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• Glasilo ureja uredniški· odbor: To
ne Kraševec (odgovorni urednill~), 
Vlado Gotvajn, Franc Kajdtiš, ing. 
Jože Mali, ing. Peter Petkovšek, dipl. 
ing. Bogdan Urbanc in dipl. ing. Me
ta Vrhunc. 

Tisk - železniška tiskarna Ljub
ljana 

December 1970 št. 18 

GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

PROBLEMATIKA 42-URNEGA 
DELOVNEGA TEDNA 

(Nadaljevanje) 
V prejšnji številki je inž. Mihelič obširno pisal o skrajšanju delovnega časa. Tokrat se ta 

serija nadaljuje in bo obravnavala skrajšanje delovnega časa z vidika izrabe delovnega časa, vpliva 
nadurnega elela, načina ak01·dnega dela in potrebne organizacijske prijeme, kar bi vse združeno 
dopolnilo zgolj računske podatke. 

IZRABA DELOVNEGA čASA 

Računski podatki nam povedo, 
da je treba na nek način nado
mestiti 8,7 °/o delovnegaa časa, ka
terega lahko štejemo kot povsem 
dejanskega, saj nam tako imeno
vani neučinkoviti čas (topli 
obrok, osebne potrebe idr.) osta
ne enak. Gre torej za boljšo izra
bo razpoložljivega delovnega ča-

sa. Postavlja se vprašanje, kako? 
Predvsem z manjšimi izgubami 
ob pričetku in prenehanju dela 
ter pred in po odmoru. Bežna 
opazovanja posameznih skupin 
kažejo znake, ela na ta način iz
gubimo vsaj 30 minut v poprečju 
na vse zaposlene - seveda nekje 
manj, drugje več. Kaj pa to pred
stavlja? Veliko! Saj nam skoraj 
to zadostuje za pokritje nadalj-

v 

njega skrajšanja delovnega ted
na. Res je, da bi to skrajšanje 
vsi radi dočakali, toda ali bomo 
tudi tako enotni, ko bo v praksi 
to potrebno spraviti v življenje. 
že nekajkrat sem na sestankih 
organov upravljanja rekel, da se 
v praksi dogaja, da govorimo o 
»Ini« in »Vi« ali »oni<<, če smo pa 
čas in dogajanja dovolj pazljivo 
spremljali, potem bi morali biti 

• Prihod vecerne nedeljske •zmene 

--. 
~==-- ·-- - ':'"""" 

i ----=--..-
) 

vsi >>mi<<. Z drugo besedo - ele
lamo, izboljšujemo in ustvarjamo 
boljše pogoje za nas vse. če bo
mo ta nasprotja v nas samih za
trli, potem sem prepričan, da bo
mo lahko odnos do dela spreme
nili v pozitivni smeri. 

Zelo pogosto je tudi videti, da 
stroji in naprave mnogokrat mi
rujejo, ko bi lahko obratovali. 
Pri prehodu na 42-urni delovni te
elen je to ena glavnih postavk, 
ker se govori o krajši delovni elo
bi za človeka in daljši za stroje 
in naprave. 

Mnogokrat so tehnično vodstvo 
in posamezne strokovne službe 
razpravljali o zmogljivostih posa
meznih strojev in naprav, vendar 
so ti izračuni dostikrat odvisni 
od posameznika ali skupine, ki te 
naprave uporablja in na njih 
opravlja posamezne delovne ope
racije. To pa enostavno iz razlo
ga, ker te naprave več miruje
jo, kot je potrebno. 

Morda bo kakšen bralec teh vr
stic rekel- je to res? Vabim ga, 
naj si ogleda začetek prihajanja 
na delitev toplega obroka, priče
tek elela in čakanje posamezni· 
kov na zvočni signal ob zaključ
ku dela. V ilustracijo bi navedel 
neuraden podatek tovarne >>Sava" 
Kranj, objavljene v njihovem gla
silu, ki ugotavlja, da je čas, izgub
ljen pred in po malici, večji od 
časa, priznanega za malico in le 
nekaj manj časa je izgubljenega 
ob pričetku in prenehanju dela. 
Kaj nam ta trditev pove? Zgovor
no nam priča, da delamo manj 
kot 6 delovnih ur (dejanskih). Pa 
se vprašajmo, če je to prav? Od
govorili bomo lahko le negativno. 
To · negativno pa spremenimo v 
normalne okvire in našim pogo
jem za dosego 42-urnega tedna 
bo zadoščeno z vseh vidikov. 

PRODUKTIVNOST IN NAD· 
URNO DELO 

če govorimo o produktivnosti 
na razne enote mere, ne moremo 
mimo vpliva nadurnega dela na 
te kazalnike. Podatki za 9 mese
cev letos nam za združeno pod
jetje, brez strokovnih služb in 
skupne uprave, dajo podatek 
58,03 nadure za vsakega zaposle
nega (895) v čisti proizvodnji, 
skladiščih in sortirnicah, ali ne
kaj več kot 51.000 nadur. Ta po
datek je enak 33 zaposlenim de
lavcem; če gledamo podatke pro
duktivnosti, je ta večja od lanske 
le v ščetinami. Ta podatek sicer 

(Nadaljevanje na 2. strani) 



To je že preteklost. Stari stroji za luženje so se morali umakniti, 
ker bo na tem prostoru nova strojilnica 

42-URNI DELOVNI TEDEN 
(Nadaljevanje s l. strani) Morda se bo kdo vprašal, kako 

je možno vedno stopnjevati pro
duktivnost. Gotovo je največji 
delež v novih instaliranih strojih 
in napravah, tehnoloških spre
membah in nekaj v nas samih. 
Ko pa se pogovarjamo o produk
tivnosti, je ta naš vpliv še vedno 
zelo zanimiv. Zanimiv zaradi mož
nosti povečanja osebnega priza
devanja ob upoštevanju vseh iz
boljšav in možnosti, ki so na raz
polago. 

ni zaskrbljujoč, ker se je asorti
ment menjal v korist dobroido
čim izdelkom, ki pa potrebujejo 
več delovnega časa za enoto iz
delim. V usnjarni šmartno ni raz
mejen čas polizdelkom, ki preha
jajo iz ene v drugo usnjarno. 

če pa bi gledali podatke pro
duktivnosti po namoku, so še ne
koliko manj ugodni zaradi vpliva 
predelave polizdelkov. 

Pismo uredniškemu odboru Usojarja 
V mesecu septembru sem obhajal 80. obletnico rojstva, ki sem 

jo dočakal kar zdrav. če pomislim, da so leta minila dokaj hitro, 
sem kljub temu vese l in si še želim naprej, da bi bil zdrav in da 
bi po svoji sposobnosti pomagal ne samo sebi, pač pa tudi drugim. 

Povojna leta pred mojo upokojitvijo sem bil kot mehanik za
poslen v Industriji usnja na Vrhniki in sem leta 1956 podjetje za
pustil zaradi upokojitve. Podjetje sem težko zapustil in sem v svojih 
mislih in težnjah ter željah, da bi naj delovni kolektiv IUV žel naj
lepše uspehe, povezan z njim še danes. 

V času mojega službovanja ni bilo v podjetju na razpolago tako 
modernih transportnih naprav kot danes. Zaradi tega smo morali 
vsi tisti, ki smo takrat skrbeli za vzdrževanje teh sredstev, prebiti 
prenekatero popoldansko uro v delavnicah pri popravilu dotrajanega 
voznega parka, ki je bil tudi takrat eden od najvažnejših pogojev za 
nemoteno poslovanje. 

Dasiravno se na strojni park Usnjarne nisem dosti razumel, 
vem le to, da se tudi sedanja mehanizacija daleč ne da primerjati 
s takratno. Z ostalimi našimi upokojenci, ki smo vsako leto vabljeni, 
da si lahko tovarno in njen razvoj ogledamo, sem bil ob zadnjem 
ogledu nad tem presenečen. i Mislim, da delim mišljenje vseh naših upokojencev, da je tak 

! odnos, kot ga ima Industrija usnja Vrhnika do svojih nekdanjih de
~ !avcev, poleg psihološkega nagiba tudi human in da za nas, upoko-
1 jence veliko pomeni. 
'j Ko sem sprejel vabilo, da se oglasim na upravi podjetja, niti 

1 

malo nisem pomislil, da sem poklican zaradi tega, da mi želi nekdo 
, v imenu ko lektiva IUV stisniti roko in čestitati k moji SO-letnici ter 
, zaželeti še mnogo zdravja in uspehov. To me je nadvse ganila, saj 
~ takega trenutka, ki ga nikoli ne bom pozabil, še v svojem življenju 

!
' · nisem doživel. Ob tej priložnosti sem dobil darilo in denarno pomoč, 

kar mi je izročil direktor Anton Debevec. Za oboje se najlepše za
. hvaljujem. 

Med kramljanjem so me ostali prisotni tovariši seznanili s pro-

;~ blematiko podjetja. Vesel sem, da kolektiv tako uspešno napreduje. 
: Z mojimi željami se pridružujem, da bi tudi v prihodnje kolektiv IUV 

žel take in še večje uspehe, celotnemu kolektivu se pa za priznanje, ! : katerega sem bil deležen, najlepše zahvaljujem. 

1 Tovariški pozdrav! ! . . . . . ... -: . . . . .. . · , : Karel Kreuzer, upokojenec lOV ! 
~ .......... ...___..............,,,__.~,~--· ............. ~"-""·~~.....r. ..... , ..... ~ ....... ~ ..... ---........ --... ~-~~-----~....-..--..-...--. .............. , .... ~ 
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Kako smo poslovali v oktobru 1910 
Proizvodnja v oktobru po 

Usnjarna Vrhnika 

obratih 

156.552 m' 
7.374 kg 
55.989 m' 
22.524m' 

ščetinama Vrhnika 
Usnjarna šmartno 
Krznarna šmartno 

Poraba krzna in usnja v konfekcijah 

Konfekcija krzna šmartno 
Konfekcija usnja šmartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 

1.764 m' 
2.911 m' 
3.371 m' 

Realizacija 

Usnjarna Vrhnika in ščetinama N din 9.068.569,75 
Usnjarna šmartno, krznarna in konfekcija 9.771.511,30 

Skupaj N din 18.840.081,05 
Izvoz: $ 307.062 

Poprečni OD 

V oktobru je znašal poprečni OD na enega zaposlenega za 
208 ur 1.381,12 N din. 

Bolniški izostanki 

Na enega zaposlenega smo imeli v podjetju v mesecu ok
tobru zaradi bolniških izostankov (vključno tudi porodniški 
dopusti) 1,62 izgubljenih delovnih dni. 

število zaposlenih 

Na dan 31. oktobra 1970 je štel naš kolektiv 1140 članov 
(brez vajencev). V vrhniških obratih dela 715 ljudi, v šmart
nem pa 425. 

NORMIRANJE Z VEč VIDIKOV 

Ob upoštevanju raznolike de
javnosti, s katero se naše zdru
ženo podjetje ukvarja, in že na
vedene ocene produktivnosti sta 
močna dejavnika način in obseg 
akordnih del. Pri delu se stremi 
za tem, da je objektivnost po
vsod enaka in lahko trdim, da 
moj tako imenovani osebni de
javnik nima vpliva na višino po
stavljenega akorda za posamezni
ka ali skupino, imamo pa izkuš
nje, pridobljene v šmartnem in 
na Vrhniki in jih lahko s pridom 
tudi uporabljamo. Ko se postav
lja akord, igra zelo važno vlogo 
odnos posameznika do dela v ča
su snemanja opravljenega dela 
ali z drugo besedo, posameznik 
nič ne pridobi, če skuša na razne 
načine sebi omogočiti lahko do
seganje. Podatkov, kaj se da na
rediti in koliko stroj zmore, je 
mnogo in, če to primerjamo med 
seboj, potem se taki primeri kaj 
hitro uredijo. Pri akordnem delu 
se upošteva tudi neučinkoviti de
lovni čas , ki v sedanjih pogojih 
obsega: 

-odmor 
- osebne potrebe 
-za sobote 

30 minut 
10 minut 
20 minut 

- različno pa za čiščenje in 
mazanje strojev. 

Ta neučinkoviti delovni čas je 
zanimiv tudi z vidika 20 minut, 
ki ga pri sedanjem načinu akord
nega dela priznavamo kot mož
nost, da posameznik med tednom 
opravi več dela, za katerega je 
narejen tudi obračun, ter tako ni 
na slabšem zaradi skrajšanja de
la v sobotah za 2 uri. Logično pa 
je, da bi tudi to sedanje skraj
šanje tedna za dve uri morali 
doprinesti z delom, ne pa z admi
nistrativnim priznanjem. 

V zvezi z akordnim delom in 
akordi in ob poseganju v te stva-

ri se često postavi vprašanje, da 
le nekatere privijamo, ne pa vseh, 
toda za vse je ta čas pred durmi. 
Tu mislim predvsem na še neob
delana področja pri transportu, 
pomožni dejavnosti, pa tudi ne 
nazadnje v upravi, skladiščih in 
sortirnicah. Ne toliko zaradi pri
zadetosti pri osebnih dohodkih, 
temveč zaradi vse večjih potreb 
po dodatni zaposlitvi novih de
lavcev. 

ORGANIZACIJSKI PRIJEMI 

Problematika 42-urnega delov
nega tedna terja pri prehodu tu
di mnogo drugačnih organizacij
skih prijemov in posegov glede 
izboljšanja organizacije dela, 
transporta, razporeditve razpo
ložljive delovne sile in ne nazad
nje priprave podrejenih za pre
hod na skrajšanje. Vsaj osnovno 
načelo, da za manj dela ne mo
remo dobiti enako, naj bo osvo
jeno. če bomo osvojili to, smo 
zadostili osnovnim zamislim pre
hoda na skrajšani delovni tednik. 

Za naslednje leto je predviden 
ne samo prehod na skrajšan de
lovni teden (kako, še ni določe
no) temveč tudi močno povečan 
obseg proizvodnje. To pomeni ob 
sedanji produktivnosti v usnjar
ni na Vrhniki 11.6m' na zaposle
nega v 8 urah in veliko potrebo 
po novi delovni sili prav za ta 
obrat (drugje ni predvideno bi
stveno povečanje) v odvisnosti 
od višine investicijskih vlaganj , 
rasti produktivnosti in doprinosa 
posameznikov. Vsako povečanje 
proizvodnje pa lahko poveča do
nosnost poslovanja v korist nas 
samih. 

(Se nadaljuje) 

Franci Kajdiž 



Stroj za premazovanje v usnjarni šmartno 

Spremembe glede 
zdravstvenega 
zavarovanja 

Pred kratkim smo prejeli prvi osnutek statuta skupnosti zdravstve
nega zavarovanja delavcev Ljubljana. O osnutku statuta tečejo javne 
razprave v svetih zavarovancev na področju ljubljanske skupnosti. 

Statut skupnosti bo zelo pomemben samoupravni akt, ker obrav
nava vprašanja, ki so bila do revizije zdravstvene zakonodaje ure
jena v glavnem v zveznem zakonu. 

S splošnim zakonom o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih ob
likah zdravstvenega varstva prebivalstva, ki ga je sprejela Zvezna 
skupščina maja 1969, in zakonom o zdravstvenem zavarovanju in ob
veznih oblikah zdravstvenega varstva, ki ga je sprejela Sltupščina SR 
Slovenije letos julija, smo dobili nov sistem zdravstvenega zavaro
vanja. Ta sistem bo dokončno urejen, ko bo sprejet statut, s katerim 
bo naša (ljubljanska) skupnost določila pravice in obveznosti zava
rovanih oseb. 

Brejšnji zakonski predpisi s po
dročja zdravstenega zavarovanja 
so do podrobnosti urejali pravice 
in dolžnosti zavarovanih oseb, 
značilnost novih predpisov pa je 
v tem, da določajo načela zdrav
stvenega ,zavarovanja, konkreti
zacij-o teh načel pa prepuščajo 
samoupravnemu urejanju zavaro
vancev v statutih skupnosti. Ker 
bo statut skupnosti v veliki meri 
odmerjal naše pravice, se moramo 
seznaniti vsaj z nekaterimi nje
govimi določili. 

Ljubljanska skupnost zdravst
venega zavarovanja združuje za
varovance iz naslednjih občin: 
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana 
Center, Ljubljana Moste-Polje, 
Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič
Rudnik, Cerknica, Domžale, Gro
suplje, Hrastnik, Kamnik, Kočev
je, Litija, Logatec, Ribnica, Tr
bovlje in Zagorje. 

Osnutek statuta najprej določa 
krog zavarovanih oseb in pogoje, 
ki jJh mora izpolnjevati posamez
nik, da se mu prizna status zava-

rovane osebe (osebe v delovnem 
razmerju, člani predstavniških 
teles, upokojenci, vajenci, dru
žinsmi člani zavarovancev, če iz
polnjujejo določene pogoje, in 
drug-i). 

Nato določa osnutek obvezne in 
druge oblike zdravstvenega var
stva. Obvezne oblike zdravstve
nega varstva so tiste, ki jih do
loča še zakon, pod druge oblike 
pa štejemo tiste, ki jih določa 
statut. 

Glede slednjih je prepuščeno 
skupnosti zavarovancev, da jih 
uvede ali ne. 

Osnutek statuta predvideva tu
di prispevke zavarovanih oseb k 
stroškom za posamezne oblike 
zdravstvenega varstva (participa
cijo), ki so jo poznali tudi prejšnji 
predpisi. Osnutek ne določa vi
šine posameznih prispevokov, to 
prepušča sklepom skupščine 
skupnosti, vsebuje pa naslednje 
načelo: 

Prispevek zavarovanih oseb k 
stroškom za posamezne oblike po-

ZAHVALA 
Najprisrčneje se zahvaljujem kolektivu »IUV«, predvsem 

direktorju tov. Debevcu, Klobučarju in Casermanu, za polno 
razumevanje za preureditev mojega stanovanja v samskem 
bloku. 

Alojz Vrščaj, Gradišče 15 
Upokojenec IUV 

Iz splošne službe 
Od 10. oktobra do 11. novembra 1970 je komisija za delov

na razmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 7 de
lavcev: 

- v usnjarni: Vincencij Fridrich, Jakob Hodnik, Marija 
Malavašič, Milan Umek, Risto Vukovic in Borut ing. Zule; 

- v skladišču surovih kož: Samid Mustafagic. 
V istem času so prenehali delati: Marta Baler, Milena 

Borštnar, Cirila Petkovšek, Anica Plankar, Frančiška Pleško in 
Pavla Sluga. 

V obratu šmartno je komisija v mesecu oktobru sprejela 
na delo 13 delavcev: 

-v usnjarni: Jožefa Bregar, Ivan Ilovar, Marija Jelen, Bo-
gomila Jerin, Ana Poglajen, Anton Poglajen, Jožefa Smrekar, 

- v krznarni: Alojz Bric in Franc Zaman, 
- v konfekciji krzna: Antonija Krambergar, 
- v pomožni dejavnosti: Janez Strmec, 
-v menzi: Ana Grošičar, 
- v del. Ljubljana: Marija Povše, 
delati pa so prenehali: Franc Buchmaister, Alojzija Kepa in 

Jožefa Peterlin. 
Novim delavcem želimo dobro počutje in čim več uspeha 

pri delu. 

trebnega zdravstvenega varstva 
mora biti strokovno opravičljiv 
in družbeno utemeljen in tak, 
da ne .odvrača zavarovanih oseb 
od uporabe zdravstvenega var
stva. 

Za vse zavarovance je zanimivo 
določilo o višini nadomestila o
sebnega dohodka ob zadržanosti 
od dela. Statut skupnosti bo ure
jal nadomestilo, ki se izplačuje 
iz sredstev sklada zdravstvenega 
zavar,ovanja, nadomestilo za prvih 
30 dni zadržanosti od dela pa gre 
v breme delovnih ·organizacij ·in 
ureja njegovo višino statut po
djetja. Popolnoma nov je predlog, 
da bi odslej pripadaLo nadomesti
lo le zavarovancem, ki imajo naj
manj tri mesece neprekinjenega 
zavarovanja oziroma šest mesecev 
zavarovanja s prekinitvami v za
dnjih dvanajstih mesecih. Po
membno je tudi določilo, da pri
pada zavarovancu, ki .išče zdrav
niško pomoč v delovnem času, 
nadomestilo za izgubljeni čas le 
pod pogojem, če je bila zdravniška 
pomoč nujna :in neodložljiva, ali 
če je to zahteval način dela 
zdravnika ali zdravstvenega za
voda. 

Zavar.ovanec nima pravice do 
nadomestila, če si nalašč povzr.oč.i 
nezmožnost za delo, če nameno
ma •preprečuje ozdravljenje in če 
se brez upravičenega vzroka ne 
odzove na ,zdravniški pregled. 

Podobna določila bomo vnesli 
tudi v naš statut za nadomestila, 
k:,i se izplačujejo v breme podjetja. 

Osnutek statuta vsebuje pred
log, naj naše nadomestilo, ki se 
izplačuje v breme socialnega za
varovanja: 

70 °/o od osnove za prvih 7 dni 
80% od osnove od 8 do 60 dni 
in 90% od osnove od 61 dni 

zadržanosti od dela, če zavaro
vanec izpolnjuje pogoje prehod
nega zavarovanja (9 mesecev za
poslitve). Ce pa tega pogoja Zla
varovanec ne ·izpolnjuje, naj znaša 
nadomestilo: 

60 Ofo od osnove za prvih 7 dni 
70 Ofo od osnove od 8 do 60 dni 
in 90 °/o od osnove od 61 dni za-

dr~anosti od dela. 
Nadomestilo OD ne more biti 

manjše; kot znaša minimalna OD 
po republiških · predpisih. 

Nadomestilo OD ob zadržanosti 
od dela zaradi nesreče pd delu 
ali zaradi poklicne bolezni maša 
100 °/o od osnove. Prav toliko zna
ša nadomestilo OD med porod
niškim dopustom. 

Nadomestilo se zavarovancu 
zmanjša za čas, ko se zdravi v 
staci.onarnih ZJdravstvenih zavodih 
(bolnišnicah), kjer ima nastanitev 
in prehrano za 30 Ofo če nima za
varovanih družinskih članov, za 
20 Ofo, če ima enega in za 10 Ofo, 
če ima dva taka družinska člana. 

Osnutek statuta vsebuje še do
ločbe o pravicah ZJavarovanih o
seb do povračila potnih stroškov 
v zvezi z uveljavljanjem zdrav
stvenega varstva, do povračil ob 
smrti zavarovane osebe in druga. 

Osnutek vsebuje tudi določbe 
o samoupravi zavarovancev (or
gani skupnosti - skupščina, sve
ti zavarovancev) in na koncu o 
financiranju zdravstvenega zava
rovanja. Posebno to zadnje po
glavje je zelo pomembno in pov
zroča ob uveljavitvah raznih iz
rednih prispevkov precej razbur
janj, ki pa problematiko finan
ciranja prav nič ne rešujejo. Za
vedati se moramo, da moramo 
vse, kar na področju zdravstve
nega varstva potrošimo, kriti s 
prispevki v sklad skupnosti. 
Zdravstveno zavarovanje namreč 
kljub temu, da sodi v okv]r 
socialnega zavarovanja, ni social
na ustanova, ki prejema kakšne 
dotacije od federacije ali repub
like, temveč skupnost, ki mora 
vse stroške s tega področja kriti 
s prispevki delovnih organizacij 
oziroma zavarovancev. Rešitev 
marsikaterih vprašanj, ki se ti
čejo vsebine pravic iz zdravstve
nega zavarovanja, leži sedaj na 
nas samih. Skupščina skupnosti 
lahko zelo . razširi obseg pravic 
zavarovanih oseb, seveda na ra
čun višjega prispevka za zdrav
stveno zavarovanje, ki ga bodo 
morale plačevati delovne organi
zacije. Ob tem pa se moramo za
misliti in ugotoviti, ali je naša 
gospodarstvo sposobno prenašati 
še večja bremena, kot jih nosi 
sedaj, in kam bi nove obremenitve 
privedle delovne organizacije. 

L. ,.G. 



EKO ID SKA ŠOLA 
Upam, da vam snov, ki jo obravnavamo v naši ekonomski 

šoli, pomaga razumeti zamotane probleme iz naše ekonomike, 
o katerih je bilo toliko govora na l. konferenci Zveze komuni
stov Jugoslavije. Ta problematika je tako aktualna, da je prav, 
če se ob njej tudi mi nekoliko zadržimo, kajti celotna vsebina 
sklepov s te konference, ki se nanašajo na naš ekonomski polo
žaj in ekonomski sistem, je predmet učnega programa naše »eko
nomske šole«. žal, naš časopis izhaja le enkrat mesečno in ima
mo šele sedaj priložnost o tem kaj spregovoriti. 

Mislim, da so sklepi te konfe
rence in prispevki večine govor
nikov začrtali pomembne smeri 
za naš bodoči ekonomsko politič
ni razvoj. Prepričan sem, da ste 
tudi vi takega mnenja; da je še 
posebej prepričljivo učinkoval go
vor predsednika Izvršnega sveta 
SR Slovenije tov. Staneta Kavči
ča, ki je v svojem prispevku zelo 
konkretno in analitično prikazal 
trenutni gospodarski položaj in 
nakazal smeri, po katerih bi mo
rali kreniti, da bi se izognili še 
nadaljnjemu poslabšanju položa
ja. Zelo odločno je dejal >>bolje 
sedaj malo etatizma, kot kasneje 
več etatizma«. S tem je hotel po
vedati, da je bolje, da se država 
sedaj >>malo« vmeša v obstoječe 
razmere tržnega gospodarstva in 
poskuša z raznimi ekonomskimi 
ukrepi in zakonitimi predpisi ure
diti to zmedo, kot pa če bi še 
odlašali, ker bi vsako odlašanje 
prav gotovo zahtevalo kasneje še 
bolj energične administrativne 
ukrepe oziroma vmešavanje dr
žave. 

Nato smo zvedeli, katere ukre
pe je podvzel Zvezni izvršni svet. 
Ti pomenijo poseganje države v 
tržno gospodarstvo. Z 29. okto
brom 1970 so zamrznjene cene 
vsem industrijskim izdelkom in 
nekaterim osnovnim živilom ter 
maržam v trgovini. Zaostrili so 
tudi pogoje odobravanja potroš
niških posojil ozir?ma določili 
6000 N din kot meJO, do katere 
se lahko kdo zadolži in ob tem 
pogoju prispeva 20 Ofo polog v go
tovini. Za zmanjšanje pritiska 
o-Jede uvoza pa je predpisal obve
~en SOOfo brezobrestni depozit za 
dobo treh mesecev na vrednost 
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uvoženega materiala. To so le za. 
časni ukrepi za utrditev našega 
gospodarstva, kajti v pripravi je 
program, na osnovi katerega naj 
bi se razmere v našem gospodar
skem življenju normalizirale in s 
katerim bi zagotovili trdnost na
še narodne valute. 

Mi smo v naši >>ŠOli« že ugoto· 
vili, da v našem sistemu razvija
mo odnose tržnega gospodarje
nja, v katerih naj bi odigral odlo
čilno vlogo zakon vrednosti oziro
ma ekonomski zakon ponudbe in 
povpraševanja, in da si želimo 
čim manj vmešavanja države v 
tržne zakonitosti. Da, to bi bilo 
najlepše in takšne zamisli se prav 
gotovo vključujejo v naš družbe
no ekonomski sistem; vendar, če 
se gospodarstvo samo ne zna ob
vladati in če se v osnovi preveč 
porušijo razmerja med blagovni
mi in kupnimi skladi oziroma če 
razne oblike porabe hitreje raste
jo, kot smo to sposobni prenesti, 
in če na osnovi takšnih naključij 
grozijo gospodarstvu večji pre
tresi, so takšna poseganja države 
edino zdravilo za normalizacijo 
položaja. Pri tem moramo takoj 
ugotoviti, da si takkšne slabosti 
ne privoščimo samo v naši domo
vini, kjer smo priča ustvarjanju 
novega družbenega sistema, >>so
cializma«. Takšne bolezni so zelo 
pogoste tudi v kapitalizmu, kjer 
prav tako veljajo zakonitosti trž
nega gospodarjenja. Kdor redno 
spremlja dnevno časopisje ali 
druge informacije, je prav goto
vo takšne novice že dostikrat sli
šal. Morda je razlika le v tem. da 
si v drugih državah takšne admi
nistrativne posege ne privoščijo 
tako pozno kot pri nas, pač pa 

običajno ukrepajo že dosti prej. 
Normalno povsod dopuščajo le 
največ 3 do 4 Ofo inflacije letno, 
pri nas pa smo se teh ukrepov 
poslužili šele tedaj, ko smo zabe
ležili nad 10 Ofo inflacije na leto. 
No, in ker si v našem družbenem 
sistemu prizadevamo ustvariti 
tudi pravične in demokratične 
odnose na ekonomski bazi in v 
načelu tudi ne dopuščamo izkori
ščanja >>človeka po človeku« (bo
disi v ožjem ali širšem smislu), 
bi se zoper pojave inflacije mo
rali še bolj odločno boriti; kajti 
ob vsaki inflaciji nekdo nekaj iz
gubi, drugi pa nekaj pridobi. To 
pa ni prav nič drugega, kot med
sebojno izkoriščanje delovnega 
ljudstva, kar je v nasprotju z 
našimi osnovnimi načeli družbe
nega sistema. 

Kako pa sprejete ukrepe spre
jemamo v našem kolektivu in kje 
smo se v tej situaciji znašli? Pri
poročam vam, da soglasno po
zdravimo vse ukrepe, ki so že 
sprejeti ali pa ki še bodo sprejeti 
z namenom, da bi že enkrat ve
deli, koliko je dejansko vredna 
naša kuverta, ki jo ob mesecu 
prejmemo za vloženo delo in 
trud. Seveda pa ne smemo čaka
ti, da bodo le pristojni organi 
poskrbeli za tako želeno stalnost, 
kajti brez naše pomoči in priza
devanja bodo tudi njihovi ukrepi 
le kratkotrajni. Kako pa naj mi 
pomagamo? Tudi o tem smo se 
že pogovarjali v naši šoli. Naša 
skrb je predvsem v boljšem go
spodarjenju, gledano s stališča 
slehernega delavca na delovnem 
mestu. Z boljšo organizacijo dela 
in boljšo produktivnostjo ter se
veda z ekonomičnejšim gospo
darjenjem bomo dali tisti svoj 
prispevek v teh prizadevanjih, 
katerega družba od nas zahteva 
in upravičeno pričakuje. 

Administrativni ukrepi so zako
vali tudi naše cene na nivoju 29. 
oktobra 1970 in smemo od tega 
dne dalje naše proizvode proda
jati le po takšnih cenah, kakršne 
smo dosegli do omenjenega dne. 
Seveda smo se mi doslej tudi 
vključevali v potek inflacije, saj 
sme cene za naše izdelke vsako 
leto nekoliko zviševali. V takšno 
zvišanje cen pa so nas prisilila 
podjetja, od katerih kupujemo 
surovine, katerim so cene prav 
tako iz leta v leto nezadržno rast-

le. Sedaj pa je položaj tak, da so 
zamrznjene cene le industrijskim 
izdelkom, za industrijske surovi
ne pa ta ukrep ne velja. Zamrz
nile so samo marže trgovskih 
podjetij, ki nam posredujejo su
rovino. V tem položaju bomo 
prav gotovo povlekli krajši ko
nec, kajti povpraševanje po suro
vih kožah je še vedno večje od 
ponudbe, zato cene še kar naprej 
rastejo. Kako bomo reagirali v 
tej situaciji, je seveda odvisno od 
našega treznega preudarka in re
alne kalkulacije. Enostavno si 
bomo morali točno izračunati 
zgornjo mejo, do katere bomo 
lahko sprejemali zvišanje cen za 
surovino ob istih prodajnih ce
nah za naše izdelke. To bo seveda 
vplivalo na naš račun ekonomič
nosti oziroma na stopijo zasluž
ka pri predelavi določene vrste 
surovine. Cene za izvoz seveda 
niso zamrznjene, saj ta odlok ve
lja le za naše notranje tržišče. če 
bo pri izvozu mogoče doseči za 
kak odstotek višjo ceno, bomo to 
seveda vedno morali izkoristiti. 
še dobro, da je vsaj v usnjarni 
na Vrhniki precejšen del izdel
kov namenjen za izvoz in da je 
po naših izdelkih tudi na tujih 
trgih še vedno dovolj povpraše
vanja. Za ublažitev posledic tega 
ukrepa pa vabim vse člane kolek
tiva na res preudarno in pamet
no gospodarjenje, kajti tudi z zni
ževanjem stroškov in boljšo pro
duktivnostjo bomo uspeli obdrža
ti vsaj najnižjo stopnjo dobička. 
Največje naloge seveda čakajo 
odgovorne in strokovne delavce 
v vseh naših službah in je sedaj 
priložnost, da res vsi in dosledno 
pokažemo naše delovne sposob
nosti. Da pa bomo tem nalogam 
kos in da se jih bomo lotili na 
pravem koncu, bodo potrebne do
ločene organizacijske spremem
be. V vseh naših prizadevanjih 
bi morali stremeti za dosledno 
decentralizacijo ali razdelitvijo 
konkretnih delovnih nalog s polno 
odgovornostjo na čim širši krog 
strokovnih sodelavcev, ki po svo
ji kvalifikaciji in strokovnem zna
nju lahko prevzamejo takšne na
loge in od katerih tudi lahko zah
tevamo polno odgovornost za za
upane jim naloge. V naši doseda
nji praksi dostikrat odstopamo 
od tega načela, saj so pomembne 
in včasih tudi nepomembne na-

Kolekcija novih modelov Rožnika 
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loge zbrane v glavah in rokah le 
neKaterih ljudi. Pri takšnem ob
segu poslovanja in ob pričakova
nem 1WSlednjem koraku za še 
večjo proizvodnjo pa bi nas podo
ben način elela lahko ohromil. To 
pa prav gotovo ni naša želj a, kaj
ti vedno večjim nalogam bomo 
lws le tako, če si bomo naloge 
in delo pravično in objektivno 
med seboj razdelili. 

Drugi ukrep Zveznega izvršne
ga sveta, ki zadeva naš uvoz ::; 
50"/u obveznim brezobreslnim cle
pozitom na vrednost uvozenega 
blaga, pa je za nas tudi nepriča
kovano in Imelo breme. že sedaj 
se z veliko težavo prebijamo z 
obratnimi sredstvi, kajti vzpo
redno s porastom proizvodnje in 
realizacije rastejo tudi potrebe 
po obratnih sredstvih. Vseh teh 
potreb iz lastnih sredstev nismo 
sposobni kriti, ker nam dosedaj 
tega enostavno ni dovolil potek 
inflacije, saj smo zaradi podraži
tev redno vsako leto celotni dobi
ček namenili le za kritje potreb, 
ki nastajajo zaradi višjih nabav
nih in prodajnih cen. Naš obseg 
proizvodnje pa je iz leta v leto 
večji. V usnjarni na Vrhniki smo 
v zadnjih petih letih proizvodnjo 
podvojili, saj smo leta 196S izde
lali 840.000 m' usnja, letos pa ra
čunamo na okrog 1,600.000 m'. V 
ščetinami zadnja leta ni bistve
nih premikov v količinski proiz
vodnji in redno dosegama nekaj 
nad 100 ton sortiranih ščetin. Po 
priključitvi šmartna pa moramo 
računati še na potrebe tega obra
ta, ki iz meseca v mesec poveču
je svojo proizvodnjo. Pri proiz
vodnji ovčjega krzna smo že lan
sko leto dosegli 7-kratno poveča
nje proizvodnje in to raven drži
mo tudi letos, v usnjarni pa je 

proizvodnja začela skokovito ra
sti šele letos, ko so usposobljene 
nekatere nove naprave. Lansko 
leto smo izdelali 27S.OOO m' gove
jega usnja, letos pa računamo že 
na nacl SOO.OOO m'. Za vse to pa 
rabimo obratna sredstva oziroma 
potrebno vsoto denarja. Mislim, 
ela ni odveč, če povem, da imamo 
letos skoraj 9 milijard S din ve
zanih v zalogah materialnih vred
nosti in pri kupcih. Lansko leto 
smo imeli nekaj manj kot 7 mili
jard, leta 1968 pa le nekaj nacl 
3 milijarde S din. Lastnih sred
stev za pokrivanje teh potreb 
imamo le dobre 3 milijarde, raz
liko pa moramo pokrivati z raz
nimi kratkoročnimi in dolgoroč
nimi krediti. Mislim, ela za reše
vanje problema obveznega S011/u 
depozita ne moremo prositi za 
pomoč pri banki, saj nam je jas
no, ela bi bil potem takšen ukrep 
brez prave veljave in se bomo 
morali usmeriti izključno na last· 
ne sile in z znižanjem naših za
log in naših terjatev naj ti tista 
sredstva, ki jih bomo rabili za 
reden uvoz materialov. Upamo, 
ela bo zakonodajalec priznal naše 
surovine kot pomanjkljive in 
nam izjemno dovolil uvoz brez 
obveznega depozita. Takšne mož
nosti so nakazane že ob sprejet
ju tega zakona, vendar se pri tem 
bojimo, ela bodo takšna vrata 
odprta zopet le za tiste, ki imajo 
bolj še zveze pri izvoru takšnih 
dovoljenj. Ce pa pri tem ne bo
mo uspeli in bomo ob vsakem 
uvozu prisiljeni za vsakih 100 di
narjev vrednosti materiala naka
zati na posebne račune Narodne 
banke SO din zn dobo treh mese
cev, nam bo to povzročilo nepre
cenljive težave in škodo. Ce ne 

TAJ{ŠNI SMO 
Letos mineva že drugo leto, odkar sindikalna podružnica 

organizira nabavo ozimnice za zaposlene z razvozom po domo
vih. Menim, da je večina članov kolektiva tak način dostave 
ozimnice sprejela z odobravanjem. 

Med nami pa so tudi tisti, ki so že pozabili na čakanje, 
prerivanje in prepiranje na tovarniškem dvorišču. 

Med razde!jevanjem se je namreč dogajalo, da so nekater i 
člani kolektiva želeli, da bi jim bila ozimnica dostav!jena pred 
hišni prag ali celo v klet. Ker tega niso dosegli, so z grobimi 
in glasnimi besedami napadali razvažalce. 

Sprašujem se, ali bo v prihodnjem letu še kdo pripravljen 
opravljati to delo? 

Mnenja sem, da so omenjeni primeri vredni obsodbe ce
lotnega kolektiva. Požrtvovalnim razvaža!cem pa smo dolžni 
polno priznanje. 

šventner Stane 

»Mollisa« - stroj za raztegovanje v dodelavi usnja v šmartnem 

bomo našli toliko naših notnt
llJHl reze1·v, da b1 vse to poknli, 
o01no prisiljeni zmanjšati obseg 
nase investicijske deJavnosti m 
Končno ima to lahlw tudi posle
dice pri samem obsegu prmzvoct
nje. Ce ne bo denarja za plačilo 
v::.eh obveznosti ob uvozu, oo pri
s lO do zakasnitev dobav, kar po
meni pomanjkanje surovin za 
predelavo. 

Ob tem polozaju bi zopet načel 
vprasanje varcevanja v Kolektivu, 
o katerem sem enKrat že napisal 
neKaj misli. .frav sedaj bi bil čas, 
ela o Lem ponovno razmislimo in 
posKušamo naj ti primerno obli
Ko, kako bi svoje prihranke hra
niii v blagajni pOUJetja, na kate
rega smo živlJenjsko navezani. 
Vem, ela je ob mzi~em osebnem 
clohoclku Ležko misliti na varče
vanje, prepričan pa sem, ela ven
l lal· le veeina članov našega ko
lektiva ne živi »iz rok v usta<<, 
allJpal~ ima vsaj nekaj za vsak 
pnmer. Ce bi vse to, kar je na
menjeno >>Za vsak primer<< ali pa 
če kdo redno varčuje, prenesli v 
blagajno podjetja, bi se to goto
vo poznalo na likvidnosti našega 
kolek tiva. Prav zato računam, eta 
bomo v kratkem pripravili pra
vtinil( o varčevalni služl;>i v pod
jetju in vas seznanili s pogoji 
varcevanja. Pogoji, po katerih bi 
nalagali naše pril1ranke v podjet
Ju, ne bi bili slabši od pog v. 

ki jih nudijo razne banke, pač 
pa bi kvečjemu te pogoje lahko 
še izboljšali. Tu mislim le na 
obrestno mero, kajti drugačne 
oblike vezave zasebnih sredstev v 
gospodarstvo naša zakonodaja še 
ne pozna. Seveda bi bila obrest
na mera višja za tiste prihranke, 
ki bi jih puščali za dalj časa, re
cimo vsaj 1 leto, kot za tiste pri
hranke, ki bi jih puščali za kraj
ši čas. Zanimivi za podjetje pa 
so tudi prihranki za krajša ob
dobja, pa čeprav samo za 14 dni. 
Za izplačilo osebnih dohodkov ra
bimo vsak mesec okrog lSO mi
lijonov S din in če k temu pri
štejemo še vse prispevke, ki jih 
plačamo ob izplačilu osebnega elo· 
hoclka (zaokrožimo jih na SO 0/o), 
potem vsak mesec rabimo okrog 
225 milijonov din. To pa je že kar 
čeclna vsota denarja, ki jo je tre
ba zbrati na bančnem računu za 
izplačilo naenkrat. Ta denar vsak 
mesec več dni zbiramo na raču
nu in seveda tako slabšamo hi
tros t obračanja kapitala. Gospo-

clarski uspeh pa je poleg ostalih 
vplivov odvisen predvsem tudi od 
tega, kako hitro obračamo raz
položljiv kapital. Računica je po
vsem enostavna. Ce imam na pri
mer 100 din kapitala in ga obr
nem samo enkrat na leto ter pri 
tem zaslužim 10 °/u, je moj letni 
zaslužek le 1S dinarjev. Ce pa ta 
kapital obrnem dvakrat na leto 
ob isti stopnji dobička, potem 
moj letni zaslužek znaša 2-krat 
po 10 din oziroma 20 din. Zanimi
vo je, da je vsota naloženega ka
pitala enaka, vsota zaslužka pa je 
še enkrat višja. To je ekonomska 
zakonitost in zelo enostavna lo
gika, ki nam naj bo tudi v prak
si vedno pred očmi. 

O omejitvi višine, do katere je 
sedaj možno najemati potrošni
ška posojila, kar je bilo tudi 
sprejeto z 29. oktobrom, ne bi ho
tel kaj več komentirati, ker je 
ukrep lahko vsem razumljiv. S 
pomočjo potrošniških posojil je 
bilo ustvarjeno veliko povpraše
vanje na trgu po vseh vrstah do
brin, zato je tudi po tej zaslugi 
prišlo elo rušenja kupnih in bla
govnih fondov. Kdo pa je še med 
nami, ki nima posojila, saj smo, 
kot kaže, že vsi malo zapadli pod 
vpliv inflacije in »pogruntali«, da 
se pri našem tempu vsakoletne
ga razvrednotenja denarja res iz
plača biti zadolžen. Kaj pa pome
ni odplačilo kredita tistemu, ki 
se je pred desetimi leti zadolžil 
za milijon ali dva? S tem denar
jem si je takrat postavil že kar 
lepo hišico. Dolg je ostal v zne
sku, kakršen je bil najet, osebni 
dohodki pa so se zviševali tako, 
kot je napredovala inflacija, in 
odplačilo takšnega kredita danes 
nikomur ne povzroča posebne 
preglavice, saj z današnjo vred
nostjo denarja vrne le majhen 
delček vrednosti najetega posoji
la. Res so omejena samo potroš
niška posojila, krediti za stano
vanjsko gradnjo pa so ostali še 
po dosedanjih načelih; zato pri 
odobravanju posojil iz našega 
sklada skupne porabe za te na
mene za zdaj ni nobenih spre
memb. 

O vseh teh ukrepih in o tistih, 
ki še sledijo, bomo verjetno še 
razpravljali. Za danes naj bo do
volj . Prihodnjič pa se bomo se
znanili z našimi problemi malo 
bolj konkretno, posebno glede 
kalkulacij. 

Milan Palatinus 
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Sosednji 
kolektiv 

Piše Andrej Kralj - vod
ja biroja za ekonomske 
analize in planiranje. 

PRE ILNICJ 
LITIJi\ 

Predilnica v Litiji proizvaja 
predvsem prejo iz bombažnega 
vlakna in sintetičnih vlaken. Pred 
leti je bila Predilnica specializira
na le za predelavo bombažnih 
vlaken v bombažno prejo. S pro
dorom sintetike na tržišče in z 
uveljavitvijo izdelkov iz sintetike 
je tudi Predilnica Litija prešla na 
predelavo sintetičnih barvnih vla
ken, s čimer je svoj program iz 
preteklosti, ki je bil precej mono
ton, popestrila. Z uvajanjem sin
tetike pa smo naleteli na precejš
nje težave, predvsem zaradi za
starelega strojnega parka; poseb
no problematične so bile klima
tične naprave, saj je predelava 
sintetičnih vlaken neprimerno 
zahtevnejša od bombažnih. 

Vzporedno s tem smo se sre
čali z novim problemom; pri pro
izvodnji barvne preje je prišlo 
včasih do mešanja vlaken raznih 
barv, zato smo morali posvetiti 
temu proizvodnemu postopku V<> 
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»I{ristina. Kovačič« izvaža na 
Poljslro 

Tovarna usnja »Kristina Ko
vačičeva« iz Zemuna je pred 
nedavni sklenila dogovor o 
izvozu 10.000 m2 napa usnja 
na Poljsko. Predvidevajo, da 
bodo v kratkem sklenila po
godbo še za izvoz nadaljnih 
10.000 m2 usnja. 
»Filip Kljajič« izvaža v ZDA 

Na letošnjem sejmu v Parizu 
je tovarna usnja in obutve 
>>Filip Kljajič« iz Beograda 
sklenila pogodbo o uvozu (pre
ko Centrotextila) 10.000 m~ ve
lurja. Pričakujejo, da bodo v 
kratkem podpisali tudi pogod
bo o izvozu 10.000 mt na pe v 
ZDA. Tovarna je letos kupila 
linijo za brušenje in mehčanje 
usnja, pričakujejo pa še roto
pres stroj iz Italije. V osmih 
mesecih letos so izdelali 
175.000 m2 različnih vrst usnja, 
medtem ko plan za celo leto 
predvideva 260.000 m2. Osem
mesečni plan je predvideval 
realizacijo v višni 1,210.000 din 
dejansko pa so dosegli že 
1,365.000 din. 
Servas in Dorndorf se želita 
združiti 

V Nemčiji je v obutveni .in
dustriji na vidiku nova zdru
žitev evropskega formata. To
varna Servas Schufabrik, Ro
dalben in Dordolf Schufabrik 

liko več pazljivosti. To naj bi bi
la sedanja osnovna dejavnost 
Predilnice, ki namerava v prihod
nosti proizvodnjo še popestriti z 
raznimi barvami - moclnimi in 
melanži. 

Predilnica posluje v Litiji že od 
leta 1886 in je v dosedanjem ob
dobju doživela več sprememb. 
Današnje zmogljivosti so tolikš
ne, ela lahko proizvede že 4700 
ton enojne preje, presuka in pre
vije pa lahko 3000 ton preje. Se
danja proizvodnja Preclilnice zna
ša 4500 ton preje, od te količine 
je preja umetnih vlaken udeleže
na z okrog 30"/o. Težnja podjetja 
je, ela bi se udeležba sintetike se: 
povečala, saj domača podjetja iz
delujejo precejšen elel sintetlčnih 
vlaken, medtem ko moramo bom
baž v celoti uvažati. 

Pripomniti pa moram, ela do
bivamo pri domačih proizvaj al
cih včasih slabše kakovosti sit1le
ličnih vlaken po viš ji ceni, pa tu-

Zweibri.icker se dogovarj ata 
o združitvi, čeprav zaradi te
žav in problemov pred koncern 
leta na to ni računati. Z 
združitvijo obeh podjetij bo 
nastal obutveni koncern s 5000 
zaposlenimi in letnim prome
tom 250 milij. DlVL Združeno 
podjetje bo tako na drugem 
mestu v Evropi (takoj za Sa
lamander AG, Kornwestheim) 
in v ZR Nemčiji predstavljalo 
okrog 10 ~/o celotne proizvodnje 
obutve. 
Salamander uvedel prisilen 
dopust 

Tovarna Salamander v ZR 
N·emčiji je zaradi pomanjkanja 
naročil uvedla dvotedenski do
pust. že spomladi je zaradi vre-· 
menskih razmer, povečanega 
uvoza in negotove mode pd
šlo do zmanjšanja naročil v 
obutveni industriji. že takrat 
so se nekatera podjetja odlo
č.ila za skrajšani delovnik, 
medtem ko je firma Salaman
der zapolnila izpad nar·očil s 
predčasno proizvodnjo jesen
ske in zimske obutve. Pričako
vali so, da bodo jeseni naro
čila mnogo večja, km· pa se 
ni uresničilo. V tova.·ni zago
tavljajo, da bo v bodoče pro
izvodnja tekla nemoteno, če
prav začetek prihajajoče spo
mladanske in letne proizoclnje 
ne obeta n:1jbolje. 

Pogled nn prcdilnlco - novejši posnetek 

<.,t J<:bira ni tolikšna kot na zuna
H J t:Hl trgu. 

vet st.-anskih obratov oziroma 
stnrnsKe clejavnosri proizvajamo 
slnJCll!ce - papirnme cevke za 
Jasme potrebe. 

Yn;wmica zaposluje za svojo 
UC:j<l\'HUSL udU Clt:1etVCeV in delavh. 
,-,·e,ezno Je zaposlena žensKa (Lc

tuvT1a sila. 
J:"U(ijt:lJe zelo močno uporablJa 

0Sl10\'Ji[L Slt:USlV<l, Saj j e CidOVlll 
v oce,( ut·ganizi !'an v ueh izm(;
nall. 

ze ou leta 1965 claije imamo v 
po<.lJdJU uveden 'l·L-urni Clelovn• 
Leuen . .t'L'vlZVOCinja se priiag<tj<~ 
J.u· ... IJLtCi ~u 1e tfZtscu, za tu so zalu-
2;<..: zetu majh11e, 1ema n;aiizacijct 
lJ~ t zn~tsa Utd\Jg lO mhljarcl ::; clut. 

1zvuz J<:: postal post:bno alctua
it:n v zacinJeln času. Letos namc
rcr vcllnu 11: voziLi za okrog iilli) mi
; IJ Onu v ;:; etin svujil1 iznelKov. 
rupt·ečni osebni ctohoclki v prvi 

polvvici letosnJega leta znas<.rj<-
lliuli.-, naj višj1 osebni ciohocleK 
znasa .:i2čj.-, najnižji pa oub.-. 

jjOlwcleK delimo v naslednjem 
razruerju: 77 "lu na osebne clohoci
,;e, LJ ''/o na skiacle podjetja. lVlOl'
cia je zanimiv še podateK, da je 
t.c,uc. ·-:oa osebnih dohodlwv v 
Jasmi ceni izdelkov stalna že od 
!da 1967 in znaša 18,2 "/o. 

Letosnj e poslovno leto je go
spodarsKo zelo 1·azgibano. Proiz 
vodno š irjenje, ki se je začelo v 
iansi;:ern obclobju, se nadaljuje 
tudi v letošnjem letu, spremlja 
pa ga naraščanje cen in inflacij
ske težnje. 

V Predi !nici se je letos v I. pol
letju proizvodnja povečala v učin
ku za 172 ton v primerjavi z lan
skoletnim obdobjem, vendar gle
dano to povečanje skozi osnovo 
zbledi. 

K ljub temu, ela v osnovi nismc 
dosegli zaželenih rezultatov, je 
dosežena proizvodnja zadovolji
va, če upoštevamo, ela j e letos 
potekala ta v nezmanjšanem ob
segu ob istočasnih delih pri mo
clernizaciij preclpreclilnice. Zarad i 
tega so bile zmogljivosti dosti
krat okrnjene. 

Letos je bil prav tako kot pre
teklo leto, dan poudarek pravi lni 
izbiri proizvodnega asortimenla. 
Program je predvidel povečanje 
~esnne in sintetične preje, to je 
1zdelkov, ki so zelo ugodni za 
podjetje. Pri proizvodnji sintetič
ne preje smo uspeli realizirati na
še programske naloge v celot i 

L·-.;i;~voclnja sintetike je v pri
l1h:.:l'J <:•,·i z letom 1969 za 52 wn 
vecja. J:'1·oizvocmja česane preje 
11« J" ntzj a od la,,;:;kega leta mlu
ut liose:ZKi te proizvodnje so da
ice pocl načrtovanim nivojem. 
vzroKa sta dva: v začetku leta 
rllsu ulie zmoglj ivosti polno izko
nscene zaradi pomanjkanJa naro
čil, Kasneje pa smo zaradi m o
clemizacije elel strojev clemonti
rali. 

V sul;.alnici in p1·e vijalnici je 
pmiz1·oclnja v porastu, venclar 
1J, ·cvlj~lli1tca k ljub temu ni doseg
la nacrlovane lwličine. 
Načrtne proizvodne naloge \ 

iJOileLJ u so olle 1·ealizirane v ce
JO Li, J.;er izpad v p revijalnici ni
ma bistvenega vpliva na celotno 
proizvodnjo. 

i"uvecani obseg proizvodnje pa 
ni zahteval nove delovne sile, mn
pak je bila dosežena večja prv•z
,,uctuja z manjšim steviiorn zapo
slenill. Na koncu obračunsl(eg~t 
obdobja srno imeli 874 zapos le
,, ,it, Jwr je .iv delavcev manj kol 
v pt·eteklem letu. 

.Povečana proizvodnja na en i 
strani, na drugi strani pa manj
ša poraba delovnih ur v primer
javi z Jetom 1969 sla vpltvali na 
porast procluktivnosti. V predil
nici smo proizvecl ii v lanskem 
ubclobju na delovno uro 4,92 kg 
preje, ietos pa že 5,67 kg. Iz tega 
slecli, ela je proclukLivnost večja 
v predilnici za 15 "/o, v sukalniu 
je zabeležen porast produktivno
sti za 13 11/u, medtem ko v previ· 
j a lnici nismo dosegli nobenega 
napredka. 

Proizvodne zmogljivosti v pre
clilnici so ostale neizpremenj ene. 
Porast zmogljivosti je zabeležen 
le v sukalnici in previjalnici. \ 
predpredilniic smo sicer mon tira
li in tudi že uporabili elel novih 
strojev, ki jih montiramo v okvi
ru modernizacije, vendar s temi 
stroji nismo povečali zmogljivo
sti predpreclilnice, temveč smo 
nadomestili stare izkm·iščene 
stroje. 

Za letošnje poslovanje smo mo
rali najeti večja poslovna sred
stva. Zaradi modernizacij e se je 
povečala nabavna vrednost osnov
nih sredstev in znaša na koncu 
obračunske dobe že 4,470.000 din, 
medtem ko predstavlja dejanska 
vrednost komaj 9,201.000 din. Ta 
podatek pove, da so naša osnov
na sredstva starejšega izvora in 
v precejšnji meri že oclpisana. 



stvo, da se je realizacija v letoš
njem letu povečala. 

Kljub vsemu pa razne težave, 
na katere smo naleteli v našem 
poslovanju, niso bistveno vpliva
le na proizvodnjo. Uspelo nam je 
celo prodati celotno proizvodnjo 
letošnjega leta ter še del zalog iz 
preteklega leta. Naj omenim, da 
smo imeli na koncu obračunske 
dobe na zalogi le S-dnevno proiz
vodnjo. To je za nas zelo ugod
no, ker so zmanjšane zaloge spro
stile obratna sredsvta, ki pa so 
se na žalost prelila v kupce. 

Pogled na Predilnico - starejši posnetek 

Danes se vedno bolj uveljavlja 
mnenje, da merilo uspešnosti po
slovanja podjetja ni samo vred
nost investicij v gospodarske na
mene, pač pa tudi vrednost inve
sticij v družbeni standard. Bistvo 
teh investicij je v tem, da na nek 
način vplivajo na življenjsko ra
ven, to je standard zaposlenih de
lavcev, kar neposredno vpliva na 

Stopnja, ki kaže sposobnost na
ših osnovnih sredstev, znaša ko
maj, 22,7 Ofo. 

V letošnjem letu vlagamo znat
na sredstva v modernizacijo in 
razširitev proizvodnje. Samo v 
prvi polovici leta smo porabili v 
ta namen 5.520.00 din investicij
skih sredstev. Investicijske nalož
be so zavzele precej naših sred
stev, ki smo jih že v preteklosti 
namenili za investicije, vendar 
uporabili kot obratna sredstva. 
Zmanjšan obseg lastnih sredstev 
smo morali nadomestiti s tujimi 
viri. V prvi polovici letošnjega le
ta je hi.lo 7aietih za obratna sred
stva 20.424.000 din lastnih virov 
in 11.105.000 din tujih virov. V 
lanskem letu je bilo zajetih le 
8.804.000 din tujih virov. 

Po vrednosti smo imeli v lan
skem obdobju na zalogi za 
5.288.000 din izdelkov, letos pa le 
za 2.088.000 din. V letošnjem letu 
smo tudi bolj pospešeno izvažali; 
samo v prvi polovici leta smo 
izvozili 320 ton preje, v istem ob
dobju lani pa le 190 ton. Stro
ški tudi v letošnjem letu narašča
jo zaradi raznih podražitev. Ker 
so cene naših izdelkov ostale ne
izpremenjene, vpliva to poveča
nje stroškov na našo akumulaci
jo. Kljub temu smo dosegli zado
volj iv finančni rezultat. 

Vrednost proizvodnje 
Lastna cena 
Dobiček 

1968/VI 
42.307.139 
38.820.920 
3.546.218 

1969/VI 
46.597.685 
44.589.769 
2.007.916 

1970/VI 
51.440.712 
48.847.338 
2.593.374 

Primerjava kaže, da so letošnji 
reuzltai nekoliko slabši kot lani, 
vendar to ni realen dokaz dejan
skega stanja, ker je bil lani ce
lotni dohodek navidezno večji za
radi novih predpisov o ugotavlja
nju in delitvi dohodka. 

Tudi nekateri drugi ekonomski 
kazalniki gospodarjenja kažejo 
določen napredek. Koeficient eko
nomičnosti, to je razmerje med 
vrednostjo proizvodnje in lastno 
ceno, se je povečal od 1045 na 
1053. Donosnost pa je letos neko
liko nižja, in sicer smo dosegli 
na dinar vloženih sredstev 5 par 
dobička, medtem ko smo lani do
segli 6 par. Donosnost je nazado
vala zaradi tega, ker vlagamo 
znatna sredstva v mo·dernizacijo 
proizvodnje, ki pa ne bo vplivala 

toliko na povečanje, temvec so te uspešno izvajanje nalog na delOv· 
naložbe namenjene predvsem iz- nem mestu. Iz tega lahko zaklju
boljšanju kvalitete izdelkov. čimo, da so investicije v bistvu 

neločljive. Moderni stroji torej 
Poslovanje v letošnjem letu dolgoročno zahtevajo primeren 

ovira pomanjkanje obratnih učinek. Poleg objektov za rekre
sredstev, kajti pričakovano iz- acijo in prehrano je s področja 
boljšanje likvidnosti se ni uresni- družbenega standarda najpo
čilo, pač pa beležimo zmanjšano membnejše reševanje stanovanj
likvidnost naših odjemalcev. Na ske problematike, ker preživi člo
koncu letošnje obračunske dobe vek v okolju, ki ga nudi stanova
so znatno porasle terjatve do nje, najmanj 50 Ofo svoje življenj
kupcev, ki so se še povečale v ske dobe. 
primerjavi s stanjem v začetku "' Naše podjetje je potrebe po 
letošnjega leta. V začetku leta so 
nam kupcidolgovali 17,670.000 din, stanovanjih v preteklosti pokri
ob koncu polletja pa so se dol- valo z gradnjo blokov z lastnimi 

sredstvi in z nakupom raznih sta
govi povzpeli na 28,066.000 din. novanj v nekaterih novo zgraje-
Tako visoke terjatve nam vežejo nih poslopjih. Leta 19~7 je bil 
precejšnja sredstva, zato j~ bilo vseljen zadnji polstolpič z 20 sta
poslovanje v letošnjem letu zara- novanji na Rozmanovem trgu. Te
di pomanjkanja obratnih sred- ga leta smo prvič pričeli z novo 
stev zelo otežkočeno. ~ obliko financiranja stanovanjske 

Naše terjatve do kupcev pred- gradnje, to je, pričeli smo dade
stavijajo 54 Ofo realizacije, med- ljevati dolgoročne kredite za po
tem ko je ta odstotek znašal v samezno gradnjo. Ta način se je 
lanskem letu le 48 °/o. Poleg tega potem uveljavil kot stalna oblika 
pa moramo upoštevati tudi dej - reševanja stanovanjske proble-

Naš portret 
Karel JURJEVčič, rojen l. sep

tembra 1914 na Vrhniki v delav
ski družini. Zaposlen v IUV že 
21 let; delal je v lužilnici 8 let. 
Kasneje je bil zaradi bolezni pre
meščen na delovno mesto vratar
ja-čuvaja, kjer še danes vestno 
opravlja svoje delo. 

Spomini na prva leta zaposlit
ve v tovarni? 

- Pogoji dela so bili takrat 
precej težki. Delal sem pri roč
nem goljenju in glajenju. Leta 
1955 sem opravil izpit za usnjarja 
(za pripravo kož). če primerjam 
živahnost, ki je bila takrat v lu
žilnici, s sedanjim stanjem, po
tem je to danes pravo mrtvilo. 
Pri tem mislim na število delav
cev takrat in danes. Delo je bilo 
zelo primitivno in naporno. 

Sprememba delovnega mesta 
je terjala od vas prilagoditev no
vim zahtevam. Se spominjate 
kakšnih posebnih težav, ki so bi
le posledica premestitve? 

- Posebnih težav nisem imel. 
Tudi razlika v osebnem dohodku 
med prejšnjim in novim delov
nim mestom mi je bila izplačana . 
če pravim, da sem imel v lužil
nici težje fizično delo, sem se na 
delovnem mestu vratarja srečal z 
različnimi problemi, ki so jih po
vzročali delavci zaradi tega, ker 
so imeli premalo razumevanja 
oziroma niso hoteli doumeti . 
kakšne so zahteve in dolžnosti 
vratarske službe. 

Delo vratarjev se odvija v iz
menah in ob nedeljah ter prazni
kih. Ali ste v svojem zasebnem 
življenju imeli zaradi tega dolo
čene težave oziroma ali jih še 
imate? 

matike. članom kolektiva smo od 
leta 1967 do leta 1970 razdelili 
skupno 246.328.300 S din. Ta sred
stva smo odobravali za novo 
gradnjo kot tudi za adaptacije. 

Za nove gradnje je oil doslej 
odobren dolgoročni kredit 60 čla
nom kolektiva. Od vseh 60 prosil
cev, katerim je bilo odobreno po
sojilo za nove gradnje, bo stano
vanje sprostilo za 26 članov ko
lektiva. če upoštevamo še dolgo
ročnost sprostitve, lahko rečemo, 
da je učinek v tej smeri bolj pi
čel, saj so doslej le 4 prosilci 
sprostili stanovanja. 

Vzrok za to moramo iskati v 
stalnem porastu cen gradbenega 
materiala ter morda v prenizkih 
največjih zneskih S oziroma 8 mi
lijonov S din, kar vse pogojuje 
daljši čas gradnje. S podobno 
problematiko se srečujemo tudi 
pri odobravanju sredstev za 
adaptacijo. 

Na koncu moram omeniti še, 
da je podjetje zgradilo počitniški 
dom v Novem gradu, ki je na vo
ljo članom kolektiva po izredno 
ugodnih cenah. 

Podjetje letos končuje moder
nizacijo, s čimer so se določeni 
delovni postopku popolnoma na
domestili z novimi stroji. 

Deloma pa se povečujejo tudi 
zmogljivosti, tako da bo možno 
že v naslednjem letu proizvesti 
okrog 6000 ton preje v vrednosti 
14 milijard S din. 

Predilnica tesno sodeluje s svo
jimi stalnimi partnerji - kupci 
- tkalnicami. Ta povezanost je 
sicer močna, ne razvija pa se v 
v smeti integracije ali koopera
cije, čeprav v prihodnosti ene od 
teh oblik ne izključujemo. 

V drugi stopnji modernizacije, 
to je po krajšem predahu, pro
gramira Predilnica ponovno po
večanje zmogljivosti, zavzemala 
pa se bo tudi za take dogovore, 
kjer se bo dinar kar najbolje iz
plačal. 

- Prav gotovo sem se in se mo
ram še danes odpovedati marsi
čemu v svojem zasebnem življe
nju. Predvsem sem bil prikrajšan 
za razna družabna srečanja, ki 
so se odvijala običajno takrat, ko 
sem moral v službo. 

Z zasedbo delovnih mest vra
tarjev imamo v tovarni precej te
žav. Marsikdo se noče zaposliti 
na teh delovnih mestih, kljub te
mu, da se mu nudijo v zdrav
stvenem smislu boljši delovni po
goji in enak zaslužek, kot ga je 
imel na prejšnjem delovnem me
stu. V čem je po vašem mnenju 
vzrok za to? 

V prvi vrsti mislim, da odkla
njajo stike z ljudmi; boje se za
meriti, če bi morali kdaj komu 
kaj preprečiti (odnašanje nedo
voljenih stvari, zapuščanje delov
nega mesta med delovnim časom 
itd.). Potem pa dejstva, da naše 
delo ne pozna pravega prostega 
časa (nočno delo, nedelje, praz
niki). Zaradi tega je ta poklic 
prav gotovo neinteresanten za 
mlade ljudi. 

Osebne želje za prihodnost? 
Na prvo mesto bi postavil 

zdravje, da bi še čim dlje časa va
roval tovarniško imetje in s tem 
doprinesel svoj delež k skupne
mu uspehu. 



Delavka
slikark& 

Spodaj so tri dela Marije Knapič: Tihožitje - Sončnice in mak -
Motiv iz Tirolske vasi 

..--

Predstavljamo vam delavko sli
karko, ki ·izhaja iz vrst našega 
kolektiva. Je tihi in skromni sa
morastnik. Morda jo poznamo 
premalo, ker svoje ustvarjalnosti 
ne razstavlja javno, kot večina 
njenih kolegov, ki so prav tako 
samonikli umetniki. 

Marija KNAPič je v našem 
podjetju zaposlena že 23 let. Pri
pada tisti generaciji naših delav
cev, ki so neločljivi elel rasti pod
jetja od njegovega začetka pa vse 
do današnjega dne. Delala je pri 
različnih delih v usnjarni na Vrh
niki, danes pa pretežno obrezuje 
kože v dodelavi. 

. Obiskali smo jo na njenem elo
mu, si ogledali del njene umetni
ške ustvarjalnosti in ji pri tem 
zastavili nekaj vprašanj: 

Kaj vas je vodilo, da ste se od
ločili za slikanje in koliko časa 
ste že zvesti tej zvrsti umetnosti? 

-Veselje do slikanja sem ime· 
la že v šolskih letih. Toda takrat 
ni bilo možnosti zame, še zlasti, 
ker ni bilo mogoče dobiti barv, 
kakršne sem si želela. Nekoliko 
sem si pomagala s suhimi barva
mi. Po vojni pa sem pričela sli
kati v olju na platno ali lesonit. 
Tej zvrsti slikanja sem zvesta še 
danes. 

Vsak umetnik, bodisi poklicni 
ali samonikli, ima običajno svo
jega vzornika, kateremu zvesto 
sledi v svojih delih. Zanima nas, 
ali ga imate tudi vi in če ga ima
te, ali nam lahko zaupate njego
vo ime? 

- Verjamete ali ne, vzornika, 
ki bi se zgledovala po njem, ni
mam. Res je, da smo v sorodstvu 
trije, ki se ukvarjamo s slika
njem. Dva sta šolana slikarja in 
se s tem delom poklicno ukvar
jata. Z njima pa nimam stikov 
enega sploh ne poznam, enega pa 
zelo slabo. · 

Kje predvsem iščete motive za 
svoje delo? 

- V glavnem povzemam moti
ve iz narave, najbolj pa so mi pri 
srcu planinski motivi. Naj vam 
pri tem povem, da so mi planine 
zelo blizu in da jih z možem zelo 
rada obiskujeva, kadar nama čas 
dopušča. Veliko preslikujem iz 
barvnih razglednic in to zlasti po 
želji posameznikov, ki si žele do
ločene motive. 

Kot nam je znano, svojih del 
ne razstavljate na javnih razsta-

vah. Ali je vzrok temu v tem, 
ker vas niso vabili, ali si tega ne 
želite? 

- Zame je slikanje zgolj oseb
no zadovoljstvo. Pri tem se spro
stim in pozabim na težave. Ni
mam posebnih želja, da bi raz
stavljala. Pa tudi vabili me niso . 
Na čipkarski razstavi so razsta
viil neka jmojih motivov in še 
to brez moje vednosti. 

Kako ocenjujejo vaše delo ti
sti, ki ga vsaj delno poznajo? 

- Na to ni lahko odgovoriti,. 
še zlasti, ker ima vsakdo izmed 
nas svoj okus. Morda bom delno 
odgovorila s tem, da je povpra
ševanje po mojih slikah dokajš
nje, tako da vsem željam niti 
ustreči ne morem. Pa tudi časa 
za slikanje imam premalo. 

Ker sami ne razstavljate - ali 
se pa morda udeležujete razstav 
svojih kolegov, bodisi amaterjev 
ali poklicnih? 

- Do sedaj sem si ogledala sa
mo razstavo našega delavca, sli
karja Ivana Malavašiča. 

Znano nam je, da se v vseh 
umetnostnih zvrsteh, še zlasti pa. 
v slikarstvu porajajo vedno nove 
izrazne poti, toda nekatere so
dobnejše so za nas laike vse prej 
kot umetnost. Kaj vi mislite o 
tem? 

- Sodobna izrazna umetnost v 
slikarstvu mi ni poznana, zato ne 
morem dati svoje ocene. Mislim 
pa, da tudi v slikarstvu premoč
no prevladuje želja po hitrih in 
čim lažjih zaslužkih. 
če bi bili še enkrat na začetku 

svoje življenjske poti in če bi 
imeli možnost, ali bi se odločili 
za slikarski poklic? 

- Brez dvoma bi se popolno
ma predala temu poklicu. 

Vaše počutje na delovnem me
stu? 

- Sedaj nekoliko bolje, ker se 
mi je zdravje delno izboljšalo. 

ln želje za prihodnost? 
- Predvsem si želim zdravja. 

Seveda bi se želela čimbolj izpo
polniti v slikarstvu. In navsezad
nje si želim več prostega časa, 
zlasti prostih sobot, kar pa ni sa
mo moja želja. 

želimo, da bi se vse njene želje 
uresničile, da bi čimveč svoje sli
karske, samouke ustvarjalnosti 
vlila na platno ali lesonit. 

P.P. 



Priprave smučarjev 
Vrhniški smučarji, tako alpski tekmovalci kot skakalci, smo letos 

pričeli s pripravami že zelo zgodaj. Prve treninge smo imeli že v za
četku oktobra, da bomo v času, ko bo zapadel sneg, kondicijsko do
bro pripravljeni. Ker pri nas smučarska sezona ni ravno dolga, je 
treba čas, ko je dovolj snega, izkoristiti za treninge na snegu in 
tekmovanja. Zato pa mora biti tekmovalec za tak napor že zadovo
ljivo pripravljen. To nam je še najbolj pokazala lanska sezona, ko 
smo zaradi pomanjkljivih prejšnjih priprav dosegli vidnejše rezultate 
šele proti koncu sezone, ki pa je bila zaradi ugodne zime precej 
dolga. 

Med redne priprave smučarjev 
že nekako obvezno sodi tudi ure
janje smučišč oziroma skakalni
ce, saj delo pri tem prav tako 
vpliva na telo in ga fizično krepi. 
Tako so skakalci skupaj s Komu
nalnim podjetjem sodelovali pri 
urejanju skakalnice, na kateri naj 
bi bilo letos tudi republiško pr
venstvo v skokih. Za to priredi
tev jo bo treba še posebej pripra
viti in zgraditi tudi sodniški 
stolp. Naporov in sredstev pa za 
to prav gotovo ne bo škoda, saj 
bomo lahko na Vrhniki videli naj
boljše slovenske oziroma jugoslo
vanske skakalce, ki bodo ne
dvomno mnogo vplivali na nadalj
njo priljubljenost skakalnega 
športa pri mladini. 

Alpski smučarji smo se lotili 
urejanja smučišč na Zaplani, ta
ko da bodo pripravljena za tek
movanje Ulovka 71, ki bo to se
zono že meseca januarja. Seveda 
sami ne bomo mogli res uspešno 

pripraviti prog in računamo, ela 
nam bo tudi priskočilo na pomoč 
Komunalno podjetje, ki je letos 
počistiJo veliko terena. Ulovl<:a si 
je s svojimi uspešno organizira
nimi tekmovanji pridobila dovolj 
ugleda in stalno mesto med tek
movanji za kategorizacija, kate
rih je v Sloveniji v vsaki alpski 
disciplini vsako leto največ pet. 
Prav zato se bomo morali v pri
hodnje čim bolj potruditi, da bo 
to tekmovanje ostalo na najvišji 
ravni, saj bomo le na ta način 
lahko na Vrhniki videli vsako le
to tudi najboljše alpske smučar
je. 

Kakšni pa so ostali problemi 
smučarjev na Vrhniki, predvsem 
tistih, ki želijo doseči tudi res 
kvaliteten vzpon? Težave so po
dobne ali pa še večje kot pred 
leti. Ker je na Vrhniki smučar
ska sezona precej kratka, se mo
ra smučar tekmovalec · že precej 
prej podati na sneg, seveda tja, 
kjer ga najde. 

Vse to pa terja čas in sredstva, 
kar pa si včasih še tako navdu
šen smučar težko privošči. Neko
liko na boljšem so morda smu
čarji skakalci, ki imajo možnost 
za treninge skozi vse leto na 
umetnih skakalnicah v Logatcu 
ali Ljubljani, kar pa tudi terja 
določena sredstva. Alpskega smu
čarja si tudi ne moremo pred
stavljati brez treninga ob žičnici. 
Za zdaj imamo na Ulovki le dve 
manjši vlečnici, ki pa služita bolj 
nedeljskim smučarjem kot pa 
tekmovalcem, kar je glede na 
ekonomski račun upravljalca žič
nice povsem razumljivo. Kot že 
več let, tudi letos upamo, da bo
mo prihodnje leto na Zaplani do
bili sedežnico, ki bo bistveno več
ja od sedanjih in bo nedvomn0 
mnogo pripomogla k nadaljnji 
kvalitetni ravni smučanja. 

Glede opreme lahko povem sa
mo to, da si jo še vedno preskrbi 
vsak tekmovalec sam in da smu
čarji razpolagajo z zelo majhni
mi sredstvi, kar glede na vlogo 
smučanja ni ravno razveseljivo. 
To se odraža tudi pri številu tek
movalcev, ki so še pripravljeni 
aktivno sodelovati, in lahko re
čem, da so to predvsem tisti, k; 
si že sami služijo kruh in tako 
lahko tudi sami prispevajo do
volj sredstev. Zato se največ.ia vr
zel pojavlja prav med mladinci. 
ki si sami pri vsem tem še ne 
morejo pomagati. 

Glede na sedanji položaj bo 
treba še bolj poprijeti pri naj
mlajših, ki navdušeno smučajo, 
in jim omogočiti, da v prihodnje 
ne bodo deležni vseh teh težav in 
se bodo lažje posvetiil res samo 
smučanju. O delu pionirjev-smu
čarjev pa drugič kaj več! 

Andrej Krašovec 

Krzno 
Tudi v svetu krzna veljajo pra

vila mode, ki se pojavljajo kot 
analogija modnih teženj za do
ločen čas. Modne linije se dajo 
z malo več truda lepo prenašati 
tudi na krzno. V materialu sa
mem smo sicer omejeni na na
ravne živalske vrste, na katerih 
spremembo človek vpliva le ma
lo. Tekstilci si z različnimi veza
vami in barvnimi učinki poma
gajo elo novih in modnih tkanin, 
krznarji pa si s sestavljanjem in 
kombiniranjem krzen obogatijo 
po naravi odmerjen asortiment. 
Lahko pa se zgodi, da se pri pre
,;eliki vnemi za novim tako iska
nje konča v zablodi tako, da smo 
uničili vse tisto, kar je pri krznu 
naravno in najlepše. 

Kakšno je letos: modno krzno? 

Na slik~: Naravni žlahtni videz je podrejen vzorcu in bogastvo krzna 
je s tem uničeno, namesto da bi ga podčrtali. Ali ne bi bil model 
lepši in cenejši, če bi vzeli v roke gmb, enako vzorčast volneni tweed 

in ga okrasiil s temnim krzn om? 

\' modni 
Tudi pri krznu se govori le o mi
di in maxi modelih. Z novimi 
dolžinami smo se dokopali do ve
liko mehkejših in elegantnejših 
linij. To je logična posledica do
danih centimetrov v dolžino, ki 
omogočajo, da se kroj postopo
ma razširja in oblikuje lepo li
nijo. Vedno gre za bolj ali manj 
op"rijete modele. Značilnost so iz7 
raziti gumbi na najrazličnejših 
mestih, kjer jih še lahko opravi~ 
čimo s funkcijo zapenjanja. Po
gosti so tudi našiti žepi, kapuce 
in pasovi iz krzna ali usnja. Ne 
manjka tudi razporkov, ki so 
drzni in segajo do pasu, . bodisi 
zadaj ali na bokih. Lepi in izrazi
ti so modeli v kombinaciji krzno
usnje v razmerju v korist enega 
ali drugega materiala. Zelo boga-· 

paral eli 
ti so krzneni modeli, če jim do
damo obrobe iz dolgodlakega 
krzna. Pasovi okrasnega krzna so 
lahko enojni, dvojni in podaljša
ni do vrha in okoli vratu. Poleg 
plaščev je še veliko krznenih 
brezrokavnikov, ki so majhni kot 
žHeji, ali pa segajo skoraj do tal. 
Nosijo se za svečane priložnosti, 
če so iz dragega krzna, in za 
šport, če so hipijevski in iz gro
bih kozjih in ovčjih kož. 

Cena in moda krzna se seveda 
spreminja, pač odvisno od po
nudbe in povpraševanja. Lahko 
pa trdim, da se da vsako krzno 
po svoje lepo oblikovati in spre
meniti v lep, učinkovit in sodo
ben model, čeprav material mo
goče ne sodi v vrsto najdražjih. 

M. Vrhunc 



ZLATA ZA CERARJA 
SP v gimnastiki v letu 1970 je za nami. Razdeljene so kolajne 

in udeleženci ter gledalci so odšli polni najrazličnejših vtisov. ,Kot 
je že bilo večkrat napisano, je bilo to SP glede udeležbe doslej naj
močnejše, nastopilo je 36 narodov, in sicer nekateri s celotnimi re
prezentancami, drugi le s posamezniki. Za vse pa drži ena ugotovitev 
- poprečno je bila njihova kvaliteta na višji ravni kot poprej. 

če pogledamo najprej kvaliteto 
pri telovadcih, bomo ugotovili, 
da je vrh ostal isti: Japonci in 
Rusi še vedno trdno drže prvi 
dve mesti. Vzhodni Nemci so bili 
tretji; njihova uvrstitev ni pred
stavljala presenečenja, saj so, kot 
je znano, v zadnjih letih doma 
posvetili športu veliko pozornosti 
in žanjejo uspehe v vseh šport
nih zvrsteh. Za četrto in peto 
mesto so se borile vrste Poljske, 
ZDA in Jugoslavije, pa tudi švi
carji so pod vodstvom znanega 
trenerja Jacka Giintharda, ki je 
pred leti vodil Italijane od zmag 
do zmag, že močno konkurirali 
navedenim trem. Končni izid te
ga »mnogoboja« je znan: jugo
slovanski telovadci so dosegli 
svoj največji povojni uspeh in 
osvojili četrto mesto pred svojimi 
najhujšimi tekmeci Poljaki. če
mu gre zahvala za ta uspeh? Po 
pravici je treba povedati, da ne 
premoči v kvaliteti, temveč tudi 
dejstvu, da so naši telovadci tek
movali brez spodrsljajev, da so 
pokazali res tisto, kar znajo. Naš· 
tekmeci niso imeli enake sreče, 
dogajali so se jim spodrsljaji in 
to celo njihovim najboljšim trem 
- bratom Kubica. Nihče od njih 
ni uspel odtelovaditi dvanajste
roboj brez večjih napak in tako 
so se proti pričakovanjem Je na 
dveh orodjih uvrstili v finale, a 
domov niso prinesli nobene od 
kolajn. Sicer pa niso bili edini, 
ki se jih je držala smola. Ta ni 
prizanesla tudi največjim favori
tom in je čisto po svoje obliko
vala vrstni red. 

Akinori Nakayama 

tA 

Najnesrečnejši, da se tako iz
razim, je bil gotovo Mihail Voro
nin. Nanj je polagala vse upe so
vjetsko vodstvo, saj je bilo tako
rekoč že prej odločeno, kdo bo 
prvak v ekiprii konkurenci in jim 
je preostal le še start na zlato 
med posamezniki. Morda je bilo 
to za Mihaila pretežko breme in 
zato ni uspel pokazati vseh svo
jih kvalitet. Spodrsnil je kar na 
prvem orodju (v obveznih vajah, 
kjer bi bil sicer gotovo med fina
listi), si s tem pokopal upe na fi
nale na tem orodju in skorajda 
tudi na prvo mesto v skupni uvr
stitvi. Njegovi tekmeci Japonci 
so namreč imeli v svoji ekipi šest 
tako »močnih mož«, da bi ga vsak 
od njih prehitel, če bi brezhibno 
izvedel svoje vaje. Toda tudi Ja
poncem ni šlo vse tako, kot so 
želeli. Njihov najboljši in hkrati 
tudi pretendent za novega sve
tovnega prvaka, Nakajama, je 
prav tako imel hujši spodrsljaj 
na konju z ročaji in je s tem 
odprl pot do telovadnega presto
la Eizu Kenmotsuju, kolegu iz 
vrste. Ta je s svojo telovadbo si
cer dokazal, da je naslov zaslužil, 
hkrati pa jasno potrdil, da so pri 
tako kvalitetni telovadbi kot je 
v svetu sedaj, lahko prvaki le ti
sti, ki svoje znanje tudi brezhib
no pokažejo na tekmovanju. Po 
tem, kar so na tem SP pokazali 
Japonci, brez dvoma zaslužijo 
svoje zlato. So zelo homogena 
vrsta, z večjim znanjem kot ga 
pokažejo na tekmovanju v svojih 
sestavah. Naj ilustriram to s po
datki, da so bili med šestimi naj
boljšimi na svetu na posamez
nem orodju na parterju, krogih 
in drogu po štirje Japonci, na 
drogu pa celo pet. Le na konju z 
ročaji je bila slika bolj pestra, 
saj je sodeloval en Japonec, Rus. 
Vzhodni Nemec, Poljak in dva 
Jugoslovana. Edino na tem orod
ju kolajna ni pripadla Japoncem: 
ostala je kar tu v Jugoslaviji. Naj
bolje nam uspehe Japoncev po
nazori tale pregled: na Japonsko 
je odšlo 6 zlatih kolain. 6 srebr
nih in 3 bronaste, v SZ 3 srebrne 
in 3 bronaste, v Jugoslavijo 1 
zlata. 

Tudi pri dekletih je bil boj za 
prvi dve mesti med ekipami 
oster. Borili sta se ZSSR in Vzh. 
Nemčija, na koncu je zmagala so
vjetska vrsta, za tretje in četrto 
mesto pa je potekal bolj med 
čSSR in Japonsko. Medtem ko so 
bile Japonke v svojih izvedbah 
ravno tako elegantne in natančne 
in so bile njihove sestave težke 
in izvirne, so jih čehinje prema
gale zaradi tega, ker so pač sod
nice vedno upoštevale pri ocenah 
tudi ugled češkoslovaške vrste, 
ki je imela tudi ugodnejši startni 
čas. Nočem reči, da češkoslova
ške telovadke glede na svojo kva
liteto bronaste kolajne ne bi za
služile, le pomisleke imam ob 
tem, ker so imele v vrsti več spo
drsljajev kot Japonke in bi se to 

verjetno moralo izkazati v konč
nem rezultatu. Sicer pa ženska 
telovadba napreduje z enakim ali 
še hitrejšim tempom kot moška. 
Dekleta vnašajo v svoj poljubni 
program vse več sestavin, ki so 
bile do nedavnega domena mo
ških, na parterju pa jih po težav
nosti akrobatskih prvin že po
vsem dohajajo ali celo presega
jo. Za primer Jl.aj navedem po
ljubni parter male Vzh. Nemke 
Karin Janz, ki irria poleg ostalih 
težin na začetku in koncu vaje 
prosti prevrat nazaj uleknjeno z 
obratom za 360 stopinj. Sicer pr
je mala Karin (visoka le 1SO cm) 
imela na tem prvenstvu smolo. 

Zlato je zato osvojila odlič
na sovjetska tekmovalka - 18-
letna Ljudmila Turiščeva. Srebro 
v skupni uvrstitvi je osvojila Vzh. 
Nemka Erika Zuchold, ki je bila 
uspešna tudi v finalu na presko
ku - zlata in gredi- zlata. Tret
je mesto je osvojila Zinaida Vo
ronina in šele četrto Karin J anz. 
Za primerjavo naj še tu podam 

pregled osvojenih kolajn po drža
vah. NDR je osvojila 3 zlate, 3 
srebrne in 1 bronasto, SZ 3 zlate, 
2 srebrni in 6 bronastih, ZDA 1 
srebrno (prinesla jo bo domov po 
mnenju novinarjev najsimpatič
nejša udeleženka Cathy Rigby) in 
čSSR 1 bronasto. 

Tudi naša dekleta so se kar do
bro odrezala. Zavzele so deseto 
mesto med ekipami in prehitele 
med drugim švedsko, Bolgarijo 
in Kanado. 

Za nas Jugoslovane je torej to 
prvenstvo minilo srečno; izkazali 
so se tekmovalci in tekmovalke, 
izkazali so se z odlično organiza
cijo organizatorji pa tudi publi
ka, ki je športno bodrila in izka
zovala priznanje tistim, ki so si 
ga zaslužili. V lepem spominu bo 
tako ostala Ljubljana 70 vsem, ki 
so vanjo pripotovali kot tekmo
valci, sodniki, gledalci in novi
narji, saj je bilo tudi v drugih 
sredstvih javnega obveščanja na 
njen račun izrečenih mnogo po
hval. 

NK Usnjar: konec dober- vse dobro 
V zadnji tekmi jesenskega dela tekmovanja v zahodni conski 

nogometni ligi je moštvo Usnjarja prikazalo lepo in učinkovito igro. 
Zaradi slabega vremena je bilo gledalcev le 100, vendar so prišli na 
svoj račun. Rezultat 6:2 je najvišji v tej sezoni in je pripomogel, da 
se je moštvo povzpelo od doslej 9. na 4. mesto s samo točko manj, 
ki bi zadostovala za drugo mesto. Po jesenskem delu je lestvica 
naslednja: 

I. Koper 11 10 o 1 29:S 20 
2. Tolmin 11 s 3 3 20:1S 13 
3. Piran l1 s 3 3 17:13 13 
4. Usnjar 11 s 2 4 23:18 12 
S. N. Gorica 11 3 6 2 21:18 12 
6. Zagorje 11 s 2 4 1S:20 12 
7. Hrastnik 11 4 3 4 23:1S 11 
8. Adria 11 3 s 3 20:1S 11 
9. B. Krajina 11 4 3 4 19:23 11 

10. Tržič 11 4 3 4 18:2S 11 
11. LTH 11 2 2 7 16:19 6 
12. Tabor 11 o o 11 4:39 o 
Značilno za jesenski del je to, da so vsa moštva od drugega do 

10. mesta zelo izenačena in sta med njimi le 2 točki razlike. Naše 
moštvo ima v spomladanskem delu boljši razpored in igra več tekem 
na domačem igrišču; · računamo torej vsaj na drugo mesto. V mar-
čevi številki našega lista pa kaj več o zimskih pripravah in spomla-
danskih načrtih. Kajdiž 


