrarne, o naravnih lepotah Ria de 
Janeira, čudovitega kopališča Capacabane, 
slapovih reke Igaucu, o lepih mulatkinjah, o 
Indijancih, Amazonki, krokodilih, nevarnih 
kačah in podobnem. V petindvajsetdnev,nem 
potovanju, ki sem ga opravil s tovarišem 
Mahkovcem, sem imel možnost spoznati pre
cej šen kos Brazilije - od Fortaleze, blizu 
ekvatorja, do Rio Grande do Sul na jugu 
dežele - in vam bom skušal opisati nekaj 
lastnih vtisov o tej deželi neizmernih razsež
nosti. 
Najprej bom navedel nekaj suhoparnih po
datkov. 
Brazilija je zvezna republika, sestavljena iz 
22 zveznih držav, 4 teritorijev in enega di
strikta - področja glavnega mesta Brasilie. 
Velika je 8,511.965 kvadratnih kilometrov, od 
seveda na jug pa je je približno toliko, kot od 
Norveške do Severne Afrike. Sama obala 
meri 7.400km. Meji na vse južnoameriške 
države razen na čile in Ekvador, meja je 
dolga 15.700 km. Prebivalcev ima 100 mili
jonov, 60 O/o je belcev, 26 % mulatov, 11 % 
črncev, pravih Indijancev je samo nekaj sto
tisoč, ostalo so Azijci in razni mešanci. Vsa 
ta križanja ras so Brazilcem samo koristila, 
posebno še, ker so tudi rumeni, rdeči in tem
nopolti državljani popolnoma enakopravni 
belim in ne poznajo nikakršne rasne nestrp
nosti. 
Brazilija pridela največ kave na svetu -
1,37 milijonov ton letno in jo pretežno iz
vozi, saj še vedno predstavlja 45 % celotnega 
izvoza; imajo ogromna nahajališča železove 
rude, raznih mineralov, skratka vse, razen 
nafte, ki jo sicer tudi imajo, samo niso je še 
dovolj odkrili za lastne potrebe. živinorej
stvo tudi pospešeno razvijajo, saj namera
vajo stalež goveda povečati do leta 1980 od 
sedanjih 100 milijonov glav na 200 milijonov. 
Industrija se s pomočjo ameriškega, evrop
skega in japonskega kapitala izredno hitro 
razvija in je sposobna pokriti vse domače 
potrebe. To čutimo tudi Jugoslovani, ker 
kljub velikim nakupom kave v Braziliji ni
mamo njim kaj ponuditi, ker vse delajo do
ma, večkrat celo bolje, v vseh primerih pa 
ceneje. 
Prvi cilj najinega potovanja je bilo največje 
brazilsko mesto Sao Paulo, ki šteje danes z 
bližnjo okolico že nad 10 milijonov prebival
cev, strogo središče pa jih šteje 6,5 milijonov. 
Naše letalo je pristalo na novem letališču 
Viracopos, oddaljenem 105 km izven mesta. 
Pri pregledu potnih listov je bilo prvič ču
titi ostro kontrolo in ker so skoraj istočasno 
pristali štirje avioni, je bilo treba čakati 
dobro uro, da so bile opravljene vse for
malnosti. Vožnja z avtobusom v mestno sre
dišče je bila zelo zanimiva, saj je potekala 
po ,novo zgrajeni avtocesti Sao Paulo-Bra-
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silia, ob kateri je obilica reklamnih tabel 
in novo zgrajenih tovarn. čimbolj smo se 
bližali mestu, tembolj je izginjalo tipično 
drevje in kmalu smo prispeli v pravcato as
faltno in betonsko džunglo, z obupno onesna
ženim ozračjem, s truščem, rekami avtomo
bilov in množico pešcev, ki so skakali med 
avtomobili prek ceste. 
Sao Paulo je najhitreje rastoče mesto na sve
tu. Pred petnajstimi leti je bila v središču 
le tu pa tam kakšna visoka zgradba, sedaj 
pa je podoben New Yorku. V mestu in bližnji 
okolici je 95.000 tovarn, ki proizvajajo vse 
mogoče izdelke, na primer precizne inštru
mente za Nemčijo, ure za švico, računalniš
ke dele za ZDA, čevlje za Italijo. Avtomobil
ska industrija se stalno širi, Volkswagen je 
izdelal že nad dva milijona avtomobilov in 
je najmočnejši brazilski proizvajalec. Poleg 
njega izdelujejo po licenci Mercedesa še to
vornjake, vse vrste vozil pa Ford, General 
Motors, Toyota, električne naprave Bosch, 
Siemens, kemikalije BASF, Hoechst, Bayer 
in nešteto drugih. 
5.000 taksijev vozi stalno po ulicah, pretež
no so Volkswagni z odstranjenim prednjim 
desnim sedežem in sprejemajo lahko dva 
potnika. Zanimivo je to, da v večini prime
rov taksisti ne najdejo kraja, kamor se že
lite peljati. Na cesti je videti tudi že bodo
čega naslednika Volkswagnovega hrošča -
Volkswagen Brasilio, ki je močno podoben 
našim Variantom. Evropska izvedba bo spre
menjena, dobila bo boljše prednje vzmete
nje, varnostni volan, bolj tih motor in olep
šano karoserijo. Imela bo motor z 1.600 ccm. 
Tudi novo dvosedežno športno izvedbo z 
normalnim motorjem 1.600 ccm je videti na 
cesti. Je zelo lep avto in popolnoma brazil
ske konstrukcije. 
Zaradi vedno večjega prometa so posekali v 
mestu skoraj vsa drevesa in zgradili ceste 
tudi v tri nadstropja, a kljub temu je popreč
na potovalna hitrost zelo majhna. 
Kot v pravem velemestu imajo veliko napa
dov na denarne ustanove in draguljarne. ča-

sopisi p1seJo o tem skoraj vsak dan. Pred 
trgovinami in·bankami so oboroženi stražar
ji, ki pa ne koristijo mnogo. Srečala sva se 
z našimi izseljenci, ki so vsi dobro situirani, 
ne morejo pa kljub blaginji skriti domotožja. 
Iz Sao Paula se odpeljemo po lepi avto
cesti v 70 km oddaljeno glavno izvozno luko 
za kavo - Santos. štiristezna avtocesta je 
že premajhna, pravkar je v gradnji nova šest
najststezna. Ko pridemo ven iz mesta, obču
dujem posebne vrste cvetlična drevesa, pol
na vijoličastih cvetov. Santos je zelo lepo 
mesto. Polotok deli luko od turističnega de
la, kjer se razprostira več kilometrov dolga 
peščena plaža s tipičnimi belimi; visokimi 
hotelskimi zgradbami. 
Naslednji dan odpotujeva v Rio de Janeiro, 
ki je poznano lmt najlepše mesto na svetu, z 
najlepšo plažo - Copacabano, kjer je najin 
hotel. Najlepši razgled je s hriba Corevva
do, kjer je Kristusov kip - simbol mesta. 
Opisal bi vam le kopanje po brazilsko na Co
pacabani, čeprav zaradi pomanjkanja časa 
nisva imela niti možnosti zmočiti se v morju. 
Zgodaj zjutraj pridejo na plažo vojaki, ki 
ugotove, ali niso preveliki valovi in premočni 
morski tokovi ter v primeru, da je kopanje 
dovoljeno, izobesijo na vsakih 50 m bele za
stavice, v nasprotnem primeru rdeče. Hotel
ski gostje, stanujoči ob obali, gredo lahko 
kar v kopalkah na plažo. Med njo in hoteli je 
avtomobilska štiripasovnica, katere prečka
nje je bolj nevarno kot morje. Ker je zelo 
vroče, se spravijo pod senčnike, ko pa si za
žele kopanja, stopijo v plitvo morje in puste, 
da jih oblivajo vedno precej veliki valovi, s 
kanglico se polivajo še po hrbtu in takoj zo
pet v senco, odkoder imajo čudovit razgled 
na ženski del kopalcev. Pravijo, da večina 
Brazilcev sploh ne zna plavati. 
Iz Ria sva odpotovala v Vitorio - glavno me
sto države Espirito Santo, kjer je najmoder
nejša luka na svetu za nakladanje železove 
rude. Obala je razdeljena, polna otočkov in 
blizu mesta so zelo poznane monazitne plaže, 
katere posebno radi obiskujejo revmatiki. 



Viktoria 

Fortaleza Suia indijanka 

Vitoria, ki šteje danes okrog 150.000 prebi
valcev, se hitro razvija. Nameravajo zgraditi 
veliko železarno, luka je pomembna po izvo
zu kave in nameravajo jo urediti tudi za iz
voz mesa. 
Bila sva še na jugu, v Porto Alegre in Estan
cia Velha, kjer je edina usnjarska tehnična 
šola v Južni Ameriki. Jug je razvitejši del 
Brazilije, čeprav prevladuje živinorejstvo, 
medtem ko je industrija, kot že omenjeno, 
osredotočena v državi Sao Paulo. Prevladu
jejo Nemci in Italijani. Nemci iz pete ge�e
racije govorijo še odlično nemško. Tudi di
rektor usnjarske tehnične šole je nemškega 
porekla - prof. Dietrich. Razkazal nama je 
moderne stavbe, knjižnico, laboratorije in 
delavnice za praktično delo, ki so v bistvu 
prava tovarna z odlično strojno opremo in 
opravljajo tudi usluge drugim usnjarskim to
varnam. Okolica je lepo urejena, imajo svo� 
jega vrtnarja. Nadaljevanje prihodnj,ič 

Indijanke iz rezervata Xingu pred slamnato 
kočo pri dnevnem opravilu 
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Novoletna nagradna križanka 

Pravilne rešitve novoletne nagradne križanke pošljite najkas
neje do 1 O. januarja v· splošno službo IUV. 
Izžrebali bomo tri reševalce in jih nagradili. 
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