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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA 

Naš letošnii izvoz 
(odgovarja vodia komerciale Rudolf Hočevar) 

4 milijone dolarjev izvo-
. za v letu 1971 je prav go

tovo izredno zahtevna na
loga, saj imajo take načrte 
le redka slovenska podje
tja. Kaj bo na splošno ter
jala od delovnega kolekti
va IUV? 

4 milijoni dolarjev izvoza so 
prav gotovo dosti zahtevna nalo
ga, vendar sem prepričan, da bi 
glede na stanje v našem podjetju 
in izven njega bil tak izvoz za 
leto 1971 premajhen. V letu 1971 
bi morali izvoziti vsaj S milijo
nov dolarjev. Izvoz podjetja kot 
celote pogojujem s potrebami 
uvoza in te potrebe so v našem 
podjetju izredno visoke. Podatki 
za lansko leto kažejo, da je bil 
uvoz celotnega podjetja dokaj ve
lik. Za potrebe usnjarne na Vrh
niki smo realizirali 36 Ofo, za osta
le obrate v podjetju pa 64 ~lo ce
lotnega uvoza. V izvozu pa je 
usnjarna Vrhnika ustvarila 3,35 
milijonov dolarjev ali 92 %, osta
li obrati pa 291.000 dolarjev ali 
8 Ofo celotnega izvoza. Skupni iz
voz v letu 1970 je namreč znašal 
3,641.000 dolarjev. Pri tem je tre
ba povedati, da je od ostalih ob
ratov realizirala pomemben izvoz 

le Konfekcija usnja (262.000 $), 
ostali obrati v šmartnem pa so 
imeli le simboličen izvoz (okrog 
28.000 $). 

Res je, da je z izdelki usnjarne 
in krznarne v šmartnem težko 
konkurirati na zunanjem tržišču, 
vendar računam, da se bomo v 
novo nastalem položaju morali 
prebiti tudi v izvozu in v letu 
1971 prodati iz teh obratov na tu
ja tržišča vsaj za 1 milijon do
larjev izdelkov. Takšne naloge ne 
bo mogla izpolniti komercialna 
služba sama, če ne bo na drugi 
strani razumevanja v proizvod
nih obratih. Dosedanji rezultati 
kažejo, da je izvoz za celoten ko
lektiv IUV nujen in koristen; ob 
upoštevanju novega tečaja dinar
ja ter programa stabilizacije na
šega gospodarstva pa še toliko 
bolj. 

Kaj lahko poveste o tre
nutnem položaju na tržiš
čih, kamor prodaja IUV, 
in kaj pravite na oceno, da 
bo letos na zahodnih tržiš
čih gospodarska konjunk
tura začela upadati? 

Trenuten položaj na tržiščih, 
kamor izvažamo svinjsko usnje, 

Sajam ,moda 71' 
V času od 15. do 24. januarja 

letos je bila na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani 16. sejem 
mode. Razstavljalo je skoraj 200 
podjetij iz vse države. Najštevil
nejši so bili seveda proizvajalci 
modnih tkanin, pletenin ter raz
nih modnih artiklov. Obenem pa 
so razstavljali tudi proizvajalci 
usnjene konfekcije in galanterije 
ter proizvajalci obutve. 

Naše podjetje je letos sodelo
valo na sejmu samo s konfekcij
skimi izdelki iz usnja in finega 
krzna. V okusno urejenem pa 

viljonu smo razstavili devet ko
sov raznih plaščev in kompletov, 
za katere so obiskovalci pokazali 
veliko zanimanje. Letos smo tudi 
prvič sodelovali na modni reviji, 
ki se odvija vsako leto v času 
sejma. Naša kreatorka inž. arh. 
Vrhunčeva je v ta namen pri
pravila kolekcijo iz scarna ve
lurja in spitz nutrije, s katero je 
med gledalci doživela popoln 
uspeh. Na žalost ni bila enakega 
mnenja komisija, ki je letos 
prvič v okviru tega sejma po-

Konec na 12. strani 

je izredno ugoden, saj je povpra
ševanje tako veliko, da ga z na
šimi dobavami ne moremo pokri
ti. Sedanje analize kažejo, da bo 
ta konjunktura ostala do konca 
tega leta ter po vsej verjetnosti 
še celo prihodnje leto. Možna so 
seveda presenečenja, vendar za 
zdaj ni razlogov za malodušje. 

Tako veliki izvozni načr
ti prav gotovo te1·jajo iz
redno skrbno in tekočo na-

bavo surovine. Kako bo le
tos s tem in kakšne so te
žave? 

Rekel bi, da imamo letos pri 
nabavi surovin glede količin in 
kvalitete srečno roko, manj pa 
seveda glede cen, ki silijo stalno 
navzgor, tako pri domačih kot 
pri tujih dobaviteljih. Pri nabavi 
bomo imeli težave predvsem s 
cenami in s finančnimi sredstvi, 
ki so za pravočasno nabavo go
tovo eden bistvenih elementov. 

Ali lahko karkoli poveste 
o morebitnih novih tržiščih 
glede izvoza in uvoza, ki jih 
je IUV pridobila v zadnjem 
času ali pa jih namerava 
letos? 

Konec na 2. strani 



DELO SAMOUPRAVNIH 
ORGANOV PODJETJA 

Upravni odbor podjetja je na 
seji v februarju ocenil vpliv sta
bilizacijskih ukrepov na poslova
nje podjetja kot celote ter posa
meznih obratov in se odločil za 
ukrepe, ki naj v zaostrenih po
gojih zagotovijo normalne po
slovne rezultate. 

Z devalvacijo dinarja nismo ni
česar izgubili in tudi ničesar pri
dobili, ker praktično z naših iz
vozom pokrivamo uvoz. Ker je 
usnjarska panoga in poleg nje še 
tekstilna in gumarska industrija 
z novimi ukrepi največ izgubila, 
smemo po odloku Zveznega iz
vršnega sveta povečati prodajne 
cene za usnje in usnjene izdelke 
za 4,5 ~/o. Naslednja pridobitev je 
za 3 'Ofo znižana carina pri uvozu 
surovih kož in oprostitev pri
spevka iz OD federaciji v višini 
1,6 Q/o. Kljub temu pa ostane po 
grobih analizah nespremenjena 
ugotovitev, da podjetje z doseda
njimi stabilizacijskimi ukrepi ni
česar ne pridobi ali izgubi. Dru
gačna pa je ocena za posamezne 
obrate podjetja. Vrhniški obrat, 
ki je dosedaj ustvarjal večino iz
voza, je precej na boljšem kot 
ostali, ki niso izvažali, ampak ve
liko uvažali. Zato je upravni od
bor podkrepil sklep delavskega 
sveta, da omejimo uvoz le na ti
ste surovine in materiale, ki jih 
na domačem trgu ni, z zahtevo, 
da uvoz ne sme biti večji kot v 
letu 1970 in da mora biti izvoz 
najmanj za 1 milijon dolarjev 
večji od uvoza. 

Prav tako je ponovil sklep de
lavskega sveta oziroma zahtevo, 
da moramo za vsako ceno pove
čati proizvodnjo v vrhniški us
njarni, v usnjarni šmartno in 
konfekcijah, da si tako zagotovi
mo večji izvoz in rentabilnost. 
Povpraševanje po usnju je na do
mačem trgu veliko, prav tako tu
di inozemski kupci zahtevajo do
sti večje količine (predvsem ve
lurjev), kot pa smo jih trenutno 
sposobni izdelati. 

Upravni odbor je razpravljal 
tudi o skrajšanju delovnega časa, 
ki močno ovira naša prizadeva
nja, da si s povečanjem proiz
vodnje in izvoza zagotovimo bolj
še poslovne rezultate in več de
narja za osebne dohodke oziroma 
razširjeno reprodukcijo. Upravni 
odbor pričakuje od vseh članov 
kolektiva pripravljenost in sode
lovanje v teh prizadevanjih. če
prav moramo z 8. aprilom 1971 
uzakoniti skrajšani delovni čas 
tudi v našem kolektivu, bi ostale 
proste sobote in nedelje še ved
no delovni dnevi ob tem, da bo 
po tem datumu delo ob sobotah 
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Prikaz pregleda prostih delovnih dni od aprila do decembra 1971 (desno) in ur za obračun osebnih do· 
hodkov v tem obdobju 

obračunano kot nadurno delo -
s 50 Q/o dodatkom, in delo ob ne
deljah prav tako kot nadurno de
lo - vendar s 100 Ofo dodatkom. 
To seveda velja za tiste obrate 

oziroma tiste oddelke in faze, 
kjer bo delovni potek zahteval ta
ko podaljšan delavnik. Kot že re
čeno, upravni odbor pričakuje od 
vseh članov kolektiva pripravlje-

nost, ker v nasprotnem primeru 
ne bomo mogli uvel~dviti toliko- · 
krat ponovljeno trditev, da se 
standard zaposlenih ne sme 
zmanjšati. l. K. 

Naš letošnii izvoz 
Nadaljevanje s l. strani 

Možna je razširitev posla pred
vsem na tržiščih ZDA, Kanade in 
španije, poleg tega pa prejema
mo večja naročila od dosedanjih 
poslovnih partnerjev. Naše mož
nosti so s tem že prekoračene, 
zato v letu 1971 nimamo možno
sti nuditi naših izdelkov še na 
kakšna druga tržišča. 

že približno pred enim 
letom ste v podobnem raz
govoru omenili, da vedno 
zahtevnejše naloge terjajo 
okrepitev komercialne služ
be. Kako je s tem in kakš
ni so načrti? 

Pred leti je imelo naše podje
tje samo usnjarno in ščetinarno 
na Vrhniki, ki sta ustvarjali sku
pen promet okrog 6 milijard din. 
Danes je naša dejavnost razšir
jena z novimi obrati v · šmart
nem, Ljubljani in s trgovinami; 
skupna realizacija se je približ
no trikrat povečala, pri tem pa 
se bistveno ni spremenila razpo-

reditev dela v komercialni služ
bi. Tako seveda ne moremo več 
naprej, zato imamo že priprav
ljeno razporeditev dela po po
slovnicah in nosilcih poslov, pre
hod na ta sistem pa je predviden 
že v tekočem mesecu. Problem 
pri tem so seveda potrebni ka
dri, ki jih je izredno težko do
biti. Okrepitev komercialne služ
be je nujna in s tem ni mogoče 
več odlašati. 

Kaj lahko rečete o vpli
vu devalvacije dinarja na 
naše poslovanje in kakšni 
so morebitni drugi predlo
gi, ki bi jih bilo treba 
uresničiti v zunanjetrgo
vinskem sistemu za spod
budo močnejšega uveljav
ljanja slovenskega gospo
darstva na tujih trgih? 

Devalvacija dinarja je v prvem 
trenutku prinesla v naše poslova
nje nekatere nejasnosti, ki pa so 
bile razčiščene s kasnejšimi do
polnilnimi zveznimi ukrepi. Iz 
vsega tega se jasno vidi, da je 

treba hitreje povečevati izvoz ka
kor uvoz in v tem okviru bodo 
·morala vsekakor tudi slovenska 
podjetja iskati svoj maneverski 
prostor in obstoj. 



OBČNI ZBOR SINDIKATA 
NA VRHNIKI ... 

Po dveh letih - 21. januarja le
tos - se je ponovno sestal zbor 
delegatov sindikalne organizacije 
obratov na Vrhniki na svojem 
občnem zboru z nalogo, da pre
gleda delo sindikalne organizaci
je v pretekli mandatni dobi, da 
izbere novo vodstvo in mu obe
nem da napotke za nadaljnje 
delo. 

Predsednik starega izvršilnega 
odbora tov. Stane šventner je v 
obširnem poročilu prikazal rezul
tate poslovanja podjetja kot ce
lote, posebej pa še obratov na 
Vrhniki. Iz njegovega poročila je 
bila vidna predvsem podjetniška 
problematika v preteklem po
slovnem letu, ko je v usnjarni na 
Vrhniki primanjkovalo surovine 
in smo bili zaradi tega prisiljeni 
zmanjšati namok svinjskih kož 
ter uvesti predelavo junečjih kož, 
poleg tega pa prevzeti iz usnjar
ne šmartno še dodelavo govejih 
cepljencev. Te spremembe so na
rekovale tudi določene premike 
v asortimentu naših izdelkov. 
Opuščena je bila proizvodnja ve
getabilnega usnja, ki je bila ko
ličinsko že dalj časa v stalnem 
zniževanju, razen tega pa je ta 

naša odločitev omogočila v uki
njenih vegetabilnih oddelkih 
sprostitev velikih površin proiz
vodnih prostorov, ki jih bodo pri 
nadaljnjem širjenju obsega pro
izvodnje nujno rabili. S temi 
spremembami je usnjarni Vrhni
ka v preteklem letu uspelo dose
či rekordno proizvodnjo, in sicer 
6,9 Ofo več kot leta 1969. Predsed
nik se je nato v svojem poročilu 
dotaknil še nalog, ki stojijo letos 
pred nami. Najvažnejša in naj
težja med temi nalogami sta prav 
gotovo nadaljnji porast obsega 
proizvodnje svinjskega usnja in 
prehod na 42-urni delovni teden. 
Poleg teh naših osnovnih ciljev, 
ki smo si jih postavili, pa so po
membni še drugi, predvsem poži
vitev kulturnega in športnega 
udejstvovanja članov kolektiva, 
njihova rekreacija, izobraževa
nje, informiranje in nadaljnje re
ševanje stanovanjskih problemov 
zaposlenih. 

Po poročilu predsednika so 
delegati razpravljali o posamez
nih naštetih vprašanjih, pred
vsem pa o gradnji potrebnih 
družbenih prostorov in samske
ga doma na Vrhniki, o letovanju 

Zakaj bojazljivo po 21. členu? 
Za uvod morda ne bo napak, če citiram del 21. člena našega 

»Pravilnika o delitvi osebnih dohodkov in nadomestil«, ki pravi: 
Komisija za delovna razmerja in nagrajevanje obravnava pis
meno obrazložene predloge direktorja, vodij sektorjev, vodij 
služb in obratovodij in lahko predlaga UO, da posameznim 
delvcem glede na uspešno ali neuspešno izpolnjevanje zahtev 
in delovnih nalog njihovih delovnih mest zviša ali zniža oceno 
delovnega mesta največ do 20 Ofo •.• 

Upravni odbor mora delavcu, kateremu je znižal oceno de
lovnega mesta, vročiti obrazložen sklep, zoper katerega ima 
delavec pravico ugovora na DS podjetja ... 

Razmišljam, če morda tudi v teh skromnih 40 ~/o »gibljivega 
dela« osebnega dohodka ne leži del neizkoriščenih notranjih 
rezerv, ki jih bomo še kako potrebovali tako pri prehodu na 
skrajšani delovnik kot tudi v zopet zaostrenih splošnih pogojih 
gospodarjenja. če vzamem na primer samo sliko obrata v 
šmartnem, je težko razumeti, da je kar 96,4 Ofo zaposlenih 
»dobrih« ali 100 °/o, da na eni strani ni »slabih« oziroma tistih, 
ki ne izpolnjujejo vseh zahtev delovnih mest in da je samo 
3,6 Ofo zaposlenih nagrajenih za posebna prizadevanja z 10 ali 
največ 15 Ofo na osnovno tarifno postavko. 

Redno dnevno namreč kritiziramo in ugotavljamo, da ta 
ali drugi ni opravil svojih nalog, da proizvodnja stoji ali dela 
okrnjeno, ker ni tega ali tega in podobno. 

V neposredni proizvodnji imajo sicer delavci možnost z 
normo dokazati, kaj kdo zmore, medtem ko je pri vseh režijcih 
to teže ugotavljati. 

Držati se načela- kar vsi naj imajo enako, je sicer srednja 
pot, menim pa, da prej slaba in bojazljiva, kot pogumna in 
napredna. 

če taki ukrepi niso temeljito utemeljeni, sicer res lahko 
privedejo do slabe volje in nezadovoljstva, nasprotno pa jasno 
povedani in pravilno utemeljeni pogledi lahko peljejo samo na
prej - naprej pa pomeni več zavzemanja, več volje, pri čemer 
ne more izostati tudi boljši rezultat dela. 

Predlagam več poguma in odkritosti pri 21. členu, tako da 
ta člen le ne bi ostal samo »luknja v zakonU<< za popravke 
nepravilnih ocen delovnih mest ali dodatek pred upokojitvijo, 
temveč resen impulz, ki lahko pripelje do boljših delovnih 
rezultatov. 

inž. Jože Mali 

To delo danes mnogo bolj uspešno zamenjuje stroj za odstranjevanje 
ščetin 

na morju in v planinah, o okre
vanju obolelih članov koiektiva v 
naravnih zdraviliščih, o otroškem 
varstvu na Vrhniki - ki zaradi 
premajhnih zmogljivosti ne mo
re sprejeti niti vseh otrok, kate
rih oba starša sta zaposlena - o 
informiranju, izobraževanju, po
litiki delitve osebnih dohodkov, 
financiranju stanovanjske grad
nje, delovni disciplini, organiza
ciji dela in drugem. 

Glede določenih vprašanj je 
občni zbor delegatov zavzel tudi 
svoja stališča, ki naj bodo nalo
ge novega vodstva sindikalne or
ganizacije. 

Po poročilu, ki ga je podal di
rektor podjetja, so delegati pod
prli njegov predlog o najnižjih 
osebnih dohodkih, ki naj bi zna
šali 100.000 S din, če rentabilnost 
posameznega obrata to dopušča. 
Občni zbor je sprejel tudi sta

lišče, naj bi bolj preučili možno
sti zdravljenja v naravnih zdra
viliščih in naj se ta oblika zdrav
ljenja oziroma rekreacije koristi 
v večji meri kot doslej. Poleg te
ga so delegati podprli lansko ak
cijo sindikalne organizacije o na
kupu koče v planinah - kar pa 
zaradi različnih mnenj o lokaciji 
ni bilo realizirano, in misel o 
gradnji samskega doma, ki bi 
imel tudi prostore za kulturno 
in eventualno še športno življe
nje članov delovne skupnosti. 
Občni zbor je prevzel tudi za

dolžitev, da bo sindikalna orga
nizacija organizirala letos na Vrh-

niki delavske športne igre usnjar
jev in čevljarjev. Ta prireditev 
časovno sovpada s 25-letnico ob
stoja podjetja, zato bo sindikal
na organizacija tudi nosilec or
ganizacije proslave tega jubileja. 
Občni zbor je tudi v celoti pod

prl zamisel o hranilno kreditni 
službi v podjetju. čeprav so bili 
zaenkrat delavci o tej akciji še 
nezadostno informirani, je med 
njimi velik interes za tak način 
varčevanja. 

Občni zbor je zadolžil novo 
vodstvo sindikalne organizacije 
še z nalogo, naj se aktivno vklju
či v družbeno dogovarjanje o 
usmerjanju in delitvi dohodka, 
ki bo zaživelo s sprejetjem 
ustreznega zakona v r~?publiški 
skupščini. Razen tega naj se no
vo izvoljeni izvršilni odbor pove
že s sindikalnimi vodstvi sorod
nih podjetij in naj bo pobudnik 
v zbliževanju usnjarskih kolekti
vov in ekonomsko upravičenih 
integracijah. 

V vodstvo sindikalne organiza
cije so bili izvoljeni: 

inž. Ilija Stanko, Herman Fic
ko, Tomislav Pejic, Janez Petrič, 
Nada Slabe, Benjamin Rudolf, 
Anica Malavašič, Alojz Miklavčič, 
Marija Leben, Jože Pahor in He
lena Kavčič. 

Novemu izvršilnemu odboru že
limo uspešno delo pri realizaciji 
navedenih in tudi drugih nalog, 
ki jih bo reševal v naslednjih 
dveh letih. G. V. 

• • • IN V ŠMARTNEM 
28. decembra 1970 je bil v IUV - obrat šmartno občni zbor OO 

sindikata in si'cer v delegatskem sistemu. Prisotnih je bilo 71 dele
gatov. 

V rzv·ršni odbor so bili izvoljeni: Franc Jerič, Olga Kavčič, Marija 
Kozlevčar, Fani Kotar, Franjo Melavc, Aloj•z Resn~k, Franc Rihtar, 
Joža Strmec in Vojislav Stankovic. 

V nadzorni odbor pa: An•ton Baj-c, Greta P•avlica dn Jože Tomažič. 
Novo izvoljeni odbor je imel tudi že .prvo sej1o j.n sicer 27. januarja 

1971, na kateri so si razdeli'l :z;adolžitve: Franc Rihtar je predsednik, 
podpredsednik je F·ranjo Melavc, Vojislav Slavkovic je •tajnik dn Ma
rija Kozlev·čar blagajnik. 

M.J. 
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EKONOMSKA ŠOLA 
Tok dogodkov v 2ladnjih nekaj mesecih nas je kar precej odmaknil 

od prv-otno začTtane smeri »zajemanja« ·iz u~kona in ekonomike. Hočes 
ali nočeš smo se v naših razpravah morali vključi·ti v aktualno go
spodarsko problematiko. Z našo šolo smo pričeli, če se še spominjate, 
lansko poletje. MLslim, da je bilo to še ravno ob pravem času, saj 
nam je lansk~h nekaj še mirnih jesenskih mesecev zadostovalo za 
kratek sprehod skozi »abecedo« ekonomije in smo si tako pmdobili 
osnov•o za razumevanje dogodkov, 1ki so se zv•rstili v preteklih nekaj 
mesecih ter so prinesli bistvene novosti v ekonomi:ko podjetij. Večino 
teh novosti smo sproti obravnavali tudi v naši šoli. Najvažnejši ukrep 
v okv.iru prizadevanj za stabilizacijo našega gospodarstva pa je de
valvacija našega denarj•a, ki je bi1a uzakonjena 23. januarja 1971. 
Teoreti•čne osnove in vzroke devalvacije nacionalne valute smo v naši 
šoli že obPavnava'li, zato sem prepričan, da ste pl"idobljeno znanje 
v tem pnimeru laHko uporabljali. 

Veste, pisati za naš časopis in objavlj.a:ti tekoče novice je malce 
nerodno, ker zahteva celotni material kar cel mesec pred <izidom 
številke Usnjarja. To se pravli, da so novice, ki jih žeHmo objav~ti, 

stm·e vsaj en mesec, kajrti ta članek sem moral oddati že 10. fe
bruarja, objavljen pa bo šele v Usnjarju, ki bo izšel 10. marca letos. 

Danes se bom v tej mzprav.i zadržal zato le ob problemu, k!ako 
je naše podjetje pri•čakalo devalvacij·o in kakšne_ učin'ke bo imela de
valwtcija na naše posl·ovanje. 

Najprej poglejmo, od kdaj in 
kako se uporablja nov uradni 
tečaj. Nova paritet·a dinarja je 
določena na osnovi 59,24 miligm
mov čils-tega zlata. Za ·obračuna
vanje v medna-r-odnem plačilnem 
prometu pa so določeni novi ob
računski tečaj ·i tujih valut. 

Za lkoHko je bil devalviran di
nar? Verjetno s·te zasledili v 
dnevnem 6as-opi.sju dve različni 
verziji, od 'katerih ena trdi, da 
za 20 °/o, druga pa za 16,67 °/u. 
Upam, da ste se tudi prept,ičali , 
da -sta obe ver2lij:i pravilni. Za 
20 °/o je dina·r -dev-alviran v pri
meru, če iščemo primerjavo med 
dosedanjo in novo vrednostjo po 
obmčunskem tečaju za tuje co 
valute: 

Primer: dosedanji tečaj za 100 
lir je bil 200 din, novi tečaj za 
100 lir je 240 din, mzHka je 40 
din ali za 20 °/o ~d 200 dosedanjih 
dinarjev. 

Za 16,67 Ofo pa je d1nar devalvi
ran po l'ačunu, 'kadar za isto ko
ličino dilnarjev -iščemo neko tujo 
valuto. 

Primer: dosedanji tečaj za 100 
din je bil 50 lir, novi tečaj za 100 
100 din je 41,46 Hr, razlika je 50 
minus 41,46 = 8,34 -lir ali za 16,67 
odstotkov. 

V gospodarskem življenju ugo
tavljamo, da je z;a primerjalno 
računic-o učinkov devalvacije u
poratbna le prva varianta, po ka
'teri trdilmo, da je d~nar razvred
noten z;a 20 °/o, -kaj-ti v zunanjetr-

Stroj za mokro čiščenje ščetin 
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g-ovinskih odnosih ne operiramo s 
cenami in vrednostmi v dinarjih 
pač pa vedno v tuji valuti, ki o
stane v načelu nespremenjena, 
spremeni pa se vrednost i:zražena 
v dinarj.ih. Kadar kupujemo ko
že na svetovnem trgu, jih ne ku
pujemo za dinarje, pač pa vedno 
za dolarje ali za kakšno drugo 
·konvertiJbilno valuto. Prav tako 
ne prodajmo naših izdelkov v tu
jini za dinarje, pač pa tudi za va
Juto države - kupca. 

Novi obračunski tečaj uporab
ljamo 2ia vs•a plačila od 24. j-anu
arja 1971 dalje dn sicer ne glede 
na to, k!daj smo blago uvozil-i. Tu
di to je nov.ost, kajti dos•lej smo 
ob dev-alvaciji jemali datum ca
rLnjenja blag·a kot mejo za obra
čun po starem in novem tečaju. 
Ta novost je bila upor·abljena 
verjetno :z;aradi -tega, ker so v 
zadnjih meseciih vsi pohiteli z u
vo:wm blaga, bodisi s takojšnjim 
plačilo ali pa na kredit. No in ker 
po naših predpisih uv-oženega 
blaga enostavno ni mogoče hitre
je plačati kot. v tridesbih dneh 
(to velja za nakazi-la nad 5.000 do
Jarji) je ta ukrep ujel vsaj UV•OZ 
zadnj-ih trideset dni in seveda 
predvsem iste, ki so se pogumno 
zadolževali v inozems-tvu. Vse na
jete •inozemske kredite je namreč 
tr~ba plačati oz;iroma obračunati 
tudi po novem tečaju. Dolg do 

:~nozemskega partnerja, izr-ažen v 
tuji valuti, seveda ostane nesp~·e
menjen, spremeni pa se dtnarska 
protivrednost, ker smo dolžni u
pora'bljati nov obračunski teč-aj. 
Ker pa gospodarska organizac:ija 

na sv-ojih računih ne razpolaga s 
tujo valuto Ln po potrebi kupuje 
potrebne zneske tuje valute iz 
centralnega deviznega sklada od 
Narodne banke, bo seveda Na
rodna banka za pr-odano valuto 
po 24. januarju zahtevala višjo 
ceno aa 20 Ofo. To pa je za tako 
gospodarsko organizacijo, ki je u
važa-la surov-ilne in reprodukcijski 
material z nekoHko daljšimi roki 
plačtla, Lahko že precej usodno. 
K!ajti v takem primeru je skoraj 
gotovo kupljeno blago že prede
lala in ga prodala bodisi v izvoz 
ali na domače tržišče po starih ce
nah. Pri iz;vozu lahlko ujame raz
tli-ko v ceni le v primeru, če ji tuji 
kupec blaga še ni plačal, ker bo
do tudi vsi prilivi deviz za pro
dano blago v inozemstvo od 24. 
januarja dalje obr-ačunani po no
vem obračunskem tečaju. 

Devalvaciji so sledili še drugi 
zakonski ukrepi, ki urejajo in ko
ri-gimjo vrednost obračunskega 
tečaja dolarja pri izvozu in uvo-
2lU blaga. Nespremenjene so osta
le 2ia zdaj še car-inske stopnje 
(vsaj do danes), izvršene pa so 
spremembe ostalih instrumentov 
tn sker: 

Zni:žana je bila posebna davčna 
•Obremenitev pri uvozu blaga za 
3 °/o -in se za uvoženo blago po
leg ur-adnega obračunskega tečaja 
obračunav·a še redna carinska ta-
1'ifa, tar:ifa za carinsko evideniti
ranje in dve vrsti posebnih davč
nih ·obremenitev. Za uvoz surovih 
govej.ih aili svinjskih kož torej 
pla,čamo 

za 1 doalr po uradnem obračunskem tečaju 
+ 3 °/o redna carinska sopnja 

15,00 din 

+ 1 °/o za car1nsko evidentir-anje 
+ 5°/o za posebne davčne -obremenitve 
= 9 °/o kar zna,ša skupaj 
skupna vrednost dol-a-rja za obraču pri uv·ozu 
Pred devalvacijo pa .smo obračunavali: 
za 1 dolar po Ul'adnem tečaju 
+ 12 Ofu carine in davčnih obremenitev 
skupna vrednost Zla obračun pred devalvacijo 
Z deV'alv•acij-o in s spremembo ostalih •ins-trumentov ob uvo
zu bl-aga se dolar podratži za 

1,35 din 
16,35 din 

12,50 din 
1,50 din 

14,00 din 

2,35 di'n 

Spremembe so seveda tudi pri 
uvozu 'POmožnega materiala in 
r ezervnih del-ov. Pretežni del na
šega uv·oz;a pa predstavlj.ajo su
rove kože, zato prikazujemo samo 
raziliko oz;rroma podražitev uvo
za surovine za 2,35 din pri do
l,arju. To mzHko bomo seveda 
momli upoštevati pri izbiri naših 
možnosti baze in se bomo or.ien
tiraH na uvoz le takrat oziroma 

v -tistih Pl'imerih, ko bomo s kal
kultacijo ugotovili še vedno pozi
tivno mčunic-o .im če ni mogoče 
najti domačih vkov. s konkretni
mi številkami vrednosti uv-oza in 
ostalega materiala vas ne mislim 
mučiti, navedel sem le osnovno 
računico, ki naj bo orientacija 
pri vsakodnevni:h poslovnih od-
1očitva•h. 

Pri izvozu naših izdelkov pa bo obmčun naslednji: 
vrednost dolarja po obračunskem -tečaju 
poleg teg-a dobimo še 6 °/o a'H 
·kot povrač-iLo mznih davš6n za vse prilive dev.iz od 24. l. 
dalje za tnaš ·izvoz na 1konverhbilna področja. Za izvoz na 
Vzhod tali klirinška področja nimamo prav.ice do te premije. 
Za povračilo carinskih dajatev v vrednosti izvoženega blaga 
pa imamo ,pravic-o v višini 1 °/o ·od vrednosti ~zvoZJa, kar 
predstavlja 
skupaj vrednost 1 do1arj.a za izvoženo bl•ago 
Pred devalvacij-o pa :smo za -obračun ·ilzvoza upombljali 
naslednje ilnstrumente: 
vrednost dal-arja po QbračunSikem tečaju 
+ 16 Ofo davčnih ol,ajšav za izvoz na k!onvertibilna področja 
skupaj vrednost 1 dolarj.a :z;a izv-oženo blago 
Dev-alvacija tn ostali spremljajoči ukrepi z -razntmi instru
menti nam za ;izvoženo blago doprinese povišanje vrednosti 
dorarj.a za 
Sedaj pa napl'atvlimo povsem enostavno računico, kaj nam 
prav:z:ap·rav deva'lvacija pr:inese: 

15 OO din 
o:9o din 

0,15 din 
16,05 din 

12,50 din 
2,00 din 

14,50 din 

1,55 din 

Uvoz se podraži :z;a 
izvoz pa za 

2,35 din 
1,55 din 

Konec na 5. strani 
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USNJARNE S ARTNO 
črtovali. Rezultati se odražajo v 
tem, da je lani šmarska usnjar
na po več letih prvič J?OSlovala 
brez izgube. 

V letošnjem letu pa nas čaka
jo še precej težke naloge, saj mo
ramo z aprilom preiti na skraj
šan delovni čas, zadali pa smo si 
za nalogo, da bomo s predvide
nimi investicijami za letošnje le
to (če se le pogoji za poslovanje, 
na kar ne moremo vplivati, ne 
bodo bistveno spremeniti oziro
ma poslabšali), povečali količin
sko proizvodnjo v letu 1971 za 50 
odstotkov v primerjavi z letom 
1970. Jože Goričan 

• 

' •· 

Za transport z viličarjem je bilo potrebno zgraditi nov vhod v 
usnjarno šmartno 

Kljub temu, da je bilo v zad
njih dveh letih (to je po priklju
čitvi šmarske usnjarne k Indu
striji Vrhnika) precej narejene
ga, je še veliko stvari, ki nam 
onemogočajo še večjo produktiv
nost oziroma zmogljivost. Lahko 
rečemo, da imamo v glavnem 
končana gradbeno preureditvena 
dela, parne, kondenčne, mrzlo
vodne in toplovodne instalacije 
ter večji del električnih instala
cij. Vsa ta dela so bila potrebna, 
da smo sploh lahko začeli obra
tovati v usnjarni. Kotlarna je 
gradbeno končana, kotlovske 
zmogljivosti dograjene, manjka
jo pa parni motor in agregat za 
proizvodnjo električne energije. 
Tako smo še vedno odvisni od 
zunanjega električnega omrežja 
in nas pogosti izpadi električne 
energije zelo ovirajo pri našem 
delu, večkrat pa povzroče mate
rialno škodo. 

Krznarna Šmartno v 70-71 
Vse bodoče investicije se v prvi 

vrsti namenjene novim strojem, 
ker so stari stroji že zdavnaj 
amortizirani in prepočasno obra
tujejo, pa tq.di kvaliteta dela 
kljub ogromnim vzdrževalnim 
stroškom ne zadovoljuje več. 

Ko bodo ta rekonstrukcij ska 
dela, ki so sedaj vsa usmerjena v 
čim hitrejše povečanje proizvod
nje kvalitetnega usnja, končana, 
bo treba urediti še ostala, prav 
tako nujna dela - popravilo in 
boljše vzdrževanje zgradb, zgra
ditev novih skladiščnih prosto
rov, obnovitev in razširitev voz
nega parka, ureditev tovarniške
ga dvorišča in okolice, zgraditev 
naprav za čiščenje tehnološke 
vode in dograditev sistema za či
ščenje odpadnih voda. 

Naše dosedanje investicije, ki 
so bile plod dolgotrajnih študij 
in ogledov najmodernejših evrop
skih usnjarskih tovarn ter kon
zultacij z v evropskem merilu 
priznanimi strokovnjaki, nam 
dokazujejo, da smo pravilno na-

Investicijski nakupi v šmarski 
krznarni so bili do sedaj občutno 
manjši od investicijskih vlaganj 
v usnjarni. To je zaradi priorite
te in dotrajanosti usnjarne in tu
di zaradi nebistvenega povečanja 
proizvodnje v krznarni. Večina 
strojev v krznarni je bila v za
dovoljivem stanju pred dvema le
toma, vendar so se stroji zaradi 
stalnega obratovanja v zadnjih 
dveh letih hitreje izrabili. 

Nujni so bili investicijski na
kupi in zamenjava takih strojev 
in naprav, na katerih je bila pro
izvodnja problematična oziroma 
za delavca na delovnem mestu 
že tudi nevarna. Pri nabavljanju 
novih strojev vedno gledamo, da 
ob manjšem fizičnem naporu de
lavca pridobimo na storilnosti 
oziroma zmogljivosti stroja. Zelo 
ozko grlo in celotno zaviranje 
proizvodnje je bilo v p;reteklem 
letu na strojih za česanje krzna. 
Z dosedanjim nakupom in pred
videnim nakupom v tekočem le
tu se to ozko grlo odpravi. Rav
no tako se je povečala zmoglji-

Pogled na krom strojilnico v preteklosti (kot je videti se ni bistveno 
razlikovala od sedanje) 

vost na napenjalnih okvirih za 
100 Ofo. V prihodnje računamo še 
na več zaradi povečane hitrosti 
sušenja krzna. V bodoče je po
trebno nujno izboljšati kvaliteto 
barvanega krzna, ki je za kon
fekcijo pretežko. Tak stroj je v 
obratu krznarna najdražji, raču' 
namo pa, da se zaradi kvalitete 
investicija izplača. Prav tako bo 
nujna zamenjava dotrajanih 
mezdrilnih strojev, ki so prepo
časni in je delo pri njih zaradi 
izrabljenosti nekvalitetno. 

Z uvajanjem nadaljnje meha
nizacije na delovnih mestih se 
izognemo nekaterim fizičnim 
operacijam in s tem tudi prido
bimo na storilnosti in rentabil-

nosti. S poskusnim montiranjem 
novega okna za boljše prezrače
vanje prostora v mokrem oddel
ku se zboljšajo pogoji za delav
ce v tem prostoru. 

Program proizvodnje za tekoče 
leto ne predstavlja prekoračenja 
proizvodnje v preteklem letu, 
vendar je nakup surovih kož 
usmerjen le na nabavo kož s 
krajšo volno in čim večjo povr
šino. Na bolj pregledno obvestilo 
o proizvodnji v tekočem letu bo 
potrebno počakati, ker je sedaj 
nemogoče resneje oceniti obseg 
investicijskih nakupov in do
končni program proizvodnje. 

ing. Franc Mertnik 

EKONOMSKA ŠOLA 
Nadaljevanje s 4. strani 

Boudarjmn, da pri tem računu 
upoštevam samo surove kože, pd 
izvozu pa samo izvoz usnja. Ra
čunica je torej jasna. Uvoz se 
bolj podraži, kiot se poviša vred
nost obračunanega izv.oza. To po
meni, da bo nastala določena ne
ga11:ilvna razlika, ki jo bomo sku
šali nadoknaditi z oprostitv:ijo 
pl!ačHa zvezmega prispevka od o
sebneg>a dohodka in s podražittvi
jo cen našim proizvodom za 4,5 
odstotkov. Kot veste, so vse cene 
za industrijske izdelke zamrznje
ne od 29. oktobra 1970. Ker pa 
so že ob sprejemanju predpisov 
ugotovili, da so z devalvacijo naj
bolj prizadete nekatere panoge, 
so predvideli možnost povišanja 
prodajnih cen ~odmrznitev) za 
4,5 Ofo, razliko pa bodo naši kupci 
čevljarjii. dobili povrnjeno z zni
žanjem stopnje zveznega promet
nega davka od 12,5 Ofo na 8 Ofo o
ziroma tudi za 4 Ofo. Ce bo to za
dostovalo, danes še ne morem 
povedati, ker prav sedaj deloarrno 
vse izračune in kalkulacije, da 
bomo ugotovili, v kakšnem po1o
Ž!aju se bo 2li1ašel posamezni naš 

·obrat. Računati moramo na raz
Učne ·vire surovi,nske baze in tu
di na ra:tličn·a področja prodaje 
izdelkov. Pri predel!avi svinjine 
:bo ·položaj prav gotovo enostav
nejši rkot pri predelav,i govejih 
klož ali celo drobnice. Pri govejih 
kožah smo bili doslej kar moč
'no usmerjeni na uvoz, medtem 
Iko smo pri prodaji vse blago u
smerjali izključno le na domače 
.tr!Hšče. 'I1akšna je bila tudi naša 
naša oooovna usmeritev ob re
konstrukiciji usnjaTne v šmart
nem in mislim, da od ·tega načela 
tudi v bodoče ne smemo bistve
no odstopiti. Najbolj bo prizade
ta krzna·rna, saj je pri nabavi su
it'OV.in skoraj v celoti navezana na 
uvoz. 

Menim, da je to velLlm preiz
'kušnja IZa .sleherno gospodaTsko 
·org.ani:zacijlo in tudi za nas. Ce 
·Želimo doprinesti svoj delež k 
stabilizaciji našega .gospoda11stva, 
potem rešitev ne smemo iskati 
samo v zviševanju naših prodaj
nih cen, pač pa moramo tudi po
gledati, če se v domači hiši najde 
še kakšna možnost boljšega po
slovanja. Milan P·alatinus 
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I.z družbenega 
načrta občine 

LITIJi\ 
I. Osnovni gospodarski, druž

beni in politični podatki 
o občini 

l. Občina Litija leži v vzhod
nem delu osrednjega območja 
Slovenije, v katerem so zelo moč
ni vplivi republiškega središča 
Ljubljane. Tesno povezanost ob
čine z Ljubljano dokazujejo moč
ni in nenehni gospodarski, migra
cijski, prometni, kulturni, skrat
ka družbeni tokovi, ki se odvija
jo čedalje bolj pospešeno med 
občino in Ljubljano. Tako znaša 
ob delavnikih dnevna migracija 
občanov že okoli 2300 ljudi v 
obe strani. 

2. Občina sodi med srednje ve
like občine v Sloveniji. Tako je 
po površini 26. med 60., po prebi
valstvu pa 46. Od skupno 16.700 
prebivalcev je 48 Ofo moških in 52 
odstotka žensk. Sestav po zapo
slenosti pa je naslednji: 
- aktivno prebivalstvo 43,0 Ofo 
- vzdrževana prebival-

stvo 46,6 °/o 
- prebivalstvo z lastnimi 

dohodki 10,4 11 /n 
Kmečkega prebivalstva je bilo 

ob koncu leta 1969 30,7 Ofo. 
Aktivno prebivalstvo je po de

javnostih razdeljeno takole: 
- v primarnem sektorju deluje 

47,9 °/o vsega aktivnega prebi
valstva, 

- v sekundarnem sektorju delu
je 37,6 'Ofo vsega aktivnega pre
bivalstva, 

- v terciarnem sektorju pa 14,5 
odstotka vsega aktivnega pre· 
bivalstva. 
čeprav je delež kmečkega pre

bivalstva v upadanju, bo leta 
1975 predstavljal še vedno 25 °/o 
vsega prebivalstva. 

3. Gospodarsko življenje pote
ka v štirih industrijskih, dveh 
kmetijskih, petih obrtnih delov
nih organizacijah, v trinajstih 
obratih raznih podjetij s sedeži 
izven občine in v 116 posebnih 
delavnicah. Vse gospodarstvo za
posluje 1970. leta 2791 občanov, 
ki so ustvarili v tem letu 128,4 
milijona družbenega produkta. 

V zasebnem sektorju pa je bi
lo ustvarjenega 41,145.000 din 
družbenega produkta. Iz podat
kov je videti, da občino ni mo
goče šteti med razvita območja, 
vsaj ne glede na poprečje razvi
tosti v Sloveniji. Družbeni proiz
vod na prebivalca v letu 1970 zna
ša 7698 din na zaposlenega, v ob
čini pa 41.540 din. 

II. Gospodarska dejavnost 
v letih 1966-1970 

l. Osnovni ton gospodarskemu 
dogajanju je dajala v tem ob
dobju proizvodnja. V teh letih ~e 
je povečala za 185 Ofo tako, da Je 
znašala poprečna letna nominal
na stopnja rasti 13,1 Ofo. Delež in
dustrijske proizvodnje je bil v 
povečani proizvodnji zastopan 
kar s 60,6 Ofo. Industrijska proiz
vodnja je pomenila v letu 1965 
65 2 Ofo celotne proizvodnje, v le
tu' 1970 pa 63,9 'Ofo vse proizvod
nje. Nadaljeva~c,t se je ra_st pov~
čanja nekmetiJSke prmzvodnJe 
(po stopnji 13,6 Ofo), medte.m ko 
se je kmetijska proizvodnJa P?: 
časne je povečevala (po stopnJ t 
10,8 ~/o). 

Rast družbenega proizvoda je 
bila počasnejša kot rast proiz
vodnje. Tako je znašala letna po
prečna rast družbenga proizvoda 
v gospodarstvu 12,9 "/o. Gospodar-

Zaradi tehnoloških potreb proizvodnje je bilo treba zgraditi prizidek 
pri usnjarni šmartno 
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Nekoč nepogrešljivi bazeni za strojenje podplatnega usnja so danes 
v usnjarni šmartno že zgodovina 

ske organizacije so v tem obdob
ju pokazale dokajšnjo gospodar
sko vitalnost. Manjša dinamika 
j ebila v letih 1967 in 1968 v In
dustriji usnja šmartno zaradi 
padca gospodarske dejavnosti 
(zmanjšanja proizvodnje, izguba, 
minimalni OD, zmanjšanje zapo
slenih). Pn integraciji te gospo
darske organizacije z Industrijo 
usnja Vrhnika je bilo v kratkem 
času zamujeno doseženo in pre
sežena. V tem času sta bili v te
žavah še KZ Litija in Gradbeno 
podjetje Litija. Medtem ko se je 
KZ Litija iz težav izvlekla, pa je 
bilo Gradbeno podjetje na robu 
propada in je zato reševalo svoj 
gospodarski položaj v integraciji 
z Industrijskim gradbenim pod
jetjem Beton iz Zagorja. 

III. Predvidena gospodarska 
in družbena gibanja 

v letih 1971-1975 

l. Gibanje proizvodnje 
Proizvodnja se bo v teh letih 

povečala za 54,5 Ofo in bo znašala 
letna stopnja rasti 9 ~/o. Tako po
večanje proizvodnje se opira na 
večja vlaganja v modernizacijo, 
posebno industrijske proizvod
nje, ki so bila zlasti intenzivna v 
letih 1969 in 1970, na boljše izko
riščanje proizvodnih zmogljivo
sti, na bolj urejene razmere go
spodarjenja v kmetijstvu, na po
večano število delovnih mest v 
razširjenih in novih zmogljivo
stih ter na krepitev terciarnih 
dejavnosti, posebno obrti, trgo
vine in turizma. 

Osnovno gibalo povečanja pro
izvodnje bo predstavljala indu
strijska proizvodnja, ki bo svojo 
udeležbo v skupni proizvodnji 
celo povečala v primerjavi s 
prejšnjim petletnim obdobjem na 
67,3 Ofo celotne proizvodnje v le· 
tu 1975. Tako povečana proizvod
nja ne bo samo rezultat dela no
vo zaposlenih, temveč tudi rezul
tat večje družbene produktivno
sti, ki se bo povečala v odnosu 
na leto 1970 v 1975.letu za 52,3 Ofo. 
Za povečanje proizvodnje so po
membni tudi integracijski po
stopki, ki bodo morali biti v tem 

obdobju intenzivnejši. Pozitivni 
rezultati integracije IU šmartno 
in IU Vrhnika so spodbuda za še 
večje integracijske akcije. Dotok 
kapitala bo mogoče pospešiti le 
z navezavo litijskega gospodar
stva z močnejšimi gospodarski
mi območji, to je z Ljubljano in 
Zasavjem. Zato bo občina inte
gracijska gibanja podpirala, pri
zadevajoč si, da ne bodo interesi 
delovnih kolektivov prizadeti za
radi nejasne in centralizirane de
li t've dohodka. 

2. Predvidena gibanja v IUV 
- obratu šmartno 

Proizvodnja se bo povečala za 
79 °/o, za kar ima osnovo v inve
sticijah, ki so namenjene za mo
dernizacijo in povečanje zmoglji
vosti, ki se končujejo že v letu 
1970. Prav tako se bo povečalo 
število zaposlenih za 50 Ofo. Pred
vsem se bo povečala usnjarska 
in krznarska proizvodnja. Tako 
bodo namesto 360.000 m' usnja in 
255.000 m' krzna v letu 1970 izde
lali v letu 1975 980.000 m' usnja in 
270.000 m' krzna. Povečala se bo 
tudi konfekcijska proizvodnja. 
Do leta 1967 je bila krznarska 
proizvodnja poprečno letno le 
30 do 40.000 m'. Sedanji proizvod
ni program gospodarska organi
zacija ne bo širila, kvečjemu si 
bodo prizadevali asortiment pro
izvodov še zožiti. V tako proiz
vodno usmeritev bodo šli zaradi 
racionalnega izkoriščanja proiz
vodnih naprav, surovine in spe
cializacije delovne sile. S tem pa 
bodo dosegli večje gospodarske 
rezultate. 

3. Predilnica Litija naj bi po
večala proizvodnjo za 36 Ofo, Les
na industrija Litija za 87 Ofo, In
dustrija apna Kresnice pa skoraj 
za 60 ~/o itd. 

Glede na skromno odmerjeni 
prostor naj bo dovolj. 

Opozarjam pa vse, ki jih zani
majo natančnejši in obširnejši 
podatki, da jih lahko dobijo na 
vpogled iz vira: 

Družbeni načrt srednjeročnega 
razvoja občine Litija 1971-1975, 
iz katerega so navedeni podatki 
tudi vzeti. inž. Jože Mali 



Energetski obrati 
v letošnji zimi 
če pišem o naših energetskih obratih, mislim na vse tri, ki ra

bijo paro in elektriko, to je Usnjarno in Ščetinarno na Vrhniki 
in obrat v Šmartnem. Omejil se bom na Usnjarno na Vrhniki in 
na obrat v Šmartnem, kajti v teh obratih smo v pozni jeseni 
pričeli uporabljati obnovljene vire toplotne in električne ener
gije, seveda ·le poskusno, kajti dokončni in uradni tehnični pre
vzem teh naprav je trenutno še nemogoč, saj še nismo vsega 
montirali. 

Zakaj ne? 

To že vemo iz dosedanjih opi
sov s tega področja: nesolidnost 
v dobavnih r·okih ( predvsem ino
zemskih dobaviteljev opreme), 
nas je zavrla predvsem v us
nja·rni na Vrhniki. 

Samo z enim novim kotlom 
bi namreč v usnjarni na Vrhni
ki lahko shajal·i le do oktobra 
1970, seveda pri takratnem ob
segu proizvodnjega usnja. 

Prvi novi 1ko·tel na Vrhniki 
smo prv±č zakurili v torek, 29. 
septembra 1970 ob 12.30. S-ledilo 
je izpihovanje visokotlačnih ce
vovodov v istočasni nastavitvi 
vseh regulacijskih naprav oziro
ma avtomatov. Takrat še nismo 
imeli redukcije tlaka pare od 25 
na 6 atmosfer ·in od 6 na 0,5 at
mosfere. 

Seved·a nam je bilo takrat že 
jasno, da- v letu 1970 ne bomo 
mogli montirati drugega 1kotla, 
ker nas ibo prehitela zima ozi
roma povečana potreba po top
lotni energiji. Lahko pa v tem 
času nabiramo i·zkušnje z novimi 
napravam~, OZJiroma jih primer
jamo z napravami v drugih to
va·rnah. 

Delavci iz pomožnih služb imajo 
resnično vedno polne roke dela. 
Na sliki popravilo stroja za raz-

tegovanje usnja 

Prav v dnevih, ko p1sem tale 
prispevek, je bilo nekaj izpadov 
električne energije v javnem 
omrežju, ki so povzročioli nekate
rim precej težke posledice. Tudi 
termoelektrarnam n:i bilo priza
neseno! Termoelektrarna Trbov
lje II (nova) stoji zaradi okvare, 
ki je nastala v tem času. Tudi 
pri neki moderni industrijski ter
moenergetski napravi so imeli v 
tem času velike sitnosti, kajti 
nihče ni računal, da bo elektrike 
ZJmarrjkalo oziroma, da se bo v 
tem primeru parnemu kotlu kaj 
zgodilo. Pri tem gre za takoime
novani paketni vodocevni kotel 
prirejen za ·tekoča in trdna kuri~ 
va. Poznavalcu bo takoj jasno, da 
gre za kiotel z raZJmeroma veliko 
zmoglj.iv-o1stjo in .z majhnim vo
lumnom vode. Kurišče in zgore
valna komora sta v primerjavi 
s kotlom precej ve1i1ka in zgra
jena ozi11oma obdana z ognjestal
no opeko (šamot in podolbrno). 
Ker je opeke precej in je tudi 
zelo v-roča, je jasno, da bo Itak
šen kotel oddajal paro še več 
minut (ali več deset minut pri 
večjem kotlu) potem, ·ko bomo 
prenehali s kurjenjem to je po 
izpadu električne ene1~gije. Raz
meroma majhna količina vode 
precej hitro •izpari ne moremo 
je pa dovolj hitro' nadoknaditi 
~aj elektr.ično gnane napajaln~ 
crpalike ne abratujejo ker ni 
elektr~ke! ' 

Odtoka pare iz kotla 1tudi ne 
moremo preprečiti. če glavni 
parni ventil na kotlu zapremo, 
začne para pihati skozi vamos·t
ni ventil. Izguba vode pod dovo
ljeno mejo, to je pod minimalni 
vodostaj, povzroča, da ostanejo 
deli kotla brez vode. Ti deli se 
pregrejejo, deformilrajo in kaj 
lahko jih tudi razžene (to je, da 
pride do eksplozije). 

Morda tiči eden od odgovorov 
na to, zakaj smo se pri nas od
}očili ravno za kotle v >>seamb
loc« dzvedbi, prav v pravkar opi
sanem! Po videzu je takle valja
sti kotel res morda neik:oliko sta
·rinski 1n vsebuje ogromno vode, 
ki se premenja šele v dveh urah 
pri po1ni zmogljivostd. Ima pa to 
dobro lastnost, da je .izredno 
elastičen pri nenadnih spremem
bah obtežbe, pr.i nenadnem iz
padu eleMrične energije je pa 
zelo pohleven, ker ima od tride
setih ton, koUkor tehta, vgrajendh 
le nekaj sto kilogramov ognje
stalne opeke, ki praktično ne 

-vpilva na dvig tlaka v kotlu. 
Kurjač le pripre, po eni minuti 
pa zapre parni ventil na pre-

Montaža naprav za kotlovnico - oktober 1970 

grevalcu in počaka na rezultat 
prizadevanj podjetja za distribu
cij o eleiktdčne energije. Ko luč 
spet posveti, odpre parni ventil 
in pritisne na tipko za vžig. Ko
tel se v dveh minutah že za silo 
prilagodi ponovnemu ~agonu, 
vendar odjemalci pare tega >>pri
lagajanja« skoraj ne čutijo. 
Strojnilk lahko takoj požene Spil
Hng - agregat in ga po nekaj 
minutah sinhronizacije vklopi. 

Rekli boste: kako pa to, da še 
vedno pr·ide do izpadov električ
ne energije v obra.tu na Vrhniki, 
saj si nam pravil, da teh izpadov 
ne bo več, ko bomo pognali last
no termoelektr·ično centralo? 

Da! Malo, ·ali točneje: polovico 
priznam! Moramo pa vas spom
niti, da sta v naši strojnici zga
jena temelja za dva Spilling
agregata; kupili, montirali otn po
gnali pa smo le enega. Pri tem 
naj povem, da smo 20. oktobra 
1970 od 10.08 do 15.00 vozili sami, 
popolnoma brez zunanjega elek
llDičnega omrežja, Spilling-a.gre
gat ·pa je bil v poprečju obtežen 
le s 66 °/o, pri konici pa z 88 Ofo 
največje mnogijivosti. Ze v de
cemlbru, posebno .pa v januarju 
je poraba električne enegije tako 
narastla, da en sam Spilling
agregat ne zadošča. Ko izpade 
zunanje električno omrežje, Spil
lin-ag·regat ne more prevzeti 
celotne obtežbe in tudi sam iz
pade ponavadi v nekaj sekundah. 
V istem trenutku ugasne seveda 
tudi ogenj v kotlu. Pa smo tam! 

Skratka: poraba električne e
nergije v usnjarni Vrhnika se 
je tak·o povečal-a, da niti trans
formatorja niti Spi1ling-agregata 
ne morejo vsak zase kriti konic 
porabe in smo ti,k pred zame
njavo obstoječih transformatorjev 
z močnejšimi. 

Nič bo1je ni v obratu v šmart
nem. P.roiZJv·odnja narašča, oba 
transf.ormatorja smo morali za
menjati z močnejšima. 

Na področju toplote smo pa 
tudi uje1i zadnji vagon zadnjega 
vlaka! 

Dne 17. decembra 1970 ob 16.50 
je dal novi kotel v šmartnem 
prvič paro. Tudi v tej kotlarni 
še marsikaj manjka, vendar 
upam, da Ibo do izida našega Usta 
v marcu tudi to urejeno ali pa 

vsaj v montaži. Sicer je ves si
stem vaTovan z varnostnimi ven
tili (misl,im na parovode), vendar 
ima kurjač precej dela z regula
cijo raznih ventilov, ker še ni vse 
avtomatizirano. Spet kasnitev 
inozemskih dobaviteljev! 

V i:Lustme1j.o naj navedem, da 
smo v šmall'.tnem pokurili v naj
bolj mrzlih dnevih v januarju za 
30 do 60 Ofo več mazuta, 'kot pa bi 
ga lahko pokurili v starem kot
lu. Pr·i tem velja pripomniti, da 
so se z;boljšali zimski pogoji pro
iz;vodnje usnja do take mere, da 
skorajda ni več pričakovati se
zonskega pokanja, ·ki se kaj rado 
pojavi pmv v tem času. 

Odprto ostane seveda še vedno 
vprašanje nabave ·Obeh SpilHng
agreg•atov ( tako za šmartno, ka
kor t11di •agregata št. 2 za Vrhni
ko). RJazumljivo je, da je to moč
no odvilsno od finačnih sredstev, 
ki morajo biti v prvi vrsti na 
razpolag.o za stroje in naprave 
v osnovni proizvodnji, poleg te
ga pa še od ostaHh pogojev na 
ev:ropskem in jugoslovanskem 
t11gu oin ne nazadnje tudi od ·re
zultatov - takih ali drugačnih 
ki jih bomo dosegli z agregatom, 
ki obmtuje v usn}arni na Vrh
niki. 

Znane so nam tudi druge neso
Hdnosti na jugoslovanskem ener
getskem trgu. Pri .tem ne mislim 
le na električno energijo, temveč 
na kurivo. še leta 1956 ·smo pro
pagirali velenjski .lignit. Na teko
ča kuriva takrat še nismo upali 
niti pom~sliti. Dve leti za tem, 
(to je leta 1958) pa so se ·že .gra
dile kurilne naprave na 1kurilno 
olje. V letu 1970 je poraba ku
·rillnega olja celo za nekaj .odstot
kov presegla možnosti dobav in 
na trž[šču je mastai preplah. Tu
di m i smo bili neikajkrat pošteno 
v škDipdh, vendar ne toliko za
radi dej•anskega pomanjkanja ko
likor zaradi začetniških težav pri 
železn~škem transportnem podjet
ju, ki dostikrat ni moglo pra
vočasno poskrbeti za prevoz 
olja od postaje Verd do naše 
usnjarne. 

Ker se na izkušnj,ah tudi ZTP 
Postojna uči, lahko upamo, da 
se bo preskrba s kurilnim oljem 
izboljš·ala. 

inž. Mali 
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Pariška moda 
Tudi letos je Pariz odprl vrata 

svoje mode in povabil na ogled 
najnovejšega. čeprav ima franco
ska moda nedvomno švoj skupni 
imenovalec, smo pri modnih 
ustvarjalcih naleteli na bistvene 
razlike v oblikovanju letošnje 
mode. Lahko govorimo · o uspehu 
in stranpoteh pariških modnih 
hiš. 

LANVIN nas je sprejel v svo
jih moderno urejenih prostorih 
na Rue Faubourg Saint-Honore. 
V intimnem prostoru z ne preve
likim avditorijem v barvah, vzor
cih in materialih je prepričljivo 
poleten in svež. Materiali so glad
ki ali vzorčasti, predvsem pa lah
ki in često nekoliko prozorni. Za 
vzorce je poskrbel Eduarda Pao
lozzi. Po načinu so geometrični 
in sestavljeni po večini iz čistih, 
skoraj osnovnih barv. V popreč
ju se dolžine končajo nekoliko 
pod kolenom. Kadar gre za dolge 
oblek, imajo razporke ali dekol
teje spredaj ali zadaj, včasih so 
oprijete in s širokimi pasovi, vča
sih ravne z razporki ob straneh. 
Posebno lepi so kompleti s krat-

.. ; .. 

Aleksandra Toplak, rojena 
l. februarja 1934 v Semiču na 
Dolenjskem. Od tam se je pre
selila s starši leta 1938 na Vrh
niko, kjer so si starši uredili 
svojo stanovanjsko hišo. Os
novno šolo je obiskovala na 
Vrhniki, nižjo gimnazijo je 
končala v Ljubljani leta 1948 
in se takoj zaposlila v našem 
podjetju. 

NAŠ PORTRET 

So vam od mladosti ostali 
spomini le z Vrhnike ali se 
morda spominjate tudi kakš· 
nih dogodkov iz Semiča? 

Lahko bi rekla, da so do
godki, katere sem doživela še 
v Semiču, bežni in bolj zaviti 
v meglo, medtem ko se otro
štva na Vrhniki dobro spomi
njam. Ker nas je bilo v dru
žini 6 otrok in smo poleg te
ga gradili tudi hišo, je bilo 
vseh stvari, potrebnih za nor
malno življenje, skoraj vedno 
premalo. če to omenim svo
jim otrokom, mi praktično ne 
verjamejo. 

kimi hlačami - short, ki so do
polnjeni s kratkim jopičem ali 
midi krilom z razporki . Brezro
kavniki vseh dolžin še· vedno slu
žijo za dodatek v raznovrstnih 
kombinacijah. čevlji in nogavice 
so v isti barvi in se ujemajo s 
pasom ali kakšno drugo podrob
nostjo na obleki. Lanvin ni po
zabil na klasične barve - belo, 
rdečo, modro, ki so za kolekcijo 
prav tako značilne kot pisani 
vzorci. 

Veliko slabše se je predstavil 
Patou v svoji dokaj standardni 
hiši. Tokrat svoje fantazije Iii 
kaj prida uporabil. Kratko malo 
je izvlekel na dan modo vojnih 
časov. Prav to so mu očitali tudi 
časopisi, češ da obuja spomine 
na neprijetno vojno obdobje. 
Manekenke so se sprehajale v 
oblekah s širokimi okornimi ra
meni v strogih naborkih. Kadar 
je šlo za vzorce, so bili barvno 
usklajeni s preveč realističnimi 

oblikami in preveliki. Tudi velike 
ogrlice, skoraj do pasu, so bile 
še najbliže kiču. Gladke obleke 

Kdaj ste se zaposlili v na
šem podjetju in kaj vse v ča
su 22-letne zaposlitve delali? 

Zaposlila sem se v juniju 
1948 in sem delala najprej v 
plansko analitskem oddelku, 
nato v tajništvu, statistiki in 
sedaj kot vodja obračuna 
osebnih dohodkov od leta 
1962 dalje. V zadnjih nekaj le
tih imam tudi blagajniške po
sle. 

Bi nam lahko zaupali, s ka
terim delom ste bili doslej 
najbolj zadovoljni? 

Zdi se mi, da mi to zadnje 
elelo še najbolj ustreza. Po
sebno sem rada v prostoru 
sama, ker pa se med delov
nim dnevom oglasi pri meni 
elo 20 ljudi, čas zelo hitro mi
ne in ga dostikrat tudi pri
manjkuje. 

Imate kakšne težave s stran
kami? 

Doslej teh težav nisem ime
la; morda zato, ker skušam 
biti z vsakim prijazna, mu 
ustreči, če je mogoče, ali pa 
mu kako drugače svetovati, 
kar vsi z razumevanjem sprej
mejo. 

Ste že kaj seznanjeni s 
skrajšanim delovnim tednom 
in kaj od tega pričakujete? 

Slišala sem, da bo to pri 
nas uveljavljeno s l. aprilom 
1971 in tej vesti verjamem, 
čeprav je l. april dan, ko je 
tudi laž v nekaterih mejah do
voljena. Proste sobote bom z 
družino izrabljala za izlete na 
morje ali hribe v poletnih me
secih in za domača opravila 
ter počitek v jesenskih in zim
skih dnevih. 

Ima to skrajšanje tudi sla
be strani? 

Ima jih; vsaj pri mojem de
lu, ko bo potrebno vse delo 
opraviti v manj dnevih; že se
daj primanjkuje časa v pri
merih dveh nedelj ali prazni-

so bile v klasičnih barvah - be- ' 
lo, rdečo, modro in beige. Naj
lepši modeli so bili iz belo-sivo, 
belo-rdečo in belo-modro črtaste
ga materiala. Isti material je če
sto osvežil enobravne komplete 
v obliki pasu, šala in kravate. 

Najbolj izvirno domiselno je 
bila oblikovana kolekcija pri 
UNGARU. že sam ambient je 
napovedal nekaj lepega in izvir
nega. Začel je s platnenimi oble
kami z na roko tiskanimi vzorci, 
včasih celo v obliki tekstov. Nato 
so sledili pisani lahki materiali, 
pike, črte in drobni geometrični 
liki. Manekenke so nosile kom
plete sestavljene iz bluze, krat
kih hlač, midi krila ali bluze, mi- , 
di brezrokavnika in krila. 

Večkrat so se prepletali različ
ni vzorci v enem kompletu ali pa 
pisani material z gladkim mate
rialom. Lepo dopolnilo so bile 
rute, ki so jih nosile manekenke 
okoli vratu. V dolžini je Ungaro 
nedoločen in jo vedno prilagaja ' 
modelu. Tudi on ni pozabil na 
klasične barve, a povezal jih je 
v veliko bolj sveže modele kot 
Patou. 

M.Vrhunc 

ka pri obračunu osebnega do
hodka od l. do 10. v mesecu. 
Prepričana sem, da bomo mo
rali razpoložljivi čas res bolje 
izkoristiti kot doslej. 

Ker ste mati dveh otrok raz
ličnih starosti, bo bralce za
nimalo, kaj menite o seda
njem otroškem varstvu? 

Zmogljivost varstva za pred
šolske in šolske otroke je pre
majhna, prostori - posebno 
v starem domu - se mi zdijo 
za ta namen neprimerni, po
sebno še okolica. Sredstev, ki 
se za to odvajajo, ni škoda, 
vendar se mi zdi, da ne zado
ščajo za odpravo najnujnejših 
stvari. Prostori za varstvo 
predšolskih otrok pa po mo
jem mnenju za zdaj_ zadovo
ljujejo. 

Uredniški odbor je na eni 
od sej sklenil, da bi bilo v bo
doče v Usnjarju manj dolgih 
člankov in več manjših. Bo 
to pritegnilo več bralcev? 

Res je, da človeka krajše ve
sti bolj pritegnejo, daljše pa 
prebere človek le, če se bolj 
podrobno zanima za obravna
vani problem. 

Kaj pa letošnje letovanje? 
Kot ponavadi nameravamo 

tudi letos letovati na morju 
kot vsako leto doslej, saj je 
človek tega počitka in razve
cirila res potreben. Mislim, da 
so posamezniki, ki te možno
sti ne izkoristijo, za marsikaj 
prikrajšani. 

In želje za prihodnost? 
želje pa so podobne onim, 

ki so jih izrazili vsi vprašani 
doslej, to je zdravje, dobro 
gospodarjenje v podjetju in 
dobro počutje v okolju, v ka
terem živim sama in drugi. 

Bi morali vprašanja kaj 
spremeniti? 

Ker so vprašanja mimo, mi 
je kar odleglo. F. K. 



Prizadevajmo si, vsak na svojem delovnem področju, da se v naših 
obratih nikoli več ne pripeti takšno razdejanje (posnetek po požaru 

12. junija 1970 v usnjarni šmartno 

VARSTVO ·PRI DELU 
' " 

V NASEM PODJETJU 
Na tem mestu bom prikazal 

Je nekatere bistvene značilnosti 
varstva pri delu v letu 1970. Ce
lotno poročilo z vsemi številčnimi 
podatki pa so prejeli vsi odgo
vorni vodje podjetja in proiz
vodnih oddelkov ter vsi člani sa
moupravnih organov. 

število poškodb je bilo v letu 
1970 praktično enako kot v letu 
1969 (upoštevati je, da se je v tem 
času kolektiv številčno povečal, 
prav tako pa tudi fizični obseg 
proizvodnje). Občutno pa se je 
zmanjšalo število izgubljenih de
lovnih dni zaradi poškodb pri ele
lu (obseg 33 °lo) in to predvsem 
v obratu šmartno (okrog 25 °/o). 
Občuten je padec resnosti - šte
vilo delovni dni na eno poškodbo 
(okrog 25 °lo), za poškodbe, ki so 

se dogodile neposredno na delov
nih mestih (v šmartnem za pri
bližno 47 °lo) . Predvsem pa je raz
veseljiva ugotovitev, da v letu 
1970 nismo imeli nobenih po
škodb s trajnimi posledicami na 
organizmu poškodovancev. 

Resnost za poškodbe na poti 
na delo in iz dela pa je v rahlem 
porastu. 

Najštevilnejši viri poškodb (zu
nanji vzroki) so še vedno stroji 
in naprave z zatirajočim meha
nizmom ter gibanje na istem ni
voju (spolzka tla, podesti pri 
strojih in napravah). 

Pri v zr o kih poškodb pa je 
na prvem mestu kršenje varnost
nih navodil in predpisov, kar je 
odraz velikega števila novospre
jete mlade delovne sile, ki ji naj-

Z opustitvijo vegetabil proizvodnje so »preminili« tudi ti stroji za 
struženje 

Iz splošne službe 
Od 12. januarja do 8. februarja 1971 je komisija za delovna 

razmerja in nagrajevanje na Vrhniki sprejela na delo 23 de
lavcev. 

To so: Jože Arhar, Marija Celarc, Nevenka Fortuna, Mar
jan Grom, Mateja Istenič, Dragoja IvanoviC, Veljko lvanovic, 
Danica Knapič, Jakob Košir, Dušan Kovačič, Frančiška Mala
vašič, Franc Malovrh, Fatka Muric, Elizabeta Nadlišek, Franc 
Oblak, Marija Oblak, Albert Pajnkihar, Edvard Senjur, Marija 
šušteršič, Zdenka Varga, Janez Voljč, Stana Vukovic in Jože 
Z rim. 

Iz obrata »Rožnik« sta bili sprejeti na delo v usnjarno de
lavki Frančiška Albreht in Božidara Preskar. 

Iz JLA ,kjer so bili na odsluženju vojaškega roka, so se 
vrnili na delo: 

Franc Drašler, Peter Filipič, Franc Jereb, David Jurina, 
Branko Vrhove in Janez Zobec. 

V tem času so prenehali delati: Marko Polanc, Edvard Sen
jur in Jože Zrim. 

V obratu šmartno je komisija sprejela v mesecu januarju 
dva delavca: Jožeta Povšeta in Ivana Rozino, iz JLA pa se je 
vrnil delavec Jože Jesenšek. 

brž nismo nudili dovolj vzgoje, 
predvsem pa strokovnega in 
var s tv enega izobraževanja. 

Ocena poškodb glede na čas 
zaposlitve poškodovancev v pod· 
jetju pa dokazuje, ela se poško
clujejo sorazmerno tudi delavci 
z daljšo profesionalno izkuše
nostjo. 

Iz pregleda poškodovanih ele· 
lov telesa · je videti, ela so na 
prvem mestu poškodbe zgornjih 
okončin (predvsem prsti na ro· 
kah), kar je povsem razumljivo 
(upoštevaje naravno delo v pod· 
jetju). 

Kljub temu, da se je v pretek 
lem letu odvijalo delo v zelo ne
ugodnih delovnih pogojih, zlasti 
zaradi številnih rekonstrukcij in 
ne nazadnje tudi zaradi večjega 
obsega poslovanja, se je občutno 
zmanjšalo število izgubljenih de· 
!ovnih dni zaradi poškodb pri ele· 
lu v usnjarni na Vrhniki in 
krznarni šmartno. 

UPOKOJITVE 

S l. januarjem 1971 je pre
nehalo delo zaradi predčasne 
upokojitve kvalificiranemu 
usnjarju Jožetu Kuharju, ro
jenemu 17. marca 1912, zapo
slenemu v Industriji usnja 
Vrhnika od 16. aprila 1946. 

Za njegovo dolgoletno delo 
in trud se mu iskreno zahva
ljujemo, obenem pa želimo še 
vrsto zdravih let v zasluženem 
pokoju. 

Resnejših poškodb tudi ne be, 
ležimo pri delavcih. vzdrževalnih 
služb (kljub pestrosti del in šte
vilnih nadur, ki so jih morali 
opraviti pod zelo neugodnimi -
težkimi pogoji). 

Vsekakor pa nas pozitivni re
zultati iz preteklega leta ne sme
jo uspavati. še zlasti zaradi te
ga, ker moramo priznati, da smo 
imeli večkrat veliko sreče in smo 
se le >>za las« izognili težkim po, 
škodbam. 

V tekočem letu so pred nami 
številne naloge tudi na področju 
varstva pri delu, ki pa jih bomo 
uspešno izvedli le, če se bo vsak 
izmed nas zavedal svoje osebne 
odgovornosti elo tega pomemb
nega področja, ki ne pomeni 
zgolj skrb za boljše in varnejše 
pogoje vsakega izmed nas, tem
več ima tudi znaten vpliv na bolj
še in ekonomičnejše poslovanje. 

P. Petkovšek 

Pregled števila poškodb in dejansko izgubljenih delovnih dni po 
posameznih obratih: 

Primerjava 1970-69. 

1 9 7 o 1969 
OBRAT štev ilo l zub ljeni števi lo lzubljeni 

poškodb del. dnevi poškodb del. dnevi 

ščetinama 2 20 6 134 
Pomožna Vrhnika 4 84 4 31 
Usnjarna Vrhnika 25 397 24 560 
Usnjarna šmartno 8 136 s 133 
Krznarna šmartno s 92 11 261 
Konfekcije 6 99 3 66 
Pomožna + skladišča šmartno 3 43 
Skupna uprava + skladišča s 90 4 29 

SKUPAJ: 58 961 57 1.214 
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Kako srno 
poslovali v 
januarju ·71 

Proizvodnja v januarju 
po obratih 

Usnjarna Vrhnika 154.560 m' 
ščetinama Vrhnika 5.537 kg 
Usnjarna šmartno 41.506 m' 
Krznarna šmartno 22.111 m' 
Rožnik Ljubljana 2.125 parov 

Poraba usnja in krzna 
v konfekcijah 

Konfekcija krzna šm. 
Konfekcija usnja šm. 
Konfekcija usnja Vrh. 

1.587 m' 
2.949m' 
2.900m' 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika 

in ščetinama 9,675.485,75 
Usnjarna šmartno, 

krznarna in kon-
fekcije 5,755.384,80 

Rožnik Ljubljana 57.111,45 
Skupaj N din 15,487.982,00 

Izvoz: $ 272.927 

Poprečni OD 
V januarju je znašal poprečni 

OD na enega zaposlenega za 208 
ur 1.448,22 N din. 

Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo ime

li v podjetju v mesecu januarju 
bolniških izostankov (vključno 
tudi porodniški dopust) 1,64 de
lovnih dni. 

- število zaposlenih 
Na dan 31. januarja 1971 je štel 

naš kolektiv 1258 članov (brez va
jencev). V vrhniških obratih dela 
764 ljudi, v šmartnem 427 in v 
Rožniku v Ljubljani 67. 

Začetna rekonstrukcijska dela v mokrih oddelkih usnjame šmartno 
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Pismo uredništvu 
čeprav malo kasno, vas 

vseeno prav lepo pozdrav
ljam. Na vojaško hrano 
sem se že privadil in obe
nem tudi na vojaško živ
ljenje in red. Oprostite, ker 
vam že prej nisem pisal; 
bil sem namreč v čačku 

na tečaju za vezista in de
setarja in tako tudi nisem 
imel toliko časa, da bi se 
vam javil in prosil za vaš 
list. Tu snega ni veliko, 
ampak zima je zelo huda, 
saj je tu prostorna ravnina 
in veter zato doseže veliko 
hitrost. Sicer smo pa zelo 

dobro oblečeni in se nam 
zato zime ni treba bati. 

Toliko o mojem življe
nju v tej sivi vojaški uni
formi. če bo šlo vse po 
sreči, se bomo čez 8 mese
cev zopet videli. 

Pa še eno željo imam; 
rad bi namreč prebiral Us
njarja, za katerega se vam 
že v naprej zahvaljujem. 
Lepo vas pozdravlja vojak 

Franc Leben 
VP 5920/14 c 
24000 SUBOTICA 

Naš upokojenec Avgust Kogej je s svojo soprogo Ivano v 
februarju slavil lep jubilej - 50 letnico skupnega življenja. 

Ob tej priložnosti smo ju povabili v podjetje, kjer je tov. 
Kogej z nekdanjimi sodelavci in drugimi predstavniki podjetja 
obudil spomine na čas, ko je še delal v podjetju. 

V imenu kolektiva želimo zlatoporočencema še mnogo zdra
vih let in zadovoljstva v skupnem življenju. 

Nasi 
ob 

slipendisli 
polletju 

Za nami je polovica šolskega 
leta, trenutek, ko dobijo dijaki 
obračun za svoje delo, katerega 
se nekateri glede na dosežen re
zultat bolj, drugi pa manj vese
lijo. 

Za študente na fakulteti še ni
mamo podatkov, ker je njihov 
sistem študija drugačen kot na 
srednjih šolah. 

Naše štipendiste na srednjih 
šolah pa bi lahko glede na učni 
uspeh razdelili v tri skupine: -
- na tiste, ki jim za uspeh lah-

ko čestitamo, 
- na tiste, ki so nas zadovoljili 

in 
- na tiste, ki so nas razočarali. 

Najboljši so: Andrej Rodič, ki 
je obenem tudi drugi najboljši 
dijak na šoli, in Roman Mala
vašič, oba iz tretjega letnika 
TSUGš Domžale, ter Marjan Maj-

dič iz prvega letnika iste šole. 
Z dobrim uspehom so končali 

prvo polletje: Rado Dolenc, Fran
ci Plestenjak in Jakob Trček, 
vsi iz tretjega letnika iste šole. 

Na ekonomski srednji šoli pa 
so z dobrim uspehom izdelale: 
Marija Malovrh, Vida Repina in 
Majda Tomazo, vse iz tretjega 
letnika, ter Darinka Podobnik iz 
četrtega letnika imenovane šole. 

Nezadostne ocene pa sta imela 
ob polletju Iztok Fabjan iz tret
jega letnika TSUGš in Stanislava 
Debevec iz prvega letnika ESš. 

Najboljšim želimo, da bi še na
prej dosegali čim boljše uspehe; 
tistim, ki jim je v polletju »spod
letelo<<, pa naj bodo slabe ocene 
zadnje opozorilo pred ukrepi, ki 
so za to predvideni v našem pra
vilniku. 

Plut 



Košarkarji letos 
v l. republiški ligi 

Po neuspehu v II. zvezni ligi, 
iz katere smo izpadli, smo za 
krajši čas s treningi prenehali. 
Treba je bilo preboleti neuspeh 
in premagati malodušje, ki je 
bolj ali manj zajelo igralce in 
vodstvo. Vendar smo kmalu za
čeli razmišljati o tekmovanju v 
novi sezoni v I. republiški ligi. 
Odločili smo se, da bomo vse 
napore usmerili proti enemu ci
lju: osvajanju I. mesta in povra
tku v II. zvezno ligo. Zato smo 
se dogovorili, da nobeden od 
igralcev kluba ne bo izstopil, po
leg tega pa smo navezali stike 
z nekaj kvalitetnimi igralci, kajti 
okrepitve smo nujno potrebovali . 
Uspelo nam je pridobiti dva 
igralca, in sicer Globačnika, biv
šega igralca Maribora 66, ki bo 
odigral pomembno vlogo kot 
graditelj igre in odličen strelec, 
ter Obida, bivšega igralca Tolmi· 
na, ki bo s svojimi 198 cm mno
go prispeval k uspešnejši borbi 
pod košem. Treninge bo še na
prej vodil trener štular, njegovo 
delo bo gotovo precej lažje kot 

doslej, saj bo imel na voljo več 
dobrih igralcev . 

Z rednimi treningi smo pričeli 
v začetku decembra. Treniramo 
trikrat tedensko, poleg tega pa 
odigramo še kakšno tekmo za 
trening. Poudarek je na pridobi
vanju moči in kondicije, čeprav 
tudi tehnike povsem ne zanemar
jamo. Pozneje bo prišla na vrsto 
vadba različnih sistemov igre, 
predvsem pa uigravanje in obli
kovanje standardne petorke, saj 
bo treba pri izbranem načinu 
igre upoštevati spremenjeni iz
bor igralcev. 

Tekmovanje v I. republiški ligi 
se bo pričelo v aprilu, zato je 
časa za dobro pripravo še dovolj. 
Vsekakor povratek v II. zvezno 
ligo ne bo lahek, zato bo treba 
vložiti še mnogo naporov, da )Jo
mo cilj dosegli. Upamo na naj
boljše, čas pa bo pokazal, koliko 
so naše želje realne. 

Stane Kukec 

Mica, tole steklenico pa spravi, da jo vzamem s seboj 
v nedeljo na delo, da me ne bodo sodelavci postrani gle· 

dali, da jim jaz nisem nič prinesel 

Jaz zdaj veliko lažje nosim! 
Jaz pa veliko težje! 

Nogometaši Usnjarja 
začeli s pripravami 

Same priprave so se pričele 22. 
januarja, če pri tem ne upošte
vamo športnega udejstvovanja 
posameznih članov pri zimskem 
rekreacijskem športu, ki je tudi 
del priprav. Prvi treningi so bili 
v telovadnici in so bili namenje
ni predvsem pridobivanju sploš
ne kondicije. Po 7. februarju so 
se začeli prvi treningi na prostem 
z ali brez žoge, kar bo trajalo 
toliko časa, dokler bodo vremen
ske razmere tako naklonjene. 

Prva trening tekma je bila že 
sredi februarja. 

Trener moštva je predvidel 
(pred pričetkom tekmovanja, ki 
se bo pričelo 29. marca z mošt
vom LTH iz škofje Loke) na do
mačem igrišču 8 trening tekem 
med teanom in v nedeljah. Med 
tednom igramo predvsem z mošt
vi iz bližnje okolice Ljubljana, 
v nedeljah pa se in se bomo po
dajali na primorsko stran. V 
marcu bodo treningi razporejeni 
tako, da bodo v tednu le trije 
dnevi prosti. Ta pospešenost tre-

ningov ja potrebna zaradi se
danjega mesta, ki ga zasedamo 
(to je IV. mesto) in pa izenače
nost na lestvici, saj je razlika 
med 2. in 10. mestom le 2 točki. 
Z dobrim startom in marljivim 
treningom bi se iz te skupine lah
ko kmalu odlepili in sledili prve
mu bolje kot v jesenskem delu. 

Drugo mesto bi bilo tudi letos 
za nas uspeh, posebno če se bo 
spremenilo število članov v I. 
slovenski nogometni ligi od 12 na 
14 moštev, ker bi v tem primeru 
šli avtomatično v višji rang tek
movanja. Vse to pa so le računi, 
katere mora še potrditi moštvo 
na igrišču samem. Upamo in že
limo, da bi jim to uspelo. 

Moštvo bo igralo z istimi igral
ci kot lani, saj se ni za klub re
gistriral noben novinec. Kljub 
temu lahko dosedanji igralci, ki 
nudijo zadostno izbiro trenerju, 
dosežejo kaj več kot v jesenskem 
delu tekmovanja. 

Franc Kajdiž 
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Sejem ,moda 71' 
Nadaljevanje s l. strani 

deljevala nagrade in je »Zmaja<< 
za najboljši model iz usnjene 
konfekcije podelila Tovarni us
nja Konus iz Slovenskih Konjic 
za komplet iz telečjega velurja, 
ki _pa je po splošni oceni za se
danjo modo že nekoliko »klasi
čen<<. Kaj je komisijo vodilo pri 
tem odločanju, ne vemo, vendar 
pa lahko iz fotografij sami pre
sodimo izvirnost in kreativnost 
enih in drugih modelov. Sicer pa 
smo lahko povsem zadovoljni, saj 
naši kupci niso komisija, pač pa 
širok krog ljudi, katerega mne
nje se nagiba v našo korist. To 
pa je za nadaljnji razvoj in smer 
naše modne konfekcije še toliko 
bolj spodbudno . 

Proizvajalci obutve so bili si
cer bolj redko zastopani, ven
dar lahko rečemo, da so sodelo
vala skoraj vsa najpomembnej
ša podjetja iz te skupine: Alpina 
- žiri; Leda - Knjaževac, Ko
štana - Vranje, Peko - Tržič 
in druga. 

Za slednjega naj omenimo, da 
je imel celotno žensko konfek
cijo (okrog 70 modelov) izdelano 
iz našega velurja ali junečjega 
laka. Tako med moško obutvijo 
ni manjkalo modelov iz našega 
govejega usnja. Prav gotovo se 
s tem dejstvom lahko pohvalimo, 
da tako renomiran proizvajalec 
obutve v državi tako tesno sode
luje prav z našim podjetjem. 

Med galanteristi j e izstopalo 
podjetje Galant iz Ljubljane. Nje
gov paviljon je bil v stilu Pierr 
Cardena, po čigar licenci dela vi
sokomodne izdelke že od sredine 
lanskega leta. TOKO iz Domžal 
je razstavljal najbolj uspele iz
delke iz lanskega beograjskega 

12 

sejma, dopolnjene z novo kolek
cijo modelarja Repanška. Od 
ostalih galanteristov so razstav
ljali še 29. november iz Beocrra
da, Merkur iz Bačke Palank; in 
Torbica iz Ljubljane. Ko smo že 
pri galanteristih, naj omenim da 
je ta skupina za nas zelo int~re
santna, ker se bomo v kratkem 
tudi mi pojavili na tržišču kot 
proizvajalec omenjenih izdelkov. 

A.K. 

rvv 


