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5 let gospodarske reforme 
V 'V·ročih poletnih dneh je poteklo (pet let, odlka'r so pos'lanci v :zve:zmi s:lmpščiii1i z 

vrsto raznih predpiiSOIV izglasovaJi start gospodarske refoDme. ViSelkaikor pri pregledu 
nazaj moramo ugotoviti, da vrsto ciljev, ki naj bi rbili uresničeni v teh petih letih ni
smo dosegli. Na eni strani Simo uspeli zagotoviti lZav1dljivo ·stQP:ll!jo g.ospodarski IJ:'"asti, 
precejšen napredek pri iZJvuzu (ža:l še večji pri U'V'ozu) do1očeno rast 1produktiVlil!os<ti 
in zaposlovanja, na drugi 1S1trani pa smo daleč zaostali pri ureSilličevanju nekaterih te
meljnih nalog. 

Odkrito moramo pogledati v oči dejstvu, da 
smo visokim stopnjam napredovanja žrtvovali 
gospodarsko staJbi!nost. Zato imamo danes v ob
toku daleč več denarja, kot bi si ·smeli dovolioti, 
vse vrste porabe nag~o TIJaraščajo, podražitve pa 
vsak dan čutDmo v svojem žepu. V teh petih Je
tih so se življenjski •stroški v Jugoslaviji poveča
li za dobro tretj.ino, v Slovenij.i pa še za nekaj 
več. Na eni strami .ima:mo v.rsro podjetij v .teža
vah iiil des,ettilsoči zapos'lenih ,z osebnimi dohod
ki, ki težko kdjejo najosnovnej•še življenjslke po
·trebe, v oelotD pa osebni dohodki prednjačijo 
pred produ~tiJvnostjo. Delež gospodarstva v 
družbeni delitvi je daleč od predvidenih 70-ih od,' 
stotkov in iz leta v leto upada, o čemer je že 
prav utrujajoče navaj-ati .številke. V takih raz
memh ·Seveda deLovne organizacije .ne morejo 

bi•ti o:10silec razš1rjene ·re,p.rodukcije, ·to .pa je bila 
temeljna .naLoga reforme v teh petih •letih. Da-
nes,, ko bi morali že doseči čvrst položaj v med
narodni de'Eitvi dela z uravnovešeno plaJčilno bi
lanoo, s stabhlnimi razmerami v domačem go
spodarstvu in s konvertibilnim dinarjem, opaža
mo nebrzdano divjanje cen in nad 600 miljonov 
dolarjev defkita ·v plačillni bilanci, trikrat več 
kot v začetku reforme. V teh razmerah je izred
no v]sdka tudi medseboj,na zadolženost v gospo
darstvu. Zaostajanje' za nekaterimi bistvenimi 
cilji reforme je torej občutno. Po naši stari na
vadi seveda zato spet ni nihče odgovoren. Zato 
tudi ni čudno, da planerji ob pri!pmvljanju pri
hodnjega srednje11očnega •plana mimo pišejo 
med nove petletne ci·lje številne na:l.oge, ki bi 
morale biti v življenju že speljane. To je sicer 
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V sadovnjaku gospodarstva: 
- Kaže, da smo tega preveč v živo obrezovali! 

nujno, ker - kar smo do zdaj zavozi!i, moramo 
popraviti in obenem poiskati učinkovitejša pota 
za nadaljnje uspešnejše uresničevanje reforme. 

V ibi·s·tvu .ne g.re rz:a lll!ič drugega Irot za dosled
nost pr~ uresničevanju proklamiranih načel. Po 
vsem določenih in natanko opredeljenih sklepov 
in stališč je na papirju dovolj - od tistih s par
tijskih kongresov, pa do •tistih iz sej •raznilh zvez
nih, republiških in občinskih orga:Il!ov ter delov
nih organiz. Praksa je žal prepogosto v ra:Q'Jkora
ku z nji!hovo vsebino. Ostaja nam torej odločitev: 
ali z vsemi prizadevanji, s. skrajno resnostjo i.n 
opredeljeno odigovornostjoo začnemo nove petlet
no etapo našega ·razvoja po smernicah že spreje
tih družbenih načel a'li pa se 1temu odkri·to odre
čemo z uradnim hla,gos.!ovom naj•višjih družbe
ni!h vodstev. Vsekakor gre za odločitev politične 
narave. Ne dvomimo, da bo ta osvojila prvo na
kaza.no mo~nost, vendar bodo sadovi kaj pičli, 
če ne bomo za delo poprijeli resneje kot do 
zdaj. Sicer se .nalffi Iahko zgodi, da bomo čez pet 
let lahko 'l!nova ra2'!prarvljali o izpoLnjevanju na
l·og, ki bi morale bilti že do zdaj speljaJne. 

Tone Krašovec 

Polletje 
naših pri
zadevanj 

Cepmv smo sproti v Usnjarju objavlja
li meseone poslovne doseŽlke, se nam :z;di 
umestno celotnemu po:Uetnemu go~podar
jenju nameni:ti več prostora. 

že takJoj na začet•ku rbi Jahko zapisali 
splošno ugotoi'VIi;tev, da ISiffiO z doseženimi 

· rezuHati '1ahlko še !kar zadovoljni, saj se 
je pToi:cvodnja gibala v okviru pri<čakova
nilh količin. Finanoni rezultat pa je celo 
V'išji od predvidenega, 1kar gi'e na račun 
smotemejšega •i;l)kori.<š·čanja I'azpoložljive 
surovinske baze an lkorekture cen za ne
katere naše artikle. 

Nadaljevanje na str. 4) 
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Prosmto, da nam navedete nekaj podat
kov o gbanju bolniškega staleža v »IUV« 
za prvo polletje tega leta v prmterjavi s 
preteklim letom. · 

V primerjavi s preteklim letom je delež bol
niškega staleža v delovnem času v vrhniški!h ob
rati:h narasel za cca O,SO '%, to je od 3,60 na 4,10 
odstotka. V I. polletju 1970 je bi1o izguhljenih 
6017 ddoVIJJih dni s porodnicauni vred, kar je 9 
dni na enega zapos:lenega. 

Naj,pogostejši vzroki iz-ostankov so bili: 

1štev. del. štev. 
dni: pr-imerov: 

l. porodnke 1392 15 
2. poškodibe izven deLa ·1092 35 
3. ibolezni rž:ivčnega 

sistema in čutili 666 15 
4. ·bolezni kosti .1n 

giibal S21 31 
S. bole:mi •pl'ebav.H 521 20 
6. bolemi, dilha!l 238 3S 
7. bo!Jezni srca in 

ožilja .198 8 
8. novcotvorbe 188 2 
9. poškodbe .pri delu 183 13 

itd. 

Za obrat •šmartno 'Ofo staleža ·za prvo polletje 
ni izračUJnan, ker liLi bilo na voljo dnevnih poda,t
kov. Pač pa j.e iz zbmnih podatkov ob poJ.letju 
I"azv~dno, da je lbi;lo i,zgublj-enih 4841 delovnih 
dni, ka-r je 11 dni na enega zaposlenega. 

Naj.pogostej,ši vzroki ZJostanlkov pa so bi-li: 

1štev. del. štev. 
dni: primerov: 

l. pOl'Odnce 2197 34 
2. bolezni s polovil 346 10 
3. bolezni prebavil 295 19 
4. 'bolezni s·rca i1n 

ožilja 26S 7 
S. novotvo11be 261 4 
6. 1poškodhe izven dela 229 14 
7. IIU>cZii1l živčnega sistema 

in čutil 183 10 
8 .• poškodbe pr1 delu 167 12 

itd. 

Kakšno je po vašem mišljenju stanje 
pri nas, če navedene podatke primerjate 
s podatki komunalnega zavoda za socialno 
zavarovanje? 

Na desni: Grafikon prmter
jav bolniškega staleža v zad
njih letih &ini9<i stolež na {XXtočjJ KZSZ Ljutjjcrla 

Bo/n1Ski sla/et v lU Vrtrika 

Bolniški sta/et v lU Vrml<a -obrat Šmartno 

V obrati!h na Vrhniki j·e odstollek za delo ne
zmožni!h zamdi bolezmi (por-odnice niso vštete) 
~eč let nižji ,!<Jot na območju KZSZ Ljubljana 
(da-gram). V zadjem ·času pa se z njim izenaču
j-e. Zato menim, da. je bo1ni1ški stalež, ki ga ima
mo sedaj .na Vrhniki no11malen in .realen odraz 
oboJ.evnos•ti. 

V tabeli vidimo očitno zniianje za delo nez
možn:lh v obratu šmartno iz 6,78 'Ofo Leta 1968 ma 
4,43 leta 1-969. Je pa •Še 1nekaj višji, klot na območ
ju ljubljanslkega zavoda, rzaJto je z~ljenJO, da ibi 
se .še znižal. 

Za obrat šmartno je razvidno, da je t:lfo 
bolniških izostankov precej nižji kot v 
preteklih letih, je pa višji v prmterjavi 

z obratom na Vrhniki. Ali smatrate, da 
je to vsled strukture zaposlenih v šmart· 
nem ali je vzrok kje drugje? -

Vi·šj,i holni·ški stalež v šmartnem je verjetno 
delno zaradi' struktul'e zap.osleniih. Deloma pa 
pos-ledica nega, ker v obratu š·e ni urejena zdrav
s,tv·ena ·siuŽJba. V podjetju .se vsekakor zgodijo 
manj·še poškodbe, kot so urezi, odgnine, opBkli
ne s kemikalijami, tuj-ki v očeh .in s-Hčno. Ce se 
teh po.šlmdib pr-aviJ[JJo ne osk11bi, boLniški s-talež 
got-oy.o maras te. 

Iz -diagrama »Odstotek za delo nezmož· 
nih<< je razvidno, da je bil najnižji % leta 
1966. Kje je po vašem mnenju bil glavni 
vzrok za to »idealnO<< zdravstveno stanje 
zaposlenih? 

Bolni·ški stalež se jeJ 'tako znlllžal po uvedbi pre
mije, v nekaterih mesecih je bill -tudi pod 2 ~/0 • 

Pol,eg uvedibe premije je vplivalo II1a zni-žanje 
s-taleža tudi nižje nadomesti.Jo za osebne dohod
ke za ,čas :nezmožnost-il ·za deLo. 

Seveda pa je treba p.ri•staviti, da tako n-i!zelk 
OdStOtek na bil ·resničen Odraz IOibO]eVCllOSti članOV 
našega kolekitva. Precej -so ostajali doma na ra
čun rednega letnega dopusta ali ,pa so .tudi boLni 
delali. 

Kakšen je po vašem mnenju vpliv sti
mulacije, ki se polletno obračunava vsem 
tistim, ki riiso bili odsotni z dela zaradi 
bolezni. V čem vidite pozitiven odnosno 
negativen vpliv? 

Njen poziJtiven vpli'V je v tem, da imamo pra
vilen odnos do pravice, ki naj jo daj-e zakon, 
namreč do k=iščenja boJ.niškega dopusta. Več
krat se •temu 13!hko izognemo, recimo pri sprem
stvu družinskih ,čl.anov za :p.reglede pri zdravn:i~ 
ku; vse no se lahiko opravi izven delovnega časa. 

Nj,en negativen vpliv vidim v odtegovanju 
zdravstveni s.Južbi, ka·r ilna v .g].aV!Il,em naslednji 
d'Ve &labi st·rani: 

- nezdrav.ljena lažja obolenja laihko vodijo v 
;posl,aJbšanje in dolgotrajno zdravljenje. Npr. ne
:l)dravljena oogilna -lahko pov.zroči reumatično 

obolenje srca, skJ.epov a;Li •Obolenje .J.edvic. 
-onemogočeno je zgodinje odkritje in učin

lmvillo ,zdravljenje pri bo1ezmih, ki so za bolnika 
Laihko usodna {rak, sladkotma boU,ezen in drugo), 
s 'tem pa je ·omajan eden i·zmed temeljev pre
ventivne medicine. 

Iz diagrama, kjer je prikazano število 
izgubljenih delovnih dni, je razvidno, da 
so v obratu na Vrhniki najštevilnejši iz. 
gubljeni delovni dnevi vsled poškodb 
:izven dela. Kaj menite v zvezi s tem? 

Sta.J.en porast pošlmdb i1z'Ven dela beleži tudi 
sp-lošna zdravs•tvena s1užba, :p11edvsem zaradi 
v-edno ·številnej·ših .prometnih nesreč. Z na-še 
strani na •to •l,aJhko vplivamo le z občasno kon
trolo transportnih sredstev, ki jih uporabljajo 
naš,i delavci in z orpozarjanjem na previdnos't. 

V obratu na Vrhniki že leta nazaj izva· 
jamo poleg obveznih periodičnih pregle
dov tudi sistematske zdravniške preglede 
za vse člane kolektiva. Opište nam pomen 
te preventivne dejavnosti. 

.Sistematski zdrav111~1ški :pregledi so od:l.ična 

meboda preven:tivnega dela. Nj.ihov glavni namen 
je zgodnj'e odkrivanje bolezni in njihovo prav o
časno zdrav!j.enje. Pri teh pregledih je bilo od
-k~itih ~e več primerov obolenj im zaposlenim je 
bi1lo omogočeno zdravljenje. V poznejšem času 
odJkr.Ha bolezen bi zahtevala dolgotrajnejše 
zdrav•ljenje z blnišk1m izostankom. 

Nam zdm'V's,tvenim delavcem pa je v osebno 
zadovoljstvo dejstvo, da so -ljudje s .temi pregle
di zadovoljni. Pri sedanjem načinu dela pride 
en zapol'ilen .na vrsto 'VSake 3 leta. 



Ekonomska šola 
če smo prva dva članka .pazljivo prečita:li in morda ·še malo več razmi

slin o njuni vsebini, rbomo pridobljeno znanje že lahko koristili pri ;branju 
dnevnega časopisa ali se aktivno vključevali v pogovore s svojimi prijate
lji in sogovorn1ki o aktualnih in ;zanimivi!h gospodarskih vprašanjih. Kaj 
pa je to, če rečemo, da se nekdo vključi aktivno? Aktivno sodelovati po
meni, da snov, o ka:ter.i :razpravlja:mo, razumemo :i:n da v di:skusiji povemo 
svoje mi•sli o obra:vnavani zadevi. ·če pa nekdo pasivno sodeluje, pomeni, 
da samo posiuša brez kahšnihkoH svoji!h pripomb. Na sejah naši:h samo
upraV1nih organov imamo veliko pasivni!h udeležencev - morda zato, ker 
snov ni: ·I'azumljiva a:ll pa ni :Zanimiva. 

Verjetno, da ste zasledovali po
ročila z zasedanj Zvezne skupščine, 
ki je obravnavala trenutni položaj 
našega gospodarstva s kriMčno oce
no izvajanja naše gospodarske re
forme. Največ govora je bilo o ne
stabHnosti naše nacionaine valute 
in o .že kronični nelikvidnosti v :go
spodarstvu. Za ·ublažitev posiedic 
so lbiLi :spreJeti določeni ukrepi. Ta
ko je ibi1a npr. uvedena dodatna 
taksa (car.ina) na :ves uvoz, s čemer 
se hoče vplivati tna zmanjšanje pri
manj.kljaja v zunanjetrgovinski bi
lanci. Zadnje •Čase uvoz močno pre
sega .izvoz, kar je razumljivo, saj 
se uvoženo iblago p.l•ačuje po 11,50 
din rza '1 dolar in po plačilu redne 
carine še vedno :Zdo 1ahko najde 
v dl'Žavi kupca, ki j e pripravljen 
plačati <tudi več lkot 11,50 din in red· 
no carino. Dokaz temu je stalni po
rast uvoza. Da pa bi to vsaj deloma 
zavrli, je sedaj predpisana dodatna 
S % uvozna taksa. Dohodki teh 
taks se ibodo stekaH v Ziveznem pro
računu .in naj bi jih zvezni izvršni 
svet porabi1 za stimulacijo izvoza. 
Bojimo pa se, da bo naša panoga 
pri tej delitvi zopet pri.kraj.ša:na :ta
ko kot je sedaj, :ko imamo za izvoz 
priznano iLe 5% stimulacijo. Veliko 
panog pa je stimuliranih ·še z do
datno dzvozno premijo. Obravnava
nih je hi:lo še več drugih proble
mov, vendar se ·ob nj.ih sedaj ne 
homo ustavljaii, kljub temu, da je 
snov pra:v gotovo zanimiva, ker 
smatram, da •nam za popolno razu
mevanje vseh :teh problemov in 
ukrepov manjka še veliko ekonom
s:kega znanja ·in •razgledanosti, zato 
kar lepo nadaljujmo z našo šolo. 

Zadnj-ič smo že ugotavljali, kako 
pridemo do družbenega produkta 
in •kako ga delimo. U.gotovi'l:i smo 
tudi, kako izračunamo na:rodni do
hodek ali novo v:rednost ter na gro· 
bo ugotovili, kaiko narodni dohodek 
delimo. V se te agregate . - pokaza
telje ·- :iizračunavamo in ,izkazuje
mo v •nacionalni valuti ali pa p·rera
čunano po določenem •tečaju v neki 
drugi valuti, največkrat pa se upo
rablja USA dolar. 

Naša nacionaLna :valuta je novi 
dinar - N din, ki se deli na 100 
par. Pariteta - vrednost - dinar
ja za obračunavanja in plačevanja 
s tujino ,pa je z zakonom dz 'leta 
1965 do.1očena na baii 0,7109368 mi
ligramov čistega zlata za 1 dinar 
- ali !,406.594,79 din za 1 kg čis,te

ga zlata. To določi:Io pa nikakor ne 
smemo zamenjati s pojmom >>Zlate 
podlage« za nacionalni denar. 

O nastanku :lin vlogi denarja sem 
v grobem :že povedal nekaj misli. 
Da pa bomo njegovo vsebino bolj 
poznali, se danes še malo zadržimo 
ob ·tem :vpmšanju. Ugotovi·li smo 
že, da joe denar splošno menjalno 
sredstvo (splošni ekv.i;v;a.ltent) in ker 
z denarjem obenem določamo tudi 
razmerja vrednosti za vse vrste b1a
ga, Je denar postal obenem tudi 
me~iio menjalne :vrednos-ti. To po
meni, da z dena.rjem lkot splošnim 
ek~ivalen.tom lahko kupimo vsako 
vrsto drugega blaga in da z denar
istočasno določamo menjalno vred
nost blaga, ki ga nudimo na .trgu. 
Današnjega gospodarstva si brez 
denarja skloraj ne moremo zamisli~ 
ti. Vsako blago .namr·eč mora priti 
k .tistemu, ki ga želi in seveda le v 

fehnična priprava proizvodnje - razgovor o kvaliteti izdelanega vzorca in 
j)rimerjava z zahtevo kupca. 

obni.Tu·,njegove razpolagalne pravice 
nad dnwbenim produktom. Vi~ino 
razpolagtalne pravice nad družbe
nim produktom pa .i:zkazuje !količi
na denarja, s katero posamezni'k 
razpolaga. Do t'e količine denarja 
pa je prišel !Il!a podlagi vloženega 
oz. opravljenega del•a :in na osnovi 
delitve di'UŽbeno p~izna:ne vredno
sti prejme S'Voj delež. 

Mislim, da se :prav •tu začne in 
konča kopica nejasnih problemov 
za udeležence, ki sodelujejo v pro
cesu ustvarjanja dn ;razdelitve. Ti 
udeleženci pa smo mj vsi aktivno 
zapos1en;i .in tudi tiste, ki so že upo

.kojeni, vštevamo med te udeležen
ce. Vi:šina .razpolagaine, pravice oz. 
vrednost .te pravice zavisi od .tega, 
kolik'šna je naša tehnična in fizič
na produktivnost in ikakšne pdnci
pe razJdelitve nove V·rednosti imamo 
uzakonjene. Kaj je tehnična .in fi
zična produkti'Vnost, je mislim vsa
komur jasno. Kot tehnično .produk
tivnost bomo smatrali našo tehnič
no opremljenost in sposobnost za 
i!1eprodukcijo, ·kot tfizično produk
tivnost pa, kako ljudje na delovnih 
mestih ta tehnična sredstva izkori
ščajo in ·kakšni so :rezultaJti njiho
vega dela. Kak,šne rezultate dosega
mo v naši pmdukti:vnosti (mislim 
na rezultate našega .gospodarstva v 
državi kot celoti), .takš:na je tudi 
naša .razpolagalna pravica nad druž
benim produktom. O pTincipih de
litve in produktivnosti ibomo še go
vor.uli danes pa ·se zadržimo le na 
problemu izraž,anja •teh vrednosti v 
nacionalni valuti odnosno denarju. 

Ves ta proces stalno zasledujemo 
[n ga izražamo pri nas z našo na
cionalno valuto - dinarjem. Dinar 
nam torej s'luži kot merilo vredno
st i 'in s:eveda obenem tudi kot sploš
no menj.a:.Ino S·reds,tvo - splošni 
ekvivalent. Saj najprej dobi vsak 
svojo razpolagalno pravico .izplača
no v dinarjih in jih po prosti pre
soji 'lahko zamenja za 'kakršnokoli 
blago. 

Kakšen denar pa je bil doslej v 
prometu :in kaJkšnega uporabljamo 
danes? 

l. Blagovni denar je prva in 
najstarejša oblika denarja. Kot de
nar so .ljudje upomblja'li najrazlič
nejše V·rste blaga. čim so se poja
vile kovine, so zamdi fizi'ka:.lnih 
lastnosti ~ovine 2lelo radi uporab
ljali kot denar. Kovino je namreč 
moŽino tehtati in se ne pokvari. Naj
raje so upombljali z1a:to. 

2. Kovani denar - kos posebno 
oblikovane kovine. ·če j:e uporablje
na Ž!lahtna kovina in predstavlja pol
novredni denar, je to stvarni denar. 
če pa se uporablja nežlahtna kovi
na , je ·to :manjvredni drob:i;ž in ga 
uv11ščamo v Hstinski denar. 

l Papirni denar je tudi listinski 
denar. Kaiko pa je se pojavil papi~
ni denar? Nastanek papirnega de
narja si Jahko najbolj preprosto 
mzložimo s pra'kso londonski:h zla
tarjev v 17 .. ~n 18. stoletju. Takrat 
je :bila večina •loodonskih hi•š lese
n ih, zato so bili .požari p·ogosti. Za
mdi nevarnosti požara so ljudje 
svoje zlato, zlate kovaiiJCe in druge 
VI'ednosti zaupali v hrambo zlatar 
ju, ki je imel primernejš·e in var
nej.še prostore za shranjevanje ta
kih dragocenosti. Seveda je lastni.k 
zlata zahteval poti'dilo od zlatarja 
in je s :tem poti'dilom vsak čas lah-

ko drvignil svoje zlato. No, ker pa 
je zlato mbil le takrat, kadar je 
kaj kupov,al, je ta denar menja:! 
svojega lastnika. Novi 'lastni:k pa je 
prav :tako to zlato zaupal v shram
bo zlatarju. To so ·sčasoma .uvideli 
lastniki shranjenega zlata in tudi 
zl:atarji. Zato ·SO se dogovorili, d a 
bodo enostavno kot plačillno sred
stvo uporaJbili kar zla:tarjevo .potr
dilo. Tako je l:astn·ik zlata, ki je 
imel trenutno Z'lato shranjeno pri 
zlatarju, pora'V'na:l svoje obveznosti 
kar tako, da je prodajalcu odstopil 
poti'diLo. Na ta način so se zlatarj:i 
prelevili v tbanikirje. Ugotov.hli pa 
so :tudi, da določena količina zlata 
v·edno miruj-e - nihče ga ne dvi:ga. 
Zato so pri·šli na :idejo, da hi izsta
vili več potrdi'! kot so :imeli Z'lata 
na zaLogi. S tem so seveda pospeši
li blagovno menjavo, saj je bilo 'V 

obtoku več denarja. Zlatar (bankir) 
pa je seveda moral .paziti, da je bil 
vedno sposoben izplača ti v zlatu za 
prinešeno potrdilo. Ker so nekateri 
zlatarji izkoriščali ta svoj položaj 
in .izstavili preveč takih potrdH 
('bankovcev), se je zgodilo, da ·niso 
biJi sposobni poravnati svoji!h ob
veznosti. Zato je marsikomu pro
padlo premoženje. Ker pa ima vsa
ka država interes, da je njena va
luta čvrsta, se je vmešala :v :to po
dročje tako, da je zaupala pravico 
izdajanja lbanklovcev samo eni ban
ki, ki je ·s :tem postala i2ldaja.teljstka 
odnosno emisijska baJnka. Predpisa
la ji je tudi načela, po 'kate~iih se 
je morala ravnati pri iiZdajanju ban
~ovcev. To j.e bil :še sistem, ko je 
bila v.aluta pokrilta z zlatom. 

V vojnem času začnejo navadno 
naraščati cene, .ker ·se mora proiz
vodnja v kl'atkem času preusmeriti 
v oborožitveno industdjo. Ker cene 
naraščajo, ljudje ne zaupajo več 
papirnemu denarju in .ga v večjih 
koUčina!h zamenjujejo nazaj za 
zlato. če lbi država oz. iballika, ki je 
od države pooblaščena s shrambo 
zlata iln ,izdajanje han!kovcev, dalj 
čas-a vztrajala pri rz.a:menljivosti 
bankovcev za zlato, •bi banka kmalu 
izguhi:la vse ·svoje 21lato. Zaradi ·tega 
so države ustavile zamenljivost 
bankovcev za :Ziato, saj je zlato 
s'trateškega pomena i;n v vojnem ča
su .edino plačiLno sredstvo v med
narodnem plači•1nem prometu. S 
tem je bila odpravljena tudi zlata 
v:a:Juta in je bi•la že davno po vsem 
svetu zamenjana s papimo valuto. 

4. Knjižni denar je danes še naj
bolj množična oblika uporabe de
narja. 1Nas1anek tega denarja si 
lahko razlagamo podoibno ko•t na
stanek papirnega denarj:a. Zakaj bi 
papi.rni denar po potrebi ve dno dvi
g.al.i iz banke in plačevali z njim, 
če rpa lahko enosta:vno svoj denar 
kar pustimo v bantki in j.i naroči
mo, da o d našega dobroimetja pre
nese zahtevano vsoto 'V korist koga 
drugega. Prav zato, ker so tudi pri 
shranjevanju papirnega denarja 
banke opazile, da določena količina 
papirnega denarja vedno miruje, 
so na tej OSI[]JOVi pričele izdajati kre
dite in s tem povečal-e dobroimetje 
v obliki knjižnega denarja. To prak
so ·upor.abljajo •tudi danes vse ban
ke po svetu. Seveda pa država 
predpi:še, kolikšno likvidnostno re
zervo oz. ·kolikšno koli.čino bankov
cev - papirnega denarja '-- morajo 
imeti v rezervi glede na izdani 
lmj i<žni denar. To so obve2"1ne rezer-

(Nadaljevanje na str. 7) 



(Nadaljevanje s l. str.) 

•Poglejmo najprej rezultate koli
činske proizvodnje po obratih. (Glej 
priložene podatke v ·tabelah!) 

Kot vidimo je usnjarna Vrhnika 
nekoliko spremenila svoj klasični 
asortiment ·proizvodnje. Pojavil se 
je S<Vinjski la:k kot nov -artikel. 
Ostali asortiment v •svinjini ni spre
menjen. P-roizvodnja 'Pa je dopol
njena ·še z govejim Iakom in gove
jim cepijencem. Ker za polno izko
ri-ščanje kapacitet ni bilo dovolj su
rovine, smo ·v vrhni•ski usnjarni 
uvedl-i dodelav-o govejega cepljenca, 
ki odpade _ pri predelavi govejih kož 
v šmartnem. Prav •tako je v vrhni
ški usnj.ami dodelan tudi goveji 
lak, ker usnjarna šmartno nima 
svoje :lakirnice in pripravi goveje 
usnje .Je do po•lizdelka •ter ga pošlje 
na Vrhniko v .Ja:kiranje. 

Največji problem u51l1jarne na 
Vrhniki je, kako zagotoviti zadost
ne 'lwličine surovih svinjskih kož 
po ·še sprejemljivih :nabavnih cenah 
za proizvodnj-o v drugem 'POlletju 
oz. do naslednje odkupne sel'!one. 
če svinjskih ko!Ž ne bo dovolj, bo 
treba ·še povečati proizvodnjo .gove
jega usnja - za lak aiJi pa za kla
sično obliko dodelave. 

P.r.i proizvodnji sortiranih ščetin 
ugotavljamo kvalrtetni napredek -
r-azmerje med usmerjenimi in ne
usmerjenimi ščetinami je ugodnej
še. Lani je odpadlo 40% -Jastne pro
izvodnje na neusmerjeno blago, le
tos pa •le 27 '%. Ta rezuJ.tat je seve
da v veliki meri odvisen od kvalite
te surovin ·ščetin, spremenjena .pa 
je bila tudi 'tehnologija čiščenja in 
odvajanja kratkeg-a blaga. Po spre
~en_jeni telu~ologiji odstranjevanja 
scetm v usn]arni smo uspeli ohra
niti ščetine zdrave in nepoškodova
ne. Vrhovi ščetin niso več IPOŠ·kodo
vani kot so bilj vse do letos in je 
zato več ščetin sposobnih za usmer
jeno blago. Poleg tega je pa tudi 
kvali•teta sortiranega blaga nepri
merno -boljša, kar se ka!Že pri pro
dajnih cenah ščeti-n. 

USllljarna šmartno .Jeta 1969 še ni 
imela pogojev za norma'lno obrato
vanje saj je b.i'la rekonstrukcija v 
polnem zamahu. Letos se rezuJ.tati 
_investicijskih nalo,žb že poznajo, 
četudi vsa dela lše niso končana. 
Poleg dviga -količiJnske proizvodnje 
je opazen tudi kva·litetni .premik v 
asortimerutu pl'oimodnje. V anilin 
in napa usnje je usmerjenega 48 % 
blaga. •Poleg tega pa je še del su
rovine Ulporarbljen za ·lak usnje. 

Položaj usrrjarne šmartno je gle
de surovins~e osnove drugačen kot 
je v vrhni·ški usnjami, ki ipredeluje 
Je svjnjske kože. Govej~h kož je na 
svet-ovnem trgu dovolj, važno je le, 
da izberemo pravo sur-ovino za naš 
proi:zvodni program. Tega pa še ni
smo dosegli in je zato naloga s·tro" 
kovnih služb, da ta problem čim
prej in trajno rešijo. 

Pri predelavi govejih kož pa na
stopa drug problem, -ki tare vse 
usnjarne v državi - ekonomičnost 

in rentabilnoSJt predelave. Nabavne 
cene za surove kože so •relativno 
visoke in j.e predelava rentabilna le 
v usnjarnah z visoko produktiv
nostjo, smoter.nim usmerjanj-em su
rovine ter izbim asortimenta goto
vih ;iz;del,kov. Naša USII1j arna v 

Polletje naših 
šmartnem je v p rvem ipOl'letju 1970 
še spadala v grupo tistih, ki so -tre
nutno v negativnem rezuJ,ta:tu. Smo 
pa na dobri poti, da se v drugi po
lovici leta izvlečemo iz minusa in 
dosežemo dobiček. 

V proizvodnji •navadnega krzna 
ne· moremo pričakovati kakšnega 
večjega porasta prozvodnj-e, ker so 
kapaci<tete polno ·izkoriščene in tudi 
produktivno-st je glede na naše raz
mere na primerni vi-šini. Nedvomno 
je dosegel ta ·olbrat v šmar.tnem do
s•Jej naj-večji porast. Kaj :več je 
možno doseči Je s primernimi i-nve
stiJcijskimi naložbami. Delovni po
goji, posebno v mokrih oddelkih, 
so zares slabi .]n homo morali zato 
čimprej programirati rekonstruk
cijo ali določeno sanacijo. 

Predelava divjačine je .Jetos manj
ša kot Jani, ker je bila nižja pro
izvodnja krzna · .j;z navadne divjačj. 
ne. Lani smo predela'!i precej pol
hov in je lbila zato skupna količina 
toli'ko večja. Plemeni,te divjačilne 

pa smo v letošnjem prvem polletju 
predelali celo več kot .Jani v tem 
času. 

.KONFEKCIJA 

Količinsko proizvodnjo konfekci
je je za določeno obdobje zelo vež
ko primerjati, ker so iZJdelki različ
ne ve]ilkosti, upora!blja pa: se tudi 
razJi.čna surov.ina. Zato ne našteva
mo izdelkov in koJi.čin. Kapacitete 
smo imeli polno zasedene, kar je 
zasluga dobm organi•zi!I'ane !prodaje 
in pravilne il'!bjre modelov. Za 
usnj.eno konfekcija 't:mšimo nekaj 
svinjskega usnja iz •las.tne proizvod
nje, ovčj e .in kozje usnje pa kupu
jemo pri drugih usnjarnah v drža-

Za krzneno 1loonfekcijo prav ta
k-o nekaj krzna sami strojimo v 
naši krznarni, osta:lo pa uvažamo. 

Povprečni osebni dohodek na 1 za
poslenega je znašal 1.228,88 din oz. 
4,9% več 'kot v le tu 1969, ko je 
maša! 1.71,46 din. Osebne dohodke 
obračunavamo iJn i.zplačujemo po 
določilih praviini,ka o delitvi dohod
ka in osebnih dohodkov. Kot osno
va služij-o ocene delovnih mest in 
individualni ali skupins'ki .;ezultat 
doseganja norme .a.li akorda. Konč
no višino OD pa določi vsak mesec 
posebej upravni odbor glede na fi
nančni rezul•t<l!t pos.Jova:nja, ko skle
ne, za koliko bodo OSII1ovne ocene 
povečane z osebnim dohodkom iz 
dolbi1čka. 

Zaradi porasta življenjskih stro
škov bomo morali čimpreje korigi
rati majni,žje osebne dohodke. Pri 
tem seveda ne moremo ·prezreti 
rentaJbilnosti posameznih obratov. 
Star-tne osnove :naj bi •bile zato raz
lične, kot so razliJčne ·tudi danes. 
Popo.Jnoma razumljivo je, da pre
nese. vi-šje osebne dohodke .tista 
proizvodnja, ik i dosega vi:šjo stop
njo r.entabilnosti. 

Pri .pregledu kor1š·čenja de1ovnega 
časa ugotav-ljamo !pOrast bolni-šbh 

PROIZVODNJA 

USNJARNA Vrhnika 

svinjsko galanterijsko usnje 
podloge •(svinjske) 
velurji in boxi 
svinj-sko lak usnje 
osta:lo zgornje usnje 
svinjsko usnje skupaj 
s.vinjski ceplj enci 
svinjina skupaj 
goveje J.a'k us-nje 
kozji Iak 
goveji cepljenci 
skupaj usnjarna VrJmika 
poVlprečni dnevni namok surovih kož 

Sortirnica ščETIN Vrhmka 

usmerjene :ščetine 

neusmerjene ščeti:ne 
sor.ti.rane na uslugo 
skupaj sortirane ščeti.ne 

USNJARNA šmartno 

~oveji anilin, serni ani-lin in nape 
plastik boxi 
HTZ in ostalo usnje 
polil'idelki za Iak 
skupaj usnje 
goveji cepljenci 
skupaj .goveje usnje 
povprečni dnevni namo'k 

KRZNARNA šmartno 

čevlj.arska podloga 
krznarska podlog-a 
&kupaj navaclno krzno 
divjači.na 

I. poll. 1970 I. poll. 1969 index 

mz 48.088 67:353 71 
256.598 273.047 94 
333.495 330.589 101 

48.586 
50.925 82.663 62 

ffi2 737.692 753.652 98 
,m2 45.167 67.062 67 
n12 782.859 820.714 95 
m2 25.751 

189 
15.939 

.ffi2 824.738 820.714 100,5 
23.631 22.881 103 

I. poll. 1970 I. poll. 1.969 Index 

kg 30.018 3.t.693 95 

kg 

11.103 19.360 57 
11.653 

52.774 51.053 103,4 

I. poll. 1970 I. poll. 1969 Index 
mz '% m' % 

82.156 48 43.161 44- 192 
43.338 25 50.191 51 87 
13.532 8 5.446 s 250 
33.401 19 

172.427 100 
46.000 27 

218.427 
8.416 

98.798 100 
24.000 25 

122.798 
4.437 

174,5 
190 
188 

I. poll. 1970 I. poil. 1969 Index 

m2 73.120 83.512 87 
43.542 21.475 202 

116.662 104.987 111 
kom 11.591 36.584 3i 

Delovna sila, osebni dohodki in produktivnost 

Za uresnič11lev proizvodnega Pl'Ograma smo imeli naslednje š.tev.i1o zaposie
nith oseb: 

usnjarna Vrhnika (z vsemi -režijskimi službami) 
š·čet~narna 

usnjarna šmartno (skupaj z -režijskimi službami) 
krznarna 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja šmartno 
delavnica Ljubljana 
konfekcija usnja Vrhnika 
ostale slu0be •Šmartna 
skupna uprava 
trgovine 

s'kupaj 

518 oseb 
72 oesb 

134 oseb 
77 oseb 
56 oseb 
32 oseb 
13 oseb 
33 oseb 
65 oseb 
50 oseb 
13 oseb 

1.063 oselb 
Let.:'l 1969. smo imeli po'lnpreono zapos'lenih 1.025 oseb. 

če vse zapos.J,ene grupiramo v nekaj razredov, je .prejelo 

1'62 oseb mesečni osebni dohodek pod 
355 oseb mesečni osebni dohodek pod 
186 oseb mesečni osebni dohodek pod 
172 oseb mesečni osebni dohodek pod 
129 oseb mesečni osebni dohodek pod 
92 oseb mesečni osebni dohodek pod 
15 oseb mesečni osebni dohodek pod 
21 oseb mesečni osebni dohodek pre·ko 

800,00 N din 
800,00 - 1.000,00 N din 

1.001,00 - 1.200,00 N din 
1.201,00 - 1.500,00 N din 
1.501,00- 2.000,00 N d!n 
2.001,00 - 2.500,00 N din 
2.501,00 - 3.000,00 N din 

3.000,00 N din 



prizadevanj 
Količinska proi.zvodnja na 1 zaposlenega v 8 uraih: 

I. poll. 1970 I. poll. 1969 Index 

usnjarna Vrhnika m ·2 1.1,34 111,40 99,5 
usnj arna šmar,tno m2 8,87 6,46 137,3 

· ~r;z;na11na šma11tno m2 8,33 8,20 101,6 
ščetinarna kg 5,57 4,45 125,3 

Realizacija in izvoz 

Celotni dohodek ,podjetja ugotmljamo po ,fakturirani I'ealizaciji, ki je 
znašala: 

usnjarna VI1hnika 
ščetinama 

usnjarna šmartno 
krzmarna 
konfekcija krzna 
konfekcija usnja šmartno 
komekcija usnja Vrhnika 
delavnica Ljubljana 
skupaj 

Od tega odpade 

na .in•terno realizacij·o 
na externo reaLizacijo 

K temu dodamo •Še fV'rednost za 
prodane materiale 

Skupaj externa realizacja 

Del kotlovnice na Vrhniki 

Ndin 
N din 
N din 
N din 
N din 
N din 
N din 
N din 

N din 

N din 
tN: din 

N din 

N din 

I. poll. 1970 I. poll. 1969 Index 

48,119.346 39,027.737 123,3 
2,667.605 2,470.088 108,0 

·15,534,344 8,203.060 189,4 
9,271.021 5,331.361 173,9 
1,185.471 748.452 158,4 
1,970.298 ·1,355.456 145,4 
1,277.259 1,420.115 89,9 

606.540 184.255 329,0 
80,631.994 58,740.524 137,3 

7,201.623 3,685.737 
73,430.261 55,054.787 133,4 

417.356 480.487 

73,847.617 55,535.274 133,0 

ilzostankov za cca 7 % ·in :z;našajo 
sedaj že 6,6% od skupno možnih 
ur. Lansko Ieto pa so znašali le 
6,2 %, leta 1968. ipa celo 4,6 '%. Ta 
pojm je zaski1bljujoč, 'ker je pod
jetje obremenjeno s posebnim pri
spevkom za socialno zavarovanje, 
če so ibolni•ški irz:ostanki in stroški 
zdravljenja vi·šji od določenega po
vprečja, zaradi izos.tankov pa nasta
jajo ·tudi motnje v pmizvodnem 
p·rocesu. že nekaj let i·mamo uza
konjen poseben sistem ·premij za 
osebe, ki !lliiso bile na bolniški. Za 
letošnje prvo poHetje smo te pre• 
mije že i~IačaH, za drugo polletje 
pa je upravni odbor sklenil pred
lagati delavskemu svetil povišanje 
te premije na 250,00 N din. Torej, 
kdor v drugem polletju ne bo izo
stal zaradi bolovanja, bo prejel ob 
koncu leta 250,00 N di•n kot nagra
do, da si je uspel očuva.ti svoje 
zdravje ·in s tem svojo delovno spo
sobnost. 

Ker smo podat'ke o proizvodnji 
in delovni sili že pregledali, si po
glejmo še, kako je z našo produk
tivnostjo. 

Za izračun produktivnosti UJpošte. 
varno vse zaposlene v proizvodnji 
in režiji, ki je vezana na obravna
vano proizvodnjo. Av·tentičnih po
datkov za druga sorodna podjetj.a 
v državi nimamo, zato se ne mo
remo primerjati z njimi. Po podat
kih, ki so na razpolago za povpreč
no svetovno produktivnost v usnjar. 
nah, pa bi 'lahko ugotovili, da smo 
z našimi dosežki še v precejšnjem 
zaostanku, saj bi se moraii pribli" 
žati na zaposlenega v 8 urah kar na 
16 do 20 m2, da bi se lahko uvrščali 
med povprečno .produktivna podjet
ja v •svetu. 

Pričakujemo, d a bo produktiv
nost v obeh usnjarnah še porasla, 
saj smo montirali nove sode :z;a 
namok .in luženJe, ki omogočajo ve. 
l:iko bolj radonalno koriščenje de
lovne sile ob neprimerno ibolj.ših 
delovnih pogojih. Seveda bomo to 
dosegli le, če bomo imeli na razpo
lago dovolj ·su11ovime - vsaj na 
Vcrhniki. 

Temu poglavju bi iahko dodali 
še · vprašanje skrajšanega delovnega 
časa pri nas. Znano je, da je z za
konom določen •rok za rprehod na 
skrajšani delovni teden - 42 ur. 
Pr.i nas imamo ·še vedno 46-urni de
lovni teden. S prehodom na skraj-

. šanje pa smo odlašaLi zato, ker 
smatramo, da z našo produktiv
nostjo in organizacijo dela še ni
smo zreli za skrajšan delovni čas . 

T:;J, ugotovi•tev velja . sicer .tudi za 
mnoga druga podjetja v naši drža
vi , •ki so že zdavnaj preš'la na novi 
delovni čas. Ta naglica pri skrajše
vanju delovnega časa pa je prispe
vala tudi svoj delež k nastalemu 
položaju v gospodars•tvu, ki se že 
nekaj let bori z nestabilnostjo in 
nelikvidnostjo. KljUJb vsemu temu 
pa moramo . določbe zakona spošto
vati in se .takoj 1n zelo resno lotiti 
študije, ka>ko bomo to zadevo ure
dili pri nas. To je stvar strokovnih 
služb, ki bodo pripravile predlog. 
V si člani kolekt1va rpa ibo mo mora-

li po svoj-ih močeh tudi prispevati 
svoj delež. Osn()IVJnO načelo pri 
skrajševanju delovnega časa je v 
tem, da ne zmanjšamo obsega pro
iZ'Vodnje im. da te proizvodnje ne 
podražimo. V skupnem sodelovanju 
pa homo verjetno našli pravo ·pot. 
Ne'kaj rezerv bomo · še našli pri ko
riščenju našega delovnega časa, ne
katere s.tvari pa bomo morali ure
diti z investicijskimi na•loŽJbami v 
sodobnej-še naprave. 

V realizacijo posameznih obratov 
vštevamo tudi interno ·rea.Lizacijo -
to so prenosi blaga iz obrata v · 
obrat (svinjsko usnje za konfekci- ~ 

·jo in podobno). Za podjetje !kot ce- 1 
loto pa moramo •te prenose izpus•ti
ti iin upoštevati samo realizacijo · 

i•z~er::::j:~:~rna faMurirana rea- l· 
lizacija letos je za 33% višja kot 
lani ali za 18. milij. N din. Del tega 
povišanja odpade na večji olbseg 
prodaje, kar je primer v usnjarni 
šmartno. Ta je letos p.rodala 
100.000 m2 usnja več ·kot v •tem času 
lani in je celotna ·razlika nastala 
zaradi večjega obsega, !Saj so pov
prečne prodajne cene približno ena
ke - to je 77,00 N din za m2 usnja 
brez ceplj.enca. Enaka ugotovitev 
velja •tudi za 'krznai'no šmartno 
B~·BUZ ur UJP N OE'I BZ Bf?!U B~ 
kjer so povprečne prodajne cene 
skoraj nespremenjene - 40,90 N din 
za m2, !prodanih pa je bilo okoli 
10.000 m2 več !kot lani. Prodaja 
krzna •divjačine je za 2,500.000 N din 
večja kot Iani, pri prodaji volne. pa 
smo dosegli letos višje prodajne ce
ne - 17,12 N din., lani Ile 12,97 N 
din za kg. 

Pri prodaj.i sortiranih •ščetin na
staja razlika tudi zaradi v.išje pov
prečne prodajne cene. Za usmerje
ne ščetine znaša letos 83,25 N din, 
lani 67,27 N din. Za neusmerjeno 
ščetilno pa je povprečna pmda.jna ce. ' 
17,71 N din za 1 kg. 

Vi•šja realizacija vrhni·ške usnjar-
ne .gre predvsem na .račun višjih 
p.rodajnih cen. Prodanih je bi-lo ce. 
lo 40.000 m2 manj usnja kot lani 
(pri tem je vključen .tudi goveji 
lak in g.oveji cepljenci) . Povprečna 
prodajna cena je 51,85 N din (za 
svinjsko usnje, cepijence, goveji 
lak in goveje cepljence), lani pa 
41,15 N din za 1m2, Res je, da lani 
ni billo niti g·ovejega niti svinjskega 
!.aka. Samo za svinjsko usnje (sku
paj s svinjskim lalmm) je pov:prečna 
prodajna cena letos 53,55 N diill, la- , 
ni pa je bila 45,90 N din. Pri vseh 1 
·grupah svinjskega usnja beležimo 

1 
povišanje prodajnih cen in sicer za 1 
gaian.terijsko usnje 5,34 din/ m2, za 1 
zgornje usnje 6,60 din/m2 in za pod- 1 
loge 5,80 ·din/m2. Ce pmdajnih cen 1 
ne hi poprav.Hi, rezultat ne bi bil : 
tak :kot je, saj moramo po drugi 
strani upoštevati v.išje nabavne ce-
ne za svinjske kože za 1,00 din/kg 
oz. pri rdm 5,5 kg za 1 m2 usnja ii 
5,50 din po m2, • 

t Od poviševanja cen pa nimamo 
prav nobene .koristi, kar bomo vi
deli .tudi iz primerjave f1nančnega 
rezultata. Nasprotno, višje nabavne 
in prodajne cene so nam v veliko 
breme, ker moramo angažirati ·toli
ko več finančnih sredstev v zalogah 

(Nadaljevanje na str. 6) 
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Poll~~tje naših 
pri~~adevanj 

(Nadaljevanje s str. S) 

in terjatvah do kupcev. če ·račrma
mo samo 10'%-no . zvišanje cen na 
iansko realizacij-o 12 milijard S din, 
znaša [povišanje obratnih sredstev 
zaradi vpliva cen 1,2 mmjarde S 
din. Koeficient obračanja je pri 
nas nekaj pl'eko 2 na Je to (celotni 
angažirani kapita:l obrnemo dvakrat 

· v letu) ··in :rabimo torej za dodatni 
promet cca 600 milijonov S din oz. 
•toliko, kot smo po lanskem zaključ
nem računu vložili v poslovllli 
sklad. Takšne posledice pušča in
flacija v gospodarstvu. Namesto da 
oJ;>.i si z doseženim dobičkom iz po
slovanja utrdili Iastne pozicije, nam 
te opozicije vsako leto sproti raz
.rahlja tnaš tnestaib:i'lni go51Podarski 
sistem. 

To povečanj.e smo delno pokri:li 
z dobičkom -lanskega leta, za razli
Im pa smo morali najemati dodat
ne kratkoročne kredite. Narodna 
banka in poslovne •banke pa so v 
zadnjih treh mesecih zelo zaostrile 
poHti·ko kredi-tiranja in ne dovolju
jejo nikakršnega zviševanja kratko
ročnih kreditov. Na srečo smo si 
za kritje omenjene razli-ke sredstva 
zagotovili že v začetku •leta. Sedaj 
smo tudi mi prišli v položaj, da si 
ne moremo privoš6ti najemanje 
dodaJtnih kreditov, ker j.ioh enostav
no ne dobimo. Problem bomo mo
rali reševati sami v okv-im naših 
sposobnosti. še dobro, da smo za 
letos p.rogramirana investicijska 
dela v glav·nem zaključili aH vsaj 

· plačali . . Pni vsaki novi obremenitvi 
• bomo mora!.i temeljJ,to pretehtati 
njeno rehtabilnost in se odločati 

res le za •tiste .investicije ju druga 
podobna dela, k·i jih ni mogoče od
loži,i;i ali drugače urediti. Pri vsa~ 
!kem investiranju pa naj bo odlo
čilna ·rentabilnost na:ložbe. če od 
določene nalož,be .ni pričakovat-i po
sebnega finančnega rezul-tata, bo
mo taka dela prisiljetni od:ložiti. 

v otem poročilu ne bomo .našteva
-li investicije in nalož,be, ki smo jih 
letos že :izvr-šili, ker obo o tem pri~ 
pravljeno posebno poročiio, ko bo
do g!.avne investicije končane. 

Naš izvoz je tako kot prejšnja 
leta še vedno usmerjen izključno 
na trži·š-ča s konvertibilno valuto.· 
Najmočneje je zastopana Z. Nem
čija, s'ledijo Ang!.ija, Italija, Fran
cija in ostale države. Sor·tiranih 
svinjsldh ščetin letos n~smo izva
žali, 'ker •to blago na domačem tr
gu lahko prodamo ·po v.i:šjih cenah. 
Obrati šmartno se v irzvoz šele 
vključujejo. 

Za .izvoz svinjskega usnja .nam je 
priznan le odbračunski tečaj 12,50 
din za 1 dolar ·ter ~Ofo-na pos.ebna 
premdja, ki jo pa dobivajo vsi .iz
vozniki .na konvertib.ilno področje. 
Za izvoz nekaterih i2delkov kot 
npr. usnjene konfekcije je priznana 
še posebna izvozna premija (12 '%) . 
TaMh primerov je zei.o veliko in 
zato smatramo, da s-e dela panogi 
125 veHka krivica, ~er j.e za izvoz 
us-nja priznan 1e goli obračunski te
čaj. Velikokrat smo že intervenira
li, vedno brez uspeha, za kar kPivi
mo tudi naše združenje pri Zvezni 
gospodarski zbornici, ki ni znalo 
najoti prave poti d.n pdkazati pro
blematiko !Pristojnim zvemim orga
nom. 

Najboljše se je prav gotovo odre
zala usnjar.na Vrhni~a s ščetinarno. 
Dobiček je skoraj t-olikšen kot lani. 
Za drugo polletj-e z gotovosotjo pro
gnoZJiramo dosti -slabši rezultat že 
zato, 'ker nimamo na razpolago do
volj svinjskih kož. Kar kupujemo 
sedaj, je •Dalko drago, da posebnega 
dobi,č~a ni pri-čakovati. Povsem 
realno bi bilo, če bo usnjarna sku
paj s ščetinarno do konca ;]eta 
ustvar·i'la še ·t-oliko, da b.i obil skupen 
znesek bl.izu 1 milijarde S din. 

Usnjarna šmartno izkazuje v pr
vem opol1etju ·še 27 mHijonov S din 

To lahko ugotovimo tudi iz povprečno angažiranih obratnih sredstev: 

letos imamo angaži.ranih povprečno 
lani pa smo imeli 
povečanje 

85,000.000 N din 
68,500.000 N din 
16,500.000 N din 

Poglej:mo še, koliko :naših izdelkov smo letos prodali v i!zvoz. 

vrednost izvoza v dolarjih 

usnjarna Vrhnika 
ščetar.na 

usnjama šmartno 
krznarna in konfekcije 
skupaj izvoz podjetja 

I. poll. 1970 I. poll. 1969 Index 

1,787.465 .1,597.162 m,o 
81.116 

13.245 1.830 
98.597 

1,899.307 
22.424 

1,702.532 111,5 

Poglejmo še, koliko dobička .nam je ostalo in kakšne so oprognoze do kon
ca leta: 

usnjama in š-četinama Vrhnika 
usnjarna šmartno 
krznarna in konfekcije 
skupaj 

N din 
N din 
N din 
N din 

I. poll. 1970 I. poiL 1969 Index 

6,993.944 7,274.506 96,1 
271.484 748.763 36,2 
676.144 1,103.435 61,2 

7,398.604 . 7,629.178 97,0 

---- --- ---------~ 

izgube. Po rezultatih zadnjih mese
cev sodeč, obi lahko za ta •bhrat pro
gnozirali, d a Ibo do ~onca leta izgu
bo opokrjl j.n da ho ostalo š-e nekaj 
dobička. 

Krznarna in konfekcij-e imajo le
tos slabši •reliulotat ~ot lani, pred
vsem zaradi porasta cen za surovo 
krz-no, !Prodajne cene so pa ostale 
skoraj nespremenjene. Prognoz-ira
nje do konca ·leta je zelo negotovo, 
vendar pričakujemo, da bo ta gru

. pacija ustvarila okrog 150 milijonov 
S din dobička. 

Te napovedi pa se lahko zelo hi
tro .izmaloičijo, če bomo imeli pd 
naJbavj surovin večje težave ali če 

se .pojavijo :na tl'gu kakšne druge 
spremembe. Pr.av tako lahko vpliva 
na pričakovani rezultat občutno ko
rig-iranje naš-ih osebn•ih dohodkov 
v -drug-em polletju. Določene .po
pravke pa prav gotovo moramo iz
vršiti, saj z osebnim dohodkom zad
nje čase že zaostajamo .za popreč
jem v občini. Leto 1970. je za nas 
leto velikih ~nvesticijskih nalo~b in 
smo· ·s.i mora:li deloma .tudi kaj od
trgati od osebnih dohodkov. Pri
hodnje leto, ko bo glede investira
nja naš položaj bolj normalen, pa 
bomo tudi pri delitvi .Ioahko vodili 
ugodnej-šo po1~ti:ko v korist osebnih 
dohod'kov. 

Nezgode pri delu 

V oJužiJ.nici usuj-ame na Vrhni:ki je lb-ila dne 9. julija povzročena ek·s.plorzja 
200 1] soda. 

IDo eksplozije je pri!šlo zaradi tega, ker je ključavničar, ki deia pri mon
tkanju novih sodov za luženje, obdeloval kos kovine, ki jo je položH preko 
soda, z vari.l.n:irrn plam-enom. Deloavec očttno ni upošteval zahtev var· 
stva pri delu, ker ·se 1poprej ni prepričal, s kakšnim sredstvom je bil pred
časno sod napolnjen (lkot kvalificiran delavec je bil o tem prav gotovo po
učen). V tem sodu je bila včasih vnetljiva tekočina. Po izpraznitvi je na 
dnu osta!Io še nekol·iko .tekočine. Ta je pri segrevanju z-aprtega soda z 
vari'Lnoim IJ'lamenom ustvarila pline, ki so povzročili eksplozijo soda. 

Pokrov soda je nasta'la energija vrgla cca 20 m daleč v steno iznad soda 
za izpiranje kož. Delavec, ki je neposredno .povzročil eksplozijo, je bH na 
vso srečo le lažje poškodovan po rokah. Seveda pa bi se v drug!h okoli
ščinah povz!'očena ,nezgoda lahko ~ončala z. najtežjjmi posledicami. 

Opisani primer naj bo opomin vsem tistim, ki mislijo, da so »nesmrt
ni« in ne upoštevajo naovodil za varno odeJo. S ·tem ne ogrožajo samo sebe 
pač pa .tudi svoje sodelavce. 

Peter Petkovšek 



SOSEDNJI IG RAD 
KOLEKTIV Vrhnika 

Podjetje !GRAD Vrhn~ka sestaJVljata dve delavni enoti: delovna enota 
gradben~štvo m delovna enota opekama. V delovni enoti gradbeništvo je 
Dazlična dejavnost: visoke, nizke, industrijske ter ostale gradnje, gradnja 
stanovanj za trg, betonarna in mizarska delavnica. Pri izvajanju del se po
služ:ujemo kooperantov, zlasti za obrtniška dela. V delovni enoti opekama 
pa proizvajamo razne opečne izdelke: modularni blok, ki ima velikost šti· 
rih navadnih zidakov in j.e nosrlen za vse gradnje do pet etaž, monta strop· 
nike, porQilit S in 8 cm ter fasadne oz. dimniške opeke. 

Vse :navedffille p.roi:zJvodie prodaja. 
mo i.n uporaJb1j.amo za .}astmo grad
booo dej.a'VInoSAt. Gradbena d!ela iz
vaj-amo na Vrhn~ki ion oko!.ici ter 
tUJdti po ostalih kraj;ilh. Pre:ko zime 
smo 2lgr<lldi:tli v Bujah ID<llrket 2la 
t'f'!l'OV1s•ko pod!jetj1e Nanos iz Postolj
ne. P·ri Belem klriiŽ.u n<lld Portoro
i1Jem sano ClldaJptimlu oz. dozidaJLi detl: 
objekta PočitmU.šikega doma Vrhn1i
ka. 

centll'aliD.o kurjavo po ceni 1.540 N 
din za 1 m' SJtanovaiiJij'Ske ,powšine. 
iPr.j 1taki cemd ni imelo podjetje no
benega zaSJ!uQ!ka. Za l!eboš.nje tlieto 
jpll"ed!videvamo, da :bo cena za 1m~
stanOIVaJfllj'SJke pOIVrš.!:ne 1.8SO N din. 

Slm1ooje. P.receJjiŠlil[ja sred:stva odva
oamo dz čis•tega dohodka 'V skllad za 
druJŽbeni sta:DJd<llrd. Urej-a,mo Jastmo 
men:zJo, v kateri ·se hra,ni;jo pred
vsem dielaJVci, •\Qi stanujejo v stano
vanjih podjebja. Poleg •tega se v 
memi pDilpmv;lj.a rtopla matlica za 
i\>1Se či•ane kal.etk.ti'V·a - hrana je pri. 
pra'V11jena 2la težk.e fiirz:i,čne delavce. 
Cena ma'lioe j.e od l. •a!\OgUJs,ta na
prej 2,00 N ·dim,, koSiiJa pa 7,SO din. 
Zaradi vi·soke kaloriooe vll'ednosti 
hrane moro k •tem Cffillam pdspe
VaJti podje1Jje dz skllada -skupne po
rabe še 40% Slbroškov. V si delaJVci, 
ki jim pr.iJpada v tclročem !.etu do
pust, dobijo 11egres v Vlišilni 16,00 
N din na dan dopusta. Za manj•še 
&tev.i,lo Jm:i dQPusta - 1S dilili, prej-
240,00 N din. Sprejet je bill tudi 
stk.lea>, da se po!.eg tega da regu-es 
(:k ooni perz;iona) š·e onim deilalVcem, 
ki SJO v SilaJbšem gmotnem rpoložaju, 
ce !Qor.i,SJtUjo dopust na morju. 

StandvanjiS'ki problem rešUJjemo 
p11edvsem taJko, da da~jemo ·klredi.te 
g.md.i1:eljem iliO'Vih hiš im za llCllk.up 
stanovanj. Za sa~mce riJmClllllo skUjpna 
stau1ovanja. Letos smo 2lgradiJ.i .sta-

i!lOVaJnJja oo 18 delavcev. V progra
mu dma.mo i<Zlgra~dinjo še 18 SJtano
!VaJnj. v iletošnj•em !.etu. S 'tem bomo 
v;sa1j dei•no reši;Li ipll'ObilJem stanova!lld 
za satmske delavce. 

In še v zvezi z ·avtoceSJbo. Gmdln.ja 
aJ\Illloceste V•rhnika-Rarz:drto bo mOČ
no prirz;ade l•a na;še podjtetlje. Z do
gradlit'l'ijo a(\lltoceSJte bomo IPOpoLno
ma odirezalrui od Vr<hnilke. TII'asa ce
ste potekla .mimo 1naš.ih obratov 
opekarne in graJdhemšwa :taJko da 
os:tarrre :podljebje na vrz;bodni strani 
a'l'toceste. Dohod v podjetje bo za 
~a,dlbeništvo preko Simlje worice, 
kjer bo nadvoz. Rarz;dalj.a od V.rh
niike .elJo te enote se poveča za 3 km. 
Za opekanno pa bo dohod iz Vrh
Dti.ko preko Verda .jn ob a'Vltocesti 
- do QP.ekaJrne. Tudi tu se nam po. 
večaj10 pre\o102li za 2,S km. Zaradi 
potJeka -trase aVltoceste tik ob :naših 
obratih sano mora!1i porušiti de:! 
prostorov betonarne in del suš.iJJnic 
na opek<llrni. Nerešeno osta,ne VIPra
šanje h1•1žine aVltoceste ·Pili opekanmi, 
sa,j bo odmaknjena od peči samo 
6 m. VprašallJje je, klllko bomo J·ah· 
ko pniilag.odil!i tehnol!ogijo !IlJa tem 
obr<lltJu 1in kak§en vpliv bo .~eia 
b1i!Žina ceste na objekt·e zaradi trres
dljajev. Z<llradi daljših potU bodlO tna
staiLi večji SJbroški prevozov in to 
fla cca 100.000 N din letno. Skratka, 
aV1bocesta 1ki je za Slovenijo velika 
pri:dobitev, p11ina~ša Igradu w!Uke 
'llleJ!i\ko sklrbi. V tmdaJr bomo rudi te 
•težave !P'I'ebrodO.ILi. .. 

Franc Ga!Illtar 

Ust'V1aJrjea Dearltirz;Cllcija Z<ll Jebo 1969 
~e h :Ja 10,200.000 N din. Od tega je 
rea.J.izacija de~mnne enote gu-adbeni
štivo 8,100.000 N d!iJn .in dello'W!e eno
te opelkaJrna 3,100.000 N dnn. P.lan 
za Le:to 1970 joe 112,000.000 N diln, od 
tega bo iileal,irz;acij,a gradlben·i•št·va 
8,500.000 N dLn .in opekarne 3,SOO.OOO 
N din. Polletna reaJuzadja je bi.Ia 
S,004.000 N dim., kaJr je 41,7% plau.1a. 
Za p;OIJil•ebje je ta •re<llhlrz:acida za našo 
deja1•most zadov;Oiljiva sa1j so v tem 
času za nas pratk.tično samo štirje 
m-esooi, v kateri'h lahko delamo. Dva 
meseca sta zaradi zinne za nas sko
rr·C!Jj nwt'V'a, rarz;en če dobčmo deJo v 
obmorskilh krajih iln mzne adapta
citje v. rz;aprtWh, ogmv=ih p.roston-ih. 

Vcli;ke težav-e na,m pov.zroča stati
no d'V'lgannje cen ma~teruaiov in 
olbDbllJ~štkih del, n"' :kate110 podj•etje 
ne more VJPlivat.i. V letošnjem letu 
so .s.e Cffille maJterialov dJViglilliJ!e: ce
ment 21a več 1kot 20 %, železo preko 
30%, les (l)'I'e.ko SO Ofo, opeka 10 % 
in obPl'niJške usluge za p!I'eko 30%. 
Vse •bo nCllffi dela težave pri \Qupcih 
0 zh,oma je nemogoile kupcu nuditi 
fik.sno aH vsaj pl1itb1ižno konČIIlJo ce
no. Po1Leg .staLne doraiŽ)tve materiala 
pa j.e Jtu še zelo ve!illko pomanj.k.a
nje (\IISJe.ga gra~diben·ega mart•eriala, 
zlas-ti cementa an želerz;a. Glavni 
vzrok tako vel:i!kega povi•šanja cen 
v grad!bellJDštv:u lin gr.adhenem ma
teriat1u je ta, da se cene na SJp!ošno 
d'Vigajo, p01l!eg tega· pa je ·tudi z·elo 
vel•i1ka k01njUJMura. Po našem mne
~JJju se bodo mora'le cene v grade 
iheni,štMu :uminilti seV'eda pod po
gojem, da .se oe,fie na SlptloŠJ:bo umi
rajo. To UJtemeJjujemo s ·tem, da 
so cene staJn.OIVaJnlj že na višini r.az
•vlitJh evropskih deiŽ.ell. Z.a stabilri~a
cijo oem v gradibeni•štv:u bo treba 
pr;eiJt;i na bo1lj p•!1ogrami,rano delo, 
irzboUš.aJti bo •treba ol'gallJizae;do de
la, povečatti ppodukltivnoSAt, ri2!bo]J
šati in UlZJpoporl,nuti mehanizacijo, 
pre::tu na deli'bev dela im g~rard!ilbi. veČ
je ·serije st<llfiiO(\IIaJilJj. Urediti bo ·treba 
•tudi nol'm<lllno doba~no gradbenega 
mruteri·ala., kar sicer tudi 'II'P!l.iva · na 
dJv,:.g cen. Oene so namreč nudi za · 
100 '% vi,šje od :normaLnih, če se ma
ii:Jeria:la ne dobU. 

Ekonomska šola 
Leta 1967. ·smo !P'l'ičeli tudi z .gmd

nJjo stanov•a,nj za trg. V ,letu 1968 
smo prodalli oz . .diok.ončatli 11 stalnO
vaJllj, v letu 1969 pa 21 SJta!OOlVanj. 
V ,J,etošnJem .!etu ho dokončan1:h in 
vseljivih 24 sta!ll'OIV·<l!nlj. Vsa st ano• 
van1ja, ~i bodo 1letos vseljtilV.a, SAO pro
da,na, 'razen ene ga1!1sonjere. Statruo
vanjoski ·Mork gradimo na Kjl!isu. Se
da.j pr.ipDavljamo dokurrneu1•tac.ijo za 
grardnj1o 1S ·s1ta!11ovaJ1jskega bl,otka na 
Lošci. Lokaoij.a tega bloka je 111Ja čel
ni stra,n,i •ZJapadne fasaJde bl!okov, ki 
jih j.e zgrad:illa IUV Vrlm!ka. Tudi 
11 tem bl!ok.u s.o rprarkrt:iooo vsa sta- . 
no!Vanj,a odldana. Sta1n01Va:nj a v tem 
bloku bodo 'VlseDjiva J.\ionoem Jeta 
1.971. 

V .zve!Zli ·s tem da jie 1S stanovanj 
na 1leto za Vrhn:iko premalo, ibomo 
p!1ilprra'Vliil:i do!kumerutacijo za grad
nj.o ;n;aSJ!•edmJj.ega lblotka. Z g;ra:dnjo 
naj bi .pričeLi v j.eseni ali rz;godaj 
pomladi. Vs;el!j.iv pa hi b] SJredi le
ta 1972. Po'V!Praševanje po SAtanova
njlih ni ravno vel'ilro. PoodiV'sem so 
lrupci st·anova1nlj ·i·z pru!Va.tn1ega sek
t;orja. Od družbenega sek;torj•a pa ni 
toliko povpraševa,nja kot bi bilo 
p!1iča~tovaJtri. Iz dMhffillega sekttorja 
so dioseda:j ·kupova~li st·anovanu.a: Ko
muna:lno podjetj,e, InduSAtJrija usnja, 
SkupŠ>čina občitne Vrhn:ika in 'šole. 
Ostala podjetja n,:,so •k.upula nobene
ga stamov·anja, . nitti nimajo na~ročil 

. v petspekti'Vli. 
Oene st<llllJOtVanj , k:i j.ih grad!i na

še podjetj'e, so zelo ;niz~e, zlas•ti v 
primerjav.i .s cenami v LjlllJbilj.Clllli ·in 
po dorugih ·kraljih. V letu 11969 smo 
prodali vsa st<llnovanja, v kateDi•h 
je v1sa opren1a, r.a:oen v .sobah, s 

V !'etu 1971 bi momli po na:ših 
predvcdevanj.:h zg.radi·hl vsaj 30 do 
40 .staJn.CJIV'CIInJ v bJ,o,kov:n.i g.raiC!IIIJji , 
v.saj ist•o bi mora1lo ve•lja<t,i tudi za:· 
Jeno 1972. Lzdeilal:i bomo tudi ponud
bo za zgradiJtev .imlihnidluailnih hiš do 
III. ,faze. če bodo oe:ne za 1kUipce 
~rejemLj,jye in se bodo poja'Villi in
.t.el'etsenti, bomo pr.ičeli tudti s to 
'VI1Sto diraJderuj. Poseben ppobJem pri 
gmdJnji ·stamovlllll'j za tTg so f:mam.čna 
sred!s•tva. Lastnih obrattnih ·sreds.tev 
za posP'ešeno gimdnjo stan1ov·anj je 
!Premalo, kPedut.i pa se •težJ~o dobiljo. 
Menimo, da !hi momlo Komuna~lno 
s·trull!ov·amtisko tpodjetje k.oot uprav
~j rulec •Starrllovan.j odigrati večjo vlo. 
go pcr:U .povečanJu stanov·anj•skega. 
iP•rav •taiko hi IPO ona•Štem mnenju mo
rale deilorv•ne oTgan'zacije bolj pod
pirati bilokovno g;radn1j.o. 

Naj omen~m še dvoje zadev. Naj. 
prej o ·druŽJbenem ·Sita:ndalt'du pri J1a·s 
v !.gradil.!. D11oobeni •Standard delav
cev v pod~emju ·rešujemo v s1k.J.adu 
z dnlžhenilini dogovori, ki so blli 
pod!pis=i za celJo,t:no grad:booštvo 

(Nadaljevanje s str. 3) 

v·e bank 1n se lahko ščasoma spre
mimjajo. čim bolj čvrst položaj 
ima valuta, toliko nižja je lahko ta 
obvezna .J:'ezerva. 

V nadaljnje podrobnosti denarne
ga sist.ema se ne bi hotel spuščati, 
~er mislim, da j.e to dovolj za 
osnovno poznavanje denarja. Usta
vil pa se bom še malo ob op-raša
nju, kaj se 2lgodi, če ni v obtoku 
ravno pra'Va količina denarja. Po
vsod P.O svetu j.e za izdaja!llje de
narja poobla:ščena ena ba!llka -
emisijska banka. Pri nas je za to 
pooblaščena in odgovorna Narodna 
banka SFRJ. KoHko naj bo denar
ja v obtOiku, je pa tisto vprašanje, 
na katero je največkrat zelo težko 
odgovori•ti. če bi na osnovi našega do
sedanjega · znanja poskušali najti 
odgovor na to vprašanje, bi morda 
na hitro nekdo rekel, da ga rabimo 
tolilm, kolikor je blaga na trgu, 
kajti ugotovi!li smo že, da je denar 
ekvivalent vrednosti blaga. To bi 
biolo res, če denar oh menjavi (na
kupu im pmdaj.i blaga) ne bi me
njal lastni.ka. Blago potmšimo, . de
nar pa ostane in ga ponovno upo
rabimo v ciklusu menjave. čim več
krat ponovimo ta ciklus, toliko 
manj denarja rabimo v prometu. 

V ·denarnem gospodarstvu pa 
~ahko nas·tane neravnovesje med 
globaLnim povpraševanjem po bla
gu, ki se izraža s količino denarja, 
in globalno ponudbo blaga. če opa
zujemo neko gospodarstvo, bomo 
lahko ugotovili tri raZ'lične pojave. 

l. Najidealnejša je situacija ta
krat, ko sta ponudba in povpraše
vanje vsklajena i.n imamo v takem 
primeru s.tabllen položaj denarja. 

2. če imamo povpraševanje večje 
od ponudbe, od.nosno če je 'V pro-

metu več denarja, \kot ga .rabimo za 
zamenjavo bla:ga, se pojavi forsira
no povpraševanje in se kot pos'ledi
ca tega cene povišajo za toliko, da 
2lopet dosežemo ravnCJ'VIesje med po
nudbo in povpraševanjem. Temu 
pojavu pravimo denarna >>inf·lacija«, 
kar pomeni, da j.e denar izgubil na 
vrednosti, saj smo morali enaki ko
ličini hla:ga povišati• ceno oz. vred
nost, da smo uporabili večjo maso 
denarja. 

3. Tretja Oblika .pa se la:hko poja
vi v pr.imeru, če je ponudba blaga 
večja od povpraŠ'evanja. V tem pri
meru bomo morali prodajalci zni
žati cene svojim proizvodom in ta
ko približati v.rednost blaga ra.zpo
ložljivi masi denarja. Takemu po
javu pravimo >>deflacija«. 

Za razvoj gospodarstva je nor
ma:lna in zmema stopnja inflacije 
zaželjena, ker daje vzpodbudo za 
hitreJši gospodarski razvoj. Seveda 
pa je po!O'Žaj, kakršnega imamo 
mi sedaj in to že nekaj 1et nevzdr
žen, saj znaša letna stopnja tudi 
20 % na leto. 1Ka!ko se pretirana 
stopnja inflacije odraža v konkret
ni gospodarski organizaciji, sem 
povedal v poslovnem poroči'lu !Za 
I. poHetje 1970. Ne vem, če sem to 
snov dovolj ra:oumljivo razložil. 
Upam pa, da je ob temelj.Hem pre
misleku in eventuelno indiv.idual
nem študiju tega problema vsako
mur vsaj na·kazana pot. Nikoli pa ne 
pozabimo, da je vrednost nacionaLne 
valute (denarja) neke države zavis
na predvsem od pnyzvaialcev sa
mih odnosno vseh zapos•lenih. od 
tega, s kakšno produkti!Vnostio in 
kakšnimi stroški izdeloamo določeno 
koLičino bla:ga. 

Milan Palatinus 



S seje 
det·avskega sveta 

Delavski svet je na razširjeni seji 
koncem julija razpravljal o rezul
tatih poslovanja v prvem polletju 
(o čemer objavljamo obširen čla
nek), pregledal poslovno prdblema
tiko in sprejel nekaj konkretnih 
sklepov za uspešnejše gospodarje
nje. 

Na prvem mestu je sklep, da je 
treba v celem podjetju zaostriti red 
in disciplino in še posebej odgovor
nost. V novem statutu morajo biti 
določila, ki bodo omogočala hitrejše 
in učinkovitejše ukrepanje v prime
rih neizpolnjevanja delovnih nalog 
in kršitev delovnih dolžnosti ter tu
di najostrejše ukrepe - celo iizklju
čitev iz podjetja. 

O nalogah kontrolne službe in 
njenem delokrogu ter pristojnostih 
je bilo že nekajkrat govora na sa
moupravnih organih. Na tej seji pa 
je delavski svet sklenil, da se kon
trolna služba izdvoji iz tehniičnega 
sektorja in postane samostojna 
strokovna služba, podrejena nepo
sredno direktorju podjetja. 

Dogovorjeno je bilo, naj določila 
o samoupravni organizaciji v no
vem statutu podjetja izhajajo iz dej
stva, da imamo v .podjetju tri orga
nizacije združenega dela in sicer: 

šmartno kot celota (tudi vrhni
ška konfekcija), 

Vrhnika kot celota (tudi ščetinar
na) 

Skupna uprava (ki je ni možno 
vključiti ne v ei!JO ne v drugo eno• 
to) . -

Obseg samoupravnih pravic teh 
enot določa statut podjetja. Imajo 
svoje samoupravne organe - delav
sk svet in njegove komisije. Po
leg tega je za podjetje kot celoto 
predviden še centralni delavski svet 
s svojimi organi. 

Ker še ni izdelan kompleksen 
predlog popravkov ocen delovnih 
mest, je delavski svet popravil le 
ocene najnižjih grup in sicer: 

usnjarna Vrhnika 

l. grupa 
2. grupa 
3. grupa 
4. grupa 
S. grupa 
6. grupa 
ščetinama 

. sedanja 
ocep.a 

·-din 
3,SO 
3,70 
3,90 
4,20 
4,SO 
4,80 

l. grupa 3,20 
2. grupa 3,30 
3. grupa 3,SO 
4. grupa 3,70 

usnjarna šmartno 
l. grupa 3,00 
2. grupa 3,20 
3. grupa 3,40 
4. grupa 3,60 
S. grupa 3,80 
6. grupa 4,00 
7. grupa 4,SO 

krznarna 
l. grupa 3,10 
2. grupa 3,20 
3. grupa 3,40 
4. grupa 3,70 
S. grupa 4,20 

konfekcija krzna 
l. grupa 3,00 
2. grupa 3,10 
3. grupa 3,60 

konfekcija usnja šmartno 
l. grupa 3,10 
2. grupa 3,60 

delavnica Ljubljana 
l. grupa 3,00 
2. grupa 3,60 
4. grupa 4,SO 

konfekcija usnja Vrhnika 

nova 
ocena 

din 
4,00 
4,20 
4,40 
4,60 
4,80 
S,OO 

3.70 
3,70 
4,00 
4,30 

3,SO 
3,70 
3,90 
4,10 
4,SO 
4,SO 
S,OO 

3,SO 
3,70 
3,90 
4,10 
4,SO 

3,SO 
3,SO 
3,80 

3,SO 
3,80 

3,SO 
3,80 

s,ooo 

Kako smo poslovali 
v jttliju 1970 

PROI-ZVODNJA 
Usnjarna ·vrhnika je proizvedla 
ščetinarna 
Usnjarna šmartno 

Krznarna šmartno 

Konfekcija krzna je porabi-la 
Konfekcija usnja šmartno 

·Konfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 
U.snjarna in ščetinarna Vrhnika 
Usnjarna ·šmartno, krzna-ma in konfekcije 

· Skupaj 
IZVOZ $ 300.972 

- POVPREčNI OD 

131.296 m2 usnja 
7.133 kg ščetin 

41.102 m2 usnja in 
3S.742 kg ceplj. polizd. 
18.728 m2 podloge in 
i.823 kom. divjačine 

1.978 m2 
1.903 m2 
1.803 m2 

N din 7,966.749,30 
N din 4,400.173,20 

N din 12,366.922,SO 

V juliju je znašal povprečni OD na enega zaposlenega za 208 ur 
N din 1.406:33: -

Boini•ški izostanki 
Na enega zapoŠ•lenega smo hneli v podjetju v mesecu juliju za

radi bolniških izostarrkov (vključno tudi porodniški dopust) 1,91 iz
gubljenih . delovnih dni. 

šTEVILO ZAPOSLENiil 
Na dan 31. 7. 1970 je štel naš kolektiv 1102 člana (brez vajen

cev). v vrhniških obratih dela 704 ljudi, v šmarskih pa 398. 

- ----- - ---- - - -

Upokojenka Jožefa štimec z mojstrom Osredkarjem 

Iz splošne službe 
Od 11. julija do 10. avgusta 1970 je komisija za delo'Villa razJmerja 

in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na deio 11 delarvcev. 
To so: 

- v usnjarni: Brenčič Cvetka, Burgar Karolina, ,Dod~g F.ranc, Ko
gov:še'k Emi-l, Kozjek Brigita, Krašovec Dragica, Markelj Marija, 
Mesec Jože in žerjal Slavka, 

-v fin. ·Sektorju: Stanonik Jože, 
- v pom. dejavnosti: Strljic Jusuf. 

V usnj.arno sta se vmila na delo po odsluženju rvojaškega roka 
Gorjup Viljem in Kenk Janez, 

žust Mirko pa je po .3 Letni vajen1ški dobi položil strokovni W.pit 
za kvalifidranega strojnega ključavničarja in se z 28. 7. redno za-
poslil. -

V navedenem ~bdobju so na Vrhniki prenehali delati: Balažič 
Marta, Japelj Marinka, Jurjevči·č Karel, Justin mg. Valentin, Kuzmič 
Vinko, Malavašič Mati-lda, Ribic Nikola in Slabe Ivan-ka. 

V obratu šmartno je komisija v mesecu juliju sprejela na delo 
9 delavcev: 
-v usnjarni: Andrič Ivan, Berdajs Jože, Pavlin Zofija, Poglajen 

Karel, 
- v nabavni s-lužbi: Jurič Anton in .Potisek Janez, 
- v krznami: Marolt Martin, 
- •V pom. dejavnosti: Mešič Franc, 
-v del. Ljub~.jana: · Hrovat Breda, 

delati pa so prenehali Gr-oznik Milan, Jelnikar Alojz in Jere Ana. 
Vsem novo sprejetim delavcem želimo dobro počutje in čimprej

šnjo uspešno vključitev v kolektiv. 

UPOKOJITEV: 
P.o 24 letih zaposlitve v podjetju je zaradi invalidske upokojitve 

prenehalo delovno razmerje tovariški Jožefi štimec. 
Za njeno doigo:letno delo in trud se ji iskreno zahvaljujemo in 

želimo še v.eJiko zdrav-ih in srečnili let. 

l. grupa 3,10 3,SO 
2. grupa 3,60 3,80 

skupne službe šmartno 
l. grupa 3,00 3,SO 
2. grupa 3,30 3,80 
3. grupa 3,SO 4,00 
4. grupa 4,000 4,SO 
S. grupa 4,SO S,OO 
6. grupa S,OO S,30 

skupna uprava 
l. grupa 3,SO 4,00 
2. grupa 3,70 4,20 
3. grupa 4,20 4,60 

trgovine 
l. grupa 4,00 4,SO 

Ti popravki veljajo od l. 7. 1970. 
naprej. Prav tako pa bodo od tega 
dne naprej veljale tudi ostale spre
membe v ocenah, ki jih bo za de
lavski svet pripravila komisija za 
nagrajevanje. 

Delavski svet je potrdil predlog 
lestvice dopustov za vsa delovna me
sta. V tej lestvici so samo dnevi 
dopusta, ki pripadajo delavcu na 
določenem delovnem mestu in h 
katerim je zato• treba prišteti še 
dneve dopusta, ki pripadajo _ posa-

do S let 
od S do 10 let 
od 1S do 2S let 

nad 2S let 
nad 30 let 

S dni 
10 dni 
1S dni 
21 dni 
24 dni 

V nobenem primeru pa število 
dni dopus·ta ni manjše 9d 14 dni in 
večje od 30 dni, čeprav je seštevek 
po ~beh kdterijih lahko večji. 

DS je ,skelnil, da velja za drugo 
polletje in naprej višja premija za 
zmanjšanje števila bolniških izo
stankov in sicer 2S.OOO S din. 

Na tej seji je bil ponovno obrav
navan nakup počitniške koče v go
rah. Prisotni so smatrali, da je bil 
sklep prejšnje seje delavskega sveta 
o · nakupu koče na Veliki planini 
preuranjen. Sklenjeno je bilo, naj o 
dodatnih počitniških kapacitetah 
razpravljajo vsi člani kolektiva (ob 
pregledu polletnih poslovnih rezulta
tov) in se odlqčijo, kaj bi bilo naj
bolj koristno ukreniti. 

DS je odobril posojilo za nakup 
stanovanja Urbanc ing. Bogdanu, 
Miklavčič Alojzu pa posojilo za 
adaptacijo stanovanja. 



,,Usnjena'' moda 
za jesen 

in · zimo 1970/71 
Na področju mode so za bodočo 

jesen in zimo napovedane velike 
spremembe. Za usnje .lahko trdimo, 
da ni več le artikel strogo športne 
mode. Iz usnja sedaj iZdelujejo že 
zelo avantgardistične modele. Pred
vsem je veliko plaščev z novimi 
dolžinami, suknji-č do pas\1 ali pa 
suknjiči z današnjo mini dolžino. 
Vsekakor pa je treba omeniti krila 
v različnih modnih variantah z midi 
dolžino, hlačna krila, bolera, vestje, 
kardigan vestje, obleke iri raznovr
stne pasove različnih širin in do
datkov. 

guren korak. Cesto se krila zapenja
jo po celi dolžini ali pa imajo 
spredaj v sredini vloženo zadrga ali 
pa se »šnirajo«, kot smo do sedaj 
delali le pri klasičnih čevljih. 

Zlasti pri usnju igrajo veliko vlogo 
šivi, ki so sedaj še posebno modni 
in izraziti. Tudi lepo izdelani 
usnjeni gumbi so letošnja speciali
teta. žepi na plaščih so našiti in 
veliki, prav tako tudi manšete na 
rokavih. 

Kar zadeva usnje kot material so 
velurji prav gotovo na vrhu modne 
vrste. Obdelani so na najrazličnejše 
načine, bodisi z efekti reptilij, razni
mi barvnimi elie Mi ali pa z obdela 'VO, 
ki daje usnju rustikalen videz. Seve-

Lahko rečemo, da je usnje letoš
nja velika moda -in modeli sami so 
taki, da jih lahko uvrstimo med vi
sokomodne in zato ne bo manjka
lo navdušenja zanje s strani mod
nih sladokuscev. 

- Oh, zakaj pa imate tako dolg plašč? 

da pa ·kreatorji ne posegajo samo po 
1mHacijah ampak i7Jberejo tudi draž-
j-e :materiale kot so kače ali drug.i 
žlahtni materiali. 

V usnju letos prevladuje klasična 
barvna skala. V glavnem so to sle
deče barve: običajna beige, kame
lje beige, rdeče rjava, zlato rjava, 
čo~oladno :rjava in bar'Va rje. Poleg 
standardnih barv so za letošnjo se
zono karakteristični še sledeči viso
komodni barvni toni: bordo rdeča, 
vijoličasta, aubergine, huzarsko pla
va, oranžna, alga - zelena, zeleno 
siva, barve slonje kože. Hkrati z 
modnimi barvami se porajajo tudi 
modna imena barv, ki jih je pona
vadi težko karakterizirati z beseda
mi in jih lahko spoznamo le vi
zuelno. 

Ce se razgledamo po letošnji ko
lekciji modelov in začnemo pri pla
ščih , hitro ugotovimo, da so vsi 
podaljšani v midi ali maxi. Opaziti 
ješe nekoliko >>Western« vpliva. Dol
gi redingoti imajo krznene obrabe 
na preklopih in se zapenjajo na 
huzarski način. Veliko je velikih 
krznenih ovratnikov in obrob na 
spodnjem robu, vse iz dolgodlakega 
krzna. Nasploh je opaziti vpliv ru
stike tako pri materialih kot pri 
modelih samih. 

Zelo praktični in lepi so auto pla-
šči, ki se nosijo vedno v kombina- 1 
ciji z ustreznimi hlačami. Po dolži- . 
ni segajo nd;oliko nad koleno in 
so izdelani s toplo podlago, ki jo 
moda letos posebno poudarja. Pod
loga je kvalitetna, v barvah in ma
terialih kontrastna glede na osnov-
ni materiali i:n je iz pliša, pravega 
krzna ali pa imitacije in je poti
skana z motivi reptilij in cvetličrti-
mi motivi. 

Ne smemo pozabiti na hlače, ki 
jih letošnja moda oblikuje na naj
različnejše načine vse do hlačnih 
kril maxi dolžine. Tudi dolžina 
kril se ravna po plaščih in gre od 
midi do maxi mer. V bokih so kri
la oprijeta, nato pa se širijo tako, 
da si še vedno lahko privoščimo si-

- Zato, da bi vas bolj zanimalo to kar je spodaj,_ dragi ... 
Vrhunc M. 

Naš 
portret: 

Martin 
Prelogar 

Rojen je bil 24. l . 1912 v Smartnem. Izhaja iz delavske družine. Oče 
je bil topilničar v Litiji. V · usnjami Smartno . je zaposlen že od 
16. 8. 1946. leta. Trenutno meri debelino struženih kož. Pred tem je 
delal pretežno na delovnem mestu NAMOK v mokrem oddelku 
usnjame. 
Njegov »konjiček« v prostem času je gojitev vrtnic. 

Na katerih delovnih mestih 
ste delali v času dolgoletne za
poslitve v obratu? 

Ko sem se ·prvi!č .zapos:LH, je 
bHa usnjarna v sedanjem sta
rem oddelku -krznarne. Delali 
smo podplatno usnje. Obrata
vodja obrata je bil Knaflič Pa
vel. Takratni deLovni pogoji so 
bili zelo težki. Po zgradi tvi s-e
-danjega objekta usnjarne sem 
bil razporejen za čuvaja v tem 
obraJtu. To de1o sem oprav.ljal 
18 l:et. il3i1o je ze l-o neprijetno, 
še zlasti ker 1sem delal po 12 ur 
dneVlllo in >to samo v popoldan
·ski :in lnočil!i .izmeni. še>le po 
združitvi z Vrhniko sem b.il pre-

meščen v mokri oddelek usnjar
ne. 

Vaše sedanje počutje na de· 
lovnem mestu? 

Z delom sem zadovoljen, manj 
pa sem zadovolj-en z zaslužJkom. 

Ali redno berete »Usnjarja« in 
kaj mislite. o njegovi vsebini? 

»Usnjar« je zame zel-o dobro
došel. Vedno celega ·preberem .in 
'VSi člani moje družine. Iz njega 
izvem kako posluj-emo v Smart
nem in na Vrhni'ki. 

Ker ste še sedaj redni član 
gasilske enote v obratu, vas pro
simo, da nam poveste nekaj o 
prehojeni poti v službi gasil
stva. 

Cl-an .p110stovoljnega gasilskega 
društva šmar!lno sem postal na
tančno t1istega dne, lwt je bil 
napravljen atentat na -k.ralja 
Aleksandm. Zaprisegli ~a smo 
kralju na •trgu v Litiji. Clan to
v.arruške desetine ,sem vse od 
njene ustanovi•tve. Vse do pri
ključiltve k Vrhniki je bila naša 
enota zelo :slabo opremljena. 
Zlasti motorna črpa]ka j'e delo
vala p:o »svoji volj·i«. 

V moj-i družini je gasilstvo •tra
dicija. Gasilec je bil že moj oče, 
sedaj . pa sta tudi oba moja si
nova člana P110stovoljnega gasil
skega .društva šmwtno. Ostal 
bom gasiaec, dokler bo v moji 
moči z zavestjo, da je neprecen
lj-ive vrednosti občUJtek če neko
mu pomagaš v nesreči. Mislim, 
da se tega -danes mladi premalo 
zav-edajo in zato n:i več za gasil
stvo 'NJilikšnega navdušenja in 
ponosa, kot je b1Jo v moji mla
dosti. 

želje za prihodnost? 

Prvo zdralVj-e 1n nenazadnje 
tudi boljši zaslužek, kajti kmalu 
bom odšel 'V •pokoj. želim tudi, 
da bi 15i,lo v bodoče potrebn-o 
čimmanj gasilskih akcij, še zla
sti >tako obs-ežnih, k-ot je bila pri 
gaš-enju povtZI'očenega požara v 
našem obratu. 

Za svoje dolgoletno delo je 
Prelogar_ Martin prejel že dve 
gasilski odlikovanji za 20- in 
30-letnico. 

želimo mu, da se njegove že· 
lje uresničijo lin da vzgoji še 
čimveč žlahtnih vrtnic. 

Razgovor pripravil: 

Peter Petkovšek 



Potovanje v Brazilijo 
V eni zruc:Lnjih števiLk »Us~nj'arja<< 

&ta !IlaJS na.ša p•redstafVIIliJk,a iz ko
meroi:aJ!nega sekltiorja 1101V!all'1~; Koče. 
va~r liJn •tovruriš Partl v .g!<liVlne.m se-
2JIIJllll1il1a •s •sam!iJm pot'OIV'llll1~em illn po
slovm.inni .s-tilki, kii sta Hh !Ila~ala 
v Brnzilij;i in ZDA. Op:s:a~Ja sta tudi 
prirodme lepote teh dosedaj lllle0Il'a
nilh od!dll!lhjenilh dežel, obenem pa 
tud!i slk·vbi i1ll IDJaJP.Or, ki ga moraš 
pre!llašati na tako dolgi ,po>ti. 

P'O us.peŠiniO opravldten:ih komeorci
alnilh pos1ih v BrazijLiji rv mesecu 
maju .smo s•e >v d·rmiju skupaj s to
IV'lllrišerrn Koče>vrurjem in mg. Krž
mancem po1novno odprarvHii v Bra
rz.illijo z n•auneruom, diru si ogledamo 
tov'lltme iz 'krubelr~h bOiffiO dlohaN'lja. 
li poltablllitkll!lt iiil da v -teih WV>a~mah 
uvedemo podtob.en .ooooOt!oški p•o
&tJOpek lkot obsbruja v naši rov.rurni. 
z uv~dlbo enakega otoeih!Ilotookega 
postopka >Si p.r<W go1bovo zmanjša.
mo •Šltev.illo ;težav :in napak IIlirušte te
hnologije, pa tudi kvaliteta . in 
efeMi ,kJonooih iz.delllooiv so ekivirva
lenmi. Zato je biia n.rut01g1a, ki sva 
no tilmela z 'i!ng. Klržmrunoem, .polna 
ugank v vseh p01g1lediih, >taiko gLede 
\llljilhOVIe t!elhnoiliogije, strojnega pa~
ka td!elOVille momle m ;njihove pn
pr~ltjell!OSJti oodebovrunja z !Ilami v 
smisllu 1k!origiraiiJ(ja !IljillhiOIVIe · ~stne 
telhnologi~e. Zelo deil:ikrutno rvpra:ša
lllje ikJi smo si ga VISi postJruvlljali, . 
je !bilo uporaba kemi'kl!llij, ki jih 
pri nas 1ne uporrubl.j amo ill1 j1ilh !Iliti 
ne poroamo d'rugo v,pratSa[))j.e pa 
t!Jrlllnsport strojenih kož, ki traja 
preko 30 dmi. Ta in š.e šreviJna vpra: 
šanJa na ,~aJtera [))i>smo mogli d>at.1 
nobeint:~ga jaJSnte~ga odgovora, so se 
11a1111 mota!a. v g:la.Vli m v ve1li1ki ne
gotovosti - SJmo- po do\lgem rpoletu z 
aMionom ·kionČI!Io le .pd!spe·E~ p;retko 
Sao :P.aola IV Porto .Megre. 

Mi'lijonsko mesto Porto Alegre le
ži ll:al jugu Bor~ili~j e IV zvez1111i državi 
R.io Gva•ndte dto Sul in je obe;nem 
neka•kišen ceoter US1lljll!II'silre indu
s.trilje n.n predstaJVnišotev . Toolilooih 
trSJII!javsikih .in kemičnih tocva~rn. S 
predst1,1Jvnjjkom v1~ike t:~rme ~no 
drugi dlan :brukJoj: oibi!Skali toovar.no, 
ki j,e bi1ia za n~s >iiiiiteresanuna -
CURTUME A. J.AEGER, v 40 ~m 
oddall•jenem Norvo-Hambu11:;gu. Spre
jeli >so nas •zelo priiSor'Čll!o in ~judlno. 
Lasmik -te IOOtv•rurJJJe je nerrnšJk1ega po
rekla, praiV bl!l~o kot tud~ druge 
dlruŽJme, ki živi;jo že več desevletij 
na tem podtroč>ju B=iiijle. TQ!Var
na sama j.e .zgra!j•ena v priltJli.člnem 
s1Qg1u, •ti.pičnem za :vse >tov<nme v 
»Lropsll~em« področju. Po h~trem 

01~edlu tovamJšk1h obrauorv smo 
imel!i . zdo dlellj•ena mnenda ,gi~ede te
g;a, kaooo bomo usope:li v >to .tovarno 
uves1tii JJ>aiŠ ot:eooOILo:ški po:s>topelk: saj 
v tova.r;ni ni b:.lo niti enega t~hni
ka, lllJi.ti enega inŽ!e~ni:r.ja, ni>S·O 1imeli 
ne <tehnoLošk1h ne ·ana~li.ts·k!:m labo
Dllltorij>etV. Tudi ~st:ro!j;oo opr~ima je 
billa z.asta:rel'a, prav tako sodi ne
enaik.i, raeillmi'h dimenzij in z raz
dičmmi hi-tros1mi vrtooja. Zruto na
ma z ing. Kržmal!lcem [)Ji' :preost:alo 
drugega·, ~kot da takoj zruvfuh~wa ro
ka~V,e, se temeioji1to .lothra preglleda 
vseh fi~ della, od ·skl>ad:šoa pa do 
irz.del~ruve z:a naiS i.nt•ocesrurutn€~ga pol
fabrikata - »Wet•b1ue-a«. 

Po pregledu :sktadi<š·oa, v ikauerem 
je bila temperatura dokaj nizka, 

srva ugotov~lru da k!ože niSio .sla!be 
kvali:rete (podtobne strukture • kot 
naš•e htvva.š~e kože), da lje solje:nje 
2Jrudlo1V01ljivo :lin da gre 'V'·Sa zruloga 
Mrro ·v p:roizvod!ndo. Ta!koj smo na. 
st'a!v.i!i poizku&ll!O part>~ jo, ,kJi SllliD jo 
'I'IOdilli potem skozi: vse faze proiz
vodnje po naših .r.ecepturah. Sele po
zneje so se začele .težave, saj niti 
obratoviodljoa oni dJo potankos1bi po
IZina•l Jaswega .tehll1ološkega postop
~a. p.OOJII!llll IIlli ni1ti ma~teri.rul1ov ~n I!JJji
hlOIVI~h cr>astnosti, •temve,č :je celotno 
tehlfiloi1Qgij,o vodiil ·iz z~ka, v ka.
t>eorem so tbi1le IDJl!lpis•l!II1e .podedorvane 
receptUJre, katemim lfilihče lllli vedtel 
izv·ora. Po 14 dneh dela v tej to
vatrllli sva laihlko op;aziilla vel'i.ko ;raz. 
liko med IIl•ašrinn oiu1 [)Jj6ho1Vim pod
jetjem. Celomo 7Jahtevnejišo tehno. 
dogi.jo 'VOd·~j0 sorazmerno ze.Lo skrb
no preproSiti dcla'VCi, ·kii so &itla rnrur
iljlwi in ubogilj·iiVIi p11i svojem delu. 
Lahko trdim, da delajo zelo rntro, ibrez 
posebnih pogovorov in da nikdar ne 
dobiš delavca na drugem delovnem 
mestu. CLovek je reSJniOOo pres-ene
čen ,nrud ·dtel!oV!Ilos.vjo teh il:judi, saj
po 'Večini prevladluje mnenje, .dru ISO 

jmnj.aJki temtperamennni .in 11eni.. To 
prav gorovo ne velja za Brazilijo, 
saj ·so tu 1ljudje zeLo pri~aiZlilli, usluž. 
1n:i, mrur!j,iiVi, čeprav v b::stvu ptrecej 
rovJrl!i. DeillliVerc, ki je dDje zaipOSlen 
1V enem podjetju je Slicei sociaJno 
z.ruščiotten osebDii: dlolhodik.i pa so zelo 
nizk·i m' denar, ki ga dobijo, lahko 
pora:bi.j.o res JSlaiiil:O za hrano ·iln 
mor.dta si enl~r.rut v :letu 'kupitjo lk!ruk
Š!no .SJrajoo in Mače. Tudi miiiske 
delovne sile v to~arnah ne opaziš 
iln je si:1no za:posta'l:iljeoo. V naših 
tov;rurnah pa ;je zruposle~no· :v•eliko 
števt]o žensk lki užiiVrujo en>aik so• 
ci.allen položaJ •kot moški. Opruzila 
sv:a ·.tudli .stvrušrunsko :r·afljL:,ko v os.eb
n:Jh dlohodtki:h in v Hustraci~o naj 
n>a~Vedem 1le pri.mer, ik:o~1]m 7!ast1u
Z1ijo deloruvci illn ()ISltaJ!i personaij v nji
h0'1:1ilh tov'.rumaiht. Mesečno prejme 
delavec okrog 30-40 dolarjev (37-50 
t•jsoč S din), moj•ster je .veliko bo· 
}>je ISi,tuilran ill1 prejme od 500-700 
do1a·rjev (650-850 .ti1soč S diiil), še 
IV'elčja re:zJilka 1Se od111aža pii'i p'la6i 
tehnika, Ici .pvejme okrog 1500 do
Laii'j•ev (1,8 miiLij. S dlin) 1iln .irrYže
nirja, ki prejme od 2000-4000 dolar
jev mesečno (2,5 milij.-5 m~lij. S 
d:1n) . P.vav •te števi,bke .nam priJka
žejo da j1e stvokioVJIJJega kad:m v 
Hra~i~ijii ze1o malo in ISQ zruto ve
l:iiko :bol~e situirani lkot pa ne!izob
r.ruže[)): del1l!IVOi, lki se boj:i;jo za S'VO!jo 
zapos11:1N~1V, •saj Jim ta denlllr, ki ga 
d01b~jo, J.e >Il!Udi os.noV!Ili, čeprav mi
llll'lma~Lni žiiV~j,::mj•skii statn>daJPd. Pri
pomniti pa moram, da je v Brazi
!frj:i šoe vedno okmg SO% lljudi ne
pismen:Jh in ella so š·orle na :zecro niz
kem niV1oju. Kljub \'eliki razliki v 
osebni dohodki in življenjskem 
s~uand3JJ:Idu pa Jjud j1e žJivijo v ne
k.aksnem .pl'ijatelljiSthU, !kar 1se po
zneje odraža .tudi pri delu. 

Ce se p01I10v:no vrnem !Ila tehn~ 
liO>gi•jto, sva z in:g. Kržrnl!IIliCem le ne
kaikio uspeŠlnO pv~peljai:a IIlaŠOO prvo 
p31I1ti.jo do željene k~V'Illlli.tete. Na 
svečo je b~•la rv nepo•sovedni b.!iži:ni 
saednda tehn:•ona usnjarska šol·a, 
edina v JUŽJn: Amer1kti. in zelo mo
dle.rllJo opreml'jena. V njej sq nama 
poso•c!J:;l[ :1ndikatorj'e in nama :nar 
p>r<w~li osnoVI!le anali:ze usnja. Ne-

Dva pogleda na Rio de Janeiro 

kaj IVJZJorcev UJs.nda srva prinesla tudi 
dlomo\>, da smo ISlr v g'J:!Obem rl.n v 
mim:ia~tu.ri doma Oi&Jl•edla:l.i analize in 
kNa!JiJtebo us.n1ja. 

Ko ·SIVa Qp\l'lWI:dru delo 'V' tej tovar
ni SIVa si ogLedatla IŠ1e nekaj UJS[J)jar
skih :torvarn za predelavo ·gJO!Vejega 
usnj1a, pii'edvsem lak iln box UJSillja. 
Tov.rurJJe so mrunjiŠe, zrustarele, V1en
dar jih posamemi wrusbll!ik!i, (!Jired
vsem mllaij!Ši, že občutino moderni
zilra(jo, sruj je rtud'i pvi ,rrjlilh koniku
renoa zelo hud'a. Samo v okolici 
Nm10-Ha.mburga j1e neka>j deset to
voon xa .predel1ruvo kož m okod'i 300 
6evlj:lllrskii:h podjetliti. Kvaliteto n.ji
hov.iJh proiiZlVodov smo si skupno 
ogl•e~druLi na »FENAC•U« - naj.več
jem rejmu u5lllljarSiko čevJj<llllSike in 
ga:lal!llteri~·s;k,e stroik.e lV Južllli• Ame
riki. Nad ·ielde]ki smo bili prrruvza
pmv preSienečeini, s1lllj po ·ki'V·aliteti 
ne zruos>tajajo oveč dost,i za evrop
skimi ,ilzdel'ki, po modi pa so pmv 
nekalm na evropski ravni, .raje niž
neka:~o ona evvopslki ra'l:'nli, ra1j1e na7~ 
ja ·kot višja. 'Na tem sejmu smo 
mweza1i tudli ISt:ilke s pred:sta'W1:•ki 
evropskih kemičnih tovarn, ki tudi 
nam dobavljajo mruteriale (SAN
DOZ, BASF, BAYER, HENKEL) 
predvsem glede kemikalij, ki jiih 
imamo mi 'Vlk!Lopljene v naš rehno
loskii proces, v bra>Zi.l'skiih tovrum•a•h 
p:a j ::h nismo srečali. Tu 1joe nrusto
ptiLo več težav, ki j~h pravrz;aprav 
še dlo >s·edl<llj n:1smo v ~ceLottli: veš~li. 
V s~a ta po.dJ;1e!Jja ,p!'otdajado v Bra
Zl:diji mruteri·ale !Veltiok!o dii1l!IŽj e. ~a~r 
pa :seveda lkap1t,all:lsbom ill!e odlglovalr
ja. 

Druga tovama, v kater.i sva sprem
lj:a~a t eJh[JJOilloški pos•topelk IIlekruj dn:i 
je »AFFONSO AUGUSTIN« v 140 
km oddaLjeni Estreli. Ta 1ovanna 
je veLiko modtemejša, dima tudi muč. 
nej ši •k,adler lin tehll1olog.ij1o soraz
merno do•bvo zastavljeno. H1tre~e 
smo se tu sporruzumelj za. do1!očene 
spremembe teihrno1!.oškega postop:ka 
1n m:IStm. da smo v zadi01V<Jdrj1stvo 
:vseh uspešno zakljuoiiDi naše poto
va!Ilje, >trukio rv >tehnološkem lkot tudi 

IV klornercitallmiem pogledlui. Čejp['arv 
človek illJa lta!kem pobO!VIanjiu izgubi 
neka!j ~kig, še več pa iJ:~vrev, si kionč• 
no 'le zadovoljen :s SVIojli:m delOiffi 
in si =krukio od>d'almeš, da de tvoja 
na!loga opm'V'l~ena. Ne morem pa 
trdrtJi., dru s:mo .s,e že :zm~e~bill:i vseh 
težruv tim s.kirbi. Tmnsport mokrih 
k1W. ur.ruja •n.>amreč z ladjo rv Ervropo 
bojazen, da se bodo kože preveč za.. 
sušile. Tako zasušene in Zlmečtk:ane 
kože ·pa že •ne bodo več enako uporab
ne ni•ti po kvaJi.teti niti po ialbiri asor
timama. Z nest•r:p!liO>s.tjo že Vleč kot 
mesec dni pnilčlllkuje,mo prfuod no
ve surovine in dlo:delava v n:a!Ši to
vaJrllli [))rum bo .šeLe ·reailiruo poka;zrula 
r=lrt.a•te na.š.ega dotkaJ !Ilatpomega 
dleiLa .v odda,~eni Brarz;]fijti. 
· Porvrotek domolV bi b~l Ualhko ve

liko priljebnej.ši, če ne bi bi:J.i lliViioni 
taiko zasedeni. V Blr~il].~j,i so bile 
ptr.a~v ta ča•s rz:i:ms:k1e po Oi•tnliK::e l!n 
ogromno t'll!riiStbOIV potu~~e v EMropo_ 
takio da smo z veliko .težavo dobili 
trl pvOSita mes.ta v :Letalu od R1o 
de Janeira do .Pari:za, kjer so nas 
s >>š:trajlkom« rafljveseKUi F.raiil!COzi. 
KJDjub !temu smo se ;po d!O!Lgotraj
ruern prizrudleva:nju le .priltollikJ!i do 
Zagreba, veseili, ·da .smo spet doma 
med ISIVoj,mi djudlmi. 

Za l~U!b>:lt•el.je !II.Ogometa pa >bi opi- . · 
s·all d>ož·ilvetj.e, ki ISiffio ga bilLi deLežni 
v BraziJiiljd!, ,kJo je ~e>ta po•smla sve
tt>ov~ni p>D\'alk. V v:seh mes:t.ih smo 
d!ožil\ill;j1aoDi ~a:r.neV1aJe, ki >trajaJo eden 
do dlv:a dtn1~. J1ega kaornevala se ude
~e:žJijo ;lj:ud~e v.s,~h Silo jev, lki se skup
no :vJes-e1ijo po ulicah, parkih iln re
stavr.acij.ruh zmage svojih ljubljencev. 
Pov.sod se .razlega ritem sambe, vsi 
ljudje pt]etše5o, .pojejo in na res 
SiPI'OŠ·čen JJJa!Či•n .iZJra~aljo svojo na" 
cionaLnost ,iJn neverjleltno en•o•t!Ilost 
in .prija.tJetl•jSJtvo. To je bi•lo res ne
popi!SI!Jo ·im za Bvrop~jca nepozrubno. 
še,:e >ob ·te:j prJdriki .srno začutili, da 
SIITIJO med •ljudmi juŽlnjaške.g:a iem
peramea:JJba, .po men1t>a11itet.j drugač
n:mii !!Qot smo mi. Ta1krat smo s·e 
za'Ved:Li klllko d:aweč Simo od :SV1oje 
domovi•ne. 

ing. Bogdan Urbanc 



ŠPORT 

Košafkarska jesen 
Po precej neuspešnem zaključku 

spomladanskega dela tekmovanja v 
II. zvezni ligi smo imeli 3 tedne od
mora. Na treningu smo se zbrali po
novno 20. julija. Teden dni smo· 
trenirali na Vrhniki in v soboto 
25. julija odigrali tekmo z jugoslo
vansko državno reprezentanco. Pri
reditev je lepo uspela, saj smo sve
tovnim prvakom ob pomoči treh 
igralcev iz drugih klubov nudili mo
čan odpor. 

Takoj po tekmi smo v nedeljo 
zjutraj odpotovali na enotedenske 
kondicijske priprave ' v vrhniški po
čitniški dom v Fiesi. Razveseljivo 
je, da so se priprav udeležili prav 
vsi igralci, na katere v jesenskem 
delu računamo. Trening v Fiesi je 
lepo uspel, saj so vsi igralci zelo 
vestno in disciplinirano trenirali. 
Malo pred šesto uro je bilo vstaja
nje in takoj nato še pred zajtrkom 
kondicijski trening. Pričel se je s 
tekom, ki je trajal približno 20 mi
nut, nadaljeval pa na rokometnem 
igrišču pri piranskem gradu. Na 
sporedu je bilo razgibavanje, cela 
vrsta skokov, vaje za moč in hitrost 
ter obilica drugih vaj, ki zagotavlja
jo dobro telesno pripravljenost. Po 
poldrugi uri napornega treninga se 
je zajtrk kar prilegel. Po zajtrku 
smo takoj nadaljevali trening v te
lovadnici piranskega Partizana, kjer 
smo vadili z žogo. Kljub temu pa 
je bil poudarek na telesni moči in 
vzdržljivosti, hitrosti ter spretnosti, 
medtem ko raznih variant in siste
mov igre nismo vadili. Vadili pa 
smo nasprotne napade, skoke za od
bitimi žogami, mete, tehniko pre
igravanja itd. Precej smo uporablja
li tudi težke žoge, tako imenovane 
»medicinke«. Znoj je v potokih te
kel z nas, vendar je bil trener ne
usmiljen. Tudi ta del treninga je 
trajal uro in pol, do približno de
sete ure. Ceprav so bile noge po 
zaključku težke kot bi bile iz svinca 
in je lbolela vsalka miška posebej, 
se nihče ni pritoževal, pa tudi ve-

selega razpoloženja, šal in dovtipov 
ni nikoli manjkalo. 

Do kosila smo potem poležavali 
in si odpočiva:li utrujene ude, le 
redki so takoj odšli na kopanje. 
Popoldan pa smo preživeli na plaži, 
kjer smo se kot vsi dopustniki ko
pali in sončili, pa tudi vodnemu 
smučanju se nismo odpovedali. Zve
čer smo navadno šli v Portorož na 
ples, čeprav noge niso bile prav lah
ke. Ob eni takih priložnosti smo se 
udeležili tudi zabavne prireditve, 
~o so .i·zb.irali najsimpatičnejšega go
sta večera. V konpurenci prek petde
setih »najlepših« gostov smo sode
lovali vsi, Tone Gantar pa je prejel 
drugo nagrado, za kar se ga je ta
koj oprijel vzdevek »Mister« . Seve
da je bil to povod za najrazličnej
še šale na račun njegove lepote, ta
ko da smeha ni bilo ne konca, ne 
kraja. 

Teden priprav je minil kar pre
kmalu, saj je bilo vzdušje izredno. 
Počutili smo se kot velika družina. 
Trening · je bil sicer zelo naporen, 
vendar je bil zato preostali del dne
va toliko bolj prijeten. Dopoldansko 
resnost in zagrizenost pri treningu 
je popoldne zamenjala vesela spro
ščenost. 

Zadnji dan bivanja v Fiesi smo 
odigrali tudi trening tekmo. Med 
seboj smo se pomerili >>Stari« in 
»mladi«. Zmagali smo »Stari« s šti
rimi točkami razlike, za kar je imel 
po mnenju »mladih« največ zaslug 
sodnik - trener štular. Razprav 
okoli pravilnosti njegovih odločitev 
ni hotelo biti konca, vendar so se 
duhovi nazadnje le pomirili. 

V nedeljo l. avgusta smo se vrnili 
domov in se v ponedeljek zopet 
zbrali na treningu. Cel teden smo 
pridno trenirali, v petek in soboto 
- 7. in 8. avgusta - pa smo sode
lovali na pokalnem turnirju v poča
stitev občinskega praznika in dvaj
sete obletnice košarke v Zagorju. 

V polfinalu smo z lahkoto prema
gali mladinsko reprezentanco Slo-

Gasilci na izletu 

Dne 2. avgusta so bili ·člani gasilske ·enote vseh obratov na izletu 
v Dolenjskih toplicah. Dan je potekal v prijetnem razpoloženju .kljub 
remu, da potovalni urad »:Ljubljana-transport« ni izpolnid dogovor
jenih obvezmosti. 

Začetek nove 
nogometne sezone 

Kot je vsem ljubiteljem nogometa znano, NK Usnjar ni uspel v 
kvaliJikacijah za I. slovensko nogometno ligo in bo zaradi tega še 
nadalje 1t€1kmoval v Zahodni conski nogometni ·lrgi. Iz te lige so iz
padli: Sa.va iz Tacna, Lesce in Primorje iz Ajdovščine. Novi člani 
pa so postali: Bela Krajina· iz Crnomlja, T.rž.i,č in Pi•ran. 

Priprave moš.tva .so bile !krajše kot smo tpredvidevali, to pa vs:led 
negotovosti, kdo bo treniral naše· moštvo. Končno nam je uspelo 
dobiti trenerja tov. Dolenca, Ri je doslej dokaj uspešno treniral NK 
Ljubljano,' k.i tekmuje v Il. zvezni .ligi. 

Slabše nam je v začetku kazaio z i.gralci. Kazalo je, da bo klub 
zapusti.!o več igralcev, pa so ga le nekateri posamezniki. K Usnjar
ju je pristopilo 7 novih ig.ralcev, k.i bodo po mnenju vodstva kluba 
mnogo ·~or.istili, da bo naše mo~tvo sol.i·dno uvrščeno v naslednji 
sezoni. Gre v .glavnem za mlade igralce iz Ljubljane, ki se po kon
čani mladinski dobi niso uspeli takoj uveljaviti v prvih postavah 
moštev slovenske in Il. zvezne lige, nekaj pa je med njimi že pre
ka.!jenith nogometašev. 

Kot 'kaže, se bosta za visoko uvrstitev :bori.la predvsem NK Ko
per in NK Hrastnik, sem pa bi verjetno ~ahko pri•šteli tudi Usnjar. 
V tej sezoni bodo tekmovali tudi mladinci in obe .pionirski ekipi. Za 
ta moštva je domačih igralcev več ~ot dovolj, in bo možno čez nekaj 
let pomlajevati prvo moštvo iz teh vrst. CLane ~oleMiva in svojce pa 
že sedaj, na začetku prvenstva prosimo, da nas na športnem igrišču 
bodrijo in ta,ko doprinesejo svoj delež k uspehu moštva. 

Franc Kajdiš 

Takole množično obiščejo gledalci dobra košarkarska srečanja na Vrhniki 

venije. V finalni tekmi pa smo se 
pomerili z domačini, ki so nastopili 
okrepljeni z igralci Olimpije Bassi
nom, Lemaičem in Sušnikom. Zma
gali smo po razburljivi in kvalitet
ni igri s 70:65 ter osvojili lep pokal. 
Drugo mesto so zasedli domačini, 
tretje so bile Domžale, zadnja pa 
mladinska reprezentanca Sloveni}e. 
Turnir je pokazal, da smo se na 

prvenstvena srečanja dobro pripra
vili, saj imamo s tako igro realne 
možnosti za obstanek v ligi. Upaj
mo le, da nam bo tudi športna sre
ča bolj naklonjena kot v spomla
danskem delu, ko smo kar dve 
tekmi izgubHi v zadrnj.ih sekundah. 
Kmalu bomo videli, če so naša upa
nja realna. Po nekaj kolih je o tem 
še prezgodaj dajati oceno. 

Stane Kukec 



-- -- - - -~~------------- ------------- --- - --

Na tekmi se je odlikoval 
državni reprezentant in 
popularni član ljubljanske 
Olimpije Vinko Jelovac. 
Na desni sliki ga vidimo 
pri izvajanju osebne napa
ke, na levi sUki pa je po
snetek enega od njegovih 
uspešnih in efektnih pro
dorov pod koš domačinov 

Reprezentanti in vodstvo 
državne reprezentance 
med tekmo. Prvi levo je 
trener »Zlatih fantov« 
Ranko žeravica (spodaj 
levo) 

Letošnje poletje 
smo imeli 
na Vrhniki 
izreden športni 
dogodek. 

Dr.žavna 
reprezentanca 
na Vrhniki 
Gostovala je 
košarkarska 
reprezentanca 
Jugoslavije -
svetovni 
košarkarski 
prvak- 1970. 
S srečanja, ki 
se je končalo 
z zmago gostov 
nad okrepljeno 
ekipo Vrhnike, 
smo vam 
pripravili 
fotoreportažo. 

člani vrhniške ekipe na 
klopi med tekmo. V sredi 
z očali je trener moštva 
ing. Marko štular (levo) 

Po zanimivem prijatelj
skem srečanju še skupni 
posnetek igralcev in vod
stev obeh ekip za spomin 
(levo spodaj) 

Eden najboljših igralcev 
domačega moštva Stane 
Kukec pri izvajanju ka· 
zenskega meta na koš dr
žavne reprezentanCe (des-
no) · 


