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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

Hranilnica IUV 
Hranilna služba je v naši državi lepo organizirana. Po statističnih podatkih bančnih organizacij 

razberemo, da .dosegajo vsote privarčevanega denarja že kar lepe zneske. Najuspešnejša na našem 
območju je ljubljanska Kreditna banka, kateri so varčevalci zaupali že preko 100 milijard S din. 
Pri tej banki je organizirana tudi posebna oblika varčevanja za stanovanjsko gradnjo. V ta namen 
so varčevalci vložili tudi že preko 100 milijard S din. V to obliko varčevanja se je vključil zelo širok 

tr krog bodočih graditeljev ali interesentov za nakup stanovanja. Sistem tega varčevanja je zelo enosta· 
ven in deluje na načelu »daj-dam«. Vlagatelj mora določeno dobo nalagati denar, da si pridobi pra
vico do kredita. Višina in rok vračanja zavisi od dobe varčevanja in višine vloge. Cimveč in na čim 
daljši rok nekdo varčuje, tem več in na daljši rok dobi posojilo. Banke, katerim so zaupane naloge 

( itiranja in usmerjanja denarja, so svojo nalogo dobro opravile. 
Zaradi pomanjkanja denarja v gospodarstvu pa se zadnje čase vedno bolj razmišlja o hranilnih 

službah v gospodarskih organizacijah. Tudi pri nasproučujemo take možnosti. Zato postavljam nasled
nje vprašanje: ALI BI ZAUPALI PRIHRANKE PODJETJU, V KATEREM SMO ZAPOSLENI, ALI 
PA BI šLI KORAK DALJE IN SE ODLOCILI ZA SVOJE TEKOCE RACUNE V PODJETJU IN BI 
OSEBNI DOHODEK PRENAšALI NA KONTO ZAPOSLENEGA? GOTOVINO BI DVIGALI TAKRAT, 
KO BI JO POTREBOVALI. 

V svetu so take oblike zelo razširjene. Za nas 
pa je to nekaj novega in bi marsikdo na tako 
novost gledal s precej nezaupanja. Verjetno bi 
vsak takoj pomislil na garancijo za naložen de
nar. Ce imamo prihranke naložene pri banki, 
nam zanje jamči država. Ce pa bi svoje prihranke 
nalagali v po_djetju, potem bi morali sami sebi 
garantirati, da naloženega denarja ne bomo 
zapravili. 

Ne smete me napačno razumeti. To ni še no
bena akcija ali začetek organiziranja .te $Južbe. 
To je samo· moja misel, katero dajem v razpravo 
in nikakor ne bi hotel siliti v kaj takega. Odlo-

Delo v novi konfekciji velurja 

čitev zavisi od celotnega kolektiva in smatram, 
da bi le z referendumom kaj takega lahko reali-
zirali. -

Ta misel se mi poraja iz naslednjih razlogov: 
Ceprav je samoupravljanje v delovnih kolektivih 
dopolnilo že dvajseto leto - doba za zrelost 
človeka - se največkrat do lastnega kolektiva 
obnašamo tako kot v pristnih mezdnih odnosih. 
Kaj so mezdni odnosi v kapitalizmu, upam da je 
vsakomur jasno. Osnovna načela mezdnega odno
sa so v tem, da so proizvajalna sredstva kapitali
stova last, delavci pa za mezdo prodajajo svojo 
delovno silo (fizično in umsko sposobnost za 

opravljanje določenega dela). V takšnih odnosih 
se delavci zavedajo, da so lastniki le svoje delov
ne sile in jo glede na razmere želijo čim dražje 
prodati. Do proizvajalnih sredstev (strojev, orod
ja ni materiala) pa nimajo nobene lastninske 
pravice in jim je prav vseeno, kaj se s temi 
sredstvi zgodi. 

Naš sistem temelji na precej drugačnih pojmo
vanjih. Delovna sila je res ostala še individualna 
lastnina, proizva]alna sredstva pa so družbena 
last in so dana delovnim kolektivom v UJpor.abo 
in upravljanje. Ko pokrije kolektiv obveznosti do 
družbe razpolaga z dohodkom sam in ga razpo
reja na osebne dohodke in sklade. 

Sedaj pa se nad temi dejstvi zamislimo in vsak 
pri sebi ugotovimo - ali ravnamo res vedno kot 
pravi in dobri gospodarji - z zaupanimi sredstvi 
in ali smo našo delovno sposobnost uporabili 
vedno tako, da bi dobili najboljše rezultate. Ali 
se zavedamo, da moramo nadomestiti orodja in 
stroje, ki jih uporabljamo v procesu proizvodnje, 
iz rezultatov našega dela? Ali se zavedamo, da 
so v surovine in materiale vložena naša sredstva 
in da vsaka napaka, poškodba ali nepravilno delo 
odločilno vpliva na višino našega dohodka? 

Prepričan sem, da marsikdo tega ne ve ali pa 
se tega ne zaveda. V to sem prepričan zato, ker 
vsak dan ugotavljamo stvari, ki se nam nikakor 
ne bi smele dogajati. Samo poglejmo, kako rav
namo z našimi delovnimi pripravami. Koliko po
škodb zaradi malomarnega in nepravilnega ravna
nja. Vse to stane in vse to plačujemo iz naših 
žepov. V sortirnicah gotovih izdelkov vsak dan 
ugotavljamo nešteto napak, ki so rezultat slabega 
in površnega dela. Kože so zmečkane, slabo bar
vane, slabo obdelane iri še nešteto podobnih na
pak imajo, ki so posledica neodgovornega člove 
kovega dela. Tu so naše največje rezerve in jih 
nikakor nismo pripravljeni ustrezno odkrivati in 
odpravljati. Vzemimo samo primer: Ce surovo 
kožo, ki bi bila sposobna za nek boljši izdelek, 
nekdo poškoduje in je zato koža sposobna le še 
za podlogo, smo pri tem izgubili najmanj 
3.000 S din. Takšna je pač razlika v prodajni ceni. 
Tudi to gre direktno iz naših žepov - ker ni 
dohodka, tudi ni sredstev za izplačilo osebnega -' 
dohodka. Prepričan sem, da vsak normalen člo
vek dobro ve, v čem so smotri dobrega gospo
darjenja. Vsakdo bi moral na delovnem mestu 
opraviti svoje delo na najboljši način in tako 
kot to zahteva tehnologija in organizacija dela, 
pri tem pa skrajno pazljivo ravnati z delovnimi 
pripravami. · 

Za takšen način dela pa bi po mojem mišlje
nju zainteresirali člane kolektiva le v primeru, 
če bi čutili pravilen odnos do lastnine sredstev. 
Tak odnos pa bi se kaj kmalu uveljavil, če bi 
imeli člani kolektiva naložene svoje prihranke pri 
podjetju. Kaj mislite - ali ni morda v tem 
delček resnice? 

Dokler ne bomo dobili občutka lastnine do re
zultatov našega dela, bo naš sistem delitve oseb
nega dohodka podoben mezdnemu odnosu. Nače
lo. o ugotavljanju in delitvi dohodka pa v praksi 
;~:elo zvodeni, ker je vse preveč poudarka samo 
na delitvi, zelo malokdaj pa se vprašamo, kaj 
praVl;aprav delimo. Ce bomo uredili naše odnose 
pri ustvarjanju dohodka, potem tudi ne bo težko 

(Nadaljevanje na 3. strani) 
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Za začetek bi morda najprej podrobne
je opisali proizvodne dosežke IUV v letu 
1969. 

S priključitvijo vseh obratov bivšega Usnjar
sko krznarskega kombinata šmartno in Splošne
ga krojaštva Vrhnika so bile postavljene pred 
naše podjetje velike in odgovorne naloge. Proiz
vodni program je sedaj precej pester, saj izdelu
jemo poleg svinjskega in govejega usnja še na
vadno in plemenito krzno, usnjeno in krzneno 
konfekcijo ter sortiramo svinjske ščetine. Prila
goditi je bilo treba organizacijo poslovanja, ta:Ko 
glede vodenja tehnologije kakor tudi glede dela 
komercialne, kadrovske in finančne službe. Ni
kakor ne moremo trditi, da nam je to že popol
noma uspelo, saj še vedno ugotavljamo pomanj
kljivosti, ki imajo lahko negativne posledice. 
Praktično je tudi nemogoče, da v kombinatu 
s ta~o heterogeno proizvodnjo v enem letu sin
hroniziramo in uvedemo organizacijo poslovanja. 
Naša naloga naj bo, da do konca 1970. leta utrdi
mo organizacijo in uredimo medsebojne eko
nomske odnose tako, da bo vsaka enota tudi 
ekonomsko zaključena celota, vendar nerazdruž
ljivo povezana v celotnem kolektivu. Organi 
upravljanja in strokovne službe so naloge resno 
prevzeli. Odločno smo se lotili dela in lahko 
trdimo, da so prvi sadovi že tu. 

V p110izvodnji smo dosegli naslednje rezultate: 

svinjsko usnje (s cepljenci) m> 

sortirane ščetine kg 

goveje usnje (s cepljenci) m> 

spodnje usnje kg 

ovčje krzno za podlago m> 

krzno divjačine kom. 

krznena konfekcija (predelani m2) 

usnjena ~nfekcija (predelani m 2) 

Iz gornjega pregleda je razvidno, da smo do
segli v proizvodnji svinjskega usnja tako pove
čanje kot v preteklih letih. Proizvodnjo svinjske
ga usnja smo povečali od leta 1965, ko je znašala 
840.063 m2

, za skoraj 90 o/o oziroma vsako leto 
preko 20 o/o, 

Tako kot prejšnja. leta smo tudi leta 1969. 
naša prizadevanja usmerili v čimboljše korišče
nje razpoložljive surovine - v proizvodnjo izdel
kov, pri katerih dosegama najugodnejše prodaj
ne cene. To so oblačilni in obutveni velurji in 
seveda gladka galanterija, če so kože po licu 
nepoškodovane. Od skupne proizvodnje svinjske
ga usnja (brez cepljenca) smo leta 1964. izdelali 
le 13,3 o/o velurjev. Nato smo ta delež iz leta 
v leto povečevali in že leta 1967. dosegli 40,1 o/o, 
V letu 1969. pa smo izdelali 45,6 o/o velurjev oz. 

nekoliko m anj kot leta 1968, ko je ta grupa pro
izvodnje predstavljala celo 47,2 o/o vseh proizve
denih količin. Namensko sortiranje je odvisno 
seveda predvsem od razpoložljive surovine. Za 
velurje so sposobne le tiste kože, ki imajo 
ustrezno kožno substanco in ki na mesni strani 
nimajo resnejših poškodb. 

V usnjarni Vrhnika smo pričeli z rekonstruk
cijo, katere prva faza je prenos luženja iz jam 
v sode. Ta naloga je zahtevala temeljite študije 
in smo jo že dolgo odlašali. Po dosedanjih rezul
tatih lahko sklepamo, da je proces pravilno 
izbran, saj bomo brez poslabšanja kvalitete kož 
odstranili še zdravo in nepoškodovano ščetino. 
Dosedanji postopek luženja ščetine močno po
škoduje in imamo dosti pripomb na kvaliteto 
sortiranih ščetin. V letu 1969 smo uvedli šele 
nekaj sodov, v katerih smo izvršili poskuse. 
Celoten proces pa bo zaključen koncem 1970. leta. 
Ta investicija bo dvignila produktivnost, ker bo
do dela mehanizirana in odpade večina doseda
njih težaških del. Dokler bo rekonstrukcija še 
potekala, bodo seveda težave pri organizaciji 
dela, ki pa ne vplivajo na kvaliteto izdelkov. 

V ščetinami je bila proizvodnja nekoliko nižja 
kot leta 1968. Takšna razlika lahko nastane zara~ 
di kvalitete in povprečne dolžine ščetin. Vsa šče
t ina namreč potuje skozi iste strojne in ročne 

1969 1968 indeks 
69:68 

1,568.005 1,296.447 121,0 

102.573 105.705 97,o-

274.949 175.494 156,7 

25.395 

203.337 101.798 199,8 

72.824 20.332 358,0 

26.540 25.685 103,3 

58.938 42.615 138,3 

operacije - daljše šlčetine so pa rtežje ·in dajo 
večje količine. V 1 kg sortiranih ščetin je anga
žiranega precej ročnega in strojnega dela. V 
skupni lastni ceni 1 m2 usnja predstavljajo oseb
ni dohodki cca 10 o/o, cca 28 o/o pa je režijskih 
stroškov. V lastni ceni za 1 kg sortiranih ščetin 
pa odpade za osebne dohodke cca 30 o/o in cca 45 o/o 
na režijske stroške. Zaradi takšne strukture stro
škov se pojavlja vprašanje, za kakšno prodajno 
ceno se še splača sortirati kratko blago, ki je 
sposobno za štok ali rifling. Na osnovi te raču
nice smo uvedli leta 1969. postopek popolnejšega 
čiščenja in so rezultati že vidni. 

Kaj pa Smartno? 
O proizvodnji govejega usnja v usnjarni 

šmartno je treba povedati, da je ta obrat leta 
1969. delal v nenormalnih pogojih. Namok je 

nihal med 4.000 in 8.000 kg na dan. Začeli smo 
s 4 tonami in skušali na obstoječih napravah 
doseči najugodnejše efekte. Ta namen so nam 
dostihat preprečile razne dk!vare na dotrajanih 
napravah. Z relwnstrukcijo smo pričeli praktično 
že leta 1968. Najprej smo popravili dvigala in 
uredili toplovodno in parovodno instalacijo, ker 
je predpogoj za obratovanje. Sledile so notranje 
preureditve in uvajanje novih naprav in postop
kov. Z montažo nove opreme pa precej kasnimo, 
ker se dobavitelji ne držijo dogovorjenih rokov. 
V si sodi bi že morali bi tj montirani, vendar nam 
jih dobavitelj ni pravočasno poslal. Tudi pri 
strojih za obdelavo in dodelava kasnimo, kar 
seveda vpliva na organizacij.o dela, razpoloženje 
in končno tudi na kvaliteto. Tako kot smo pred
videli s sanacij s kim programom smo proizvod
njo spodnjega usnja opustili in se v celoti pre
orientirali na zgornje usnje. Po zaslugi strokov
nega vodstva smo vse težave še kar dobro pre
magovali in dosegli v usnjarni šmartno rezultat, 
kakršnega ta že dolgo ni imela. Proizvodnja 
zgornjega usnja je za 56 o/o večja od proizvodnje 
v letu 1968. Prejšnja leta pa je bilo izdelanega 
od 200.000 do 300.000 m2 zgornjega usnja in pri
bližno 250 ton spodnjega usnja. V količinski pro
izV'odnji dosegama torej šele proizvodnjo prejš
njih let, dosežen pa je bistven napredek v 
kvaliteti izdelkov. 

Kako je bilo s krznarno v prejšnjem letu? 

V krznarni je proizvodnja potekala nemote
no. Ta obrat zaenkrat ni bil deležen investicij
skih naložb, čeprav bi bila investicija zelo ren
tabilno naložena. Na obstoječih napravah smo 
dosegli maksimalno proizvodnjo in na ta način 
bistveno spremenili strukturo lastne cene. Pri 
proizvodnji 40.000 m2 ovčjega krzna, kolikor ga 
je ta obrat prejšnja leta izdeloval, so fiks: 
stroški preveliki in zato predelava ne preve<.. 
renrtabilna ali !pa se je ipoj.avllja!la celo i:ljguba. S 
pravočasnim nakupom ustrezne surovine in ob 
najugodnejših nabavnih cenah smo si. zagotovili 
za celo 1969. ~eto dovolj surovin. To velja deloma 
tudi za plemenito krzno. Pri predelavi kož raznih 
vrst divjačine namreč se nismo dosegli takšne 
stopnje kvailitet, kakršno dosegajo svetovno :ljlla
ne firme. Uvoz strojnega krzna je popolnoma 
prost in je zato lahko zelo nevarna prevelika 
ekspanzija v proizvodnji plemenitega krzna. Za
radi lwnkurenčnih ponudb - v ceni in kvaliteti 
- lahko ostanejo naši izdelki neprodani. Pri 
metrskemu krznu smo kvaliteto dvignhli že na 
dostojen nivo in so kupci večinoma zadovoljni. 
Pri plemenitem krznu pa. je to še naloga, ki 
zahteva več časa, študija in tudi strokovnega 
kadra. 

In še kaj o konfekciji 

Proizvodnjo usnjene konfekcije imamo na 
dveh krajih - v šmartnem in na Vrhniki, ker 
se je bivše Splošno krojaštvo - Vrhnika tudi _) 
priključiJo k našemu podjetju. Krznena konfek
cija ima tudi dve delavnici - večjo v šmart
nem in manjšo v Ljubljani, ki sprejema tu."' 
razna usJužnostna dela. S krzneno konfekci 
si je bivše šmartno ustvarilo določen ugled nif 
tržišču in je šmartno še danes pojem kvalitete, 
čeprav je ta v letih 1967 in 1968 nekolioko zJbledel. 
V proizvodnji usnjene in krznene konfekcije so 
bili v letu 1969 izvršeni uspešni kreatorski po
segi. Pri tem so sodelovali tudi naši poslovni 
partnerji. Modeli in kroji krznene konfekcije 
danes niso več tako konzervativno standardni 
kot nekdaj in kljub sorazmerno visoki ceni 
ažurno spremljajo spremembe v modnem svetu. 
Le tako nam bo uspelo razširiti krog kupcev 
in si zagotoviti solidno, če že ne vodilno mesto 
med proizvajalci krznene konfekcije v državi. 
Enake ugotovitve veljajo tudi za usnjeno kon
fekcija. Tudi v tej dejavnosti smo s smelimi 
posegi uspeli osvojiti industrijsko proizvodnjo 
sodobnih modelov. 

Podjetje ima poleg industrijskih obratov še 
štiri maloprodajne trgovine, v katerih prodaja
mo izdelke naših konfekcij in tudi nekaj nekon
fekcioniranega ~a. Z odobravanjem kratk~ 
ročnih potrošniških posojil smo povečali zani
manje za krzneno in usnjeno konfekcija. Naj
močnejša je trgovina v Ljubljani, ki je ustvarila 
236 milijonov S din prometa. To trgovino smo 



lani obnovili in bili deležni vrste pohval in 
priznanj za okusno in solidno ureditev. Tudi 
druge trgovine bomo morali preurediti. Trgovina 
v Zagrebu je najbolj potrebna obnovitve in smo 
v investicijskem planu za leto 1970 že predvideli 
potrebno vsoto. 

Ob tem nas zanima, s kakšnim številom 
zaposlenih smo realizirali opisano proiz
vodnjo in kako je bilo z gibanjem pro
duktivnosti. 

Za izvršitev proizvodnega programa smo imeli 
poprečno 1011 zaposlenih. Stevilo poprečno zapo
slenih po enotah pa znaša: 

usnjarna Vrhllika 497 oseb 
ščetinama 84 oseb 
usnjarna Smartno 107 oseb 
krznarna, konfelkciji, t11govine 229 oseb 
skupne službe Smartna 49 oseb 
skupna uprava 45 oseb 
Produktivnost merjena po celotnem dohodku 

na 1 zaposlenega znaša: leta 1969 121.784 N din na 
1 zaposlenega in leta 1968 N din 88.653. 

Ker je za pregled produktivnosti po obratih 
zanimiv tudi količinski podatek, si poglejmo še 
ta rezultat: 

svinjsko usnje Vrhnika 
sortirane ščetine 
goveje usnje Smartno 

m2 
kg 
m2 

( 
Pri izračunu fizične produktivnosti upošteva

mo vse zaposlene, ki delajo za obravnavano de
javnost. Tako upoštevamo za usnjarno Vrhnika 
poleg števila zaposlenih v osnovni dejavnosti še 
'aposlene v skladiščih, pomožni dejavnosti, obra
d>vodstvu in ostalih službah, ki delajo le za ta 
obrat. Po istem principu računamo produktiv
nost tudi za usnjarno Smartno in pokaže izračun 
določeno razliko med produktivnostjo pri pro
izvodnji svinjskega in govejega usnja. Za goveje 
usnje bo produktivnost to leto prav gotovo po
rasla, saj smo že . ugotovili, da so bile v proiz
vodnji nemogoče razmere zaradi investicijskih 
in sanacijskih del. Bistvene razlike v produktiv
nosti za svinjsko in goveje usnje pa ne bi smelo 
biti. Za obe dejavnosti pa velja, da smo še pre
cej za produktivnostjo, ki jo dosegajo moderno 
urejene usnjarne v svetu. Naša želja je, da se 
čimprej približamo vsaj 15 m2 izdelka na 1 zapo
slenega na 8 ur in bomo morali v ta namen tudi 
precej investirati. 

Kakšne osebne dohodke so pre/emali za
posleni za svoja delovna prizadevanja? 

Delitev dohodka .in osebnih dohodkov hnamo 
urejeno s pravilnikom o delitvi dohodka in pra
vilnikom o delitvi osebnih dohodkov. Ta dva pra

C vilnika temeljita na principu, da se osebni dobo
\. dek za posameznika jjormira na osnovi njegove 

fizične produktivnosti in na osnovi ekonomske 
produktivnosti organizacije združenega dela, v 
lcateri je zaposlen. Tako imamo vkalkulirani del 
>·sebnega dohodka - osnovno oceno delovnega 
I'nesta, ki jo upoštevamo pri obračunu osebnega 
dohodka, če je delo opravljeno po učinku ali 
času. Poleg vkalkuliranega dela osebnega dohod
ka pa se za obračun in izplačilo osebnega dohod
ka uporabi še 10 % doseženega dobička. Smatra
mo, da je ta sistem dovolj vzpodbuden za vse 
·člane organizacije združenega dela, ne daje pa 
dovolj vzpodbude posameznim oddelkom v okvi
ru cele organizacije. Zato bomo morali čimpreje 
preiti na podrobnejši način ugotavljanja finanč
nega efekta in končni efekt dela čimbolj pribli
žati vsakemu delovnemu mestu. 

Na osnovi takih meril in določil pravilnikov 
je povprečni osebni dohodek na enega zaposle
nega znašal v letu 1969 

usnjarna Vrhnika 
ščetinama 

usnjarna ~martno 
krznarna in konfekciji 
skupne službe ~martna 

trgovine 
skupna uprava 
podjetje skupaj 

Ndin 

1.218,88 
982,14 
990.08 
977,60 

1.071,20 
1.284,85 
2.369,12 
1.171,46 

10 največjih družb ua svetu (brez ZDA) v letu 1970 
v milij . funt 
šterlingov* 

...... ol Ol 
število \1) ~;:; 

država panoga 8 o <J) ;El zaposlenih 
8 ~'tj 

o. ~ ~ 8 delavcev 
o. 

l. Royal Duch-Shell (Anglija -
. Nizozemska) nafta 3.840 5.960 389 171.000 

2. Univeler (Anglija-
Nizozemska) prehrambena, mila 2.306 1.430 85 312.000 

3. British Petroleum Anglija nafta 1.358 2.107 101 68.000 
4. ICI Anglija kemijska 1.237 1.828 85 187.000 
S. Volkswagen Nemčija avtomobil. 1.219 669 52 145.400 
6. Philips Nizozemska elektronika 1.119 1.420 50 265.000 
7.Britisih Steel Anglija jeklo 1.071 1.359 -9,3 254.000 
8. Montecatini Edison Italija kemijska 965 1.901 27 142.000 
9. Hitachi Japonska elektro 951 1.091 48 154.000 

10. British Leyland Motor Anglija motorna vozila 907 628 19 188.000 

* 1 funt šterling velja 30 novJh dinarjev. 

proizvodnja na 1 zaposlenega na 8 ur 
1969 1968 indeks 

11,40 
4,45 
6,46 

10,21 
4,14 

111,7 
107,49 

Povprečni osebni dohodek je izračunan za 
208 ur na mesec in so upoštevana vsa izplačila 
v breme podjetja, razen nadomestil za čas bol
niške. 

če povprečni OD izplačan v letu 1969 še po
drobneje analiziramo, ugotovimo naslednje sku
pine oseb s povprečnim OD za 208 ur: 

število struktura oseb 
do SOON din 3 0,2 

od SOO do 600N din 13 1,1 
od 600 do 800 N din 182 15,5 
od 800 do 1000 N din 463 39,5 
od 1000 do 1200 N din 197 16,8 
od 1200 do 1500 N din 166 14,2 
od 1500 do 2000 N din 87 7,4 
od 2000 do 2500 N din 35 3,0 
od 2500 do 3000 N din 9 0,8 

preko 3000 N din 18 1,5 

Te podatke imamo za preJSnJa leta samo 
za Vrhniko. Zato ne moremo prikazati primerja
vo, iz katere bi' bili razvidni premiki. Glede na 
najnovejša priporočila sindikatov je upravni od
bor podjetja že predlagal in naročil izdelavo ana
lize, kako bi v našem podjetju zagotovili najnižji 
osebni dohodek v višini 70.000 S din. 

Kaj pa na splošno finančni rezultati, pri 
čemer je seveda najbolj zanimiv dobiček. 

Ugotovili smo že, da so vsi proizvedeni izdelki 
v glavnem ustrezali zahtevam naših domačih in 
inozemskih kupcev in se niso dolgo zadrževali 
v skladiščih - razen nekaterih izredno sezonskih 
artiklov. V glavnem je bila proizvodnja tudi pro- · 
dana in smo v letu 1969, ko celotni dohodek zo
pet ugotavljamo po fakturirani realizaciji, do
segli naslednji rezultat: 

Ndin 
fakturirana eksterna realizacija 123,123.393,47 
poslovni stroški 112,944.786,41 
dobiček 10,178.607,06 

K skupnemu finančnemu rezultatu so posa
mezni obrati prispevali naslednji dobiček: 

usnjarna Vrhnika 
ščetinama 

· Ndin 
6,045.565,39 
1,252.454,98 

obrati Smartna, trgovine, 
konfekcija V. 2,880.586,69 

{Nadaljevanje na S. stranJ) 

Hranilnica IUV 
(Nadaljevanje s l. strani) 

urediti sistem delitve dohodka. To je glavni argu
ment, ki me navaja na misel o organiziranju 
hranilne službe v podjetju. 

Seveda je še cela vrsta pozitivnih lastnosti, ki 
jih lahko dosežemo z varčevalno službo. S kon
centracijo denarja v podjetju bi okrepili našo 
plačilno sposobnost. V našem podjetju zaenkrat 
še nismo bolehali (če tako rečem) na nelikvid
nosti, saj smo naše obveze pravočasno plačevali. 
Lahko pa bi postali še boljši plačniki in pri tem 
dosegli · tudi določene koristi. Veliko dobaviteljev 
priznava poseben popust (»sconto«) za hitro 
plačilo računa. Ti popusti so dostikrat zelo za
nimivi, saj znašajo od 2 do 4 %. Vse to bi se 
lahko stekalo v naš dohodek in bi od tega imel 
koristi celotni kolektiv. 

Naj se na kratko dotaknem še obrestne mere, 
ki prav gotovo zanima vsakega varčevalca. Po
slovne banke obrestujejo hranilne vloge s 6 do 
7 %, odvisno od tega, za kakšno dobo so vezane 
vloge. če bi se odločili za kakršnokoli obliko hra
nilne službe, bi podjetje lahko priznavalo višj!) 
obrestno mero kot jo danes daje banka. To zato, 
ker za kratkoročne kredite že danes plačujemo 
8 %-ne obresti. Poleg tega bi v obliki obresti 
lahko vrnili varčevalcem del dohodka, ki bi ga 
ustvarili z boljšim načinom gospodarjenja. Mi
slim, da se vsi strinjate z mojo oceno, da bi bili 
rezultati našega gospodarjenja dosti boljši, če bi 
sleherni član kolektiva imel svoje prihranke na-

ložene v podjetju in tako svojo lastnino približal 
družbeni lastnini. 

Tudi s stališča reševanja stanovanjske proble
matike bi bila vsaka oblika varčevanja zelo do
brodošla. Vsako leto kar dežujejo prošnje za 
stanovanja in stanovanjska posojila. Nihče pa· se 
pri tem ne vpraša, koliko sredstev je na razpo
lago in zakaj jih ni več. Vse .tiste napake, o kate
rih sem preje govoril in ki zmanjšujejo naš do
hodek, tudi vplivajo na naša sredstva, ki so 
namenjena za .stanovanjsko izgradnjo. Ker je 
tolikšen pritisk na razpoložljiva sredstva, bi mo
rali dati prednost tistim, ki so s svojimi pri
hranki v -podjetju pomagali reševati vse te pro
bleme. Mislim, da to ne bi bilo podobno izsilje
vanju, pač pa logična odločitev, pri kater.i bi se 
držali podobnega načela kot banke - »daj-dam«. 
če svojih prihrankov ne zaupaš podjetju, kjer si 
zaposlen, tudi nimaš moralne pravice od podjetja 
zahtevati nekaj , na kar ima drugi večjo pravico, 
saj je zaupanje do podjetja izkazal s svojimi 
prihranki. · 

Lahko bi napisali še dosti prednosti, vendar 
je prostor omejen in s tem končam. želim, da 
te moje misli vsi dob_ro proučite in bom zadovo
ljen, če boste prišli do podobnih zaključkov. 

Milan Palatinus 
Op. ur. 
Uredništvo Usnjarja želi, da bi bralci o tej 

zadevi poslali tovarniškemu časopisu svoja mne
nja, ki jih bomo radi objavili. 



Coctail aktualnosti, 
novitet, razmišljanj 

in ... dilem 
Naj zaključim pregled fonda gove

je živine v svetu še z enim intere
santnim podatkom, ki ga je publici
rala organizacija FAO aprila 1967 v 
»Monthly bulletin of agricultural 
economics and statistics«. Po teh po
datkih je bilo v obdobju od 1947.-
1952. leta 764 miilijonov grl goveje ži

.vine, v letih 1963- 64 se je število 
povzpelo na 993 milijonov, 1964-65 
je že prekoračilo milijardo (1051 mi
iijonov) in v 1965.-66. letu doseglo 
1065 milijonov. Zanimiva je tudi re
gionalna razdelitev tega fonda, pri 
čemer bom navedel le podatke zad
njega stanja. Slej ko prej ima naj
več goveje živine Azija, in sicer 284 . 
milijonov grl, pri čemer odpade na 
indijske svete krave večina tega fon
da- kar 190 milijonov. K!ljub temu, 
da v azijsko geografsko regijo šte
jemo še Pakistan, Indonezija, Taj
land in Turčijo ter ostale azijske in 
maloazijske države, predstavlja za
enkrat to področje bolj potencialni 
kot reallni vir surov.in, .pa še to so 
v večini primerov kvalitetno slabe 
surovine, pa naj bo v surovem ali 
polpredelanem stanju. Na drugo 
mesto po številu goveje živine pride 
s 181 milijoni Južna Amerika, pri 
čemer prednjači Brazilija, vendar 
daleko več koljejo in seveda izva
žajo Argentinci in tudi boljšo kvali
teto. Na tretje mesto po tej razdelit
vi pride Severna in Srednja Ameri
ka s 168 milijoni grl, pri če

mer pa odpade kar 106,5 mi-· 
lijona na ZDA, ki so dalleko 
najmočnejši tiq;voznik rclativno 
kvalitetne surovine. Ostane slej ko 
prej dejstvo, da je ameriško pod
ročje edini resni dobavitelj za de
ficitamo evropsko regijo. Ne gre 
prezreti tudi dejstva, da je v Južni 
Ameriki v zadnjem času že več pro
izvajalcev polfabrikata in da bo 
»wet-blue« bolj in bolj izpodrival 
surovo govejo kožo ter silil evrop
ske usnjarje, da prilagajajo svoje 
tehnološke in investicijske koncepte 
konceptom porajajoče se »usnjar
ske<< industrializacije Južne Amerike 
ali · pa ostalih izvenevropskih regij. 
Ker pa Evropejce sk1:1bi kvailiteta to
vrstnega polfabrikata, je več in več 

primerov, da razen Amerikancev tu
di Italijani in ostali Evropejci že 
postavljajo ali pa šele načrtujejo iz
gradnjo lastnih filial za wet-blue. 
Celo Cehi si gradijo svojo tovarno v 
Južni Ameriki. No, kot zanimivost 
naj omenim, da si tudi naša usnjar
na drobnice »Boris Kidrič« - Vin
kovci že postavlja v Indiji Ja
stno filialo, kjer bo poudarek 
na krom polfaJh:d1catu, ker ima 
le-ta kvalitetne predno>sti pred 
vegetabilnim -a tudi kalkula
tivne, saj onemogoča tako veli-ke 
spekulacije kot jih Hindusi delajo 
pri vegetabilni polpredelani koži, ki 
jo nabijejo z manjvrednimi prirodni
mi ekstrakti in prodajajo po teži. 

Zanimivo je tudi, če iz Evropske 
geografske regije izključimo SSSR 
s 93,5 millijona grl goveje živine -
da se pred Evropo, ki ima 121,3 mi
lijona grl goveje živine nahaja celo 
Afrika :s 128,5 milijona. Ker je tako 
zahodna kot vzhodna Evropa izra
zito deficitarno področje, ki sicer 
razpolaga z delom lastne in to celo 
najkvalitetnejše surovine na svetu, 
mora bolj in bolj računati na uvoz 
ne le iz severno in južno ameriških 
regij, pa pač bolj in bolj tudi iz 
azijsko-afriških regij. In prav afri
ška regija postaja v zadnjem času 
bolj in bolj interesantna, vendar si 
tudi afriške države v zadnjem času 
vse več postavljajo usnjarske in 
usnjarsko predelovalne kapacitete, 
da bi na ta način pokrile potrebe 
rastočega standarda in omilile uvoz 
obutvenih ter ostalih usnjenih arti
klov iz Evrope. 

Ceprav nismo predelovalci telečjih 
kož, bom za kompletiranje podatkov 
o svetovnih usnjarskih surovinah na
vedel tudi rang lestvico najpomemb
nejših dobaviteljev oz. proizvajalcev 
telečjih kož. Največ telečjih kož na 
svetu ima Francija (33.500 ton), za
tem španija (22 - 25.500 ton), ZDA 
(21- 24.000 ton), Italija (cca 10.000 
ton), Holandija (cca 9.000 ton), 
Nemčija (7- 7.500 ton), Kanada (4-
4.500 ton). Lestvico zaključujeta švi
ca s 3.700 tonami in Avstrija z 2.500 
tonami. V se ostale evropske in iz
venevropske države pa imajo enako 

V ALERO __: sod za strojenje kož v usnjarni šmartno 

kot Jugoslavija pod 2.000 ton kož na 
razpolago. Vsi podatki se nanašajo 
na leta 1966 in 1967. Pa si sedaj 
poglejmo še največje predelovalce te 
iste surovine. Največ telečjih kož na 
svetu je predelala španija (od 34.500 
do 35.500 ton), sledijo ji Italija (26-
26.500 ton), Francija (23- 25.000 ton), 
ZDA (14-15.000 ton), Nemčija (13-
15.000 ton), Japonska (13.500 do 
14.000 ton) in Velika Britanija (5-
7.000 ton). Situacija se je v zadnjih 
letih izredno močno spremenila in 
sta ZDA (v letu 1963 29.000 ton) ter 
Francija (v letu 1963 28.000 ton) mo
rali prepustiti primat španiji oz. 
drugo mesto Italiji. Do močnega 
zmanjšanja predelave telečjih kož je 
prišlo še v NemiSiji, Veliki Britani
ji in Holandija, medtem ko japon
ska predelava ne niha preveč. Ju
goslavija na tem področju ne pred
stavlja niti kot proizvajalec niti kot 
predelovalec telečjih kož omembe 
vrednega člana v svetovni verigi. Na
ša glavna naloga je bila v lanskem 
letu ta, da smo izvozili in to prven
stveno preko >>Koteks-Tobusa<< in 
delno »Derme« cca 800 ton telečjih 
kož ter obratno - za potrebe na
ših malih usnjarn ta manjko nado
mestili z uvozom najkvalitetnejše 
skandinavske in ostale telečje suro
vine. Naj za zaključek k telečji su
rovini dodam, da je v svetu bilo 
v letu 1966 in 1967 na razpolago prek 
300.000 -ton telečjih kož (kar je več 
kot 8-krat manj od razpoložljivih 
količin govejih kož, ki jih je bilo na 
razpolago okrog 2,500.000 ton). 

Pri drobnici, pri čemer gre v glav
nem za ovčje kože, prednjači v sve
tu daleko pred vsemi Avstralija. Ta 
redko poseljeni kontinent, ki se je 
posvetil gojitvi ovc zaradi volne, ima 
prek 157 milijonov ovac, dočim je 
na drugem mestu SZ s prek 125 mi
lijoni. Tretja na lestvici je LR Ki- -
tajska s 67 milijoni, zatem slede No. 
va Zelandija (57 milijonov), Argen· 
tina (46 mi:lijonov), Indij-a (43,5 mi
lijona), Turčija (33 milijonov), Ve
velika Britanija kot ena redkih za
hodnih držav s 30 milijoni, pa ZDA 
s 26.5 milij., Iran s 26 milij. Naj pri
merjamo te podlatke s številom ovc 
v Jugoslaviji, kjer smo se približali 
v 1966. aetu številki 10 milij. Vsi na· 
vedeni podatki se nanašajo na leta 
1964 in 1965 ali 1966. 

Največ kozjega fonda za izvoz, ki 
je vsebovan v dosedaj navedenih po
datkih, je na razpolago v Indiji, Pa
kistanu, Kitajski, Afriki in Abesini
ji, kjer pa prihaja velikokrat do kri· 
žanja in poznamo iz teh predelov 
tudi bastardno surovino ... Merini
zacija ovac je nastopila svoj zmago
slavni pohod ne le v Avstraliji, An
gliji in Novi Zelandiji, pač pa je 
že zdavnaj dosegla tudi ostala geo
grafSik.a in gospodarska področ
ja. Nam usnjarjem to sicer ni 
ljubo, tolilko ljubše rpa je to 
seveda <tekstikem in pa na koncu 
koncev tudi kn:narjem, ki imajo se
veda raje kvalitetno »runO« v na
sprotju z nami usnjarji, ki cenimo 
kožo kot kolagensko in ne kot kera
tiflsko substanco. Največ ovčjih kož 
izvažata Avstralija in Nova Zelan
dija. 

V letu 1967 je bilo na svetu na 
razpolago okrog 200.000 ton ovčjih 
in okrog 20.0CO ton kozjih kož. (Naj 
kot zanimivost omenim, da je bilo v 
istem letu prek 55.000 ton konjskih 
kož in leto preje celo preko 60.000 
ton). Daleč največji potrošnik drob-

nice so v zadnjem času ZDA, kjer 
so v letu 1967 predelali 60.000 ton in 
leto preje celo 74.000 ton. Na drugem 
mestu po količini predelanih kož je 
slej ko prej Italija z 42.600 tonami 
v letu 1967. Tretja pa je s 25.600 to
nami španija, ki (kot že omenjeno 
v Italiji) dela v zadnjem času naj
večje korake na področju predelave 
kož z vse večjo izraženo težnjo po 
finalni usnjarski predelavi, kar ji 
pa vsaj pri konfekciji oz. predelavi 
usnja drobnice bolj in bolj uspeva. 
V Franciji se je sicer proizvodnja 
oz. predelava drobnice manjšala 
vzporedno s predelavo ostalih vrst 
kož, vendar še vseeno predstavlja 
velikega predelovalca drobnice. V le-
tu 1967 so predelali Francozi okrog 
22.000 ton. še večji padec predelave 
drobnice pa beležijo Angleži, ki so 
od leta 1964 znižali proizvodnjo od 
24.400 ton na 15.300 ton. Podoben pa
dec od 21.700 ton (leta 1965) so za
beležili tudi Nemci, ki so se leta 1967 
spustili na 14.000 ton. Grčija, ki je 
sicer relativno močan izvoznik ovč-
jih kož, pa svojo proizvodnjo veča 
in je v letu 1967 na osmem mestu 
v svetu, in sicer s cca 10.000 tonami. 
Sedmo mesto (in to verjetno pred 
Grčijo) pa zavzemamo mi Jugoslo
vani s porabo 8.600 ton v letu .1968 
in blizu 11.000 ton predelanih kož v 
preteklem letu. Seveda bi ob upošte
vanju predelave drobnice v vzhod- J 

nih državah ta rang lestvica delno 
menjala svoj izgled, zlasti pa bi se, 
če bi poskušali v ta pregled vrini«l 
predelavo polfabrikata iz azijske rc-.. 
gije (Indija, Pakistan, Kitajska) . 

Bilo bi odveč, da (vsaj kar se kva
Htete usnja drobnice tiče) iiJOVZJdi· 
gujem glavne predstavnike _ Italijo, 
španijo ter Francijo, ki slove ne le 
kot dobri rokavičarji pač pa tudi 
kot dobri proizvajalci oblačilne na
pe in velurja. Pa tudi v Jugoslaviji 
že dav.no umrli ševro ( »Chevreau«) 
prav v zadnjem času, posebno itaH
janskim čevljarjem prinaša ne le 
sloves, pač pa tudi lepe denarce. 

Jugoslovani smo za krznarske po
trebe največ ovčjih kož uvažali iz 
Avstralije. Tako izkazujejo podatki, 
da je od skupnega uvoza v letu 1966 
v višini 8.900 ton prišlo polovico 
(4.400 ton) kož iz Avstralije. Seveda 
pa se v teh številkah skriva tudi ve-
lik uvoz za potrebe tekstilne indu
strije (Pirot), ki je tako pridno se- _)' 
gala po kvalitetni volni, istočasno pa 
stregla čevljarjem s ceneno nekvali· 
tetno podlago »mazamet« kalibra. 
V letu 1967 je uvoz močno padel (Dl'' 
4.750 ton in od tega iz Avstralij' .. -
2.900 ton), vendar se je po volnarski 
krizi spet opomogel in se povzpel 
v letu 1968 na 7.725 ton (od tega iz 
Avstralije spet 4.327 ton). Za čev
ljarsko in kn:narsko podlago so krz
narji uvažajo kdaj pa kdaj še iz Ar
gentine, Urugvaja ali Južne Afrike, 
za nutriet pa manjše količine že iz 
Italije in španije. Branili pa so se 
drage domače surovine, ki pri prede
lavi v podlago ni bila rentabilna. 
Usnjarji pa so v dobi administrira-
nja in regionalne dirigiranosti na· 
šega uvoza bili prisiljeni kupovati 
v Indiji, Pakistanu, afriških deželah 
ter manj v Mali Aziji (Turčija, Li· 
banon) in Grčiji. Pri nakupu doma-

. če surovine pa so doživljali podobna 
maltretiranja glede domačih surovin 
kot so to doživljali porabniki gove-
jih in svinjskih kož oz. porabniki 
ovčje surovine za krznarske in čev
ljarske namene. 

ing. Franc Mihelič 



Naš intervju 
Za leto 1969 smo v te sklade odvedli skoraj 
37 milijonov S din. Z ostankom dohodka po po
kritju vseh teh obveznosti pa razpolaga delavski 
svet podjetja in ga lahko nameni v sklad skupne 
porabe ali poslovni sklad. Naš delavski svet je 
v sklad skupne porabe namenil 187 milijonov 
S din, ostanek 594 milijonov S din pa v poslovni 
sklad podjetja. 

(Nadaljevanje s 3. strani) · ! 
Pretežni del dobička je torej ustvarila usnjar

na Vrhnika. Dobiček ščetinarne bi deloma lal1ko 
prenesli še na usnjarno, ker je bila za surovo 
ščetino cena določena administrativno, je pa 
dosti nižja od dejanske vrednosti ščetine. V letu 
1970 bomo morali te odnose popraviti, posebno 
še takrat, ko bo usnjarna uredila sistem odstra
njevanja ščetin po novem postopku in bo ostala 
vsa ščetina zdrava in nepoškodovana. Obrati 
šmartna v celoti so doprinesli za prvo leto kar 
lep prispevek. 

In izvoz? 
Od skupne realizacije smo izvozili za 

42,953.087,99 N din izdelkov oz. 34,89 o/o. Prejšnje 
leto je imela Vrhnika sama že preko 40 o/o izvoz
ne realizacije in je bila tako upravičena do 
11,2 o/o ustvarjenih deviz. Pri priključitvi je raz
merje izvoza padLo pod 40 o/o in smemo za lastne 
potrebe v tem letu porabiti zato le 9,8 o/o ustvar
jenih deviz. Pri izvozu smo se kot vsa prejšnja 
leta orientirali izključno na konvertibilno pod
ročje. Tudi pri izvozu je svinjsko usnje in svinj
ske ščetine najmočneje zastopano. V prihodnje 
moramo tudi v ostalih obratih poiskati vse mož
nosti za prodor na svetovni trg. Prav gotovo bi 
bilo za podjetje kot celoto najugodneje, če bi si 
pridobili status pretežnega izvoznika - to je več 
kot 50 o/o izvozne realizacije. 

v minulem letu je bila močna nelikvid
nost ena glavnih motenj v naših gospo
darskih tokovih. Kaj lahko o tem poveste 

"-.· s stališča IUV? 
r1 Da, nelikvidnost je potrkala na vrata sleherne 

delovne organizacije. Tam, kjer je bil obisk po
vsem nepričakovan in je gospodarstvo našel 
nepripravljeno, so posledice bolj porazne kot pri 
tistih organizacijah, kjer so bili vsaj malo pri
pravljeni na take težave. Smatram, da nelikvid
nost ni trenutni pojav. Res, da zadnje leto o tem 
veliko več razpravljamo, saj je izgleda ta pro
blem dosegel že sam svoj vrh. V gospodarstvu 
pa je nelikvidnost prisotna že nekaj let. Zato 
smatram, da je presenečenje doživel le tisti, ki 
tega problema doslej ni spremljal in ga analizi
ral. Lansko leto smo v našem časopisu skušali 
razložiti, kaj je pravzaprav nelikvidnost. Zelo 
enostavno povedano se nelikvidnost kaže kot ne
sposobnost izvrševanja _obveznosti plačil. Pred 
štirimi' leti so nam odjemalci poravnavali dolgo
ve v povprečno 40 dneh, lansko leto pa v 95,5 
dneh. Zanimivo pri tem je še to, da večina ne
rednih plačnikov odklanja plačilo zamudnih 
obresti oz. zahtevajo brezobrestno kreditiranje. 
Naši normalni prodajni pogoji doJ.očajo 30-dnev
ni rok plačila in zamudne obresti, če kupec svoj 
dolg ne poravna pravočasno. Cestokrat se poslu
žujemo mandatnih tožb in sodnih izvršb. Tak 
način poravnavanja nekatere kupce zelo moti, 

, druge pa niti ne, ker se zavedajo, da imajo za 
·!1 svoj obseg poslovanja premalo sredstev. 

V našem podjetju .smo zaenkra<t ·J.ahko še ikar 
zadovoljni. Nekih posebnih težav še nismo imeli. 
Ne smemo pa biti lepo brez skrbi, saj dobro 
vemo, kakšni problemi nas čakajo v tem letu. 
Končno pa moramo računati tudi še z možnost
jo, da se lahko situacija na splošno še poslabša. 

Se eno aktualno vprašanje pomembno v 
vsem našem gospodarstvu nas zanima. 
Kakšna obratna sredstva smo imeli na raz
polago in kako smo jih uporabljali? 

Kljub temu, da sem na vprašanje o likvidno
sti našega podjetja odgovoril z nekim zadovolj
stvom, pa se glede obračanja našega kapitala ne 
morem prav nič pohvaliti. Uspeh ali neuspeh v 
poslovanju zavisi precej tudi od tega, ali razpo
ložljiva sredstva hitreje ali počasneje obračamo 
odnosno najemamo nove kredite. Po rezultatih 
hitrosti obračanja bi lah~o trdil, da smo se mi 
bolj orientirali na možnosti najemanja novih 
kreditov, kajti koeficient obračanja, ki je leta 
1968 znašal 2,07, smo leta 1969 zboljšali le za ma
lenkost in dosegli 2,10. Koeficient obračanja 
pove, koliko celotnega dohodka smo ustvarili na 
1 din povprečno razpoložljivih obratnih sredstev. 
Ce je fakturirana realizacija znašala nekaj preko 
12 milijard S din in če smo dosegli koeficient 
2,10, si lahko vsak izračuna, koliko obratnih 

sredstev smo imeli na razpolago. Res je, da pri 
obračanju kapitala ni mogoče doseči vsako leto 
novih uspehov in zboljšav, saj obstoja nekje 
tudi neka optimalna hitrost obračanja. Smatram 
pa, da smo temu problemu doslej namenili pre
malo pozornosti in ga preveč neresno obrav
navali. 

Kakšna pa je za lansko leto delitev do
hodka? 

Celotni dohodek in dohodek ugotavljamo in 
delimo zopet po fakturirani realizaciji. žal ima
mo v naši zakonodaji prepogoste spremembe, ki 
lahko zameglijo primerjalne analize o doseženih 
rezultatih. Kljub temu, da po sedanjih predpi
sih, ki veljajo že od l. januarja 1969, iz dohodka 
podjetja pokrivamo tudi pogodbene in zakonske 
obveznosti (razne obresti in druge dajatve), bo
mo v naših primerjalnih pokazateljih kot doho
dek smatrali vsoto dobička in vkalkuliranih 
osebnih dohodkov. 

Dohodek (po naši terminologiji) iz fakturi
rane realizacije je znašal leta 1969. 31,065.905 N din. 
Od tega smo porabili za bruto osebne dohodke 
21,720,019 N din ali 69,8 o/o. Leta 1968. smo od do
hodka porabili za osebne dohodke le 66,01 o/o. V 
bruto osebne dohodke vštevamo čisto izplačilo 
in vse prispevke, ki jih plačamo od osebnih do
hodkov (proračunski prispevek, prispevek za 
socialno zavarovanje, stanovanjski prispevek) . 
Od ostanka dohodka smo po pokritju osebnih 
dohodkov za leto 1969 dolžni odvesti 2 o/o od 
povprečno koriščenih obratnih sredstev v obvez
ni rezervni sklad podjetja. Ta obveznost znaša 
nekaj več kot 117 milijonov S din. Za leto 1970 
pa je odločitev, koliko sredstev iz ostanka do
hodka bomo namenili v rezervni sklad podjetja 
v pristojnosti delavskega sveta. Ta določila bo 
urejal statut podjetja. Začasno pa smo s poseb
nim sklepom delavskega sveta uredili naše določ
be o formiranju in koriščenju rezervnega sklada 
podjetja. še v naprej ostane veljavna obveznost 
vplačila v skupne rezervne sklade pri občini in 
republiki in odvajamo S o/o od ostanka dohodka. 

Morda vas 

Sklad skupne porabe je namenjen za stano
vanjsko izgradnjo in druge izdatke, ki jih de
lavski svet določi v statutu podjetja. Poslovni 
sklad pa je namenjen za investicijske naložbe 
v osnovna sredstva ali za obratna sredstva. 

Za stanovanjsko izgradnjo pa so seveda name
njena tudi sredstva iz 4 o/o-nega obveznega pri
spevka, ki ga obračunavamo in izločamo na po
seben račun vsak mesec ob izplačilu osebnega 
dohodka. Iz tega vira se nam je lansko leto na
bralo cca 65 milijonov S din. Tudi za to leto raču
namo na približno tolikšen znesek, saj ne pred
videvamo kakšnih večjih sprememb v osebnih 
dohodkih. 

Kot je znano, ima naše podjetje velike 
investicijske naloge. Kako je s potrebami 
in našimi možnostmi za investicije? 

Težko je s parimi besedami povedati, kolikšne 
so naše investicijske naloge v letu 1970. V eni 
prihodnjih izdaj našega časopisa bomo te naloge 
bolj podrobno razložili. Vemo pa, da niso majhne 
niti v pogledu zahtevnosti in obsega del, še manj 
pa v pogledu višine potrebnih sredstev. Po pred
računih in sklepih delavskega sveta bo leto 1970 
za nas leto velikih investicijskih naložb. Prvi 
predračun je celo presegeil 2,1 milijarde s din. 
Ker je bilo takoj jasno, da tako velikega zalogaja 
nismo sposobni prenesti, je bil predračun kori
giran na minimum potrebnih investicij. Ta mini
mum pa je še vedno zelo velika postavka, saj 
presega 1,5 milijarde S din. Največ sredstev 
bomo vsekakor vložili v energetski obrat na Vrh
niki. Sedanja parna kotla sta že res odslužila 
svoje in je skrajni čas, da ju zamenjamo. Tako 
velike investicijske naložbe bodo prav gotovo 
vplivale na našo plačilno sposobnost - likvid
nost in se bomo morali pošteno potruditi in 
z raznimi poslovnimi aranžmaji pritegniti tudi 
poslovno banko k sodelovanju pri finansiranju 
naših investicij . 

bo zanimalo 
TOVARNJA USNJA »BORIS 

KIDRIC« VINKOVCI 
GRADI TOVARNO V INDIJI 
- Tovarna usnja »Bori'S Ki
drič<< - Vin:kovci, ki je spe· 
oializirana za predelavo drob
nice, bo skupaj z nekaterimi 
tamkajšnjimi podjetji zgradi
la v Indiji novo •tovarno za 
predelavo .surovih kož. !iZgrad
nja nove tov.ame bo stala 
okoli 10 miJij. din; od tega 
bo omenjeno podjetje pri
skrbelo 4 milij., dve in.dijskti 
firmi ,pa 6 milij. Usnjarna 
»Boris Kidri!č« se oskrbuje s · 
surovino predvsem iz Indije 
in ima namen, da si z novo 
tovarno, ki naj bi bila zgra
jena še leto•s, zagotovi ne
mo.teno oskrbovanje domače
ga podjetja s polpredelanimi 
kožami. V ta namen .predvi
devajo, da bo v kratkem 
osnovana jugoslovans'ko-indij
s·ka družba za izgradnjo nove 
usnjarne v Indiji. 

in hig~ijenslm-tehn~čne zaščite 
»Zeni-t<< iz Bjeljine in Tovarne 
obutve i,z Dervente izraziJi 
pripravJjeo:iost, da se njihova 
podjetja ilrutegrirajo. Nosilec 
7ldružitve naj bi billa tovarna 
v Derventi, kti je dvakrat več. 
ja od ostailih dveh :in se je 
tudi že uveljavHa na inozem
sikem trži<ŠČU. 

dars'ke veje. V letu 1968 je 
bilo izvoženih 756 ton suro
vih kož - predvsem v Fran
cijo, ZDA in Veliko Britani
jo. 

KRIZA V AVSTRIJSKI 
USNJARSKI INDUSTRIJI -
Za razliko nasproti ostalim 
industrijoskim vejam, ki so v 
preteklem letu dosegle velik 
porast proixvodnje, je avstrij~ 
ska usnjarska industrija do
živela nepričakovano .lo"ko. 
Na to je 'Vlpllivala močna kon
kurenca industrije umetnega 
usnja. Po objavljenih podat
kih je v 1)rvih treh četrtinah 
preteklega leta btila za 17 % 
manjša kot v 'l. 1968. Tudi to
varne obutve niso povsem iz
koristile svojih kapacitet kot 
v preteklih letih. Glavni raz
log za to naj bi biJ.a invazija 
ženske obutve ~ umetnega 
lak usnja, Po drugi strani p.a 
se tovarne obutve ne morejo 
pr.ilagodiiti hitrim spremem
bam, ki nastajajo na trgu 
glede modelov in okusa ·po
troŠIIlikov. V mformacijo na
vajajo, da je v preteklem le
tu samo ena .arvstrijtska tovar
na obutve izdedovala obutev 
iz laka. 

PREDVIDENA JE I NTE
GRACIJA TOVARN OBUTVE 
V SEVERNI BOSNI - Na 
nedavnem sestanku v Derven
ti so p redstavnilki Tovarne 
usnja .in obutve »Sloga« iz 
Prnjavorja, Tovarne obutve 

MAROKO GRADI VELJKO 
TOVARNO ZA PREDELAVO 
SUROVIH KOž - Po ·trilet
nih študijah, pri katerih so 
sodelovali jugoslovanski in 
fran.coStki strokovnjaki, bodo 
v MarO!k:u pničeli graditi veli
ko .tovarno za predelavo su
rovih kož. Pri izgradnji te 
usnjarne bo sodeloval doma
či iJn tuji kapital. Na poovrši
ni 102.000 m2 bo v začetku za
posJeno 1500 do 2000, kasneje 
pa 5000 deJavcev. Izgradnja 
podjetja je zaupana Kanad
čanom. Poleg termocentrale 
s kapaciteto 16.000 kilovatnih 
ur Jetno bo postavljena tudi 
naprava za prečiščevanje 
12.000 m3 morske vode na dan. 

Velik del surovih kož Maro
ko izvaža, ker doma ntima 
dovolj podjetij iz .te gospo-



SKLEPI · OS IN UO 
Ob potroitJvi e<Uključnega računa 

za leto 1969 je delavski svet rallde-
lil prosta sredstva dohodka, ki osta
nejo za sklade podjetja. Od ustvar
jenega dobičlka - nekaj več kot ena 
milijarda S din - ostane po pokrit
ju v letu 1969 i:z;plačanih osebnih 
dohodkov in zalmnskih obveznosti 
na razpolago za sklade 781,544.906 
S din. Od •te v.sote je namenil de
latVski svet v · poslovni sklad (za 
obratll1a in osnovna sredstva) 
594,044.906 S din, v sklad skupne 
porabe pa [preostaneik S din 
187,500.00 S din. Iz sredstev skllada 
skup111e pombe ·se pokrivajo strošikii 
za iZO'braževanje, regresi ea počit
niške prevoze, obdaritve čilanov ko
lektiva za 10, 15 in 20-let111o delo v 
podjetju, regr.esi rpočiltll1iškemu do
mu, dotacije društvom, organizaci
jam in šolam, pomoč prizadetim v 
Banjailuki i1td. Za naštete potrebe je 
bilo v letu 1969 že [pOrabljenih 85 
miHjOIIlOtV S din in ostane tako na 
ra2lpolago le Olkrog 100 milijonov S 
din za 'kori•§čenje · v aetu 1970. J,z 
tega preostanka pa je treba plačati 
anui-tete za že nakU[pt!jena stanova
I1ja na Vrhniki, v šmartnem in 
LjuJb[jand, nekaj je še neizkori:šče
nih .stanovanjskih posojil iz [e-
ta 1969 ~n pokrivati bo treba r\ 

stroške .izobraževanja v letoš
njem letu, kar znese .skupaj · ~ 
okrog 80 milijonov S din. Tako. 
ostane še 20 milijonov S din, ki jih 
je delavski ·Svet namenil za gradnjo 
te!OtVadnice na Vrhnilk:i. 

Iz tega vira torej niso na razpo
lago nikakršna sredstva za finansi
ranje stanovanj•s·ke gradnje v letoš
njem letu. Za te potrebe (nakup 
stanovanj jn s-tanOtVanjska posojila 
članom kolektiva) tbo na ra:z;po'lago 
le okrog 40 millijonOtV dinarjev, ki 
se bodo ZJbra[a tekom leta iz 4-pro
centnega stanovam.jskega prispevka. 
Prvotno }e biJo mišljena, da bomo 
teh 40 mhlijonov vložilli v banko, da 
bi imeli naslednje Jeto več sredstev 
za sta:nOtVanjske potrebe. Ker .pa so 
kreditni pogoji banke razmeroma 
neugodni, se je delavski svet odlo
čil, da sredstev ne vročima, ampak 
jih razdelimo med prosiJce. Prosil
cev za stanOtVanje je pa letos precej 
- 63 alanov kolektiva rprosi za 160 
milij. S ddn s·tl!-novanjsikega posoji
la, 43 članov koJektiva pa za stano
vanje. Torej •Stanovanjska :komisija 
ne bo imela ravno prijetno nalogo 
- med toliko prosiJcev pravično 
razdeliti 40 milijonov S din. 

Vodje obratov iln 'slllillb je delav
ski svet zadolžil, da morajo vsak 
mesec seznanim delavce svojega 
obrata s poslovnimi rezultati pod
jetja, nalogami 1n težavami. Sma
tra[, je namreč, da člani kolektiva 
kljub informiranju prelm tega ča
sopisa še premalo vedo za uspehe 
in težave pri poslovanju in so zato 
odgovomi tovariši dolžni na poselb
nih :sestankih člane kolekJtiva po
drohll1eje se=anim s ct:emi poda·tiki. 

Delai'V'Ski svet . je sklenil, da .se 
osebni dohodki letos izplačujejo od 
10. do 25. v mesecu. To je pravza
prav nekakišen preventivni siklep, 
ker po zakonSikih predpisih banka 
lahko določi, da se itZJp!ačajo osebni 
-dohodki samo v vi.ši.ni 80 %-ov po
preč ja lanskega leta, če na žiro ra
čunu podjetja na dan !izplačma lfii 
denarja. Ce bi imeli ·še naprej do
ločeno, da je 10. v mesecu izp'lačilni 
dan, bi se ~a!hko kdaj zgodilo, da prav 
na ta dan na žiro računu ne bi bilo 
dovolj sredstev in ne bi mog.1i izpla-

čati polnih osebnih dohodkov. Ker 
pa je de,Javski svet doLočil za dan 
izpllačiJa dalj•še olbdotbje, se tej ne
prijetnosti Jah~o ilzognemo in mo
goče kakšen dan •pozneje izplača
mo !POlne osebne dohodKe. 

Splošna služJba je zadolžena, da 
skupno rz. ostallimi slu:iiban1i in odgo
vomin11i delavci (do vkljuono vodij 
oddelkov) pr~pravi osnutek pravil
niika o sistemi.zaciji delovnih mest. 

Upravni odbor je sklenil, da je 
treba do k0111ca marca 1970 pripra
viti predlog popravkov p1·aviJ.ni·ka o 
debtvi osebnih dohodkov. Mišlljeni 
so prechnsem ,popravki ocen neka
terill detlovnil1 mest, ki so v pri
merjavi s .sorodnimi delovnimi me
sti v drugih obratih .prenizko oce
njena. Poleg tega pa predlaga 
upravni odbor, naj hi znašal najniž
ji meseoni osebni dohodek .(za nor
malno deLo) 70.000 S din. 

že v eni prej•šnjih ·števiil1k so bili 
člani kolektiva seznanjeni z mož
nostmi prehoda na ·skraj•šan delovni 
čas. Up.ravni odbor in delavski svet 
s.ta o tem 1še enkrat rac:z;pravlja•la in 
ugotovila, da do l. aprilia 1970. [pod
jetje ne bo moglo skra-}šaJti delovni 
čas na 42 ur tedensko. Truko skraj-

Naš 
portret 

Kaj vse ste do zdaj delali? 
Ta:kaj po končani učni dobi .sem 

se zaposlila v Modnem salonu za 
ženska oblačiJa v tLj'l.l!bljani, kjer 
sem delala 9 'let. Spominjam se, da 
so bili moji pf'V'i delovni meseci 
polni kriz, skoraj bi lahko .rekla 
o>bu:pa, saj sem pri1šla kot mQada 
podeže'J:ska šivruja v •salon, ki je ve
lja-l za enega najtbolj.ših v Ljubljani, 
pO'Insem brez večj.ih delovnih izku
šenj. 

Imela pa sem na srečo dobro 
mojstrinj'O, ki .mi je pri delu poma
gala, me v:z;gajala •in s ltem krepila 
deLovno moralo, ki je mlademu člo
veku zelo po,trebna. Na tem mes·tu 
bi rada omeniia, .da je za razvoj 
mladega č:loveka odnos rpredpos•tav-
1jenega bistvenega pomena. 

Po 9. letih služJbovanja v Ljublja
ni mi je občina Vrhnika dodelhla 
štipendijo za študij na Modelarski 
šoli v Mariboru, katero sem USjpeŠ
no končala in nastopila novo s·luž
bo v Krojaštvu na Vrhn~i. Ker se 
je šivanje po meri pokazalo kot 

VALERO - sodi za luženje kož v usnjarni šmartno 

šanje bi se .premočno po:cna,J.o pri 
naši produktivnosti oz. proizvodnji 
in vs em ostrulem, najbolj pa pri 
osetbnih .dohodkih, k:Ji bi bili za.to 
!llZJ t. Pač pa bomo postopoma 
skraj.ševali cle!OtVni teden, zaenkrat 
pa prosili ustrezen republi·ški organ, 

da nam dovoli postopno izvajanje 
določil o 42-urnem delovnem tednu. 

Upr.av.ni odlbor je še sklenil, da 
se za urejanje personahnih in po
dobnih zadev v šmart·nem razpiše 
posebno deloV!l1o mesto. -

K. I. 

Anica Malavašič je bila rojena 26. julija 1931. na stari Vrhniki. Osnovno 
šolo je obiskovala na Vrhniki in je sedaj zaposlena v obratu Konfekcije 
velurja na Vrhniki. ,.:. 

nerentaibi.!no, smo se .preusmerhli 
i2lključno na usnjeno konfekcija, 
kjer sem de!a[a na delovnem mestu 
prilkrojevalke. 

šele po pr1ključiltvi k Industriji 
usnja Vrhnika delam samo modele 
ozimma kroje. To bi biJe glavne 
značiLnosti pred priključiltvijo gle
dano z mojega starega delovnega 
meSita. 

Kakšna so vaša zapažanja - bo
disi pozitivna ali negativna - v po
slovanju po zd.ružitvi z IUV? 

Razdrobljenost naročiJ od enega 
elo pet komadov nekega iedelka ze
lo zmanj-šuje deiloV111i učinek - [pO
stavljeni a!kord. Ta nevedeni primer 
se mi 2ldi zello negati·ven, sker pa 
upam, da se bo rponoV!ilo .(kot pre
tekil-o .]eto), da bo pri,šlo do večjdh 
naročil in s tem do bolj orgat!lirrir.a
nega elela. 

S katerimi problemi se srečujete 
na vašem delovnem mestu? 

Eden g.Javnih rpl-oblemov, ·S kate
rilm se srečujem na mojem delov
nem mes,tu, je naj,ti .pravi.!en pro
porc do-ločenega kroja in tehn1čna 
iZJVedba skice za serij•s·ko izdelavo. 
Težave mi povzroča tudi ne)lačrt
nost in ·s tem izgU'bin1 mnogo časa 
alii dmga:če rečeno, življenje posa
meznih modelov je kratko, če nilso 
predhodno dobro obdelani. 

V nekaterih dellovnih organizacijah 
obstajajo tako ~enovani strokovni 
kolegU.ji, kli so edi-ni ,pooblaščeni za 
sprememlbe v dclOtVnem procesu, v 
našem primeru za ·sprejem, dopolni
tev in popravilo do-ločenega modela . . 

Ta•ko lbi se izog111ili neljubim po
sled1cam ali neljuJbim rpri·pomlbam. 
Razna lllavzkrižna nesoglasja ibi 
vsaj mis1im tako - odpadla. No, 
upam, da se Ibo to ureiliao, saj je 
že to veliko, da napake v·saj pozna-
1110. 

ln vaše mnenje v zve~ z organi
zacijo dela v odnosu Biro-šmart-
no- matično podjetje? . 

Da je •to poslovanje zadovoljivo 
nam kažejo •sredstva, ki ji!h je vlo
žiilo matitčno podjetje kot investici
je v Biro Ljubljana in rv obrate v 

šmar.tnem. Sicer so ·pa podatki o '
poslovanju v lanskem letu še sveži 
in si jih lahko p.ni!kličemo v &pomin. 

Kakšni so delovni pogoji na va
šem in OS•talih delovnih mestih? 

Stanje in pripomočki na mojem 
delow],em mestu so še vecl!no iz ča
sov drobnih obrtniŠikih storitev. 
Prav isto vclja za moje sodelavce, 
kii krojijo po ša:~onah ali šivi:lje, 
ki •šivaj:a na zastarelih strojih. Stro
je, tki bi delali ra:zJ!ične širine in 
dolžine Šltep bi nujno iPOtrebovali. 

Po prilpovedOtVanju netkaterih po
s1ov111ih prijateljev i•z li!nozemstva 
]majo mnogo večjo stori1nost. Ta 
pa. ni odvis.na od zavzetosti posa
meznika, temveč največ od delovnih 
pogojev, ki so povezani z moderni
mi pomagalli, ob katerih lbi . nam za
staJ dih. •Prav v tem je čestokrat 
vzrok, da ne prildemo skupaj, ko 
oblikujemo ceno nekega izdelka. 

želje, možnosti in nujnost stro
kovnega .izpopolnjevanja na vašem 
delovnem mestu? Kaj pravite or' 
tem? · ._ 

Pred leti sem se ruči.Ja francošči- -
no predvsem zaradi tb~agozvočnosti, 
vendar sem jo že .precej ;pozabila, 
ker ni,sem sk11be!a za •konverzacijo. 
Sedaj pa m.i učenje l!lemškega jezi
ka kaže pot do sttrokovne litteratw·e, 
ki jo pri nas doma •še ni. 

Obi•skJi sejmov, kvailiitetll1ih modnih · 
revij, .g!edi trgOtVin, kjer je videti 
konkurenčne i2ldelke - to je naj
manj kar lahko storim za strokov
.no izobraževanje, za jasnost in 
iskanje novih modnih Unij. 

Vaše mnenje o časopisu »Usnjar« 
in vaši morebitni predlogi? 

V·sebil!la je na eavidljivi viš·~ni, 
nekateri strokovni članki pa so me 
naravnos•t presenetili, .saj mi avtor
ii v njih odkrivajo doSilej nepoma
ne stvari v tehni!kli 'predelave uSil1ja 
in vse o njem, kar mi je !bilo dos.Jej 
marsi•kaj tuje. 

Pa vaše želje za prihodnost? 
Seveda jih imam, saj človek ne 

more biti .sam sebi namen. 
Razgovor vodil 
Franci Kajdiž 

_ J 



Opažanja iz proizvodnje 
glede varstva pri delu 

Večkrat ugotavljamo, da se v obra
tih dogajajo tudi takšne nezgode, ki 
se na srečo ne končujejo s telesnimi 
poškodbami delavcev. Razumljivo 
je, da so pogojene tudi s številnimi 
rekonstrukcijskimi deli v obratih, ki 
se morajo izvajati istočasno z red
nim in z nezmanjšanim obsegom 
proizvodno tehnološkega procesa. Te 
nezgode bi morali analizirati še zla
sti zaradi tega, ker se največkrat 
zgode zaradi malomarnosti in neod
govornosti pri izvajanju določenih 
nevarnejših del. Npr.: voznik viličar
ja je z viličarjem podrl montažni 
oder, na katerem je delal gradbeni 
delavec; delavec je bil priseben in 
se je ulovil na inštalirane cevi in 
tako se je nezgoda končala brez po
škodbe delavca. 

številni so tudi primeri omalova-

Opozorllni :maJd in varnostna gesla 
niso sama sebi namen! 

ževanja in neupoštevanja varnostnih 
predpisov ter navodil za delo. 

Za ilustracijo samo dva karakteri
stična primera: 

l. Delavec A, ki se je že poškodo
val pri delu (težja poškodba) pri 
prevozu kisline, ni uporabljal oseb
nih varovalnih sredstev, kot so pred
pisana za manipuliranje z jedkovina
mi. 

V zagovoru navaja, da se mu je 
pri delu mudilo in da v bodoče tega 
ne 'bo več počenjali. Vprašajmo tega 
delavca, kaj pa v primeru poškodbe 
pri delu, zaradi katere bo odsoten z 
dela ali bo posial celo invalid dela 
- ali se mu bo takrat tudi še tako 
mudilo kot sedaj, ko si ne vzame 
trohico časa, da si bi nadel predpi
sana osebna zaščitna sredstva. Ver-

Dviganje in prevoz delavcev z vili· 
čarjem ni dovoljeno! 

Kako smo poslovali 
v januarju 1970? 

PROIZVODNJA 
Usnjama Vl'hnilka je li!lldela1a 140.571 ma usnja, .ščetinama .pa 9.407 

~ilogramov ščetin. 
usnjarna šmalTtiilo je izdelala 32.162 m2 usnja 
krznarna šmartno je d!zdelala 20.204 m2 podloge in 2.873 kom. 

divjačine. 
Konfekcija -krrzma je poralbila 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
REALIZACIJA 
Usnjarna ,i,n ščetinama Vrhrnka 
Usnjarna šmartno, krznar in konf. 
Sku,paj: 
:IZVOZ 
303.709 dolarjev. 
POPREčNI OSEBNI DOHODKI 

2.404m2 

2.104 m2 

1.660 m2 

N din 7.809.993,50 
N din 3.532.427,65 
N din 11.342.421,15 

V februarju je znašal poprečni OD na enega zaposlenega za 208 
ur N din 1.164,55 (kumulati'Vllo I. - II.= 1.160,04). 

BOLNišKI IZOSTANKI 
Na 1 zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu februarju za. 

radi bolniških izostankov (vlcljuono ·tudi porodniški dopust) 1.56 
izgubljenih delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 28. 2. 1970 je štel naš kolektiv 1077 članov (brez vajen

cev). V v~hniškdh obratih dela 698 ljudi, v šmarskih pa 379. 

jetno, da bi v takšnem primeru pri
šlo bolj do izraza njegovo poznava
nje pravic, ki jih ima po veljavni 
zakonodaji varstva pri delu (zahte
vek za odškodnino od delovne orga
nizacije) kot pa poznavanje dolžno
sti, ki jih ima v zvezi z varstvom 
pri delu. 

2. Delavec B, voznik viličarja s 
predpisano strokovno izobrazbo, je z 
viličarjem dvigal električarja in ga 
prevažal na kasonu za transport kož 
po delovnem prostoru z namenom, 
da mu olajša delo pri zamenja. 
vi žarnic: Glede na it2Jilaj.diljivost bi 
oba prav gotovo zaslužila ustrezno 
materialno priznanje, zlasti elektri
čar, ker si je domiselno olajšal delo. 
Saj mu ni bilo treba prenašati le
stev. 

Vprašajmo ta dva delavca, ali se 
zavedata posledic, ki bi jih lahko 
povzročilo njuno »akrobatsko« deja
nje? 

Viličar je 1prirejen za prenos .jn 
dviganje bremen, ne pa za ljudi, kot 
so posebna vozila za vzdrževanje 
električnih inštalacij po mestih. 

Iz tega primera je razvidno, da je 
strokovna izobrazba samo eden iz
med pogojev za varno delo, da pa 
je vzgojenost za varnostno discipli-

Za varno delo pri uporabi jedkovin 
ne zadostujejo samo varovalne gu. 
mijaste rokavice, pač pa prav vsa 
predpisana osebna varovalna sred· 
s tva 

plino še posebno nujna. V tem dra
stičnem primeru je očitno, da še 
zlasti vozniku viličarja, ki bi moral 
električarjevo željo zavrniti, ta po· 
vsem primanjkuje. 

ing. Peter Petkovšek 

UO o izenačevanju 
ocen delovnih m_est 

Ko je UO na februarski seji raz· 
pravljal o zaključnem računu za 
1969. leto in načrtih za letos se ni 
izognil politiki delitve osebnih do
hodkov. Ugotovil je, da bo potrebno 
v naš pravi1nik o delitvi OD vnesti 
nekaiere spremembe, najvažnejše pa 
zadeva ocene delovnih mest. 

Ko smo sprejemali sedaj veljavni 
praviiln1k, ·Simo bili glede nekaterih 
izhodišč z ozirom na zelo različno 
rentabilnost posameznih obratov v 
dilemi - ali naj ocene sorodnih de
lovnih mest izenačimo ali pa naj de· 
lovna mesta v tokrat še nerentabil
nih obratih šmartna ovrednotimo 
nižje kot na Vrhniki, da ne bi že 
takoj na začetku prišli v tako situa
acijo, ko ne bi mogli izplačevati 
vsaj polnih vkalkuliranih osebnih 
dohodkov. · 

V pravilniku o ugotavljanju in 
delitvi dohodka smo se namreč od
ločili za princip, da mora vsaka ob
računska enota sama ustvariti sred
stva za izplačilo osebnih dohodkov 
njenih članov. če obračunska enota 
ne bi dosegla pozitivnega finančnega 
rezultata, to se pravi, da s celotnim 
dohodkom OE ne bi mogla pokriti 
vseh• materialnih stroškov, amorti· 
zacije osnovnih sredstev, pogodbe
nih in zakonskih obveznosti ter vkal
kuliranih osebnih dohodkov, bi se 
osebni dohod.ki morali najprej so
razmerno znižati, nato pa bi prišla 
lahko do izraza solidarnost drugih 
dohodka posodila sredstva za ipla
OE, ki bi ji iz svojega ostanka 
čilo nekoliko zmanjšanih osebnih 
dohodkov. Zaradi tega, ker je v pr
vem obdobju po pripojitvi šmartna 
oz. ob sprejemanju pravilnika o de
litvi OD, bila usnjarna v šmartnem 
v takem položaju, da ni ustvarjala 
za izplačilo vkalkuliranih osebnih 

dohodkov in ker se finančni položaj 
OE mora v določeni meri odražati 
tudi pri OD, smo zavestno na DS 
sprejeli v obratih šmartna nižje oce
ne delovnih mest z obrazložitvijo, da 
je to za<Sasen, IPrehoden ukrep, ki 
naj velja toliko časa, dokler se ren
tabilnost teh obratov ne bo izbolj
šala. 

Glavni mejnik za ugotavljanje 
uspešnosti poslovanja podjetja kot 
celote in posameznih enot je prav 
gotovo zaključni račun. Ker so obra
ti v šma:rtnem v preteklem poSilov
nem letu pozitivno poslovali, je UO 
menil, da je s tem dana osnova za 
izenačenje ocen delovnih mest v ce. 
lem podjetju, in sicer tistih, ki se 
res lahko primerjajo med seboj. 

S tem pa še ni rečeno, da morajo 
biti delovna mesta, ki se enako ime
nujejo tudi enako ocenjena, če je 
npr. obseg dela, stopnja odgovorno· 
sti itd. različna. 

Z izenačenjem ocen delovnih mest 
bo dana vsem članom delovne skup
nosti podjetja enaka startna osnova 
v sistemu delitve osebnih dohodkov. 
Odločilno vlogo bo tudi odslej imela 
rentabilnost posamezne OE, saj bo 
od te odvisno ali se bodo izplačali 
100 o/o vkalkulirani osebni dohodki 
in ali bo še kaj ostanka dohodka za 
povečanje vkalkul:iranih OD. 

Nazadnje naj omenim še eno po
membno stališče UO, in sicer: po 
možnosti naj bi najnižji OD v pod
jetju znašal vsaj 700.- N din, kar 
je nekak življenjski minimum. 

Strokovne službe bodo v kratkem 
času pripravile osnutek novega pra
vilnika, da bodo člani delovne skup
nosti in organi upravljanja čimprej 
o njem odločali. 

Vlado Gotvajn 



Krajši delovni 
čas po državi 

Aprila letos bo konec petletnega 
obdobja, v katerem bi morale vse 
delovne organizacije preiti na 42-urni 
delovni teden. Do začetka tega leta 
je približno 68 % gospodarstva oz. 
80 % delovnih organizacij v Jugosla
viji skrajšalo delovni čas oz. izpol
nilo to zakonsko obveznost. Priča
kovati pa je, da bo v tem letu de
lalo po 42 ur na teden 96 % zaposle
nih v delovnih organizacijah, na ka
tere se nanaša zakon o 42-urnem 
delovnem tednu. Zaradi tega pa je 
ratumljivo vsako leto nižji fond de
lovnih ur. 

Med delovnimi organizacijami, ki 
še vedno delajo po starem ali le 
delno skrajšanem delovnem času 

· predstavljajo večino manjša podje
tja, ki poslujejo na meji rentabilno
sti. V strokovnih analizah je zapisa
na tudi ugotovitev, da so vse nego
spodarske organizacije presenetljivo 
hitro izkoristile možnost skrajšanja 
delovnega časa, dočim je za nekatere 

dejavnosti (kmetijstvo, pomorstvo, 
obrt itd.) še vedno probl.ematično, 
ali .sploh lahko skrajšajo delovni 
čas. 

Zakon o skrajšanju-delovnega časa 
določa pogoje, ki jih morajo izpol
njevati delovne •organizacije, preden 
skrajšajo delovni čas. Iz analiz ren
tabilnosti poslovanja delovnih orga
nizacij, ki že imajo krajši delovni 
čas, je razvidno, da so ustvarile več
ji neto produkt. Vendar je treba pri 
tem upoštevati, da je opremljenost 
teh podjetij · za 33 % boljša kot v 
povprečju opremljenost ostalih. 

Eden od pogojev tega zakona tudi 
določa, da realni dohodki delavcev 
po skrajšanju delovnega časa ne 
smejo biti nižji. Pokazalo se je, da 
so realni dohodki delavcev v orga
nizacijah, ki so že skrajšale delovni 
čas, za 16 % večji kot v ostalih. Iz
jema so le prometne organizacije, 
kjer so dohodki za S % nižji. 

Praznovali bodo: 
pevski zbor ZVON 

MoškJ. pevslci ibor »ZVON<< ·v šmartnem praznuje letos SO-letnico 
obstoja. ZbOli' je baje obsrojad že ~ekaj let prej, vendar se kot us·ta

novitveno smatra Jeto 1890, ko so .i!mel!i ustanovni občni zbor. Največ 

zaslug za ustanovi•tev' zbora je ·imel pok. 1 van Bartl, kJ. je bil tudi 

prvi pevovodja. ZJbor je 1001 skoraj vsa leta od ustanovitve gibalo 

kwtul1nih dogajanj v šmartnem in dkoLi!oi s samostojnimi koncerti, 

:zJleti, spevoigrami iJn podolmim. Veliiko so sodelovali z drugimi dru

štvi, ~e ;poseb!IIIo z »LIRO<< dz Kamnika, .kd še -danes obstoja. Današnji 

zbOli' sodeluje z "zARJO<< irz Trbovelj. Med pevovodji, ki so vodili 
zbor, so billi še ~reme!jč, Kovačič, Gruden ·in Cajhen, danes pa vodi 

zbOli' Jan!lm S1imšek. Trenutno šteje rzJbor 30 pevcev, od katerillh je 

ena tretjtina !Zaposlenih ·v Obratu šmartmo. Naj omenim, da zbor 
v času od leta 19SS-196S ni deloval. Komu pmp]sati mrtvilo, je 
težko reči, vendar je hllo med VZll'okJ. tudi nekaj trenj ok!Tog samega 

!imena ~bOII'a :iii1 težave s pamlad!irtvijo 7)bora. Po letu 196S pa je 2Jbor 

dokaj !'edno vadil v JPl"OStorih osemletke v šmartmem. 

ZJdaj so pniče1i s ;p.rilprav·ami za slaVinostni koncert, ki bo pred
v~dioma v mesecu maju. Vs~. lkJ. zbOli' poznajo, željno p!Tičakujejo 

nastQP, katerega že nelkaj časa :ni b.illo iin ·zabeležiJJi bomo, ·kako jim 

je to uspelo. Franc Kajdiž 

Posnetek z revije zasavskih pevskih zborov v Zagorju junija 1967 

Iz splošne službe 
Od 17. februarja do 9. marca 1970 se je na VrhnikJ. zaposlil le 

dela'Vec Marijan Hrestak, lci je bil na odsluženju vojaškega roka; 

delam pa sta p.renehal·a delavtka I'Vanka šebalj in Martin 
Dragovan. 

Komi<sija za delovna ra!liiilerja in nagrajevanje v šmartnem je v 
času od l. do 28. februarja stprejela na delo 7 delavcev: 

To so: v trgoviru Ljubljana 
v trgoVIini Zagreb 
v prodaji 
v usnjami 
v klrznarnd 

Kovač Sawca 
Kotar Vesna 
Pintar Ivan 
šušteršič Vinko 
Jelnikar Alojz, Mandelj Peter in 
Možina Alo jrz: 

V istem obdobju sta prenehala z d~om Jože Smrekar dn Jože 
Rogelj. 

Sušilna linija v usnjarni Smal'tno 

Najuspešnejši slovenski 
izvozniki 

Gospodarska zbornica SRS je pr1pravila zanimiv pregled najmočnejših 
slovenskih ,jzvoznikov na konvertibilna področja. Izvoz, prikazan v dolarjih 
izg1eda za slovensko dndustrijo takole: 

Podjetje 

Tovarna glinice, Kidričevo 
Iskra, Kranj 
Impol, SlovenSka Bistrica 
Tomos, Koper 
Cinkarna, Celje 
Rudnik živega srebra, Idrija 
IMV, Novo mesto 
Rudnilk svinca, Mežica 
Brest, Cerknica 
Mura, Murska Sobota 
Industrija usnja, Vrhnika 
Konus, Slovenske Konjice 
Teksti1indus, Kranj 
:železarna, Ravne 
Mariborska livarna, Maribor 
MTT, Maribor 
TAM, Maribor 
Združene papirnice, Vevče 
Tovarna celuloze in papirja, Krško 
:železarna, Jesenice 
KLI ,- Logatec 
Mehanotehnika, Izola 
Modna oblačila, Ljubljana 
Novoles, Novo mesto 
Bombažna predilnica, Triič 
Steklarna, Hrastnik 

Vrednost dzvoza 
v dolarjih 

11.321.263 
9.330.407 
6.643.970 
6.616.303 

. S.883.130 
S.S21.392 
4.4SS.823 
4.196.767 
4.126.936 
3.400.231 
3.342.766 
3.259.091 
2.866.367 
2.812.584 
2.708.110 
2.662.824 
2.640.636 
2.516.232 
2.463.310 
2.4SS.200 
2.41S.69l 
2.149.SOO 
2.121.88S 
2.120.278 
2.092.968 
2.06S.540 

•' 

Kot vidimo, je naše podjetje pri konvertibHnem izvozu na 11. mestu 
v Sloveniji. Ce pa upoštevamo, da je na lestvici pred nami kar S proizva
jalcev surovin ·in polizdelkov, smo glede industrijskega izvoza v pravein 
pomenu besede dejansko 6. v Sloveniji. 



'Tečaj za 
·izprašane gasilce 
.na Vrhniki 

.Med predavanjem za izprašane gasilce 

člani gasilskih enot ~ usnjame in ščetiname po končanem tečaju za 
izprašane gasilce 

Dvojni učinek naprave za gašenje! Nekaterim članom kolek
tiva priporočamo, da jo čimprej nabav_ijo 

V okviru izpopolnjevanja gasilskih 
enot je bil v obratu na Vrhniki v ja
nuarju in februarju mesecu izveden 
tečaj za izprašane gasilce ~v šmart
nem pa že v decembru preteklega 
leta). Udeleženci so se v šesturnih 
predavanjih seznanili s teoretičnimi 
načeli GASILSKE TEHNIKE IN 
TAKTIKE, osnovami iz KEMIJE IN 
FIZIKE in osnovami PRVE POMO
čl. Izpiti na koncu tečaja so poka
zali, da so udeleženci povsem do
umeli pomembnost teoretičnega iz
popolnjevalllja, kar dokazuje, da je 
bila večina odgovorov na postavJje
na VJp!'aJšanj.a •pravilnih. 

Hkrati so bili člani gasilskih enot 
seznanjeni s specifičnimi nevarnost
mi za požar v naših obratih, poseb
no zaradi skladiščenja velikih koli
čin vnetljivih tekočin ter uporabe le
teh v novoformiranem oddelku la
kirnice. 
Teoretična spoznanja bodo vseka

kor koristno služila članom gasilskih 
enot pri izvajanju praktičnih nalog, 
v okviru rednega izpopolnjevanja in 
v primeru potrebe za izvedbo učin
kovite gasilske akcije. 

Na tečaju je bilo tudi osvetljena 
dejstvo, da samo usposobljena ga
silska enota v podjetju še ni zado
sten pogoj za požarno varnostno 
preventivo. še vedno se vsakodnev
no opaža, da posamezni člani kolek
tiva in prav tako tudi odgovorne 
osebe v oddelkih, s svojimi neodgo
vornimi dejanji ogrožajo požarno 
varnost podjetja. še vedno so pri
meri, da se namerno praznijo ročni 
aparati za gašenje požarov, da je 
marsikje onemogočen dostop do 
njih, da kajenja na nedovoljenih 
mestih še posebej ne poudarjam. 

Za ilustracijo naj navedem, da 
imamo v SFRJ največ požarov, ki 
jih povzroče malomarnosti in neod
govorna dejanja posameznikov. če
sto so t.i požari po svojem obsegu 
katastrofalni. 

V sak izmed nas naj v bodoče več 
razmišlja o teh vprašanjih in naj se 
večkrat vpraša, ali na svojem delov
nem mestu izvaja zahteve požarno 
varnostne preventive. 

ing. Peter Petkovšek 

Bralci nam pišejo 
V zadnjem času nam pošiljajo 

naši bralci kar precej pisem. Dve 
danes obljavljamo: 

Upokojenka Pepca Pirnat piše: 
V velikem presenečenju sem 
prejela vaš list »Usnjar«. Iskre
na hvala zanj. Prav prijetno sem 
se zabavala z njim celo popol
dne. Cestitam vam k napredku 
in uspešnemu delu. Se enkrat 
najlepša hvala. 

Lep pozdrav vsem, hvaležna 
Pepca. 

Peter Filipič, ki služi vojaški 
rok v Banjaluki pa pravi takole: 

Po dolgem času. se vam vseeno 
enkrat javljam iz vojaške suk
nje. Najprej pa vas seveda prav 
lepo pozdravljam. Veseli me, da 
tudi članom kolektiva, ki služi
mo vojaški rok, posvečate po
zornost. Zato se vam najlepše 
zahvaljujem za novoletne čestit-

ke in denar. Ni lepo od mene, 
da se vam šele sedaj zahvalju
jem za to, vendar upam, da mi 
boste oprostili, kajti vedno mi 
zmanjka časa za pisanje, saj 
smo bili tu vedno na uslugo po
nesrečenim Banjalučanom, tako 
da sem še domov pisal bolj po
redko. 

Potres sem še srečno preživel, 
le pri skoku skozi okno sem iz
pahnil levo nogo. Potresov take 
jakosti res nikoli več ne bi želel 
občutiti in videti njegovih po
sledic, saj je to nekaj strašnega. 
No, pa zdaj je že zopet nekako 
zaživelo to mesto; tudi tovarne 
se že ponovno odpirajo. 

»Usnjar« rad prečitam, saj me 
zelo zanima, kako je kaj z našim 
podjetjem. Poleg tega pa so še 
druge zanimive stvari v njem. 
Zato vas prosim, da .mi ga še 
vnaprej pošiljate, za kar se vam 
že vnaprej zahvaljujem. 

- Kaj pa je zdaj? Ali gori tovarna? 
-K sreči ne! Toda - čez pet minut bo malica! 



ŠPORT 

Gradnja športne 
dvorane 

na Vrhniki 
Potrebe Vrhnike in okolice za šol-

. sko in izvenšolsko telesno vzgojo že 
dalj časa zahtevajo zgraditev pr,. 
mernih prostorov za to dejavnost. 
Objekti, ki so na razpolago, namreč 
že zdavnaj ne ustrezajo potrebam. 
Sola »Janeza Mraka« ima sicer 
manjšo telovadnico, ki pa ne ustre
za niti po telesnovzgojni niti po hi
gienski plati, saj je pretesna in brez 
potrebnih sanitarij in kopalnic, po
leg tega pa je slabo opremljena. So
la »Ivana Cankarja« pa telovadnice 
sploh nima, zato opravlja ure teles
ne vzgoje v bližnji telovadnici SD 
Partizan. 

Ta telovadnica je sicer precej ve
lika, vendar je postala za vse potre
be premajhna, ker je na Vrhniki 
edini prostor, .primeren za telesno
vzgojno in športno dejavnost. To je 
občutiti predvsem v zimskem času, 
ko se v njej koncentrira vse šport
no življenje razen smučarskih disci
plin. 

Sola »Ivana Cankarja<< telovadnico 
zaseda vsako dopoldne, delno pa tu
di popoldne. Tako ostane za vadbo 
v okviru SD Partizan ter drugih 
športnih društev bore malo časa. 
Upoštevati je namreč treba, da se 
je telesnovzgojna in športna dejav
nost na Vrhniki v zadnjih dveh le
tih izredno razmahnila, o čemer pri
čajo tudi lepi tekmovalni uspehi ne
katerih športnih panog. Se pomemb
nejši pa je podatek, da samo dru
štvo Partizan združuje prek SOO ak
tivnih športnikov. Tu seveda niso 
upoštevani še drugi klubi: nogome
taši, kegljači, strelci, šahisti itd. 

Tak razmah telesne vzgoje in 
športa že dolgo terja nov, večji pro
stor, ki bi v celoti zadovoljeval da
našnje potrebe in hkrati omogočal 
še hitrejši športni napredek. rrvi 
koraki za graditev takega objekta 
so že storjeni in videti je, da bo 
Vrhnika v dveh letih dobila prepo
ti:ebno dvorano. Idejni načrt je že 
izdelan, pa tudi lokacija je že iz
brana. 

Dvorana bo stala na prostoru med 
šolo »Ivana Cankarja<< .in ·domom 
Partizana ter bo s tema poslopjema 
tvorila zaključeno celoto. Imela bo 
direktno povezavo s šolo in domom. 

Južno krilo Partizana bo nadzida
no; v tako pridobljenih prostorih pa 
bodo garderobe, kopalnice, sanitari
je in družabni prostori. Sama dvora
na bo dovolj · velika, da bo v njej 

prostora za košarkarsko igrišče ter 
nekaj sto gledalcev, lahko pa se bo 
v njej igral tudi rokomet. Dvorana 
bo centralno ogrevana, zato bo v ta 
namen rekonstruirana obstoječa 
kotlovnica v domu Partizan. Dvora• 
na in oprema v njej bo grajena ta- . 
ko, da je bo možno uporabiti za 
vse vrsrte prireditev in ne samo za 
telovadbo in ostale športe. Tako bodo 
tu našle prostor proslave, razstave 
ter razne druge kulturne prireditve. 

Največji problem so seveda fi
nančna sredstva, saj bo po predra
čunu dvorana stala okoli 180 milij . 
starih dinarjev. Prvih 20 milij. je že 
zagotovljenih, in sicer so to sred
stva, ki jih je prispevala naša to
varna. Ostala sredstva pa bodo pri
tekla sorazmerno še od drugih vrh
niških podjetij, občinske skupščine 
in iz najetega kredita. Upajmo, da 
se bo gradnja pričela že letos in da 
zaradi finančnih sredstev ne bo za
stojev. 

Največ bo z dvorano pridobila šo
la, saj bodo odpadle zamudne se
litve iz šole v Partizan in nazaj, kar 
je v zimskem času še posebno ne
pr.ikladno. Pouk telesne vzgoje bo 
tako lahko mnogo kvalitetnejši. 

Seveda bodo dvorane veseli tudi 
drugi športniki, posebno košarkarji. 
Treningi in tekme bodo lahko pote
kale ne glede na vremenske razme
re. Po drugi strani pa bo dvorana 
zagotavljala nadaljnji razvoj te 
športne panoge na Vrhniki, kajti 
predpisi predvidevajo, da se. bodo 
morale vse košarkarske tekme čez 
čas igrati v dvorani, kar pa za ve
čino društev predstavlja zaradi pre
majhnih telovadnic nerešljiv prob
lem. 

Po drugi strani bo društvo Parti
zan lahko delalo v mnogo boljših 
pogojih. Ze obstoječe vrste bodo va
dile temeljiteje, dani pa bodo po
goji za razvoj novih dejavnosti in 
športov, ki jih doslej na Vrhniki ni
smo gojili. Poleg tega bo zagotovlje
na zimska vadba vsem ostalim, ki 
zaradi premajhnih prostorov in pre
natrpanosti niso imeli možnosti za 
intenzivne treninge. 

Tako lahko z zgraditvijo nove dvo
rane pričakujemo širok in vsestran
ski razmah telesne vzgoje in športa, 
kar bo koristilo predvsem zdravju 
mlade generacije. 

Stane Kukec ml. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! Obvestilo bralcem i 
~ Prvega maja praznujemo praznik dela. Zato je u redniški ~ 
~ odbor Usnjarja sklenil, da bo prihodnja številka našega ~ 
~ tovarniškega glasila izšla že v zadnjih dneh aprila. ~ 
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Morda b'omo kmalu lahko gledali športne in druge prireditve mi Vrhniki 
tudi v dvorani, kot že marsikje drugje 

Vrnjene točke 
Po končanem jesenskem delu 

nogometnega prvenstva v zahod
ni conski nogometni ligi je naše 
moštvo zasedlo l. mesto. Ta 
uspeh pa uradno ni dolgo trajal, 
ker nam je disciplinska komisija 
pri Nogometni zvezi Slovenije 
odvzela 2 točki. To je storila na 
osnovi prijave delegata na tekmi 
z LTH Skofja Loka, ker igralec 
Gutnik Aljoša ni imel potrjene 
zdravstvene izkaznice. 

Na osnovi tega sklepa je pri
šel USNJAR na III mesto, o če

mer se je časopisje precej razpi
salo. Uprava kluba Usnjar je 
storila potrebne korake in se 
pritožila na drugostopenjski or
gan, ki je razpravljal o pritožbi 
na osnovi vseh mogočih dokazil 
in popustil ter vrnil neupraviče
no odvzete točke. 

Tako čakamo prvo tekmo s 
točko prednosti pred ostalimi. 
Kaj bo, nam bodo povedali dose
ženi rezultati. 

_Franc Kajdiš 
Trener nogometašev Usnarja tov. 
Canovic 


