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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

v 

NASIH 25 LET 
že iz teh podatkov je lahko 

moč razbrati določena nihanja v 
številu zaposlenih, ki so bila 
okrog 1961. odraz težav, v katerih 
se je znašlo podjetje, v zadnjih 
letih pa posledic integracij in 
sicer pripojitve »Šmartna«, Us
njarsko-krznarskega kombinata 
šmartno pri Litiji, Splošnega 
krojaštva in šiviljstva Vrhnika in 
Podjetja za izdelavo obutve Rož
nik Ljubljana. 

Letos slavimo pomemben jubilej - 25 letnico poslovanja in 
dela našega podjetja. 

Zgodovina industrije usnja Vrhnika se začenja na Vrhniki, na 
Tržaški cesti 31. v mesecu februarju 1946. 

Na Vrhniki ima usnjarstvo že sicer starejšo tradicijo, vendar 
je za naše podjetje pomemben prav februar 1946, ker je takra:t 
Kalinova tovarna prešla v družbeno lastnino in začela poslovati 
pod sedanjim imenom. Z darilno pogodbo je dne 18. februtrja 
1946 Savel KALIN odstopil nepremičnine z vsemi stavbami in 
industrijskimi napravami vladi Ljudske republike Slovenije. 

Tovarna ob vročitvi še ni bila v celoti zgrajena, zato so bile 
pred mladim kolektivom, ki je v februarju štel41, ob koncu 1946. 
leta pa 190 delavcev, še velike naloge, v prvi vrsti dograditev 
tovarne. 

Stroj za mešanje v ščetinami 

V naslednjem letu se je kolek
tiv močno povečal, kar najbolje 
priča naslednji prikaz števila za
poslenih: 
stanje ob koncu l. 
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V teh petindvajsetih letih na
šemu koletivu prav gotovo ni bi
la pot posuta z rožicami. V ob
dobju administrativno-planskega 
gospodarjenja se te težave niso 
toliko odražale v samem kolek
tivu, ker je bilo podjetje vodeno· 
od zunaj in je moralo le izpolnje
vati planske zadolžitve. Po začet
ku delavskega upravljanja pa je 
bilo pred kolektiv postavljenih 
vse več nalog in problemov, ki 
jih niso reševali >>Strici« v vladi 
ali v zbornici, temveč so obvisele 
na ramenih vodstva in samou
pravnih organov podjetja. Pred 
čedalje hujšimi problemi je ko
lektiv v obdobju od 1960 do 1962 
leta skoraj klonil. V podjetju je 
še mnogo članov, ki se bodo 
spomnili, da v tem času večkrat 
ni bilo surovine za namok, samo
upravljalci pa prav gotovo še ve
do, da ni bilo v tovarniški blagaj-

Konec na 2. strani 

SEDEM ZAPOVEDI 
AKCIJSKEGA PROGRAMA 

Delavski svet podjetja je na 
sejah v decembru lanskega leta 
pregledal dosežene rezultate 
poslovanja in istočasno sprejel 
akcijo programa za čim uspeš
nejše gospodarjenje v nasled
njem obdobju. Ta akcijski pro
gram vsebuje naslednje načrte 
in ukrepe: 

l. 
Povečati moramo količinski ob

seg proizvodnje v tistih obratih, 
ki svoje izdelke izvažajo ali uspeš
no prodajajo na domač(m trgu. 

Proizvodnja vrhniške usnjarne 
naj bi tako znašala v prihod
njem letu dobra 2 milijona m• 

usnja, v usnjarni šmartno med 
750 in 800 tisoč m• govejega us
nja. Proizvodnja usnjene konfek
cije naj bi podvojili, Krznarna pa 
bo po vsej verjetnosti predelala 
približno toliko surovin kot v le
tu 1970. Prav tako tudi v ščeti
narni ne bi povečevali obsega 
proizvodnje glede na orientacijo, 
da predelujemo samo ščetino iz 
naše usnjarne. 

V teku tega in naslednjega leta 
moramo usposobiti zmogljivosti 
obrata Rožnik za proizvodnjo 150 
do 200 tisoč parov kvalitetnih 
ženskih čevljev letno. Po sedanjih 
izračunih moramo vložiti v ure
ditev obrata okrog 350 milijonov 
S din. 

Konec na 3. strani 



,Naših 25 let 
Nadaljevanje s l. strani 
ni denarjq niti za bencin in druge 
1,1ajpomembnejše materiale. Kako 
smo se izvlekli iz te krize in smo 
danes zdrav kolektiv, ki se je 
sposoben spoprijeti z vsemi na
logami, ki bodo postavljene pred 
nas, še danes marsikomu ni ra
zumljivo. Prav gotovo pa ima za 
to največ zaslug tovariš Anton 

Debevec, ki je prav v najbolj kri
tičnem obdobju prevzeJ funkcijo 
direktorja podjetja, in novo 
strokovno vodstvo, kakor tudi 
organi upravljanja, ki so podprli 
težnje in zamisli o novi poslovni 
politiki, ki je sčasoma utrdila 
položaj in ugled podjetja doma 
ter v tujini. 

Valentin Bradeško in Franc Pleskovič 

Slavka Brenčič Ivan šestan 

Robert Kraševec Marta SeljaK 
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Srečko Zobec 

Janez Kavčič 

Marija Modrijak 

Alojz Novak 

Najboljši poznavalci zgodovi
ne so prav gotovo člani kolek
tiva, ki delajo v njem že od nje
gove ustanovitve. Ti bi nam lah
ko marsikaj povedali o svetlih 
trenutkih in o težkih časih, ki 
so jih preživeli. 

Med nami je še štirinajst čla
nov, ki letos praznujejo 25 let-

Terezija Albreht 

Leopold Sluga 

Franc Petre 

Franc Okrajšek 

nico dela v podjetju, katerih sli
ke objavljamo. 

Našim jubilantom iskreno če
stitamo in želimo še mnogo de
lovnih uspehov. 

Seveda bomo letos našo 25. 
letnico tudi ustrezno proslavili. 

V. G. 



Višje štipendije 
in nagrade 

Delavski svet je na svoji zadnji 
seji v letu 1970. spremenil višine 
štipendij in nagrad vajencev in pri
pravnikov. Ugotovil je, da štipendije 
in nagrade vajencev ter praktikantov 
že močno zaostajajo za porastom 
življenjskih stroškov, ter sprejel 
sklep, po katerem se bodo· ti pre
jemki vsakih 6 mesecev prilagajali 
osebnim dohodkom članov ko
lektiva. 

Osnova za usklajevanje navedenih 
prejemkov je doslej poprečni oseb
ni dohodek vseh zaposlenih v pod
jetju, ugotovljen s polletnim obra
čunom in zaključnim računom. Šti
pendije in nagrade bodo vsakih 6 
mesecev na novo izračunane v od
stotku od poprečnega osebnega do
hodka. Tako ugotovljen znesek bo 
zaokrožen na 50.- N din. Osnove 
za izračun štipendij in nagrad so 
nas lednje: 

na poslovanja, ki znaša 1.28,53 N din 
Do zaključnega računa, ko bomo 

ponovno izračunavali višno štipendij 
in nagrad, bodo znašale štipendije 
na srednji šoli: 
- za odličen in prav dober uspeh 

500.- N din 
- za dober uspeh 450.- N din 
- za zadosten ali slab uspeh 

400.- N din 
na fakulteti: 
v prvem in drugem l. 600.- N din 
v tretjem in četrtem l. 650.- N din 
Pripravniške nagrade sedaj znašajo: 
- za pripravnike z visoko šolo 

1.550.- N din 
- za pripravnike z višjo šolo 

1.300.- N din 
- za pripravnike s srednjo šolo 

1.000.- N diin. 
Vajenci prejemajo nagrade: 
- v prvem letniku 250.- N din 
- v drugem letniku 400.- N din 

štipendije: - v tretjem letniku 500.- N din Polnjenje ščetin v lončke 
a) srednja šola: Za odličen in 

prav dober uspeh se prizna štipen
dija v višini 40 <Jfo od poprečnega 
osebnegna dohodka, za dober uspeh 
v višini 35 Ofo, za zadosten uspeh ali 
negativne ocene ob polletju oziro
ma končan razred s popravnim iz
pitom pa 30 Ofo od poprečnega oseb
nega dohodka. 

b) fakulteta: Za prvi in drugi let
nik študija se določi štipendija v vi
šini 45 Ofo, za tretj i in četrti letnik 
študija ter za absolventski staž pa 
50 Of o od pop rečnega osebnega do
hodka . 
Pripravniške nagrade: 

Pripravnik z visoko šolo bo pre
jemal nagrado v višini 120 Ofo. pri
pravnik z višjo šolo 100 Ofo in pri
pravnik s srednjo šolo 80 Ofo od po
prečnega osebnega dohodka . 
Vajeniške nagrade znašajo: 

- v prvem letniku 20 Ofo od po
prečnega osebnega dohodka, 

- v drugem letniku 30 Ofo od po
prečnega osebnega dohodka, 

- v tretjem letniku 40 Ofo od po
prečnega osebnega dohodka. 

Ta sklep delavskega sveta je za
čel veljati s 1. 12. 1970. Zaradi tega 
je bil vzet za osnovo poprečni oseb
ni dohodek iz 9-mesečnega obraču-

J. G. 

SEDEM ZAPOVEDI AKCIJSKEGA PROGRAMA 
Nadaljevanje s l. strani 

Za izpolnitev asortimenta na
šega podjetja bomo v tem letu 
uvedli še proizvodnjo galanterij
skih izdelkov - torbic in podob
nega. 

Vsi ti načrti predstavljajo 30 °/o 
povečanje količinskega obsega 
proizvodnje in povečanje realiza
cije iz 16 milijonov S din v letu 
1970 na 23 milijonov S din v tem 
letu. 

2. 

Z organizacijskimi in tehnolo
škimi ukrepi moramo zagotoviti 
izboljšanje kvalitete naših izdel
kov in izpolnjevanje pogodbenih 
rokov. S tem si bomo zagotovili 
možnost izbiranja med tistimi 
kupci, ki so zanesljivejši plačniki. 

4. 
Na vsak način moramo zmanj

šati uvoz oziroma ga omejiti na 

uvoz le tistih surovin in materia
lov, ki jih na domačem trgu ni. 

S. 
Zagotoviti moramo sredstva za 

investicije in naložbe usmeriti v 
obrate, katerih izdelki gredo v 
izvoz oziroma jih z razmeroma 
visoko stopnjo dobička prodaja
mo domačim kupcem. Strokovne 
službe so pooblaščene, da v okvi
ru investicijskega programa kon
kretno odločajo o nakupu posa
meznih strojev in opreme. Delav
skemu svetu pa morajo poročati 
o realizaciji investicijskega pro
grama in rentabilnosti naložb ter 
prevzemajo za naložbe tudi oseb
no odgovornost. 

6. 
Glede osebnih dohodkov je de

lavski svet sprejel nalogo, naj bi 
znašal najnižji osebni dohodek v 
večini obratov 1.000 N din -

povsod to glede na finančne re
zultate ne bo mogoče. Poleg naj 
nižjih osebnih dohodkov bodo po
pravljeni še osebni dohodki na 
delovnih mestih, ki so v primer
javi s sorodnimi v zapostavlje
nem položaju. Usklajeni pravilnik 
o delitvi osebnih dohodkov bo po
leg teh sprememb upošteval še 
one, ki bodo izvirale iz nove or
ganizacije podjetja in skrajšanja 
delovnega časa. 

7. 

Na vseh področjih moramo ra
zumno štediti in si prizadevati 
za manjšanje režijskih stroškov. 

Gibanje števila zaposlenih po mesecih v letu 1970 

V r hnika šmartno Rožni k podjetje skupaj 
Vajen-

ci 

Mesec stanje stanje stanje stanje 
prišli odšli zadnjega prišli odšli zadnjega prišli odšli zadnjega prišli odš l i zadnjega 

v mesecu v mesecu v mesecu v mesecu 

l. 7 7 698 6 3 374 13 10 1072 47 
II. 3 4 697 6 3 379 10 6 1076 47 

III. 2 10 689 9 1 387 11 11 1076 47 
IV. 6 8 687 7 1 393 13 9 1080 47 
VI. 9 17 679 6 4 39S 13 21 1074 46 
v. 14 1 692 s 4 396 19 s 1088 46 

VII. 19 7 704 9 s 400 28 12 1104 4S 
VIII. 6 8 702 8 1 407 14 9 1109 4S 

IX. 16 8 710 13 • s 4 1~ 14 13 1125 47 
x. 11 6 71S 13 3 42S 85 7 78 109 16 1218 50 

XI. 7 6' 716 4 4 42S 3 75 11 13 1216 49 
XII. 39 4 751 3 4 424 3 72 42 11 1247 48 

celo 139 86 90 37 8S 13 314 136 leto 

Sortiranje krzna 

3 



v 

EKONOMSKA SOLA 
Danes se bomo v naši ekonomski šoli še malo pogovorili o hranilno 

kreditni službi, ki je s sklepom delavskega sveta organizirana v na
šem podjetju. Ustanovitev te službe je potrdil delavski svet na 
seji dne 16. 12. 1970 in sicer tako, da je sprejel naslednji pravilnik: 

(Navajamo celotni tekst pravilnika z namenom, da to številko 
Usnjarja shranite, ker pravilnika posebej ne bomo ra~množevali). 

Pravilnik 
o hranilno-kreditni službi 

INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 
NA VRHNIKI 

l. člen 
V okviru finančnega sektorja In

dustrije usnja Vrhnika na Vrh
niki (podjetje) delu je hranilno
kreditna služba (HKS). 

2. člen 
Naloga HKS je zbiranje hranil

nih vlog članov delovne skupno
sti (varčevalci) podjetja. 

3. člen 
Sredstva, katera zbere HKS, se 

lahko uporabijo samo za kredi
tiranje podjetja. 

4. člen 
Za hranilne vloge odgovarja 

podjetje s vsemi svojimi sredstvi. 

S. člen 
HKS neposredno vodi referent 

hranilno-kreditne službe. 

6. člen 
HKS brezplačno opravlja us

luge članom delovne skupnosti 
podjetja. 

7. člen 
Stroški HKS so sestavni del 

stroškov finančnega sektorja. 
Obresti za vloge so pogodbenn 
obveznost podjetja. 

8. člen 
Poslovni mesti HKS (vlaganje 

in dvig) sta v centrali podjetja 
na Vrhniki in v obratu podjetja 
v šmartnem pri Litiji. 

9. člen 
Varečevalni odnos se med vla

gatelji in HKS vzpostavi s prosto
voljnim prispevkom in sklenitvi
jo varčevalne pogodbe. 

10. člen 
Za HKS podjetja podpisuje 

vodja finančnega sektorja ali od 
njega pooblaščena oseba. 

Avtomat za navijanje ščetin na vretena 
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Sistem za mehčanje vode za napajanje novih parnih kotlov 

11. člen 
Vse hranilne vloge so na vpo

gled ter se obrestujejo z 10 11/o 
obrestno mero letno. 

Obresti se obračunajo enkrat 
letno in sicer v času od l. II. elo 
20. II. ter se prištejejo k vloženi 
glavnici varčevalca, oziroma v 
drugem času na zahtevo vlaga
telja. V primeru devalvacije di
narja bo podjetje varčevalcem 
zvišalo vložene glavnice v breme 
podjetja v isti višini in po stanju 
istega dne kot banke, pod pogo
jem, da bodo to storile tudi ban
ke. 

12. člen 
Podjetje jamči tajnosti hranil

nih vlog. 
13. člen 

Varčevalci lahko vsak čas dvig
nejo zneske do 500,00 din. 

Dvig večjega zneska od 500,00 
din mora varčevalec javiti HKS 
3 dni pred nameravanim dvigom. 

14. člen 
Tehniko poslovan.ia HKS in po

trebne obrazce predpiše finančni 
sektor podjetja. 

15. člen 
HKS je dolžan vsakemu var

čevalcu poslati mesečno poročilo 
o stanju njegove vloge in oprav
ljenem prometu v tem mesecu, 
in sicer do vsakega 20. dne v me
secu za pretekli mesec. 

16. člen 
Hranilno vlogo lahko dvigne 

vlagatelj ali njegov pooblaščenec. 

17. člen 
Spremembe in dopolnitve te.ga 

pravilnika sprejema DS podietia 
na podlagi finančnega sektorja 
podjetja. 

18. člen 
Ta pravilnik je bil spejet, dne 

16. decembra 1970. 
Predsednik DS Vlado Gotvajn • 

-0-

Z zbiranjem hranilnih vlog ozi
roma z vpisovanjem varčevalcev 
smo že pričeli . Pristop k varče
valni službi je zelo enostaven. S 
podpisom pogodbe, s katero var
čevalec pooblašča finančno služ
bo, da mu ob izplačilu osebnega 

dohodka obračuna in obdrži v 
hranilni blagajni določen del 
osebnega dohodka, je opravljen 
formalen pristop. Poleg tega pa 
vsakdo lahko postane varčevalec 
tudi na ta način, da enostavno 
prinese svoje prihranke v blagaj
no podjetja ali pooblaščenemu 
zastopniku hranilne službe. 

Zakaj smo se odločili za usta
novitev hranilne službe v pod
jetju? 

Osnovne zamisli sem že razlo
žil že lani v aprilski številki na
šega časopisa. če imate ta izvod 
še shranjen, ga še enkrat prebe
rite. Ne bo pa odveč, če še enkrat 
poskušamo ugotoviti prednosti 
varčevanja in če ugotovimo, ka
ko je ta služba zamišljena v na
šem primeru . 

Hrar).ilna služba je v naši drža
vi lepo organizirana. S to dejav
nostjo se v glavnem ukvarjajo 
poslovne banke in hranilnice, ki 
zbirajo in hranijo prosta denar
na sredstva in seveda tako zbra
ni denar v raznih oblikah zopet 
vračajo nazaj v obtok, bodisi v 
obliki potrošniških posojil ali pa 
v drugih oblikah kreditov gospo
darstvu. Ker ima banka od zbra
nega denarja določene koristi, 
saj ga, kot smo ugotovili, vrača 
nazaj v promet, priznava varče
valcem dogovorjene obresti. 

Višina obresti pa je odvisna od 
tega, za koliko časa varčevalec 
zaupa banki svoj denar. Tako po
znamo vezane vloge za najmanj 
eno leto in navadne »avista« vlo
ge, ali vloge na vpogled. Za ve
zane vloge je obrestna mera do 
8 °/o, za navadne vloge pa znaša· 
do 6,5 Ofo. Hranilna služba je v 
vsaki državi splošno družbenega 
pomena in s stališča narodnega go
spodarstva zelo koristna. Kar po
brskajmo malce po našemu spo
minu ali pa poglejmo tisto po
glavje ekonomske šole, v kate
rem sem govoril o denarju in 
njegovi vlogi v gospodarstvu. 
Ugotovili bomo, da prebivalstvo 
razpolaga z določeno količino pa
pirnega denarja, ki predstavlja 
vrednost vloženega dela v višini 
obračunanih in izplačanih oseb
nih dohodkov. Ta denar je sicer 
namenjen za reprodukcijo delov
ne sile, vendar pa prebivalci del 
tega denarja ne porabijo, ozira-

Konec na S. strani 



Nadaljevanje s 4. strani 
ma ga ne zamenjajo za druge 
oblike in vrste matrialnih ali dru
gih dobrin, pač pa ostane začas
no za krajši ali daljši čas neiz
koriščen in obleži pri lastniku do
ma. Takšen denar, ki ga začas
no vzamemo iz prometa in mu 
tako vzamemo njegovo funkci
jo, je začasno izgubil svojo pra
vo vlogo in lahko rečemo, da 
ta čas tudi nima svoje vrednosti. 
Prav zato, da se omeji ali od
prav škodljivi vpliv začasnega 
odvzemanja denarja iz prometa, 
je v vsaki državi organizirana 
hranilna služba. Uspeh zbiranja 
teh sredstev je odvisen od inte
ligenčne ravni prebivalstva in se
veda od koristi, ki jih ima prebi
valstvo od tega sodelovanja. Prav 
gotovo, da so v teh akcijah do
segli največ tam, kjer osebnega 
dohodka ne izplačujejo več v ku
vertah, pač pa enostavno zasluž
ke prenašajo na tekoče račune 
državljanov, ti pa po potrebi s 
čeki ali drugimi nalogi razpola
gajo s svojim denarjem. V tem 
primeru je denar vse do dejan
ske porabe shranjen pri banki ali 
podjetju, ki z njim začasno raz
polaga in ga obrača v gospodar
ski dejavnosti. Za čas, ko denar 
leži na tekočem računu pa se 
varčevalcu obračunavajo obresti. 

Ker takšna oblika pri nas še 
verjetno ne pride v poštev in ker 
menim, da je večina članov naše
ga kolektiva že spoznala prave 
vrednote in vsebino denarja tudi 
v varčevalni službi, smo se odlo
čili za ustanovitev hranilne služ
be v podjetju. S tem bomo prav 
gotovo poenostavili poslovanje, 
saj ne bo treba iti v banko niti 
zaradi vlaganja, še bolj pa b 8 
enostavno pri dviganju potrebne 
gotovine. Mi bomo imeli vsak 
dan možnosti pri blagajni pod
jetja dvigniti, kolikor bomo že
leli v okviru svojih naložb v hra
nilni službi. Prav zato, ker nam 
bo blagajna tako blizu, želimo, 
da naša hranilna služba dobi ne
ko posebno obliko in naj poleg 
klasičnega varčevanja na srednje 
ali daljše roke omogoči varčeva
nje tudi na krajše roke in sicer 
tako, da na dan izplačila osebne
ga dohodka ne dvignemo svojih 
prejemkov v celoti, pač pa morda 
Je toliko, kolikor rabimo za 10 
dni , za potrebe naslednjih deset 
dni pa bomo dvignili gotovino 
šele takrat, ko jo bomo rabili . 
Seveda ostane še zadnjih deset 
dni v mesecu in, če boi·no rabiii 
še preostanek svojega obračuna
nega osebnega dohodka, ga bomo 
dvignili, če pa bomo mnenja, da 
nekaj lahko ostane kot naš pra
vi prihranek, b omo to seveda 
pustili v hranilni službi. Predno
sti takega načina izplačevanja 
osebnega dohodka se bo poznalo 
pri varčevaln ici , ker bodo za čas, 
ko bodo pustili svoje osebne do
hodke v blaga_ini, ob letu dobili 
obračunane obresti po stopnji 
10 °/u, podjetje pa bo imelo lažji 
položaj, ker bo potrebe za izpla
čilo osebnega dohodka razdelilo 
praktično na ves mesec in ne več 
samo na določen elan v mesecu. 
S tem bomo dosegli hitrejše 
obračanje našega kapitala in se 
bo to prav gotovo pozitivno odra
zilo v našem finančnem rezulta
tu. Mislim, da so prednosti naše
ga sistema tolikšne, da se bo 
prej ali slej vsak član kolektiva 

vključil v takšno obliko varčeval
ne službe, saj praktično prav nič 
ne tvega, ker mu je vsak čas 
omogočeno, da po potrebi dvigne 
svoje prihranke. 

Kot sem rekel, smo z vpisova
njem varčevalcev že pričeli in 
moram povedati, ela smo pri 
članih kolektiva naleteli na polno 
razumevanje in zaupanje, saj se je 
že prvi dan podpisovanja pogodb 
okrog 100 ljudi odločilo, da pu
stijo polovico ali še več svojega 
osebnega dohodka v hranilni bla
gajni, računajoč seveda na mož
nost, da kasneje lahko vsak čas 
dvignejo še razliko. Veliko je tu
di zanimanje, da člani kolektiva 
prenesejo svoje dosedanje pri
hranke v blagajno podjetja, kajti 
razlika v obrestni meri je tolikš
na, da se to izplača. Vsak, kdor 
si zna izračunati prednosti naše 
hranilne službe, bo prišel do spo
znanja, da se izplača hraniti pri
hranke v podjetju ker bo pač 
imel določene koristi, poleg tega 
pa bo še dokazal, da ima zaupa
nje v kolektiv, v katerem sodelu
je na bolj ali manj odgovornem 
delovnem mestu. Prav te naveza
nosti na kolektiv nam še veliko 
manjka. Dostikrat se pri oprav
ljanju vsakdanjih dolžnosti na 
delovnem mestu obnašamo, tako 

Ob pričetku obratovanja sodobnejših energetskih naprav 

kot da je lastnik premoženja, s ka
terim razpolagamo, nekdo drug, 
in se ne zavedamo, da smo iz
ključno mi sami - člani kolek
tiva - tisti, ki s svojim delom 

"in gospoclarjenjem odločamo , 
kakšni bodo uspehi našega dela 
in kakšni bodo na koncu tudi na-

ši osebni dohodki. če pa bomo 
na kolektiv tudi materialno še 
bolj navezani, sem prepričan, da 
bodo kmalu odstranjene tudi te 
pregrade, ki nas žal še ločijo od 
resničnega spoznanja naše samo
upravne ureditve. 

Milan Palatinus 

Morda vas bo zanimalo ... 
OGNJA VARNO USNJE 

Institut za industrijo usnja v 
Lodzu (Poljska) je iznaše l tehno
logijo strojenja usnja , s katero 
posta!le le-to varno pred ognjem. 
Usnje, ki se v normalnih pogojih 
poškocluje pri 70' C, po tem spe
cial nem strojenju vzdrži tri minu
te temperaturo 1 OO' C, 1 minuto 
pa celo 300° C. Sodelavci tega 
instituta so izdelali tudi tehno
logijo za obdelavo usnja, name
njenega za notranjo obloge za
ščitnih šlemov, ki vpija znoj in 
ne draži kože. 

SEJEM PROIZVODOV IZ USNJA 
V MILANU 

Od 18. elo 20 januarja 1971 je 
bil v Milanu 18. MIPEL (Sejem 
proizvodov iz usnja). Ita li janski 
proizvajalci obutve in drugih us
njenih izdelkov pričakujejo, da 
sokih cen, še naprej modna ne
gotovost. 
se bo sedaj njihov izvoz še po
večal, kajti domača prodaja ome
njenih proizvodov je zelo slaba, 
zmanjšal pa se je tudi izvoz . Za
radi povečanih cen se s labo pro
dajajo tud i proizvodi iz usnja rep
tilij. 
Prav tako se je zmanjšalo tudi 
povpraševanje s strani zahodno
nemških kupcev, ·ki so drugi naj
večji kupci teh italijanskih proiz
vodov (takoj za ZDA). Omenjene-

ga sejma se je udeležilo okrog 
230 razstavlja lcev, ki bodo dali 
jasen prikaz italijanske proizvod
nje, še posebno tistega , kar je 
interesantno za ženske. Glavni 
pmblem kupcev pa bo, poleg vi-

POVEčANJE ZAHODNONEMšKE 
ZUNANJE TRGOVINE 

S KRZNOM 

Zahodnonemška zunanja trgovi
na (tako izvoz kot uvoz) se je 
v l. 1970 povečala v primerjavi 
s prejšnjim letom za 33 °/o. Naj
bolj se je povečal uvoz krzne
nene konfekc ije in kap, ki je na
rasel za več kot polovico in do
segel vrednost 100 mil ijonov Drvl. 
Po drugi strani se je povečal 
tudi izvoz gotovih izdelkov za 
50 "ln. Tudi uvoz oplemenitenega 
krzna se je povečal za 50 °/o, 
tako ela je celotni uvoz v pre
teklem letu dosegel števil ko 878 
milijonov DM . Izvoz krzna in 
krznarskih izdelkov pa je znašal 
248 milijonov DM . Glavni izvoz
nik krzna na zahodnonemško 
t ržišče je bila Južnoafriška re
publika, glavni uvoznik nemškega 
blaga pa švica. 

>>SLOGA«, Prnjavor gradi 
nove objekte 

Prnjavorska tovarna usnja 
in obutve >>SLOGA« bo po 
predvidenem programu inve-

stirala za rekonstrukcijo in 
gradnjo novih zmogljivosti v 
prihodnjih dveh letih 18 mili
jon8v din. že letos b ::> zgraje
na nova v to izvod.na dvorana z 
opremo za proizvodnjo obutve 
na tekočem traku, druga stop
nja rekonstrukcije pa bo kon
čana v letu 1972. Po obeh re
konstrukcijah bo podjetj e po
dvo.iilo zmogljivosti in bo 
vrednost letne proizvodnje 
obutve znašala nacl 35 milijo
nov din. Predvidena je tudi 
rekonstrukcija obrata za pro
izvodnjo usnja, ki je v zasto
ju; po rekonstrukciji pa naj 
bi proizvajal brizgano usnje in 
u snje iz poliuretana. 

»PROLETER<< povečuje izvoz 
ToYarna obutve »Proleter« 

iz Beograda je v devetih me
secih izvozila 414.000 parov us
njene in plastične obutve. Do 
konca leta predvidevajo, ela 
bodo iz·vozili še 183.000 parov. 
Obutev izvažajo v ZDA, So
vjetsko zvezo, Anglijo, ZR 
Nemčijo, Poljsko, čSSR, Ka
nacb in Nizozemsko. Program 
proizvodnje za letos znaša 
nad milijon parov obutve, od 
tega so v devetih mesecih pro
iz\'eclli že 750.000 parov. 

Andrej Krašovec 

Morda vas bo zanimalo ... 
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42-
delovni 

• urn1 
teden 

Prehodu na 42-urni delovni teden je bilo v našem glasilu posveče
nega veliko prostora ter sta poleg mene pisala o t~:j kompleksni 
problematiki tudi tovariša Kajdiž in Palatinus. Tako ste bili do
sedaj seznanjeni z določenimi konkretnimi ukrepi ali pripravami na 
ukrepe tehnološkega, strojno-tehnološkega, organizacijskega, opera
tivno-planskega ter ekonomsko-kalkulativnega pomena. žal boste v 
tej zadnji stopnji pospešenih priprav in ukrepov na dokončno skraj
šanje delovnega časa informirani v, tej in naslednji številki našega 
glasila kot običajno z nekaj zamude, vendar bodo kljub temu te 
informacije med drugim pripomogle, da bodo vsi skupaj bolje pri
pravljeni na izpolnitev nalog, predvidenih z družbenim načrtom za 
leto 1971. 

Ker pa bodo dokončni programi prehoda za posamezne obrate in 
službe do konca februarja meseca gotovi, predvidevamo v nasled
njem obdobju tudi načine informiranja prek obratnih ali oddelčnih 
posvetovanj, da bodo poleg vodstvenega osebja tudi vsi zaposleni, 
tako v proizvodnji kot v servisni dejavnosti oziroma. službah, pri
pravljeni na realizacijo vsakodnevnih nalog ter da bodo tako lahko 
s svojimi pogledi tudi sami pripomogli, da bo dokonč:no skrajšanje 
delovnega časa za posamezne obrate oziroma podjetje kot celoto 
čim manj boleče. 

Na sejah DS in UO ob koncu 
preteklega leta je bila ponovno 
obravnavana med drugim tudi 
problematika skrajšanja delovne
ga časa. Dana je bila informacija, 
da so proizvodni obrati in ostale 
strokovne službe pri nalogah, 
predvidenih v osnutku družbene
ga načrta za leto 1971 skrajšanje 
delovnega časa že upoštevali, 
vendar zaradi celovitosti te pro
blematike program dokončnega 
skrajšanja še ni izdelan. Naj v 
opravičilo navedem tudi dejstvo, 
da smo lanskega septembra sicer 
že sprejeli na DS orientacijo o 
finančnem obsegu proizvodnje za 
letošnje leto, vendar smo kasneje 
ob ugodnejših ocenah za možno
sti nabave surovin in ostalih po
gojev našo orientacijo spremenili 
k še vidnejšemu povečanju pro
izvodnje obeh naših največjih 
proizvodnih obratov, zlasti še 
vrhniške usnjarne. Prav ob kon
cu leta pa smo, upoštevaje na
bavno-prodajni položaj ter še 
zlasti naše proizvodne oziroma 
zmogljivostne možnosti, način 
skrajšanja delovnega časa in 
ostale pogoje, ponovno obravna
vali tako fizični obseg kot tudi 
proizvodni asortiment za posa-

mezne obrate. UO je to korektu
ro obravnaval in jo bo na prvi se
ji DS predlagal v potrditev kot 
dokončno varianto družbenega 
načrta 1971. 
Istočasno je zadolžil strokovne 

službe, da pripravijo do konca fe
bruarja program in vse potrebne 
pogoje, da bomo lahko najkasne
je z začetkom aprila prišli na 
42-urni delovni teden. 

Osrednja delovna skupina za 
skrajšanje delovnega časa (vodje 
sektorjev, obratov oziroma služb) 
je prve dni januarja obravnavala 
osnutek družbenega načrta, način 
skrajšanja delovnega časa ter na
sploh problematiko tega skrajša
nja in ukrepe za ugotovitev ne
motenega uresnii~evanja pro
gramskih nalog. Kljub izrednim 
težavam z dobavo, odpremo do
mačih in tujih dobaviteljev stro
jev in naprav, o čemer bom pisal 
pozneje, smo se, tehtajoč argu
mente za ali proti, odločili za 
»moderen« način skrajšanja de
lovnega časa ob poprečno treh 
prostih sobotah mesečno. V krat
kem članku nimam niti možnosti 
niti prostora, da bi vam uspel na
nizati vse argumente za in proti 
pri predlaganih variantah skraj-

Priprave za praktično gasilsko vajo so v polnem teku 
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šanja. Ubadali smo se dolgo nam
reč celo z mislijo, da bi ob si
stemu 4-izmenskega dela realizi
rali 42-urni teden in se ob taki 
varianti izkoriščanja stroja in na
prav približali najboljši možnosti 
oziroma odstranili bojazen stalno 
ponavljajočih se problemov zara
di ozkih grl oziroma neusklaje
nosti zmogljivosti med posamez
nimi obrati ali oddelki znotraj 
obratov. Ta zadnji problem je 
poudarjen zlasti v obeh usnjar
nah, kjer se količine in asorti
ment tako bliskovito menjajo in 
dopolnjujejo, da temu naše vod
stveno osebje v proizvodnji in 
ostali servisni dejavnosti izredno 
težko sledi zaradi nedograjene 
tehnologije, strojne tehnologije 
in še zlasti zaradi prepočasnega 
instaliranja novih naprav. Naj 
nam tehnikom naši sodelavci iz 
komerciale ne zamerijo, če jim 
očitamo (prek njih seveda našim 
kupcem usnja), da ob takih po
gojih za načrtovanje iz meseca v 
mesec doživljamo vsi skupaj šo
ke zaradi slabše kvalitete, slabše
ga izpolnjevanja pogodbenih ob
veznosti, in ugotavljam, da našo 
proizvodnjo često ne znamo or
ganizirati in kontrolirati bolje, 
kot je to primer v zadnjih 2 
letih. Poleg družbenega načrta so 
kvartalni načrti slej ko prej nuj 
ni in jih bomo uzakonili kot po
goj že pred prehodom na skraj
šani urnik. Medsebojna več kot 
tesna navezanost usnjarne Vrhni
ka in šmartno, forsiranje pestre 
lakaste proizvodnje in velurske 
proizvodnje za izvoz ter še zlasti 
težave s paralelna rekonstrukcijo 
in dograjevanjem obeh obratov 
zahtevajo prav na področju na
črtovanja in programske koordi
nacije pri takih povečavah proiz
vodnje in »atomskem« spremi
njanju asortimenta nove rešitve 
in kvaliteto ter tudi organizacij 
ske spremembe, o katerih bom 
govoril posebej. 

Naj se vrnem nazaj k načinu 
skrajšanja delovnega časa! Zapi
sal sem, da smo se odločili za 
»moderno« ali če hočete jugoslo
vansko - modno varianto skraj
šanja. Ne dvomim, da jo bo DS 
brez posebnih pomislekov enako, 
kot mi vsi ostali, sprejel. Toda 
nehote se mi vsiljuje misel, da se 
je splošni jugoslovanski modi ze
lo težko upirati. člani komisije 
oziroma delovne skupine so kot 
enega od osnovnih razlogov za ta 
način navajali elemente »konku
renčnosti« pri zaposlovanju delov
ne sile, ki se zelo nerada zapos
luje v podjetjih, ki načina skraj 
šanja s prostimi sobotami niso 
uvedle. Sam lahko ugotovim le 
to, da je ta plat medalje resnič
na, saj celo v šmartnem kvalitet
ne, pa čeprav nekvalificirane de
lovne sile, ne moremo odbiti. če 
pa gre za zaposlovanje kvalifi
rane in visoko kvalificirane de
lovne sile (tehniki, ekonomisti, in
ženirji itd) pa je položaj narav
nost katastrofalen. Naj kot pri
mer povem, da imamo v šmart
nem le enega ' elektrikarja (še va
jenec nam je pobegnil) in da 
nam ga v dveh letih ni uspelo 
dosedaj dobiti. Podobno velja za 
ostale poklice oziroma strokovno 
delovno silo, saj se ljudje ob istih 
OD raje vozijo v službo celo v 
Ljubljano, tako so vabljive pro
ste sobote. Pri odločanju za ta 
način skrajšanja je odpadla tudi 

Novi stroji za česanje krzna 

stara >>tehnološka« ovira, saj še 
pred nedavnim nismo mogli mi
sliti na prekinitev proizvodnega 
postopka v mokrih oddelkih za
radi nepretrganosti tehnološkega 
postopka, ki se je odvijal v jam
skih sistemih. Z rekonstrukcijo 
je sedaj praktično odpadla oziro
ma bo še odpadla večina teh te
žav, vendar se ne smemo slepiti 
s tem, da je v S dneh nepreki
njenosti in dvodnevnih odmorih 
povsod v proizvodnji ali izven nje 
možno organizirati potek dela, da 
ne bi s stališča vsesplošne ra
cionalnosti upravčeno debatirali 
o načinu enakomernenga skraj
šanja. Vedeti je namreč treba, da 
varianta prostih sobot zahteva 
predvsem več strojev, strojnih in 
delovnih naprav ter kljub vsemu 
na določenih operacijah oziroma 
v določenih oddelkih štiri izmen
sko delo, dežurne skupine oziro
ma v dela prostih dneh po po
trebi nadurno delo. Osebno sem 
prepričan, da se vsi tisti, ki so 
prešli na skrajšanje s prostimi 
sobotami, niso uspeli izogniti v 
praksi omenjenim težavam tako 
uspešno, kot so to napisali z ve
liko poguma in dobre volje v 
svoje programe. Sam sem imel 
priložnost videti skupščinske ma
teriale in analize, na osnovi ka
terih bi se morale gospodarske 
organizacije povrniti na 48-urni 
teden, če bi se sankcije, predvi
dene z zakonom, tudi izvajale. 
Tako pa so v podjetjih zaposlo
vali dodatno delovno silo, delali 
nadure ter v splošni jugoslovan
ski zmedi in nestabilnosti s po
višanjem cen poskušali držati na 
programksih ravneh svojo >>eko
nomsko produktivnost<< . V Jugo
slaviji je še danes izredno veli
ko ekonomistov ki menijo, da je 
že pred leti na hitro izveden pre
hod na skraišani urnik pripeljal 
jugoslovansko gospodarstvo v te
žave. Nas Jugoslovane namreč 
štejejo za malone svetovne re
korderje glede skrajšanja delov
nega časa, upoštevajoč namreč 
pri tem racionalno izkoriščen 
oziroma čisti produktivni delov
ni čas. V kolikor ne bi v Jugo
slaviji že skoraj večina podjetij 

Konec na 7. strani 
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Nadaljevanje s 6. strani 
prešla na skrajšanje oziroma, v 
kolikor bi težino gospodarskega 
polozaja ocenjevali z isto ostrino 
že v sredini prvega reformnega 
obdobja, kot je sedaj, potem bi 
zagotovo takrat zvezna skupščina 
sklepala o skrajšanju drugače, 
pa tudi stališča sindikatov ver
jetno ne bi bila identična takrat
nim. Sicer pa poglejmo položaj 
na domačem dvorišču. šmartno 
in Rožnik, ki sta s prostimi sobo
tami vstopila v zakonski 'arem 
z Vrhniko, nista prinesla za doto 
kaj drugega; kot izgubo. Pa tudi 
ostale usnjarne, ki so bile bodisi 
na meji rentabilnosti ali pa so 
celo poslovale z izgubo, so pogum
no os vaj ale modo skraj šanj a delov
nega časa, pri tem pa često prav 
na Vrhniko kazale s prstom, češ, 
kako dobro nam gre. Kakorkoli 
že, v obdobju 46-urnega tedna in 
pripravlienosti naših ljudi, da so 
delali celo ob nedeljah, smo si 
ustvarili pogoje, da nekoliko laž
je tudi z lastnimi sredstvi moder
niziramo naše obrate za ta do
končni >>42-urni da«. žal kljub 
naši pridnosti in relativno do
brem poslovanju naša reproduk
tivna sposobnost le ni taka, da 
bi brez finančnih težav in časov
nih zakasnitev speljali moderni
zacijske oziroma rekonstrukcij 
ske posege do kraja. Kruto je 
deistvo, da so prav usnjarski 
stroji relativno najdražji na svetu, 
naša jugoslovanska usnjarska in
dustrija pa znana kot naibolj za
starela, tako po opremljenosti 
kot po svoji zasnovi. 
če bo DS potrdil predloženi na

čin skrajšanja in to npr. od l. IV. 
dalje, potem bomo v naslednjem 
letu imeli le 277 delovnih dni, na
mesto običajnih 303 do 304 kot 
v poprejšnjih letih (v l. kvartalu 
75. dni, nato pa v preostalih 3 
kvartalih razliko do 277). Seveda 
bo točen izračun delovnih dni in 
razporeditev prostih sobot pred
met natačnega izračuna. če bi že 
od l. l. dalje delali 42 ur na te
den, potem bi ob 36 prostih so
botah, 52 nedeljah in 9 praznikih 
imeli 268 delovnih oziroma 277 
plačanih dni. Prepustimo delovni 
skupnosti iz računovodstva, da 
se pozabava s tem, organizatorji 
proizvodnje pa bomo zaradi ena
komernosti odvijanja proizvod
nje predvideli tako razporeditev 
prostih dni, da bo to v korist 

enakomernosti in lažjemu ures
ničevanju načrta. 

Naj navedem predlog količin
ske proizvodnje po obratih za na
slednje leto. Usnjarna Vrhnika 
naj bi izdelala okrog 2,100.000 m', 
usnjarna šmartno okrog 750.000 
m', krznarna poleg plemenitega 
krzna 250.000 m' metrskega krzna. 
ščetinama naj bi predelala v Z-iz
menskem delu vso domačo ščeti
no in morebiti manjši del kuplje
ne (morda približno 20- 30 ton 
boljše surovine), potrebne za Z-iz
mensko delo, kar bi predstavlja
lo med 80- 90 ton sortiranih šče
tin oziroma proizvodnjo na ravni 
preteklega leta. Konfekcije na
meravajo svojo proizvodnjo po
večati, vendar še nimamo do
končnih številk. 

Za obrat »Rožnik« je elaborat 
o rekonstrukciji oziroma moder
nizaciji v končni obdelavi in bo 
prihodnje leto predstavljalo pre
hodno konsolidacijsko obdobje, 
ki naj vodi k izboljšanju kvalitete 
in privajanju delovne sile zahte
vam sodobnega proizvodnega po
teka oziroma višji stopnji vse
splošne organiziranosti obrata. 

Kljub temu, da je bil idejni 
osnutek družbenega načrta za 
večino obratov že izdelan in do
polnjen s spremljevalnimi načrti 
(količinski proizvodni načrt, na
črt nabave surovin in reproduk
cijskega materiala, investicijski 
načrt, načrt delovne sile itd.) so 
na zadnjem sestanku novo po
stavljene skupine za uosamezne 
obrate in službe dobile nalogo, 
da ponovno obdelajo že priprav
ljene materiale in opravijo ob 
medsebojni koordinaciji korek
turo zlasti še glede na izbrani na
čin skrajšanja delovnega časa. 
Ker je DS na predlog direktorja 
že potrdil makrooganizacijo pod
jetja, so vodje sektorja in služb 
dobili nalogo, da pripraviio pred
log podrobne organizacije tako, 
da bodo lahko delovne skupine 
mikroorganizacijo prenesle na
prej v oddelke tja do neposredne 
organizacije na posameznih ope
racijah oziroma na delovnih me
stih. Pri oblikovanju organizaci
je, upoštevaje sedanjo tehnologi
jo in predvidene tehnološke in 
strojno-tehnološke spremembe in 
racionalizacije, pa bodo morali 
poleg že določene skupine razen 
obratovodij sodelovati še oddel
kovodje in izmenovodje v teh od-

Iz splošne službe 
Od 6. decembra 1970 do 11. januarja 1971 je komisija za 

delovna razmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 
25 delavcev. 

To so: Marjeta Albreht, Silva Berginc, Janez Fortuma, Ivan 
Gradišnik, Angela Hladin, Branko Hrestak, Branko Jeram, 
Franc Jesenko, Olga Kuzmič, Rajko Mivšek, Olga Nagode, 
Savka Nikolic, Zdenka Nagode, Stanko Oblak, Ljubo Pun
gerčar, Anica Rus, Olga Rus, Marija Sečnik, Slavko Sodnikar, 
čami! Tagic, Džehva Tagic, Jože Trček, Justina Treven, Janez 
Trček, Janko šestan. 
Delati pa so prenehali: Janko Gladek ml., Janez Hren, inž. Irena 
Kovačič in Anton ženka, ki je odšel na služenje vojaškega roka. 

V šmartnem je komisija sprejela na delo v mesecu decembru 
tri delavce: Franceta Jerina, Ano Perme in Jerneja Pivca, 
delati pa so prenehali: Milan Groznik, Antonija Krambergar, 
Ana Perme in Ciril Zakrajšek. 

Novo sprejetim delavcem želimo veliko uspeha pri delu in 
dobro pučutje med nami. 

Babič 

PRENOS ODG(lVORNOSTl: 

šef: Pepe, edino tebi zaupam, zato ti prepuščam del svoje 
odgovornosti. 

delkih ter po potrebi ostalo oseb
je iz številne servisne dejavnosti, 
ki dela za proizvodne obrate. 

Rad bi vas informiral še o tem, 
da rekonstrukcijska dela in pro
gramirano vključevanje opreme 
v obratih, tako na Vrhniki kot 
v šmartnem, ne poteka brez te
žav in ne ob napovedanih ter
minih. Tako domači kot tuji do
bavitelji, enako pa izvajalci uslug 
za razna dela, nam delajo sive la
se. Ker smo se vezali v zadnjem 
obdobju z nakupom dela opreme 
na kredit tudi na Kostro.i. nas je 
ta poteza drago stala. Imamo pri
mer, ko celo stroj, ki bi moral 
biti dobavljen v juniju mesecu, 
še zdaj ni v tovarni in tudi še 
zdaj ne vemo dobavnega roka 
(izglajevalni stroj za juneče ko
že). Kostroj trenutno še vedno 
kasni s šestimi stroji, pa tudi 
ostali instalirani stroji, ki so že 
prišli, so se z veliko zamudo vklo
pili v našo krznarno in obe us
njarni. Vsekakor pa je zamuda 
najbolj prizadela vrhniško us
njarno, za katero smo naročili 
poleg 2 fulminoz iz uvoza še 2 
fulminozi od Kostroja. Nedobav
ljene fulminoze so ogrozile povi
šano in prodano poizvodnjo ve
lurjev in vnesle velike težave v 
našo proizvodnjo. Zahvaljujoč 
dobremu nosu, vztrajnosti in pa 
osebnim zvezam sem uspel dobiti 
na posodo 2 fulminozi-eno iz 
Kranja, drugo pa iz Visokega. 
Kostroju smo sicer najavili, da 
bomo vse stroške v zvezi s poso
jilom teh fulminoz prenesli na 
njihova ramena, vendar je to bo
re slaba tolažba za vse težave in 
glavobole, ki nastajajo zaradi iz
padov v naši proizvodnji oziro
ma izvozni realizaciji. Za preo
stale nedobavljene stroje Kost
roj kljub podpisanim pogodbam 
oziroma rokom previdno molči. 
Največja penalizacijska stopnja, 
ki jo priznajo v pogodbah, pa 
je le 3 °/o od vrednosti stroja, pa 
če tudi imajo možnosti izgovar
janja pa višjo silo. S Kostrojem 
imamo večne težave. Ko nismo 
kupovali pri njih, smo ob lici
tacijskih razpisih morali hoditi 
na zagovore na republiško zbor
nico; sedaj, ko kupujemo na kre
dit, jih pa s svojimi akontacija-

mi oziroma pologi kreditiramo 
mi, da nam vnašajo v proizvod
njo in prodajo pravcato zmedo. 

Tudi tuji dobavitelji, ne glede 
ali gre za italiianske, nemške ali 
francoske firme, niso več tisto 
kar so pred leti bile. Zaradi vse
splošnega pomanjkanja materia
lov v Evropi tudi ne drži dobav
nih rokov, pa tudi v kvaliteti 
kljub nenehnim podražitvam ni
so več tako solidni. Za zdaj jih 
sicer ne pri dobavnih rokih ne 
pri kvaliteti ne bi mogel v po
gledu nesolidnosti enačiti s Ko
strojem, vendar imamo nasploh 
z njimi težave. Razlika njim v 
prid je še zlasti ta, da kot speciali
zirani proizvajalci prodajajo vsaj 
bolj sodobne in funkcionalne 
stroje, ki jih Kostroj razen red: 
kih izjem ne more nuditi. 

ing. Franc Mihelič 

Pismo 
uredništvu 

Danes se prvič oglašam iz 
vojaške suknje. Tu v črnom
lju sem že osmi mesec in 
sem se na vojaško življenje 
že popolnoma privadil, čeprav 
imam vel iko domožje in me 
sta lno vleče domov, kjer sem 
že enkrat bil in to na nagrad
nem dopustu . če bo vse v re
du, se bomo videli čez devet 
mesecev, ko mi poteče vo
jaški rok. 

Delovnemu koletivu želim 
v letu 1971 veliko poslovnih 
uspehov. 
Najlepša hvala tudi za časo
pis, katerega vedno prebiram 
ter sledim razvoju naše to
varne in njenim poslovnim 
uspehom. 

Zahvaljujem se vam tudi za 
poslani denar za novo leto, 
ki nam vojakom kar prav 
pride. 

Lepo vas pozdravlja 
razvodnik Franc Petkovšek 
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Moja šola 
angleščine 

V Ljubljani že vrsto let deluje 
specializirana šola za tuje jezike. 
V njej poučujejo vse svetovne je
zike po intenzivni magnetofonski 
metodi. šola se vzdržuje z lastni
mi sredstvi, brez vsakršnih do
tacij, zato je za vsak tečaj treba 
prispevati določen znesek, odvis
no od vrste tečaja. Tečaji pote
kajo dopoldne in popoldne ter so 
razdeljeni v začetne, nadaljeval
ne in konverzacijske. Vsak tečaj 
traja en semester, to je pol šol
skega leta. 

šola si je v sedemnajstih letih 
obstoja pridobila velik ugled, saj 
njeno spričevalo priznavajo kot 
dokaz o znanju jezika vse delovne 
organizacije in ustanove v Jugo
slaviji. Tečaji so izredno dobro 
obiskani. V jesenskem semestru 
1970/71 je tečaj obiskovalo okrog 
630 slušateljev. · 

V preteklem mesecu sem obi
skoval intenzivni tečaj anglešči
ne, ki je trajal 4 mesece. Pouk 
je bil vsak dan dopoldne po pet 
ur. Program je obsegal snov za
četnega in nadaljevalnega tečaja. 

Zanimivo je, kako je potekal 
pouk. Prvo uro je pouk v pro
storu, kjer ima vsak slušatelj 
svoj prostor za magnetofon, ki 
je popolnoma ločen od drugih. 
Na magnetofonski trak so posne
te lekcije in slušatelj jih posluša 
po slušalkah, obenem pa jih glas
no ponavlja, da se s tem nauči 
pravilne izgovorjave in privadi 
melodiki jezika. Pogoj za uspešno 
učenje je, da je slušatelj popol
noma zbran, ker sicer ta metoda 
nima pravega učinka. Po kon
čani »magnetofonski uri« sledijo 
tri ure učenja s profesorjem. že 
od vsega začetka profesor govori 
samo angleško, zato je začetek 
izredno težak. V teh treh urah 
slušatelji razpravljajo o lekciji, 
ki so jo poslušali ob magnetofon
skem traku. Seveda mora vsak 
slušatelj govoriti samo angleško, 
kar je za začetnika velika težava. 
Zato pogosto prihaja do zelo ko
mičnih primerov, ko slušatelj 
uporablja besede, ki pomenijo 
nekaj popolnoma drugega, kot pa 
tisto, kar je hotel povedati. Bi
stvo tega elela pouka je, da slu
šatelj že od prvega elne čim več 
govori, kajti le ta način si zago
tavlja hitro pridobitev znanja. 
Zbranost mora biti izredna, ker 
mora slušatelj razumeti profesor
ja, ki govori v tujem jeziku, po
leg tega pa je prisiljen v tem je
ziku govoriti. Marsikdo takega 
tempa ne vzdrži, zato so izstopi 
precej pogosti. Tečaj, ki sem ga 
obisoval, je pričelo devet sluša
teljev, na koncu pa nas je ostalo 
le šest. 

Zadnja učna ura poteka zopet 
s pomočjo magnetofonskega tra
ku. Slušatelj snov tega dne zo
pet posluša in obenem na glas 
ponavlja. Ob koncu pouka je po
šteno utrujen. 

Seveda za obnavljanja snovi 
samo pouk v šoli ni dovolj, zato 
je potrebno tudi doma posvetiti 
nekaj časa angleščini, utrditi je 
besed, predvsem pa na glas brati 
predpisano vsebino. 

V drugi polovici tečaja slušatelj 
že precej dobro razume jezik. 
Vendar pa to ni dovolj, kajti cilj 
učenja je, ela zna slušatelj jezik 
uporabljati aktivno, to je govo
riti, ne pa da ga samo pasivno 
razume. V ta namen je treba do
ma prevajati časopisne članke , 
te prevode pa potem slušatelji 
ob pomoči profesorja na tečaju 
skupno popravijo. Vsak slušatelj 
mora tudi pripraviti temo - se
minarsko nalogo - o kateri mo
ra prosto govoriti. Ta govor mo
ra trajati 20 minut, kar predstav
lja za govornika precejšen napor. 

Da ne gre za enostavne zadeve, 
povedo tudi naslovi seminarskih 
nalog, ki smo jih pripravili na 
tečaju: Film kot vzgojno sred
stvo, Kako napisati članek o av
tomobilizmu, Kritika našega 
davčnega sistema, Proizvodni po
stopek v usnjarni, Vpliv nasilja 
treba slovnico, naučiti se novih 
v filmu na obnašanje ljudi, Mož
nosti za kontejnerski transport v 

Janez Kavčič se je rodil 26. ma
ja 1909 na Vrhniki, v hiši na· 
sp~oti sedanje kotlovnice na 
Sušnikovi 1., katero so zgradili 
njegovi starši. Tam, kjer sedaj 
stojijo cisterne za mazut, so ime· 
li vrt. V družini je bilo pet otrok, 
oče pa je bil usnjarski pomočnik. 
Oče je odšel dvakrat v Ameriko 
in, ko je odšel drugič pred l. 
svetovno vojno, ni mogel več po· 
šiljati denarja, zaradi česar jih je 
mati le s težavo preživljala. Os· 
novno šolo je končal na Vrhniki. 

NAŠ PORTRET 
Janez Kavčič 

Kje ste se izučili poklica in 
kdaj ste opravljali kurjaški ozi· 
roma strojniški izpit? 

- Po šolanju sem bil nekaj 
časa doma, ker nisem mogel do
biti zaposlitve, še teže je bilo elo
biti mesto vajenca. Lotil sem se 
raznih del doma; tako sem začel 
plesti košare in jih naredil več 
sto za trgovino. S časom sem 
dobil nestalno zaposlitev. Oče je 
želel, da bi postal krojač in mi 
je priskrbel tudi mojstra. Tu sem 
zdržal le nekaj dni, kajti šivanka 
mi ni ugajala. Ostal sem le to
liko, da sem mu očistil stroje in 
nato pobegnil. Nato sem se za
poslil v Parketarni v kotlovnici 
kot pomožni kurjač. Medtem mi 
je umrl tudi oče . S 17. letom me 
je mati da la učiti za avtomeha
nika. Učil sem se 3 leta pri moj
stru Avgustu Kogoju na Vrhniki. 
Nato sem bil pri njem zaposlen 
kut pomočnik. Medtem sem na
pravil tudi izpit za poklicnega 
šoferja za vse kategorije in se 
nato zaposlil pri Cirilu Malavaši
ču kot šofer taksija. Takrat so 
bili na Vrhniki le trije osebni 
avtomobili. Prvi je imel avto na 
Vrhniki Matija Jaršinovič. Nehote 
se mi postavi vprašanje - koli-

Marija Knapič: Dom na Planini 

Jugoslaviji itd. O tem predavati 
v angleščini, o teh zadevah raz
pravljati in braniti pravilnost 
svojih stališč vsekakor za tečaj
nike ni ravno preprosto. 

Vendar je taka metoda zelo ko-

ko jih je pa danes?. Zatem sem 
odšel na odsluženje vojaškega 
roka . Po prihodu od vojakov sem 
se zaposlil v tovarni usnja Tone 
Verbič-Sap kot šofer in osta l 
tam 11 let. Meci tem časom sem 
napravil izpit za kurjača in stroj
nika ter prevzel mesto strojnika 
v kotlovnici njegove usnjarne. Po 
osvoboditvi je zmanjkalo surovi
ne in je 'ta tovarna prenehala 
obratovati, zato sem se zaposlil 
v IUV Vrhnika na delovnem me
stu strojnika v kotlovnici. 

Koliko časa ste delali v osnov· 
nem poklicu? 

- Kot strojnik sem delal pol
nih 30 let. 

Letos ste med tistimi, ki so 
zaposleni v našem podjetju 25 
let. Bi hoteli morda navesti, kdaj 
ste se počutili najslabše in kdaj 
najbolje? 

- Najslabše je bilo prva leta 
po osvoboditvi, ko smo usnjarno 
še gradili. Poleg rednega dela 
smo veliko delali udarniško. Te
žave so bile tudi zaradi materi
ala vseh vrst. V kotlovnici smo 
montimli npr. sta re kotlovne na
prave iz leta 1904, v usnjarni pa 
stroje, ki so preživeli (v Mokro
nogu) in jih je bilo treba gene
ralno popraviti. Ko je bil prvi ko
tel montiran, sem bil premeščen 
v usnjarno kot specialist za po
pravilo usnjarskih strojev. Poleg 
navedenega je bil takrat tudi ze
lo nizek standard. Vsega je pri
manjkovalo. Sedaj po tolikih le
tih miru in dobrega gospodar
jenja v naši usnjarni pa se po
čutim kar dobro. Zadovoljen sem, 
da v 25 letih proizvodnja nikoli 
ni stala zaradi okvar v kotlov
nici. Vedno sem hitro našel na
pako in jo s sodelavci pravočas
no popravil. 

Ali se čutite zelo navezanega 
na podjetje? 

- Na podjetje sem vsa leta, 

ristna, saj se slušatelj nauc1 IZ
ražati in misliti v angleščini. Ve
lja pravilo, da jezik znaš šele ta
krat, kadar tudi »misliš<< v tistem 
jeziku, ne pa da v mislih preva
vajaš iz slovenščine. Pot do tega 

Konec na 10. strani 

kakor tudi sedaj, ze lo navezan. 
Posebno sem zadovoljen, da sem 
dočakal modernizac ijo kotlovnice. 

Se bodo pogoji dela kaj spre· 
menili, ko bodo investicijska de
la končana? 

- Ko bodo vsa investicijsaka 
dela končana, se bodo delovni 
pogoji bistveno spremenili na bo
lje. Manj bo fizičnega dela, um
sko delo pa bo napornejše , ker 
so naprave bolj komplicirane. Ve
liko pozornosti bo treba posveti
ti vzdrževanju in čiščenju naprav. 
Zaradi visokega pritiska v kotlih 
(25 atm) se bo treba strogo 
držati predpisov za · ripravo na
pajalne vode in jo vsak dan kon
trolirati v kemično-analitskem la
boratoriju. Nepazljivost pri nave
denem lahko povzroči težke po
škodbe (korozijo, sežig, eksplo
zijo). 

Kaj pa prosti čas - kal<o ga 
izrabljate? 

- V prostem času mi največ 
pomeni družina in narava. 

Ker je naše podjetje vedno 
večje, me zanima, če vas naš list 
»USNJAR« dovolj dobro obveš· 
ča? 

- Naš list mi je všeč. V njem 
najdem precej zanimivega in mi
slim, da nas dovolj obvešča 
o poslovanju in ostalem . 

Kaj bi svetovali mladim v pod
jetju? 

- Mladim svetujem , naj upo
števajo dobre zamisli in nasvete 
starejših, pri svojem delu pa naj 
pokažejo čim več prizadevnosti , 
natančnosti in zanimanja, pri tem 
jim pa želim mnogo uspeha. 

Vaše osebne želje in načrti? 
- Osebno si želim predvsem 

zdravja kakor tudi svoji družin i , 
tovarni pa, da bi šlo v kotlovnici 
brez okvar, da bi stekla monta
ža brezhibno ter da bi podjetje 
še naprej uspešno poslovalo. 

F. Kajdiž 



Kompjuterizacija - pogoj 
sodobnega razvoja sveta 

samimi uvajanjem kompjuterja 
(kljub sposobnim kadrom, ki de
lajo pri stroju) še zdaleč niso re
šeni vsi problemi v podjetju, 
marveč se jih morda še več po
javi. Ne sicer na novo, temveč 
v popolnoma drugačni luči, kot 
smo jih morda včasih samo ne
zavestno čutili. In če že govori
mo, da je stroj lahko samo v po
moč odločitvam in pogoj za bolj
še informiranje, ni prav nič pre
senetljivega, da je že sama upora
ba stroja mnogokrat pokazala na 
vse slabosti v naših gospodarskih 
organizacijah. Stroj se namreč ne 

Kompjuterji ali po naše raču
nalniki so danes prodrli že na 
vsa področja človekove dejavno
sti, obenem pa postajajo vse ce
nejši in vse bolj splošno upo
rabni. Nov svetovni pojav zad
njih let, ki se na kratko imenuje 
kompjuterizacija, je postal tema 
vsakdanjih pogovorov današnje
ga sveta. Kaj so pravzaprav kom
pjuterji? V bistvu so to elektron
ske naprave za računanje, ki pa 
se še zdaleč ne ustavljajo samo 
priii;ačunskih operacijah, marveč 
vse bolj posegajo na področju 
upravljanja, vodenja in informi
ranja. Tako je razumljivo, da je 
kot posledica njihovega uveljav
ljanja nastala vrsta novih znan
stvenih panog. Njihov tehnološki 
razvoj tako presega vsa pričako
vanja poznavanja nove dejavno
sti. Od prvih skromnih začetkov 
z dragimi in neelastičnimi raču
nalniki pred 30 ali 25 leti se je · 

-razvila prava računalniška indu
strija, ki vsak dan s svojim raz
vojem preseneča svet. Najbolj 
značilen je seveda razvoj raču
nalnikov v ZDA. Tam so strokov
njaki pred desetimi leti pričako
vali, da jih bodo čez pet let po
trebovali 15 tisoč, toda takrat 
so jih imeli skoraj enkrat toliko. 
Lani pa jih je bilo pri njih po 
nepopolnih podatkih že 70 tisoč, 
medtem ko naj bi jih imela Za
hodna Evropa skupaj približno 
polovico. 

Zmanjševanje teh razlik med 
ZDA in Evropo je nedvomno po
sledica številnih evropskih proiz
vajalcev, ki so v zadnjih letih 
pričeli - čeprav predvsem z 
manjšimi računalniki - konku
rirati ameriškim proizvajalcem. 
Izdelava računalnika namreč ni 
več posebna umetnost, bistvena 
pa postaja možnost nenehnega 
prilagajanja razvoja kompjuteri
zacije, kjer pa je predvsem po
treben kapital in znanje. 

V Jugoslaviji smo seveda v tem 
razvoju nrecej zadaj in od ev
ropskih dežel - če ne šteiemo 
\'zhodnih, za katere ni točnih po
datkov - nam za zadnje mesto 

konkurira samo Portugalska. To
da prav v zadnjem času je psi
hoza kompjuterizacije ob dvesto
tih računalnikih, ki smo jih neka
ko imeli ob koncu lanskega leta, 
postala vse večja. 

Vse hitreje v delovnih organi
zacijah nabavljajo računalnike 
in jim prilagajajo organizacijo 
dela v posameznih, predvsem več
jih podjetjih. Po vsem tem posta
ja tudi pri nas vse bolj jasno, 
da ne moremo več govoriti samo 
o možnostih kompjuterizacije, 
marveč o tem pojavu samo kot 
pogoju splošnega razvoja današ
njega sveta. Ne velja samo za 
državo, ki ima vpeljano delo ra
čunalnikov, da lahko nedvomno 
hitreje in vsestransko razvija po
samezne znanstvene panoge in 
hkrati izkorišča izdelke kot drža
va, ki računalnikov nima in nuj
no zaostaja v splošnem razvoju. 
Tudi posamezno podjetje s po
močjo elektronskih strojev za ob
delavo informacij ima boljši in 
celovitejši pregled nacl svojim 
poslovanjem kot tisto, v katerem 
se morajo vodilni strokovnjaki 
odločati za komercialne ali orga
nizacijske ukrepe predvsem po 
občutkih, ki so pogosto varljivi, 
ali znanju, ki ga kaj lahko ovira 
pomanjkanje osnovnih podatkov. 
Tako je jasno, da gre v zvezi z ra
čunalniki predvsem za določene 
primerjalne prednosti. 

Uvajanje računalnikov pri nas 
je mnogokrat preveč samorodno 
in brez vsakega sistema, ob šte
vilnih slabostih pa je prav gotovo 
največji problem glede kadrov za 
delo z njimi, kar velja pravza
prav za ves svet. Pri nas smo 
mnogokrat trošili za te namene 
ogromna sredstva, saj so mnogi 
centri povsem neizkoriščeni. In
vesticije v njih se gibljejo od sta
rih 100 milijonov elo nekaj mili
jard, kar pa pomeni strahotno 
izgubo za vsak kolektiv, če stro
ja, ki v razmeroma kratkem času 
zastari, ne znamo pravilno in pol
no obremeniti. Na zahodu so si 
najprej na jasnem glede potreb 

Pogled na prostor, ki ga zahteva elektronski računalnik IBM 360 

in šele na osnovi tega se odločijo 
za veli~ost ali tip stroja, izdelajo 
pa tud1 prave elaborate, kot za 
vsako investicijo. Pri nas pa se 
često odločamo samo »na pa
met«. 

Nov Philipsov mali computer ali eletkronski računalnik iz družine 
P 350, ki pripada tretji generaciji. Ima dokaj veliko hitrost reševanja 
nalog, obenem pa tudi daje vse informacije, ki so nujno potrebne 

vodstvenim organom 

Stroj zahteva vsekakor polno 
reorganizacijo toka informacij, 
včasih pa celo spremembe v teh
nološkem postopku. Vsaka napa
ka ali neprilagodljivost stroju, se 
namreč lahko kaj hitro maščuje. 
Vse to seveda hitro naleti na od
por ljudi. Toda napake so pred
vsem posledica začetniškega dela 
ali neznanja organizatorja, pro
gramerja ali operaterjev, na dru
gi strani pa neprilagojene orga
nizacije dela. Stroj namreč sam 
po sebi ne more ničesar narediti, 
njegovo uporabnost pa lahko 
lahko ugotavljamo samo v tesni 
povezanosti s sposobnimi ljudmi. 

Mnogi prav zaradi nevednosti 
preveč pričakujejo od elektron
kih računalnikov, drugi pa njiho
ve vrednosti sploh ne priznavajo. 
Toda računalnik ima lahko izre
den vpliv na podjetje, lahko pa 
je tudi nepomembna investicija, 
ki zaradi neznanja ali nasproto
vanj ostane samo malo boljši ra
čunski ali knjigovodski stroj. Za
radi njega tudi nihče ne izgubi 
službe; še več: nastajajo nova de
lovna mesta in samo v takem pri
meru lahko govorimo o uspešni 
investiciji za podjetje. 

Za vse uspehe računalnika je 
bistven človek in njegovo delo 
ne . glede na stroj. S kompjuterji 
lahko rešujemo številne proble
me, 19- jih pred tem nismo zmog
li, predvsem pa tudi hitreje. S 

more motiti in njegovi odgovori 
se v samem bistvu sestajajo sa
mo iz dveh besed: da ali ne. Mo
tijo se lahko samo ljudje. Zato 
se hitro pokažejo slabosti v or
ganizaciji, . pri notranjem tran
sportu, raziskovanju trga in na
črtovanju, pri komercialni službi, 
kadrovski politiki in podobnem. 
In to prav toliko pri vnašanju po
datkov v stroj, kot pri izkoriš
čanju rezultatov, ki nam jih stroj 
daje oziroma izračuna. Zato je 
jasno, da stroj zahteva tudi spre
membe v miselnosti in obenem 
takoj pokaže na ljudi, ki niso 
več sposobni voditi sodobno pro
izvodnjo, saj stroju ni moč opo
rekati, če ga hranimo s pravilni
mi podatki. 

Zato je razumljivo, da so elek
tronski računalniki samo nujen 
spremljevalec sodobne tehnolo
ške revolucije, ki jo v bistvu tudi 
omogočajo. To pa seveda velja 
tako za današnjo družbo, kot za 
vsako sodobno podjetje, ki se ho
če priključiti temu razvoju. Toda 
nujno je, da vsakdo najprej ugo
tovi, če stroj sploh rabi, in se na 
osnovi take odločitve in temelji
tega analitičnega premisleka od
loči zanj. Tudi tu je škoda vsa
kega nepremišljeno porabljenega 
dinarja, zlasti glede velikosti 
stroja, ki ga potrebujemo. 

-jk 



PERSPEKTIVE 
PROIZVODIJE USIJA 

Medtem ko so sintetični proizvodi na področju tekstila povsem 
prodrli in so jih sprejeli tako proizvajalci kot potrošniki v vseh indu
strijskih državah, pa so materiali, ki zamenjujejo naravno usnje, do
segli svoj namen le na omejenem področju. Usnje za zgornji del čev
lja mora imeti dobre mehanske, higienske in estetske kvalitete, ka
tere v optimalni meri zadovoljuje samo naravno usnje. čevelj pred
vsem ne sme prepuščati vodo, mora pa od znotraj prepuščati zrak 
in obenem biti izolator toplote. Za proizvodnjo umetnih materialov, 
ki bi vsaj minimalno zadovoljil omenjene kvalitete, so potrebna ve
lika sredstva za razvoj . Postavlja se vprašanje, zakaj so pravzaprav 
potrebna tako visoka vlaganja. 

Dolgoročne prognoze je objavila firma »Farbwerk Hoecht AG« 
že lani. Do konca tega stoletja se bo število prebivalcev na svetu po
večalo na 7 milijard. Nasprotno se bo potrošnja usnjene obutve po
večala od 0,5 parov na prebivalca v letu 1950, na 1,6 parov v l. 2000. 
Povpraševanje po obutvi bo v naslednjih 50 letih osemkrat večj e kot 
danes. (V ZRN znaša danes potrošnja usnjene obutve 2,5 para na 
prebivalca, v ZDA pa 3 pare na prebivalca letno). Nasproti temu pred
videvajo maksimalni porast proizvodnje naravnega usnja za 2,5 krat. 
če ne želimo imeti velikansko pomanjkanje v oskrbi z obutvijo, je 
predvideni primanjkljaj treba nadomestiti z razvojem sintetičnih 
proizvodov z enakimi lastnostmi. 

Na nekaterih podmčjih so usnje že v veliki meri zamenjali novi 
materiali. Na primer v ZRN delež usnja v galanterijski industriji za
vzema le še 35 Ofo. Za vrhnji del obutve umetni materiali še niso do
volj primerni, ker ne dihajo. To pomembno pomanjkljivost so stro
kovnjaki poskušali nadomestiti z razvojem poromeričnih materialov, 
ki so pričeli konkurirati naravnemu usnju. Možnosti niso povsem ne
mogoče, ker je obutev iz teh materialov dolgotrajnejša, lažje in bolj
še se vzdržuje, izdelava je lažja in predelava racionalnejša. 

Naslednja 1tabela prikazuje proizvajalce 
sintetičnega usnja v svetu: 

Država Podjetje 

ZDA Du Pont 
D. H. Goodrich 
G. Enset Corp. 
Hooker Chemical 

Corp. (Occidental 
petroleum Corp.) 

En pire State Gene-
ral Tire 

N Rubber Co 

Japonska Kurashiki Rayon Co 
Toray industriec inc 
Kanegafuchi 
Cpinning Co 

Toyo Rayon Co 
Nippon Rayon Co 

Teijin Ltd.-

Ajinomoto Co 

Nizozemska Enka Glanzstoff 

ZR Nemčija Glanzstoff AG 
Horn Schuch AG 
Kalle AG 
Metzeler AG-

V. Britanija Porvair Ltd 
Courtaulds Ltd. 

ICI 

Italija Pirvelli SpA 

Snia 
Eni-

Viscoza SpA-
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Tip 

Corfam 
Actran 
Jentra 3 

Rucaire 
Aucrona 

· Genaire 

Clarino 
Patora 

Del esa 

Hi-Telax 
Eikas 

Xylee 

Xylee 
Skailen 
Caron 

Porvair 
Quo x 

Ortix 

S plan 

Pojava na tržišču 

1963/1964 
1967 
jesen 1969 

1969 (ni za čevlje) 

do sedaj le testi 
(1967.) 
1965. 
1965. 

1968. 

Proizvodnja ustav-
ljena koncem 1969.) 

(Proizvodnja pla
nirana). 
Projekt 

(Začetek. proizvod
nje v sredini leta 
1970.) 

1967. 
(Poletje 1967) 
1970 
(Začetek proizvod
nje v začetku leta 

1969 
Za opremo za jaha

nje. 
(Proizvodnja 

ustavljena ob kon
cu leta 1969. 

1970 

(Poletje 1971.) Pro
jekt na Sardiniji 

A. K. 

Moja šola 
angleščine 
Nadaljevanje z 8. strani 
pa je zelo dolga in naporna ter 
povezana z urami in urami vaj. 
Najvažnejše pa je, da človek je
zik stalno uporablja v vsakda
njem življenju. 

Po končanem tečaju sledi iz
pit, ki pa ni obvezen in je pre
puščeno slušatelju, ali bo izpit 
opravljal ali ne. Izpit se sestoji 
iz pismenega in ustnega dela. Je 
pregled in preizkus znan'a, ki ga 
slušatelj pridobi na tečaju. Sku
pina, v kateri sem bil, je izpite 
opravila zelo uspešno, eden z od
ličnim uspehom, štirje s prav 
dobrim in eden z dobrim. 

Seveda bo vsakogar zanimalo, 
kolikšno je praktično znanje jezi
ka po uspešno končanem tečaju. 

Lahko rečem le, da je to zelo 
različno in odvisno od posamez
nika. Gotovo pa je, da se slušatelj 
nauči kolikor toliko pravilnega 
izražanja, pridobi približno 2.000 
do 2.500 besed, tako da jezik lah
ko v praksi uporablja. Seveda pa 
je to še daleč od popolnega zna
nja jezika. Treba je čim pogoste
je govoriti. V ta namen obstajajo 
v šoli še konverzacijski tečaji, 

kjer se slušatelji učijo vseh fi
nes jezika. Tako se v relativno 
kratkem času lahko vsakdo so
lidno nauči tujega jezika, vendar 
mora pridobljeno znanje nepre
tano negovati, saj pregovor pravi: 
Hitro pridobljeno, hitm iz
gubljeno. 

Mnenja sem, da bi bilo zelo 
koristno, da bi vsak član našega 
kolektiva, ki na delovnem mestu 
potrebuje znanje katerega koli 
tujega jezika, opravil podoben te
čaj, saj bi se s tem rezultati dela 
gotovo izboljšali. 

Stane Kupec 

USNJE 
IN MODA 

Dolgi plašč je iz embrofix 
krzna v beli barvi 
Kroj je poloprijet in močno 
poudarja vzdolžno linijo 
Kapuca je obrobljena z belo 
lisico 

Tudi prepih je nekatrim dobrodošel 



Smučarski skoki 
na Vrhniki 

Pred tremi leti je bila v okviru 
SD PARTIZAN VRHNIKA usta
novljena sekcija za smučarske 
skoke. Ob ustanovitvi člani sek
cije niso imeli drugega kot 
zvrhano mero navdušenja za to 
lepo smučarsko panogo in veli
ko željo ustvariti si osnovne po
goje za delo. Mladi vrhniški ska
kalci - samorastniki - so se ta
koj lotili zahtevne naloge, grad
nje smučarske skakalnice. Z razu
mevanjem lastnika zemliišča so 
člani sekcije v poletju in jeseni 
zgradili provizorično skakalnico, 
ki skoraj niti ni ustrezala osnov
nim normam prave smučarske 
skakalnice. Organizirali so po 
mnogih letih prvo občinsko 
prvenstvo Vrhnike. Prireditev je 
uspela. 

Pozimi so skakalci sami napra
vili načrt skakalnice. Priznani 
strokovnjak za gradnjo skakal
nic inž. Lado Gorišek je načrt 
pregledal in pomagal graditeljem 
z nasveti. 

V poletju in jeseni 1968 so spre
hajalci na Raskovcu začudeno po_ 
gledovali proti peščici mladih 
športnikov, ki so si v Brcetovi 
dolini s krampi in lopatami na
birali kondicijo za otvoritveno 
tekmovanje, določeno za zadnjo 
nedeljo v letu. Na pomoč jim je 

\ 

in Kovinarske delavnice Vrhnika. 
priskočilo Komunalno podjetje 
V poznojesenski megli se je sko
raj neopazno nad skakalnico 
dvignil visok stolp - 17 metrov 
dolgo umetno zaletišče skakalni
ce, ki dopušča skoke do 35 met
rov. 

Na otvoritvenem tekmovanju 
tik pred novim letom 1969 se je 
zbralo skoraj sto tekmovalcev. 
Med njimi ~e bila kompletna mla
dinska državna reprezentanca in 
članski reprezentant Prelovšek 
Marjan. Zmagal je Prelovšek z 
rekordnim skokom 31,5 metra. 

Vsi udeleženci so zelo pohvalili 
organizacijo tekmovanja in bili 
navdušeni nad varno skakalnico. 
Od skoraj 300 skokov se je na 
tekmovanju le eden končal z laž
jim padcem. Posebno so bili po 
tekmovanju zadovoljni tekmoval
ci, ki so prejeli lepe nagrade 
vrhniških podjetij. Tovarna us
nja se je pri tem zelo izkazala. 
Smučarska zveza Slovenije je da
la vrhniškim športnim delavcem 
in novi športni napravi veliko 
priznanje s tem, da je tekmova
nju priznala kategorizacija, na 
podlagi katere se ob koncu leta 
sestavljajo jakostne lestvice naj
boljših jugoslovanskih skakalcev. 
Planiška šola je ob tej prilož-

( 
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Sodobnost, tehnična dovršenost, produktivnost ... na prepihu 

nosti podarili vrhniškim smučar
jem par smuči. 

Datum zadnje nedelje v letu 
so vrhniški skakalci sklenili ob
držati kot datum tradicionalne 
meddruštvene prireditve na svo
ji skakalnici. Vnesli so jo v vsako
letni koledar slovenskih smu čar
skih skakalnih tekmovanj. 

Peščica skakalcev si je morala 
takoj ustvariti zaledje mladih 
tekmovalcev. Organizirali so te
čaj za skakalce začetnike. Na 
drugem prvenstvu občine Vrhni
ka je nastopilo že približno 30 
najmlajših tekmovalcev. Veliko 

teh se je po tekmovanju izgubilo, 
vendar nekaj talentiranih pionir
jev je ostalo, začelo redno treni
rati in doseglo že vidne uspehe 
v slovenskem skakalnem športu. 
Vodstvo sekcije je sklenilo prire
diti podoben tečaj vsako leto ob 
zimskih počitnicah. Le ob zadost
nem dotoku mladih talentov lah
ko sekcija pričakuje uspešno de
lo in napredek. 

Sekcija tudi letos marljivo de
luje in uspehi gotovo ne bodo 
izostali. 

V. K. 

Nagrajenci novoletne 
nagradne križanke 

Prejeli smo 66 rešitev križanke. žreb je izbral za 

l. nagrado Nikoličica Djordja (Usnjarna Vrhnika) 

2. nagrado zaposlene v razvojni službi 

3. nagrado Mlakarja Janeza (šmartno) 

ZANEMARJEN VIR SRlDSTEV 
Kot vemo, smo v našem podjetju začeli z varčevanjem sredstev 

zaposlenih. čeprav je stvar šele na začetku in ne vemo natančno, 
koliko nam bo tako zbrani denar pomagal pri poslovanju, vendar 
lahko rečemo, da smo na pravi poti. 

Zanimivo je, da tudi v vsem slovenskem gospodarstvu ugotav
ljajo, da je bil ta vir sredstev v našem razvoju zelo zanemarjen. 
Poglejmo nekaj podatkov iz predloga srednjeročnega plana razvoja 
Slovenije za obdobje 1971/75. Ti kažejo, da je pri nas nagib k var
čevanju, (delež varčevanja v prejemkih prebivalstva) dva do štiri
krat manjši kot v razvitih evropskih deželah. Res je, da na to 
primerjavo vplivajo tudi večji prejemki v državah zahodne Evrope. 
Vendar pa moramo upoštevati, da so tudi življenjski stroški tam 
znatno večji. 

V zahodni Evropi na primer financirajo iz sredstev prebivalstva 
20 do 40 odstotkov vseh materialnih naložb. 

Ker je delovni človek v Sloveniji sorazmerno najbogatejši v Ju
goslaviji, smo z zanemarjenjem tega vira sredstev zanemarjali tudi . 
svojstveno razvojno prednost naše republike. Ekonomski raziskovalci 
ocenjujejo, da bi lahko ob pestrejših oblikah varčevanja v podjetjih 
in bankah, ob ustreznih varnostnih papirjih in ob stabilnejšem go
spodarskem razvoju z varčevanjem v Sloveniji pokrili dobro petino 
vseh naložb družbenega sektorja v prihodnjih petih letih. To pa prav 
gotovo ni malo. 
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Po ustaljenem običaju smo imeli pred novim letom slavnostno 
srečanje v obeh obratih, kjer smo obdarili naše 10, 15 in 20 let
nike ter upokojene člane kolektiva. 

Obe srečanji sta potekli v prisrčnem vzdušju. Direktor pod
jetja je seznanil vse prisotne z rezultati dosedanjega poslovanja 
in nalogami za bodoče delo. 
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Na vrhniškem slavju se je v imenu ukopojencev zahvalil naš 
najstarejši kovač Anton Rožmanc (na sliki spodaj levo) z na
slednjimi besedami: 

Zahvaljujem se direktorju podjetja, organom upravljanja, sin
dikatu in vsem, ki so pripomogli, da se vsako leto srečamo v 
takšnem vzdušju. Sem sicer precej starokopiten, toda vsa 
čast mladini. Vi stari »gerbari« ste bili mojstri, toda odkriti se 
moramo mlajšim, ker so skrajšali proizvodni čas za usnje na 
manj kot mesec dni. Zivio naš predsednik Tito; da bi živel še 
vsaj 3 krat 78 let!« 

Ob novem letu so bili obdarjeni tudi naši najmlajši, otroci 
staršev, zaposlenih v IUV. 


